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RILin säännöt

RILin säännöt

1§

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Rakennusinsinöörien
Liitto RIL ry, ruotsiksi käännettynä Finlands
Byggnadsingenjörsförbund RIL rf. Englanniksi
käännettynä voidaan käyttää epävirallista nimeä
Finnish Association of Civil Engineers RIL.

Yhdistyksen nimi on Suomen Rakennusinsinöörien
Liitto RIL ry, ruotsiksi käännettynä Finlands
Byggnadsingenjörsförbund RIL rf. Englanniksi
käännettynä voidaan käyttää epävirallista nimeä
Finnish Association of Civil Engineers RIL.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsinki.

2§

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Liiton tarkoituksena on edistää rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ja kiinteistöalan (jäljempänä rakennusala) kehittymistä ja toimia diplomi-insinööritutkinnon suorittaneiden rakennusinsinöörien yhdyssiteenä sekä heidän ja rakennusalalla
toimivien muiden diplomi-insinöörien muodostamien
yhdistysten keskuselimenä sekä valvoa jäsentensä
yleisiä yhteisiä etuja ja toimintamahdollisuuksia,
edistää jäsentensä ammattitaitoa ja ylläpitää keskinäistä yhteistoimintaa.

Liiton tarkoituksena on
- edistää rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ja kiinteistöalan (jäljempänä toimialan) kehittymistä,
- toimia diplomi-insinööritutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden rakennetun ympäristön ammattilaisten yhdyssiteenä,
- valvoa jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja ja toimintamahdollisuuksia,
- kehittää jäsentensä ammattitaitoa,
- edistää jäsentensä ja toimialalla toimivien muiden
yhdistysten keskinäistä yhteistoimintaa.

Tässä tarkoituksessa liitto järjestää mm. kokouksia,
koulutusta, esitelmätilaisuuksia ja retkeilyjä, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, tekee esityksiä
ja antaa lausuntoja alaansa kuuluvista asioista. Liitto on yhteistoiminnassa koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto mm.
- järjestää kokouksia, koulutusta, esitelmätilaisuuksia ja retkeilyjä,
- harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja kilpailutoimintaa
sekä laatii selvityksiä ja antaa neuvontapalveluita
- tekee esityksiä ja antaa lausuntoja alaansa kuuluvista asioista,
- nimeää edustajia valtion, kuntien, talouselämän
ym. elimiin sekä sovinto- ja palkintolautakuntiin,
- on yhteistoiminnassa koti- ja ulkomaisten toimialan
yhdistysten ja yhteisöjen kanssa,
- voi liittyä jäsenenä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin,
joiden toiminta palvelee liiton tarkoitusperiä
- ylläpitää alan eettistä ohjeistusta.

Liitto nimeää edustajia valtion, kuntien, talouselämän ym. elimiin sekä sovinto- ja palkintolautakuntiin. Liitto voi liittyä jäsenenä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, joiden toiminta palvelee liiton tarkoitusperiä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa
avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä juhlatilaisuuksia asianomaisen luvan hankittuaan.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa
avustuksia, lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta sekä järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä juhlatilaisuuksia asianomaisen luvan hankittuaan.

Liitto voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Liitto voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
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3§

3 § Jäsenet

Liiton jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, opiskelijajäseniä, kannattavia jäseniä tai
kutsujäseniä.

Liiton jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, opiskelijajäseniä tai kannattavia jäseniä.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi sen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on suorittanut rakennusalan diplomi-insinöörin tutkinnon korkeakoulussa tai yliopistossa ja muunkin teknillisen alan yliopistotasoinen
loppututkinnon suorittaneen, joka toimii rakennusalalla, taikka näiden muodostaman rekisteröidyn
yhdistyksen. Liiton hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muunkin henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti rakennusalalla.

Liiton hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi

Liiton opiskelijajäseneksi, jolla on oikeus ottaa osaa
liittokokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, mutta ei äänestyksiin, voi hallitus hakemuksesta hyväksyä yliopistotasoista rakennusalan loppututkintoa opiskelemaan hyväksytyn opiskelijan. Suoritettuaan diplomi-insinöörin tai vastaavan tutkinnon tulee opiskelijajäsen ilman eri hakemusta liiton varsinaiseksi jäseneksi. Opiskelijajäsenet voivat ottaa osaa neuvoa-antaviin äänestyksiin.

Liiton opiskelijajäseneksi voi hallitus hakemuksesta
hyväksyä yliopistossa rakennetun ympäristön alaan
kuuluvaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan hyväksytyn opiskelijan. Suoritettuaan diplomiinsinöörin tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon tulee opiskelijajäsen suostumuksellaan ilman
eri hakemusta liiton varsinaiseksi jäseneksi.

Liiton hallitus voi hyväksyä kannattavaksi jäseneksi
oikeuskelpoisen ja hyvämaineisen henkilön, yhtiön,
yhdistyksen tai muun yhteisön. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta liittokokouksissa. Kannattavalla jäsenellä on oikeus tuoda ilmi jäsenyytensä.

Liiton hallitus voi hyväksyä kannattavaksi jäseneksi
oikeuskelpoisen ja hyvämaineisen henkilön, yhtiön,
yhdistyksen tai muun yhteisön. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta liittokokouksissa. Kannattavalla jäsenellä on oikeus tuoda ilmi jäsenyytensä.

Liittokokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön,
joka erikoisen ansiokkaasti on edistänyt liiton pyrkimyksiä. Kutsumista tulee kannattaa vähintään ¾
kokouksessa annetuista äänistä. Kunniajäsenellä on
samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Liittokokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on
edistänyt liiton pyrkimyksiä. Kutsumista tulee kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

Liiton hallitus voi kutsua kutsujäsenekseen henkilön
tai rekisteröidyn yhdistyksen, jonka toiminta on omiaan edistämään liiton tarkoitusperiä ja jolla on oikeus ottaa osaa liittokokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, mutta ei äänestyksiin.

[--- kappale poistetaan---]

a) henkilön, joka on suorittanut toimialaan kuuluvan
diplomi-insinööritutkinnon;
b) muunkin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön, joka toimii toimialalla;
c) näiden muodostaman rekisteröidyn yhdistyksen;
d) toimialan maisterivaiheen opintoja yliopistossa
suorittamaan hyväksytyn henkilön;
e) toimialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneen henkilön;
f) muunkin henkilön tai yhdistyksen, joka on toiminut
ansiokkaasti toimialalla.

4 § Jäsenten velvollisuudet
Liiton jäsenen velvollisuutena on suorittaa jäsenmaksunsa ja noudattaa liiton sääntöjä sekä liittokokouksen päätöksiä ja ohjeita.
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5 § Jäsenten oikeudet
Liiton jäsenellä on oikeus osallistua liiton toimintaan.
Varsinaisella jäsenellä on oikeus käyttää äänioikeutta henkilökohtaisesti ja tulla valituksi liiton toimielimiin.
Varsinaisena jäsenenä olevan jäsenyhdistyksen valtuutetulla edustajalla on liittokokouksissa yksi ääni
ja oikeus tulla valituksi liiton toimielimiin pois lukien
puheenjohtajaksi. Muutoin varsinaisena jäsenenä
olevan jäsenyhdistyksen valtuutetulla edustajalla on
samat oikeudet kuin varsinaisella henkilöjäsenellä.
Jäsenyhdistyksen jäsenillä on oikeus ottaa osaa liittokokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, mutta ei äänestyksiin.
Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.
Opiskelijajäsenellä on oikeus ottaa osaa liittokokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, mutta ei äänestyksiin. Opiskelijajäsenet voivat ottaa osaa neuvoaantaviin äänestyksiin.
Kannattavalla jäsenellä on oikeus ottaa osaa liittokokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, mutta ei äänestyksiin.

§4

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu jäsenyydestä välittömästi
eroilmoituksen tultua kirjatuksi, mutta on velvollinen
suorittamaan jäsenmaksun suhteellisen osuuden
koko vuoden jäsenmaksusta sen kuukauden lopusta, jona ilmoitus on tehty.

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut, tai jos hän
menettelyllänsä liitossa tai sen ulkopuolella on
huomattavasti vaikeuttanut liiton toimintaa, on liiton
hallituksella oikeus erottaa hänet liitosta. Jäsen on
oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen seuraavan liittokokouksen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on
lähetettävä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle
kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätös todistettavasti on jäsenelle postitettu. Hallitus voi
erottaa kymmenen (10) vuotta opiskelijajäsenenä
olleen henkilön, joka ei pysty osoittamaan jatkavansa aktiivisesti opintojaan.

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut, tai jos hän
menettelyllänsä liitossa tai sen ulkopuolella on
huomattavasti vaikeuttanut liiton toimintaa, on liiton
hallituksella oikeus erottaa hänet liitosta.
Hallitus voi erottaa opiskelijajäsenen, joka ei enää
opiskele alan tutkintoa. Hallitus voi erottaa myös
kahdeksan (8) vuotta opiskelijajäsenenä olleen henkilön, joka ei osoita jatkavansa aktiivisesti opintojaan.
Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen
seuraavan liittokokouksen tutkittavaksi. Vaatimus
tästä on lähetettävä kirjallisesti hallituksen puheen-
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johtajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätös todistettavasti on jäsenelle postitettu.

§5

7 § Jäsenmaksu

Liiton jäsenet suorittavat liitolle vuosimaksun, jonka
suuruuden määrää syysliittokokous. Vuosimaksusta
ovat vapautetut:

Liiton jäsenet suorittavat liitolle vuosimaksun, jonka
suuruuden määrää syysliittokokous. Vuosimaksusta
ovat vapautetut:

a) kunniajäsenet;
b) kutsujäsenet;
c) eläkkeelle siirtyneet ja välittömästi ennen tätä tai
sen aikana vuosimaksunsa 5 vuoden aikana säännöllisesti suorittaneet jäsenet;
d) opiskelijajäsenet;
e) varsinaiset jäsenet valmistumisvuonaan;
f) varsinaiset jäsenet valmistumista seuraavana
vuonna puolen jäsenmaksun osalta;
g) asevelvollisuuttaan suorittamassa olevat jäsenet
sinä vuonna, jolle palvelusaika pääasiallisesti ajoittuu;
h) äitiys- ja vanhempainlomalla olevat jäsenet sinä
vuonna, jolle se pääasiallisesti ajoittuu
i) ne, jotka hallitus muista vastaavista syistä vuosimaksusta vapauttaa.

a) kunniajäsenet;
b) opiskelijajäsenet;
c) asevelvollisuuttaan suorittamassa olevat jäsenet
sinä vuonna, jolle palvelusaika pääasiallisesti ajoittuu;
d) äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat jäsenet sinä
vuonna, jolle se pääasiallisesti ajoittuu;
e) työttömät;
f) ne, jotka hallitus muista vastaavista syistä vuosimaksusta vapauttaa.

Kohtien g...i mukaista vapautusta tulee pyytää kirjallisesti liiton hallitukselta asianomaisin todistuksin.

g) eläkkeelle siirtyneet jäsenet siirtymistä seuraavasta kalenterivuodesta alkaen edellyttäen, että jäsen on välittömästi ennen tätä suorittanut vuosimaksunsa täysimääräisenä vähintään kerran;
h) maisteriopintojen aikana varsinaisiksi jäseniksi
siirtyneet, kuitenkin korkeintaan neljän vuoden ajan.

Aikaisempien sääntöjen nojalla saadut jäsenmaksuvapautukset säilyvät.

[--- kappale poistetaan---]

Vuosimaksu on suoritettava kunakin kalenterivuonna huhtikuun loppuun mennessä. Jäsen, joka liiton
lähettämästä huomautuksesta huolimatta ei ole huolehtinut elokuun loppuun mennessä vuosimaksun
suorittamisesta, menettää jäsenetunsa. Jäsen, joka
ei ole suorittanut vuosimaksua seuraavan kalenterivuoden elokuun loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä liitosta eronneeksi. Eronneeksi
katsomisesta ilmoitetaan kirjallisesti.

Vuosimaksu on suoritettava kunakin kalenterivuonna helmikuun loppuun mennessä. Jäsen, joka liiton
lähettämästä huomautuksesta huolimatta ei ole huolehtinut huhtikuun loppuun mennessä vuosimaksun
suorittamisesta, menettää jäsenetunsa ja oikeutensa. Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosimaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan
hallituksen päätöksellä liitosta eronneeksi. Eronneeksi katsomisesta ilmoitetaan kirjallisesti.

Kannattava jäsen ja varsinaisena jäsenenä oleva
jäsenyhdistys suorittavat liitolle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton hallitus päättää.

Kannattava jäsen ja varsinaisena jäsenenä oleva
jäsenyhdistys suorittavat liitolle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton hallitus päättää.

§6

8 § Hallitus

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa ja yhdeksän muuta jäsentä.

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa ja yhdeksän muuta jäsentä.

Kohtien c...f mukaista vapautusta tulee pyytää kirjallisesti asianomaisin todistuksin.
Lisäksi vuosimaksusta ovat puolen jäsenmaksun
osalta vapautettuja
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Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa joko
puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista
sekä kolmasosa hallituksen muista jäsenistä. Erovuoroinen voidaan valita uudelleen. Mikäli erovuorossa oleva hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan istuvan hallituksen keskuudesta, alkaa valitulla uusi hallituskausi. Kesken kolmivuotiskauden vapautuvalle paikalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi kaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten tulee olla
liiton varsinaisia jäseniä.

Hallituksessa on vähintään kolmen jäsenen oltava
Uudenmaan maakunnan ulkopuolelta sekä vähintään yhden jäsenen kustakin jäsenyhdistyksestä.

Hallituksessa on vähintään kolmen jäsenen oltava
Uudenmaan maakunnan ulkopuolelta sekä yhteensä yhden jäsenen jäsenyhdistyksistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tahi milloin kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus
on päätösvaltainen silloin kun puheenjohtaja tai yksi
varapuheenjohtajista ja kuusi muuta jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan kanta ratkaiseva.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tahi milloin kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus
on päätösvaltainen silloin kun puheenjohtaja tai yksi
varapuheenjohtajista ja kuusi muuta jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan kanta ratkaiseva.

Hallituksen toimintaa säädellään tarkemmin hallituksen hyväksymällä toimintaohjeella.

Hallituksen toimintaa voidaan säädellä tarkemmin
liittokokouksen hyväksymällä toimintaohjeella.

§7

9 § Jäsenorganisaatio

Hallituksen päätöksellä voidaan perustaa valiokuntia, teemaryhmiä sekä tekniikkaryhmiä, joiden tehtävänä on seurata alan kehitystä, tehdä esityksiä hallitukselle ja antaa lausuntoja hallituksen pyynnöstä
sekä valmistella hallituksen erikseen antamat tehtävät.

Hallituksen päätöksellä voidaan perustaa ja lakkauttaa

Hallitus nimeää kullekin tekniikkaryhmälle johtoryhmän, joka laatii toimintasuunnitelman ja raportoi
toiminnasta hallitukselle. Tekniikkaryhmät noudattavat hallituksen vahvistamaa toimintaohjetta.

§8
Hallituksen päätöksellä voidaan liiton alaisuuteen
perustaa määrätyillä alueilla toimivia osastoja.
Osastot noudattavat hallituksen vahvistamia toimintaohjeita.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa joko
puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista
sekä kolmasosa hallituksen muista jäsenistä. Erovuoroista ei voida valita uudelleen. Mikäli hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan istuvan hallituksen keskuudesta, alkaa valitulla uusi hallituskausi. Kesken kolmivuotiskauden vapautuvalle
paikalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi kaudeksi.

- määrättyyn tekniikan alueeseen keskittyviä tekniikkaryhmiä;
- määrätyillä maantieteellisillä alueilla toimivia alueosastoja;
- määrättyyn ikävaiheeseen keskittyviä ikäryhmiä.
Ryhmien tehtävänä on seurata alan kehitystä, tehdä
esityksiä hallitukselle ja antaa lausuntoja hallituksen
pyynnöstä sekä valmistella hallituksen erikseen antamat tehtävät. Lisäksi ryhmien tehtävänä on tarjota
liiton jäsenille mahdollisuuksia kehittää itseään ja
kohdata toisiaan valitun näkökulman puitteissa.
Hallitus hyväksyy kullekin ryhmälle johtoryhmän, joka laatii toimintasuunnitelman ja raportoi toiminnasta hallitukselle. Ryhmät noudattavat hallituksen vahvistamia toimintaohjeita.

§9

10 § Toimitusjohtaja

Liitolla on toimitusjohtaja, jonka hallitus ottaa ja erottaa. Toimitusjohtajan tulee:

Liitolla on toimitusjohtaja, jonka hallitus ottaa ja erottaa. Toimitusjohtajan tulee:
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a) johtaa liiton käytännön toimintaa;
b) valmistella hallituksessa käsiteltävät asiat ja toimia hallituksen kokouksissa esittelijänä;
c) hoitaa liiton taloutta näiden sääntöjen, liittokokousten ja hallituksen päätösten mukaan.

a) johtaa liiton käytännön toimintaa;
b) valmistella hallituksessa käsiteltävät asiat ja toimia hallituksen kokouksissa esittelijänä;
c) hoitaa liiton taloutta näiden sääntöjen, liittokokousten ja hallituksen päätösten mukaan.

Toimitusjohtajan apuna on liiton toimisto ja muu
toimintaorganisaatio, joiden toimihenkilöt toimitusjohtaja ottaa ja erottaa.

Toimitusjohtajan apuna on liiton toimisto ja muu
toimintaorganisaatio, joiden toimihenkilöt toimitusjohtaja ottaa ja erottaa.
Toimitusjohtajan päätöksellä voidaan perustaa ja
lakkauttaa määräaikaisia ryhmiä, joiden tehtävänä
on seurata alan kehitystä, antaa lausuntoja hallituksen pyynnöstä sekä valmistella hallituksen erikseen
antamat tehtävät.
Määräaikaiset ryhmät voivat olla esimerkiksi teemaryhmiä tai toimikuntia. Toimitusjohtaja kutsuu ryhmien jäseniksi alansa johtavia asiantuntijoita.

§ 10

11 § Tilikausi

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään maaliskuun loppuun mennessä jätettävä
tilintarkastajille, jotka esittävät kevätliittokokoukselle
kertomuksen liiton hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään maaliskuun loppuun mennessä jätettävä
tilintarkastajille, jotka esittävät kevätliittokokoukselle
kertomuksen liiton hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11 §

12 § Liiton kokoukset

Liitto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen liittokokoukseen, joista toinen on pidettävä keväällä
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja toinen
syksyllä viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Liiton ylimääräinen liittokokous pidetään silloin,
kun liittokokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/20 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii
erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Liitto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen liittokokoukseen, joista toinen on pidettävä keväällä
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja toinen
syksyllä viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Liiton ylimääräinen liittokokous pidetään silloin,
kun liittokokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/20 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii
erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Liiton kokoukset kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu hallituksen määräämässä liiton jäsenjulkaisussa, jäsenten verkkopalvelussa tai jäsenkirjeessä. Kokouskutsu, jossa mainitaan liittokokouksessa käsiteltävät asiat, julkaistaan viimeistään 14
päivää ennen liittokokousta.

Liittokokoukset kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu hallituksen määräämässä liiton jäsenjulkaisussa, jäsenten verkkopalvelussa tai jäsenkirjeessä. Kokouskutsu, jossa mainitaan liittokokouksessa käsiteltävät asiat, julkaistaan viimeistään 14
päivää ennen liittokokousta.
Jos liittokokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on myös mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla
osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Hallitus päättää mihin kokouksiin tai mihin
tiettyihin asioihin etäosallistuminen on mahdollista,
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ja toteutetaanko etäosallistuminen sekä ennen kokousta että kokouksen aikana vai ainoastaan jommallakummalla tavalla.
Äänestysmenettely määräytyy liittokokouksen vahvistaman liittokokousten äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaan.

§ 12

Vaaleissa voittaa yksinkertainen ääntenenemmistö
ottaen huomioon 8 §:n rajaukset.

Liittokokouksessa johtaa puhetta kokouksessa valittu puheenjohtaja. Tämän lisäksi on kokoukselle valittava sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Liittokokouksessa puhetta johtaa kokouksessa valittu puheenjohtaja. Tämän lisäksi kokoukselle on valittava sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja ne
muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus
on esittänyt käsiteltäviksi tai jotka vähintään kaksikymmentä liiton jäsentä on kevätliittokokousta varten helmikuun ja syysliittokokousta varten elokuun
loppuun mennessä pyytäneet kirjallisesti hallitukselta käsiteltäviksi.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja ne
muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus
on esittänyt käsiteltäviksi tai jotka vähintään kaksikymmentä liiton jäsentä on kevätliittokokousta varten helmikuun ja syysliittokokousta varten elokuun
loppuun mennessä pyytäneet kirjallisesti hallitukselta käsiteltäviksi.

§ 13

13 § Sääntömääräiset kokousasiat

Kevätliittokokouksessa:
- esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä
toimintavuodelta sekä tilintarkastajien kertomus;
- päätetään vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta sekä muista
toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilinpäätös
saattavat antaa aihetta:
- valitaan vaalitoimikuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan vaalitoimikunnalle puheenjohtaja toimikunnan jäsenten keskuudesta.
Vaalitoimikuntaan kuuluu kaksitoista jäsentä, joista
kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa. Vaalitoimikunta noudattaa liittokokouksen vahvistamaa
ohjesääntöä.

Kevätliittokokouksessa:
- esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä
toimintavuodelta sekä tilintarkastajien kertomus;
- päätetään vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta sekä muista
toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilinpäätös
saattavat antaa aihetta;
- valitaan vaalitoimikuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan vaalitoimikunnalle puheenjohtaja toimikunnan jäsenten keskuudesta.
Vaalitoimikuntaan kuuluu kaksitoista liiton jäsentä,
joista kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa.
Vaalitoimikunta noudattaa liittokokouksen vahvistamaa äänestys- ja vaalijärjestystä;
- päätetään syysliittokokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä.

Syysliittokokouksessa:
- hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio, toimintasuunnitelma ja vuosimaksun suuruus;
- valitaan 6 §:n edellyttämät hallituksen puheenjohtajat ja muut jäsenet
- valitaan liiton tilejä tarkastamaan yksi tilintarkastaja
ja varatilintarkastaja tulevalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajiksi on valittava hyväksytty tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö.

Syysliittokokouksessa:
- hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio, toimintasuunnitelma ja vuosimaksun suuruus;
- valitaan 8 §:n edellyttämät hallituksen puheenjohtajat ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle. Äänestysmenettely määräytyy liittokokouksen vahvistaman äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti;
- valitaan liiton tilejä tarkastamaan yksi tilintarkastaja
ja varatilintarkastaja tulevalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajiksi on valittava hyväksytty tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö.
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§ 14

14 § Nimenkirjoitusoikeus

Liiton nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista kukin heistä yhdessä
hallituksen jonkun muun jäsenen tai toimitusjohtajan
kanssa.

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt aina kaksi yhdessä.

Juoksevia asioita sekä taloudenhoitoa koskevissa
kysymyksissä kirjoittavat liiton nimen toimitusjohtaja
yksin tai myös ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen
määrää, kukin erikseen.

§ 15

15 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä
kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä liittokokouksessa ja tätä tarkoittavaa ehdotusta on kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä kummassakin liittokokouksessa.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä
kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä liittokokouksessa ja tätä tarkoittavaa ehdotusta on kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä kummassakin liittokokouksessa.

§ 16

16 § Liiton purkaminen

Liiton purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä liittokokouksessa ja että vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kummallakin kerralla kannattaa.

Liiton purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä liittokokouksessa ja että vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kummallakin kerralla kannattaa.

§ 17
Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan
sen varat purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen
liittokokouksen määräämälle oikeuskelpoiselle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle, ja sitä kautta käytettäväksi rakennusalan tutkimuksen edistämiseksi.

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan
sen varat purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen
liittokokouksen määräämälle oikeuskelpoiselle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle, ja sitä kautta käytettäväksi rakennusalan tutkimuksen edistämiseksi.

§ 18

17 § Yhdistyslaki

Muilta osin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on
säädetty.

Muilta osin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on
säädetty.

§ 19

[--- pykälä poistetaan---]

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

