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PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  
Yhdistysrekisteri 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange 

- FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 

Yhdistys harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa edistämällä ja 
kehittämällä internetissä tapahtuvan viestinnän yleisiä edellytyksiä 
Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen 
yhdysliikennepalveluja sekä kehittää jäsenistön yhteistoimintaa: 

 
- järjestämällä kokouksia ja neuvontatilaisuuksia  
- antamalla suosituksia  
- harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää liittymis- ja jäsenmaksuja 

jäseniltään. Yhdistys voi ottaa vastaan vastikkeettomia lahjoituksia. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen voittoa eikä 

välitöntä taloudellista ansiota. Toimintansa turvaamiseksi yhdistys voi 

ylläpitää vararahastoa kattamaan yhdistyksen sitoumukset sekä 

toiminnan jatkuvuuden. 

 

Yhdistys voi tarjota samoja palveluita, joita se tarjoaa jäsenilleen, 

kohtuullisissa määrin vastikkeesta myös sellaisille yhteisöille, jotka 

eivät ole yhdistyksen jäseniä. Palveluiden myynnin tarkoituksena ei 

ole tuottaa jäsenille voittoa tai välitöntä taloudellista etua, vaan 

myynnillä rahoitetaan yhdistyksen toimintaa. 

 

3. Jäsenet 
 

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai 

säätiö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja ilmoittaa täyttävänsä 

jäsenille asetetut jäsenyyden ehdot, sekä sitoutuu noudattamaan niitä. 

Jäsenten tulee parhaan kykynsä mukaan noudattaa yhdistyksen 

ohjeistoa hyvästä liikenteenvaihtotavasta (etiketti). 
 

Yhdistyksessä ei ole henkilöjäseniä. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään 

jäsenyyden ehdot täyttävä ja sääntöihin sitoutuva hakija hallituksen 

päätöksellä. Yhdistyksen jäsenten edellytetään osallistuvan yhdistyksen 

tarkoituksen edistämiseen ja kehittämiseen. 
 

 

 



Jäsenyyden ehdot 

 

3a. Jäsenen tulee harjoittaa yhdysliikennettä yhdistyksen 

yhdysliikennepisteessä 

3b. Jäsenet sopivat keskenään liikenteenvaihdosta kahdenvälisin 

sopimuksin. 

3c. Yhdysliikennepisteen yli saa siirtää vain jäsenen itsensä 

reitittämien verkkojen liikennettä. Yhdysliikennepistettä ei saa 

käyttää oletusreittinä tai transit-liikenteen välittämiseen.  

3d. Jäsenen tulee tarjota tai ylläpitää IP verkon palveluja yleisesti 
saatavilla sen tietoverkon kautta joka on ilmoitettu 
yhdysliikennepisteisiin liitettäväksi.  

3e. Jäsen ei saa harjoittaa Suomen lain tai EU-säännösten vastaista 
toimintaa. 

3f. Jäsen ei saa aiheuttaa häiriötä yhdysliikennepisteiden toiminnalle.  

3g. Jäsenen on oltava jonkin alueellisen Internet -rekisterin jäsen  

(RIR), esim. RIPE NCC.  

3h. Jäsenellä on oltava itselleen rekisteröity ja yleisessä 
reititystaulussa aktiivinen AS numero.  

3i. Jäsenen on luovutettava yhteystietonsa yhdistyksen käyttöön ja 
hyväksyttävä niiden julkaiseminen yhdistyksen 
jäsenistösivuilla.  

3j. Jäsenellä on salassapitovelvollisuus yhdistyksen toiminnan kautta 
saatuihin tietoihin muista jäsenistä. 

3k. Jäsen hyväksyy viestintävälineeksi yhdistysasioissa sähköpostin.  

3l. Jäsen liikennöi yhdysliikennepisteiden kautta omalla vastuullaan.  

3m. Yhdistyksen ja jäsenien väliset erimielisyydet pyritään ratkaise-

maan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla tai Suomen 

Asianajajaliiton sovittelumenettelyssä 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta 

yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 

erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt 

täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä 

sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 

yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 

5. Liittymis- ja jäsen- ja muut maksut 
 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta 

päättää jäsenkokous.
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6. Hallitus 
 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu jäsenkokouksessa 

valitut puheenjohtaja ja 4 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenyys on 

henkilökohtainen. 
 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai 

kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 

Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka 

sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka 

mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon 

aikana. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 

arpa. 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä joista 

vähintään toisen on oltava hallituksen jäsen. 
 

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

 

Yhdistyksen tilikausi sekä tilintarkastajien että varatilintarkastajien 

toimikausi on kalenterivuosi. 
 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 

annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi 

viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
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9. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous 

loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai 

kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes-

osa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 

pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa eräpäivään 

mennessä suorittaneella jäsenellä yksi ääni, jota käyttää jäsenen 

valtuutta-ma edustaja. Kukin edustaja voi edustaa enintään kahta (2) 

jäsentä. 
 

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden 

välityksellä kokouksen aikana. 
 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 

se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 

neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen hallinnollisella 

sähköpostilistalla. 
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11. Varsinaiset kokoukset 
 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen avaus 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto  
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat  
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- 

tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä yhdistyksen 

hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 

tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 

enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 

tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen 

varat samaan tarkoitukseen. 


