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Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 
Sääntömuutosehdotus / hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2013 
 
 
 
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
 
 
 
1. Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i 
Finland r.f., ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
 
2. Tarkoitus ja toimintatapa 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
 

- olla yhdyssiteenä palontorjuntaa edistävää työtä tekevien asiantuntijoiden välillä ja kehittää 
heidän ammattitaitoaan 

- seurata ja edistää paloteknistä kehitystä ja palontorjuntatyön perustana olevaa 
tutkimustoimintaa 

- suorittaa valistustyötä palontorjunnan hyväksi 
- seurata ja edistää palovakuutuksen teknistä kehitystä. 

 
Yhdistys toimii: 
 

- pitämällä kokouksia, joissa pidetään esitelmiä ja keskustellaan yhdistyksen tarkoitusta 
edistävistä kysymyksistä 

- tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja paloteknisistä kysymyksistä 
- pitämällä yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja muihin palontorjunnan hyväksi 

työskenteleviin kotimaisiin yhdistyksiin 
- pitämällä koulutustilaisuuksia 
- harjoittamalla julkaisutoimintaa 
- muillakin samantapaisilla tavoilla, jotka palvelevat yhdistyksen tarkoitusta. 

 
 
3. Jäsenyys 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat: 
 

1) varsinaisia jäseniä 
2) kunniajäseniä 
3) kannatusjäseniä. 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa paloturvallisuutta edistävissä 
tehtävissä toimiva, korkeakoulusta tai yliopistosta valmistunut diplomi-insinööri ja 
ammattikorkeakoulusta tai opistosta valmistunut insinööri, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja 
säännöt. Hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet.  
 
Hallitus voi lisäksi ehdottaa yhdistyksen kokoukselle jäseneksi hyväksyttäväksi paloturvallisuutta 
edistävissä tehtävissä toimivan ja soveltuvan tutkinnon suorittaneen henkilön, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoitukset ja säännöt. Hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 kokouksessa läsnä 
olevien äänistä ja kokouskutsussa on mainittava, että jäsenten vaali tulee käsiteltäväksi. 
 
Hallitus voi ehdottaa yhdistyksen kokoukselle kunniajäseneksi hyväksyttäväksi yhdistyksen 
tarkoitusperien hyväksi ansiokkaasti työskennelleen luonnollisen henkilön. Kunniajäsenen 
hyväksyntään vaaditaan vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 
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Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yritys, yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta 
hallitus. 
 
 
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 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. 
Erottamisesta voi valittaa 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta jättämällä 
kirjallisen valituksen hallitukselle. Valitus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 
 
 
5. Jäsenmaksu 
 
Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden samoin kuin 
kannatusjäsenten kannatusmaksun maksuperusteet yhdistyksen syyskokous määrää 
vuosittain. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. 
 
 
6. Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
vähintään 4 muuta jäsentä, kuitenkin enintään 7 jäsentä, Hallitus valitsee keskuudestaan 
sihteerin, joka on samalla rahastonhoitaja.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätäntävaltainen kun läsnä on vähintään puolet hallituksesta. Läsnä pitää olla 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.   

 
Kaikki hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan ottaen huomioon, 
että puheenjohtaja voidaan valita uudelleen vain kerran peräkkäisinä vuosina. Hallituksen 
toimikausi on syyskokousten välinen aika. 
 
Yhdistystä edustaa ja sen puolesta toimii puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi muuta 
hallituksen jäsentä yhdessä. 
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7. Tilit 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa 
ennen kevätkokousta. 
 
 
8. Kokoukset ja kokouskutsut 
 
Yhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa kevätkokoukseen huhtikuun loppuun 
mennessä ja syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä. Muita kokouksia pidetään 
hallituksen kutsusta tarpeen vaatiessa tai, jos vähintään 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä 
kirjallisesti pyytää hallitukselta. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa 

siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.  
 
Kokouspaikan määrää hallitus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai 
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
  
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen 
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokousta. Kokouksissa käsitellään hallituksen, varsinaisten ja kunniajäsenten esittämät asiat, jotka 

on ilmoitettava kokouskutsussa. 
 
Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään varsinaisille ja kunniajäsenille. 
Pöytäkirjan tarkastavat puheenjohtaja ja kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle elokuun loppuun mennessä.  
  
 
9. Kevätkokous 
 
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 toiminnantarkastajien lausunto   
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 
7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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10. Syyskokous 
 
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, sihteerin ja tilintarkastajien palkkiot ja 

jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6) Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
7) Valitaan 4-7 jäsentä hallitukseen 
8) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies seuraavalle tilikaudelle 
9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
 
11. Äänestys 
 
Kaikki äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei joku kokouksen osanottajista vaadi suljetuin lipuin 
tapahtuvaa äänestystä. 
 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä ja varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 
 
 
12. Yhdistyksen lopettaminen 
 
Sääntöjen muutoksia tai yhdistyksen purkamista ja siitä johtuvaa yhdistyksen jäljellejääneiden 
varojen luovuttamista koskevat kysymykset käsitellään syys- ja kevätkokouksessa ja vaaditaan 
päätöksen tekoon, että vähintään 3/4 annetuista äänistä on ehdotusta kannattanut. Kuitenkin on 
yhdistyksen purkamista ja yhdistyksen jäljellejääneiden varojen luovuttamista koskeva päätös vielä 
vahvistettava toisessa, vähintään kuusi kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa niin 
ikään vähintään 3/4:llä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan 
sen jäljellejääneet varat yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen. 
 


