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1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 §
Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena onvalvoa ja kehittää jäsenien
oikeudellisia, ammatillisia, palkallisia ja sosiaalisia etuja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja
aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, edistää yhdistyksen
tarkoitusta palvelevien yhdistysten syntyä ja kehitystä.
Yhdistys sovittelee ja sopii jäseniensä sille osoittamista tai sille
muuten kuuluvista asioista.

3 §
Varainhankinta

Yhdistys perii toimintansa rahoittamiseksi jäseniltään jäsenmaksuja.
Yhdistys voi myös antaa jäsenmaksujen perinnän ulkopuolisen toimijan
tehtäväksi.
Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu asianomaisella
luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia, ottamaan vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittamaan kustannus-,
koulutus- ja julkaisutoimintaa, yhdistyksen toimintaa tukevien
tuotteiden myyntiä, majoitus- ja ravintolatoimintaa sekä omistamaan
kiinteistöjä ja arvopapereita.

4 §
Jäsenet

Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä.

Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi luonnollisia
henkilöitä (henkilöjäsen) tai rekisteröityjä yhdistyksiä
(yhdistysjäsen) taikka yhdistysjäsenten henkilöjäseniä.

Yhdistysjäsenellä voi olla jäseninä henkilöjäseniä tai
rekisteröityjä yhdistyksiä. Yhdistysjäsenen henkilöjäsenten ja sen
jäseninä olevien yhdistysten henkilöjäsenten tulee täyttää
yhdistyksen henkilöjäsenille jäljempänä asetetut vaatimukset.

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen järjestämisalalla
työskentelevä
- korkeakoulussa, teknillisessä oppilaitoksessa tai muussa
vastaavassa insinööritutkinnon tai muun tekniikan alan
korkeakoulututkinnon suorittanut
- tai järjestämisalaan kuuluvaa tutkintoa opiskeleva
- tai koulutusehtoa täyttämätön, teknisissä tehtävissä toimiva
ylempi toimihenkilö, esimies tai asiantuntija.
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Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Kannattajajäsenet

Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi luonnollisen henkilön,
oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön. Kannattajajäsenellä ei ole
yhdistyksen kokouksissa ääni- tai puheoikeutta.

Kunniajäsenet

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua
kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi ansiokkaalla tavalla
yhdistyksen hyväksi toimineen tai teknillisellä alalla muuten
ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä ei ole
yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta, mutta heillä on puhe- ja
läsnäolo-oikeus.

5 §
Jäsenmaksut

Varsinaisten jäsenten, yhdistysjäsenten henkilöjäsenten ja
kannattajajäsenten sekä eläkeläisjäsenten vuotuinen jäsenmaksu
määrätään vuosittain sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistykseen järjestäytyneiden henkilöjäsenten jäsenmaksu peritään
yhdistyksen päättämällä tavalla.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajilta ja -jäseniltä ei peritä
jäsenmaksua.

Yhdistys ei peri opiskelijayhdistysjäseniltä tai niiden
henkilöjäseniltä jäsenmaksua.

6 §
Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen toimeenpaneva toimielin on hallitus.

7 §
Yhdistyksen kokouksen osanottajat

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla henkilöjäsenellä
yksi (1) ääni. Henkilöjäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua
kaksi (2) kuukautta sen erääntymisen jälkeen, ei ole äänioikeutta.
Yhdistysjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen
toimihenkilöillä, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, ellei kokous
toisin päätä. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja
puheoikeuden myös muille sitä pyytäville henkilöille.

8 §
Yhdistyksen kokouksien ajat ja koolle kutsuminen

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään loka-marraskuussa
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Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous
niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti nimetyn asian käsittelemiseksi pyytää. Ylimääräinen
yhdistyksen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluttua siitä,
kun sitä on hallitukselta pyydetty.

Kokouskutsu

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla
sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen lehdessä
tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä lehdessä tai
jäsenkirjeenä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa
on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

9 §
Aloiteoikeus yhdistyksen kokouksiin

Yhdistyksen henkilöjäsenillä sekä yhdistysjäsenen henkilöjäsenillä
on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemiseksi yhdistyksen
kokouksessa. Aloite on tehtävä kirjallisesti hallitukselle
viimeistään 30.8. mennessä.

10 §
Yhdistyksen kokouksen tehtävät

Yhdistyksen vuosikokouksessa 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/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa
mainitut asiat.

Yhdistyksen kokous voi ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
kokouskutsussa mainittu, jos asian käsittelyä kannattaa kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä eikä yhdistyslain 24 § aseta
estettä asian käsittelylle.

11 §
Päätöksentekojärjestys kokouksissa

Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole toisin
määrätty:

- se mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista
äänistä
- asiakysymyksissä äänten mennessä tasan se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa
- henkilövaalissa äänten mennessä tasan arvalla ratkaistava tulos.

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

12 §
Hallitus

Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii
hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1 - 8 muuta
jäsentä sekä 0 - 8 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen
jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.
Hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat
erovuorossa vuorovuosin samoin puolet hallituksen jäsenistä ja
varajäsenistä. Erovuoroinen jäsen voidaan rajoituksetta valita
uudelleen.

13 §
Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä,
varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi (2)
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous kutsutaan
koolle kirjallisesti tai sähköisesti vähintään yhtä (1) viikkoa
ennen hallituksen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu
päätöksentekoon.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos hallitus on näin
päättänyt.
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14 §
Hallituksen tehtävät

Hallitus hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita ja johtaa sen
toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on:
- edustaa yhdistystä
- kutsua koolle yhdistyksen kokous sekä valmistella kokoukselle
esitettävät asiat
- panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
- vastata yhdistyksen taloudenhoidosta ja lainmukaisesta
kirjanpidosta
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
- pitää yllä jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista.
Hallitus voi
päätöksellään luovuttaa jäsenluettelon ylläpidon ja jäsenmaksujen
perinnän
muun osapuolen tehtäväksi.
- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän
työsuhteensa
ehdoista
- asettaa avukseen tarpeen mukaan toimikuntia ja työryhmiä sekä
määrätä niiden
tehtävät ja toimiajat
- päättää yhdistyksen jäsenyyksistä ja yhteistyösopimuksista
- laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
- huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
laatimisesta
- toteuttaa muut yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen edellyttämät
tehtävät.

Hallitus voi päättää yhdistyksen kannalta vähäisen omaisuuden
myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Merkittävän
omaisuuden myyminen, vaihtaminen ja kiinnittäminen edellyttää aina
yhdistyksen kokouksen päätöstä.

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
taloudenhoitaja tai hallituksen määräämät henkilöt yksin.

16 §
Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on toimitettava toiminnan/tilintarkastajille
tilinpäätösaineisto yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.
Toiminnan/tilintarkastajien on annettava oma lausuntonsa kahta (2)
viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

17 §
Jäsenen tai jäsenyhdistyksen eroaminen, erottaminen ja
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kurinpitotoimet

Jäsen voi erota yhdistyksestä
- ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai
- ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi.

Yhdistyksellä on oikeus vaatia eroavalta jäseneltä jäsenmaksut sen
vuoden loppuun asti, jona eroaminen on tapahtunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:
- on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa kolmen (3) kuukauden
ajalta tai
muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen
liittymällä
sitoutunut
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisperuste.

Hallituksen pitää ennen erottamistoimien päättämistä varata
asianomaiselle jäsenelle kuulemistilaisuus selityksen antamiseen
asiassa paitsi, jos jäsenedut ja -palvelut evätään jäsenmaksujen
laiminlyönnin vuoksi tai jäsenyys päättyy siksi, että jäsen
katsotaan eronneeksi.
Jäsenen voidaan katsoa eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt
kuusi kuukautta aiemmin erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
Kuuleminen tulee antaa tiedoksi jäsenelle viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen päätöksen tekoa asiassa.

Jäsenetujen ja -palvelujen epääminen maksamattomien jäsenmaksujen
johdosta astuu voimaan hallituksen päätöksellä kahden (2) kuukauden
kuluttua myöhässä olevan jäsenmaksun eräpäivästä.

18 §
Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä yhdessä (1)
kokouksessa, jos se on päätöksestä yksimielinen. Muussa tapauksessa
päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toinen on varsinainen
kokous.

Kokouksien välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Sääntöjen
muuttamispäätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

19 §
Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1)
kuukausi ja joista toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous.
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Purkamispäätös on kummassakin kokouksessa tehtävä vähintään kolme
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutetaan yhdistyksen
tarkoitusperiä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai
yhdistyksille, joiden on käytettävä varat yhdistyksen viimeisen
kokouksen päätöksen mukaisesti.

20 §
Yhdistyksen jäsenyydet

Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin insinööriyhdistysten tai
muiden samoja tarkoitusperiä ajavien ammatillisten yhdistysten
muodostamiin keskusliittoihin tai -järjestöihin yhdistyksen
kokouksen päätöksellä.

21 §
Muut määräykset

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu,
noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.


