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Teräsrakenneyhdistys ry:n säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Teräsrakenneyhdistys ry, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on
Finnish Constructional Steelwork Association
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää ja kehittää kotimaista teräs- ja metallirakentamista,
- edustaa asiantuntemusta teräs- ja metallirakentamisen alalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- edistää alan koulutusta ja julkaisee ammattialaa koskevaa tietoa ja kirjallisuutta,
- ylläpitää yhteistoimintaa teräs- ja metallirakenteiden rakentamiseen liittyvien intressipiirien välillä,
- myötävaikuttaa teknillisten määräysten ja standardien aikaansaamiseen ja käyttökelpoisten
rakenneratkaisujen kehittämiseen,
- edistää metallirakenteiden ja näiden raaka-aineiden tutkimus- ja tuotekehitystyötä,
- pyrkii poistamaan teräsrakenteiden käytön esteitä ja tehostamaan metallirakenteiden markkinointia,
- ei harjoita alan elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan saa
muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa
julkaisutoimintaa sekä tiedotustoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista, edistää
jäsentensä ammatillisten toimintamahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä ja on yhteistoiminnassa sekä koti- että
ulkomaisten yhdistysten kanssa.
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa
1.) oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka harjoittavat metallirakentamista tai siihen liittyvää toimintaa.
2.) luonnollisia henkilöitä (henkilö-, kannatus-, opiskelija-, ammattilais- ja kunniajäseniä)
Ammattilaisjäsenelle tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. professorit, ammatillisten oppilaitosten opettajat, kuntien ja
kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset tms. Vain oikeuskelpoisilla yhteisöillä ja henkilöjäsenillä on äänivaltaa
yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen jäseneksi pääsyä koskeva hakemus esitetään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai toimitusjohtajalle.
Hallitus käsittelee hakemuksen, ja jotta jäsen tulee hyväksytyksi, on hallituksen päätöksen oltava yksimielinen. Jos
hallituksen päätös ei ole yksimielinen, mutta enemmistö on hakijan kannalla, on päätös alistettava hakijan niin
halutessa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Hyväksymiseen vaaditaan ¾ ääntenenemmistö yhdistyksen
kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Muut jäsenet hallitus hyväksyy hakemuksesta yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä.
Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä yhdistyksen hallitus toteaa uuden jäsenen päätoimialan sekä määrittelee
jäsenmaksun määräytymisperusteen.
Hallitus pitää toimialarekisteriä sekä hyväksyy toimialarekisteriin toimialanimikkeet ja rekisteriin pääsyn vaatimukset.
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Kunniajäseniksi yhdistys voi kutsua hallituksen esityksestä yksityisen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut
yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä.

4 § Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on velvollinen
- noudattamaan yhdistyksessä asianmukaisesti tehtyjä päätöksiä,
- ilmoittamaan hallitukselle sellaiset seikat, jotka saattavat aiheuttaa sen, että jäsen ei enää täytä jäseneksi
pääsyn vaatimuksia,
- ilmoittamaan hallitukselle toiminnan muutoksista toimialarekisteriin ja jäsenmaksuperusteeseen tehtäviä
muutoksia varten.

5 § Maksut
Yhdistykseen liittyessään jäsen suorittaa liittymismaksun. Lisäksi jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittaisen maksun.
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous päättää seuraavaa vuotta varten liittymismaksun ja vuosimaksun suuruuden
toimialoittain.
Henkilö-, kannatus- ja opiskelijajäsenet suorittavat yhdistyksen vahvistaman vuosimaksun. Ammattilais- ja
kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Jäsen, joka otetaan yhdistykseen toisen vuosipuoliskon aikana suorittaa koko liittymismaksun ja puolet vuosimaksusta.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja
korkeintaan kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä sekä heille yhteisesti neljä (4) yhteisvarajäsentä.
Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä ja työskennellä jäsenenä olevan oikeuskelpoisen yhteisön
palveluksessa kuitenkin niin, että hallituksessa saa olla enintään kaksi jäsentä samasta yrityksestä. Hallituksen jäsenet
valitaan syyskokouksessa sen vuoden päättymisestä laskettavaksi kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten,
että puheenjohtaja valitaan neljäksi (4) vuodeksi. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Syyskokous määrää
ketkä ensin joutuvat erovuoroon. Neljä vuotta toiminutta hallituksen jäsentä ei saa valita välittömästi uudelleen, ellei
häntä samalla valita puheenjohtajaksi. Tällöin hän voi olla hallituksessa vielä neljä vuotta. Varajäsenet valitaan
samassa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Samalla määrätään missä järjestyksessä he toimivat varsinaisen
jäsenen ollessa estynyt.
Hallituksen velvollisuutena on
1.) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
2.) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
3.) huolehtia yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta,
4.) käsitellä jäsenanomukset ja eroasiat,
5.) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä jäsenyhteisöjen toimialoista ja johtohenkilöistä,
6.) edustaa yhdistystä ulkopuolisiin ja yhdistyksen jäseniin päin,
7.) laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
8.) laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioiksi ja toimintasuunnitelmiksi,
9.) huolehtia yhdistyksen julkaisu- ja tiedotustoiminnasta,
10.) valvoa yhdistyksen arvovallan ja arvostuksen säilymistä,
11.) pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin,
12.) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja ja yhdistyksen vakinaiset toimihenkilöt sekä määritellä
heidän tehtävänsä ja palkkionsa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa
13.) suunnitella ja valvoa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta,
14.) muuten hoitaa yhdistyksen asioita ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin yhdistyksen tarkoitusperien
toteuttamiseksi.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan toimesta tai jos kolme
(3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen,
varapuheenjohtaja suorittaa hänen tehtävänsä. Hallituksen jäsenen ollessa estynyt, kutsutaan hänen sijaansa
varajäsen siinä järjestyksessä kuin syyskokous on asiasta päättänyt. Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Äänestettäessä varoituksen antamisesta jäsenelle, vaaditaan päätöksentekoon 2/3 läsnäolevista äänistä. Jäsenen
erottamiseen vaaditaan ¾ läsnäolevien äänistä ja erottamisesta äänestettäessä tulee kaikkien hallituksen varsinaisten
jäsenten olla läsnä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai hallituksen keskuudestaan määräämät henkilöt,
kaksi (2) yhdessä.

8 § Toimikunnat
Hallitus voi asettaa määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia, joihin se nimeää jäsenet.

9 § Tilit
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä annettava
tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä oman lausuntonsa ohella.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, jotka on pidettävä toukokuussa ja
marraskuussa. Toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.) hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen varojen hoidosta edellisenä
toimintavuotena,
2.) tilintarkastajien kertomus,
3.) tilinpäätöksen vahvistaminen,
4.) päätös hallitukselle edelliseltä tilikaudelta myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta,
5.) tilintarkastajien palkkioperusteiden vahvistaminen,
6.) hallituksen muut esitykset,
7.) jäsenten esitykset kokoukselle.
Marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.) hallituksen esittämä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuosimaksujen ja
liittymismaksun suuruus,
2.) puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaalit
6 §:ssä mainitulla tavalla sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali,
3.) hallituksen muut esitykset,
4.) jäsenten esitykset kokoukselle,
5.) päätös siitä, missä lehdissä yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava.
Jäsenten esitykset on toimitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään 21 vrk:ta ennen kokousta.
1
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään /10 yhdistyksen
äänivaltaisten jäsenten lukumäärästä on tehnyt erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallituksen puheenjohtajalle
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tätä koskevan kirjallisen esityksen.

Hallitus toimittaa kirjallisen kutsun vähintään 14 vrk:ta ennen yhdistyksen kokousta yhdistyksen päättämissä
medioissa. Kutsussa on tällöin mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

11 § Äänimäärät
Yritysjäsenen äänimäärän määräytymisperuste on yritysjäsenen jäsenmaksu jaettuna henkilöjäsenmaksun suuruudella
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Yritysjäsenen äänimäärä saa olla kuitenkin enintään 1/5 kokouksessa
edustettuina olevista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.

12 § Sääntöjen muutokset
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on ensin käsiteltävä yhdistyksen hallituksessa ja sen jälkeen esitettävä yhdistyksen
kokoukselle. Jos ehdotus on tällöin saanut puolelleen vähintään 3/4 annetuista äänistä, on se hyväksytty. Jos ehdotus
hyväksytään pienemmällä enemmistöllä, on se esitettävä uudelle yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään vähintään
kuukausi edellisen kokouksen jälkeen, ja ehdotus on lopullisesti hyväksytty, jos se tässä kokouksessa saa
yksinkertaisen enemmistön.

13 § Jäsenen ero ja erottaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen
suorittamaan erovuoden jäsenmaksun täysimääräisenä yhdistykselle.
Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai jos se
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella
oikeus antaa varoitus tai erottaa jäsen yhdistyksestä. Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen seuraavaan
yhdistyksen kokoukseen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on lähetettävä hallituksen puheenjohtajalle
14 vrk:n kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta vuotuisen jäsenmaksunsa
kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

14 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa, jos kummassakin kokouksessa ehdotus saa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen
omaisuus on silloin luovutettava jollekin teräs- tai metallirakennetekniikan hyväksi toimivalle rekisteröidylle
yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle laitokselle tai johonkin muuhun teräs- tai metallirakennetekniikkaa edistävään
tarkoitukseen, mikä määrätään siinä yhdistyksen kokouksessa, jossa purkamisesta lopullisesti päätetään.
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