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Voimassaolevat säännöt: 08.12.2020 16:01:34

1 §
NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry,
Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä RKL. RKL:n kotipaikka on Helsinki.

2 §
TARKOITUS JA TOIMINTA

RKL on rakennusalan asiantuntijoiden muodostamien yhdistysten
valtakunnallinen järjestö, joka toteuttaa jäsenistön asettamat
odotukset, edistää hyvää rakentamista, kansainvälistyy ja samalla
rakentaa suomalaista yhteiskuntaa.

Liiton tehtävänä on huolehtia edustamansa jäsenistön ammattitaidon
ja pätevyyden kehittämisestä sekä ammatillisesta edunvalvonnasta.
RKL edistää jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi RKL

1. Auttaa jäsenyhdistyksiä edistämään toimintaansa sekä edustaa
niitä yhteisissä asioissa
2. valvoo jäsenyhdistystensä varsinaisten jäsentensä ammatillisia
etuja ja kannattaja- ja opiskelijajäsenten järjestöetuja sekä
tarjoaa jäsenpalveluja jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille
3. järjestää kokouksia, tiedotus-, luento-, neuvottelu-, koulutus-
ja juhlatilaisuuksia, näyttelyjä ja opintomatkoja, urheilu- ja
vapaa-ajantapahtumia taidetilaisuuksia ym. vastaavanlaisia
tapahtumia,
4. harjoittaa alaansa koskevaa julkaisu-, kustannustoimintaa,
5. asettaa edustajansa rakennusalan asiantuntija-, tutkimus-,
koulutus-, normitus- ym. toimikuntiin sekä koulutus- ja
kehittämistyötä suorittaviin organisaatioihin,
6. kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota
rakennustoiminnan kehittämiseen ja edustamiensa ammattikuntien
aseman ja työskentelyedellytysten parantamiseen tekemällä esityksiä
ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,
7. toimii yhteistoiminnassa muiden vastaavien koti- ja ulkomaisten
järjestöjen kanssa rakennusalan kehittämiseksi,
8. toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla
tarkoitusperiensä toteuttamiseksi jäsenistön hyväksi.

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

Liiton tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen.

3 §
JÄSENET
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Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittohallitus hyväksyä näiden
sääntöjen 2§:ssä tarkoitetut rekisteröidyt rakennusalan
asiantuntijoiden muodostamat yhdistykset. Varsinaisia jäseniä
kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.

Jäsenyhdistys on korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden
muodostama rekisteröity yhdistys, johon ovat jäsenkelpoisia myös
teknillisen oppilaitoksen (ent. koulun) tai näitä vastaavan tai
korkeamman teknillisen oppimäärän suorittaneet henkilöt.

Jäsenyhdistyksen tulee noudattaa liiton sääntöjä ja päätöksiä ja
hyväksyä liiton periaatteet. Liiton jäsenyhdistyksen on esitettävä
sääntömuutoksensa ennen rekisteröintiä liittohallitukselle
hyväksyttäväksi.

4 §
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava
eroamisestaan kirjallisesti liittohallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan.
Jäsenyhdistyksen eroamisesta on esitettävä oikeaksi todistettu
pöytäkirjaote yhdistyksen kokouksesta, jossa eroamispäätös on tehty.

Liittokokous voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin liiton
sääntöjä, tarkoitusperiä tai liittokokouksen sääntöihin perustuvia
päätöksiä.

Erottamisesityksen tekee liittohallitus, joka antaa
erottamisesitykseen johtaneista syistä lausuntonsa ja vie asian
liittokokouksen päätettäväksi. Erottamiseen vaaditaan vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

5 §
JÄSENYHDISTYKSEN JÄSEN

RKL:n jäsenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
rakennusalan korkeakoulututkinnon, sekä entisestä teknillisestä
oppilaitoksesta tai -koulusta rakennusalan tutkinnon suorittanut tai
näitä vastaavan tai korkeamman rakennusalan teknillisen oppimäärän
suorittanut henkilö.
Jäsenyhdistyksellä voi olla varsinaisina jäseninä myös niitä, joista
ei makseta liiton vuosimaksua. Näillä ei ole liiton jäsenoikeuksia
eikä jäsenetuja.

Jäsenyhdistyksellä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi
kannattajajäseniä, joilla ei ole liiton jäsenoikeuksia eikä
jäsenetuja.

Jäsenyhdistyksen jäseneksi pyrkivän kirjallisen hakemuksen hyväksyy
jäsenyhdistys.

RKL:n vuosimaksun maksava jäsenyhdistyksen jäsen saa kuulua
useampaan liiton jäsenyhdistykseen, mutta RKL:n ja alueen
kokouksissa hän voi äänestää vain sen yhden yhdistyksen edustajana,
joka on varsinaisen jäsenensä siihen valtuuttanut.
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Jäsenyhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä opiskelija,
jonka tuleva tutkinto täyttää jäsenyhdistyksen varsinaiselle
jäsenelle asetetut kelpoisuusehdot.

6 §
VUOSIMAKSUT

Jäsenyhdistykset suorittavat vuosittain liitolle vuosimaksun niistä
jäsenistään, joilla on liiton jäsenoikeudet ja jotka saavat liiton
jäsenedut. Vuosimaksun suuruuden ja maksutavan päättää liittokokous.

Liittokokous voi antaa jäsenyhdistyksille alennuksen niiden jäsenten
vuosimaksuista, jotka

1) liittyvät jäsenyhdistyksiin keskellä vuotta,
2) täyttävät kalenterivuonna 65 vuotta tai ovat sitä vanhempia,
3) saavat vain osan jäseneduista

Jäsenyhdistykset eivät suorita liitolle vuosimaksua niistä
jäsenistä, joilla ei ole liiton jäsenoikeuksia eikä jäsenetuja.
Vuosimaksua ei suoriteta myöskään sellaisesta jäsenestä, jonka
liittohallitus on vapauttanut vuosimaksusta jäsenen työttömyydestä,
sairaudesta tai muusta vastaavasta syystä johtuneen hankalan
taloudellisen tilanteen vuoksi eikä jäsenyhdistysten jäseninä
olevista henkilöjäsenten muodostamista rekisteröidyistä
yhdistyksistä.

Liiton kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet sekä jäsenyhdistysten
kunniapuheenjohtajat sekä sellaiset jäsenyhdistysten jäsenet, jotka
ovat Suomen sotaveteraaneja, ovat vapautetut liiton vuosimaksusta.

7 §
LIITTOKOKOUS

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun
mennessä,

Kokouskutsu
Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus lähettämällä
kokouskutsun kirjeitse tai sähköpostitse liiton jäsenille vähintään
yksi kuukausi ennen kokousta.

Edustajat

Liittokokouksessa edustaa jäsenyhdistyksiä yksi edustaja kutakin
yhdistyksen yhteenlaskettua alkavaa 40 henkilöjäsenlukua kohti,
kullakin edustajalla on yksi (1) ääni kuitenkin niin, että yksi
edustaja voidaan valtuuttaa käyttämään korkeintaan kahta (2) ääntä
oman äänensä lisäksi omasta yhdistyksestä.

Kokousedustajiksi voidaan valtuuttaa vain ne, joista on maksettu
liiton vuosimaksu kuluvalta vuodelta viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa liittokokouksen määräämästä eräpäivästä tai ne, jotka ovat
sääntöjen mukaan vuosimaksusta vapaat. Jäsenyhdistyksen valtuuttaman
edustajan matkakustannukset korvaa edustettu yhdistys.
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Valtakirja
Voidakseen käyttää äänioikeuttaan on yhdistyksen ilmoitettava
kirjallisesti edustajiensa nimet vähintään kaksi viikkoa ennen
liittokokousta lähettämällä valtuutuskirjansa liiton toimistoon.

Läsnäolo
Kaikilla liiton jäsenyhdistyksillä, yhteistyöyhdistyksillä,
kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla, sekä jäsenyhdistysten
varsinaisilla jäsenillä ja opiskelijajäsenillä on läsnäolo-oikeus
liiton kokouksissa. Liiton puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä
ja liiton toimiston henkilöstöllä on liittokokouksessa myös
puheoikeus, mutta päätöksentekoon liittokokouksessa saavat
osallistua ja äänioikeutta käyttää vain jäsenyhdistysten
valtuuttamat kokousedustajat.

Käsiteltävät asiat
Jäsenyhdistysten ja / tai alueiden on lähetettävä liittokokouksessa
käsiteltäviksi tarkoitetut aloitteet ja keskustelukysymykset
alustuksineen liittohallitukselle viimeistään kuutta (6) viikkoa
ennen liittokokousta. Liittohallitus esittää niistä
liittokokouksessa lausuntonsa.

Liittokokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on
ansiokkaasti toiminut liiton puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajana
voi kerrallaan olla vain yksi henkilö. Kunniajäseneksi voi
liittokokous kutsua henkilön, joka on huomattavalla tavalla
edistänyt liiton toimintaa tai on toiminut erityisen ansiokkaasti
rakennusalan hyväksi.

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaa RKL:n puheenjohtaja tai 2. puheenjohtaja ja näiden
ollessa estyneitä iältään vanhin paikalla oleva hallituksen jäsen. 2
Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
Puheenjohtajina sekä pöytäkirjantarkastajina voivat toimia
ainoastaan jäsenyhdistysten valtuuttamat liittokokousedustajat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja esitellään kohdan 16.
asiat.
5. Jaetaan huomionosoitukset.
6. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös,
liittohallituksen toiminta- kertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
toiminnantarkastuskertomus.

Käsitellään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma sekä tulo-
ja menoarvio. Hallituksen jäsenet eivät osallistu kohtaan 7.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä liittohallituksen jäsenille ja muille
tilivelvollisille.
8. Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
9. Määrätään liittohallituksen ja mahdollisten toimikuntien jäsenten
palkkioiden ja matkakustannusten korvausten suuruudet seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
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10. Määrätään vuosimaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Hyväksytään liiton tulo- ja menoarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
12. Valitaan joka kolmas vuosiliittohallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.
13. Vahvistetaan alueiden lukumäärä ja rajat.
14. Päätetään liittohallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan
erovuoroisten tilalle liittohallituksen muut varsinaiset jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet ottaen huomioon 9 § (pykälän)
määräykset.
15 Valitaan tilintarkastaja ja ja hänelle varatilintarkastaja
tarkastamaan seuraavan vuoden tilit ja hallinto. Tilintarkastajan
varatilintarkastajineen tulee olla KHT-tilintarkastaja. Valitaan
myös toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
16. Käsitellään RKL:n jäsenyhdistysten ja alueiden liittokokouksen
käsiteltäväksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat.
17 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
18. Ilmoitusasiat
19. Kokouksen päätös

8 §
YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä liittohallituksen määräämässä
paikassa kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään 1/3
liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrättyä
tarkoitusta varten vaatii tai liittohallitus on päättänyt sen
pitämisestä. Ylimääräisessä liittokokouksessa voidaan käsitellä tai
päättää ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista. Kokouksessa
voidaan kuitenkin keskustella muistakin asioista, jos vähintään
kolme neljännestä (3/4) kokousedustajista puoltaa sitä. Keskustelu
merkitään pöytäkirjaan, mutta päätöstä asiasta ei tehdä.

Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle kuten varsinainen
liittokokous.

9 §
LIITTOHALLITUS

Liittohallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja
enintään 15 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Vaalikelpoisia hallituksen varsinaisiksi ja
varajäseniksi ovat kaikki liiton jäsenyhdistysten varsinaiset
jäsenet, joista on maksettu RKL:n vuosimaksu viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa eräpäivästä.

Liittohallitus on yhdistyslain tarkoittama hallitus, joka käyttää
liiton toimeenpanovaltaa. Jäsenet on mahdollisuuksien mukaan
valittava siten, että liittohallitukseen kuuluu kustakin
jäsenyhdistysten muodostamasta alueesta valittuina ainakin yksi
varsinainen jäsen ja muut niiden jäsenmäärien mukaan seuraavasti,
mikäli liittokokous niin päättää.

Jäsenyhdistysten muodostamat alueet ovat: Pohjoinen, Länsi, Itä,
Etelä ja Helsinki. Liittokokous vahvistaa alueiden rajat ja niitä
voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä. Jokaisen alueen
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henkilöjäsenistä valitaan liittohallitukseen 1-3 jäsentä, riippuen
alueen jäsenmäärästä. Lähtökohtaisesti jokaiselta alueelta valitaan
liittohallituksen jäseniä 2. Jos alueen jäsenmäärä on alle 500,
valitaan liittohallituksen jäseniä 1 ja jos alueen jäsenmäärä on yli
1750, valitaan liittohallituksen jäseniä kyseiseltä alueelta 3.

Liittohallituksen puheenjohtajan toimiaika on kolme kalenterivuotta.

Muiden liittohallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten
toimiaika on kolme kalenterivuotta siten, että vuosittain heistä
eroaa kolmasosa tai lähinnä kolmasosa. Eroamisajan määrää toimiaika
tai ellei sen perusteella voida ratkaisua tehdä, arpa. Erovuorossa
ollut hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan
toiselle toimikaudeksi peräkkäin (korkeintaan 2 toimintakautta).

Hallitus valitsee keskuudestaan 2. puheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan 2. puheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan
aihetta tai kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä
kirjallisesti esittämänsä asian käsittelyä varten vaatii. Kutsu on
lähetettävä kirjallisena liittohallituksen jäsenille viimeistään 7
vuoro- kautta ennen kokousta.

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 2.
puheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Asiat
ratkaistaan liittohallituksessa ehdottomalla ääntenenemmistöllä.

Liittohallituksen jäsenten tulee toimia liiton edustajana oman
alueensa jäsenyhdistysten ja alueen tilaisuuksissa.

Liittohallituksen jäsenille maksetaan vuosittain liittokokouksessa
päätettävä korvaus. Hallitus noudattaa liittokokouksessa hyväksyttyä
toimintasuunnitelmaa, jossa on myös määritelty hallituksen
toimintaohjeet.

Siirtymäsäännökset:
Vuoden 2020 liittokokouksessa valitaan vanhojen sääntöjen mukaisesti
hallituksen jäsenet. Koko hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2021.
Kolmivuotiskaudeksi normaalisti 2020 liittokokouksessa valittavat
hallituksen jäsenet palvelevat vain yhden kalenterivuoden (2021)
ajan.

Liittokokouksessa 2021 valitaan hallitus näiden sääntöjen mukaisesti

10 §
LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Liittohallitus voi asettaa avukseen asioita valmistelemaan
toimikuntia ja projekti- ryhmiä.

Liittohallitus voi antaa ohjesääntöjä alueiden, toimikuntien
kokoonpanosta, tehtävistä ja toimivallasta.

Liittohallituksen tehtäviä ovat mm.:
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1. Valita keskuudestaan 2. puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton
toiseksi puheenjohtajaksi.
2. Valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat.
3. Panna toimeen liittokokouksen päätökset.
4. Johtaa liiton toimintaa liittokokousten päätösten mukaisesti.
5. Huolehtia varojen hankinnasta ja taloudenpidosta sekä
kirjanpidosta.
6. Pitää yhteyttä jäsenyhdistysten jäseniin sekä auttaa
jäsenyhdistyksiä neuvoilla ja ohjeilla.
7. Päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

11 §
PUHEENJOHTAJA

Liittohallituksen eli liiton puheenjohtajaksi valittavan tulee olla
RKL:n jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen, josta on maksettu liiton
vuosimaksu kuluvalta vuodelta. Puheenjohtaja ohjaa ja valvoo RKL:n
toimintaa näiden sääntöjen sekä liitto- kokouksen ja
liittohallituksen päätösten mukaan.

12 §
LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja liittohallituksen
toinen (2.) puheenjohtaja, kaksi heistä aina yhdessä tai joku heistä
yhdessä liiton toimitusjohtajan kanssa. Liittohallitus voi antaa
liiton toimihenkilölle yksin tai yhdessä määräämänsä toisen
toimihenkilön kanssa oikeuden liiton nimen kirjoittamiseen.

13 §
TILIEN PÄÄTTÄMINEN

RKL:n tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, hallituksen
vuosikertomus sekä pöytäkirjat jätetään tilintarkastajan ja
toiminnantarkastajan tarkastettaviksi maaliskuun loppuun mennessä.
Tilin- ja toiminnantarkastajien tulee antaa kertomuksensa kuukauden
kuluessa siitä, kun tilit on jätetty tarkastettaviksi. Tilinpäätös
hyväksytään liittokokouksessa marraskuun loppuun mennessä.

14 §
SÄÄNTÖJEN MUUTOS

Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on jätettävä
liittohallitukselle vähintään neljä kuukautta ennen varsinaista
liittokokousta.

Muutosehdotus käsitellään varsinaisessa liittokokouksessa ja sen
hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista
kokouksessa anne- tuista äänistä. Hyväksytty muutos astuu voimaan
heti, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

15 §
RKL:n PURKAMINEN
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RKL:n purkamista tarkoittava ehdotus on jätettävä
liittohallitukselle vähintään kolme (3) kuukautta ennen varsinaista
liittokokousta. Ehdotus käsitellään ensiksi varsinaisessa
liittokokouksessa ja tämän jälkeen vähintään kuuden kuukauden
väliajan kuluttua pidettävässä toisessa liittokokouksessa ja sen
hyväksymiseen vaaditaan, että kummassakin kokouksessa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) kaikista kokouksessa annetuista äänistä
kannattaa ehdotusta.

Jos RKL purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat sääntöjen
2 § mainittua tarkoitusta parhaiten palvelevalle rekisteröidylle
yhdistykselle. Jollei sellaista ole, on varat luovutettava 2 §
mainittua tarkoitusta eniten edistävälle oikeuskelpoiselle
järjestölle tai laitokselle, jonka jälkimmäinen purkautumisesta
päättävä liittokokous valitsee.

16 §
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Liittokokouksessa ja liitohallituksen kokouksissa äänestetään
asioista avoimella äänestyksellä, mutta vaalit suoritetaan
salaisella äänestyksellä. Sekä asioista äänestettäessä että
vaaleissa edellytetään ehdotonta enemmistöä, eli vähintään puolta
annetuista äänistä, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä muuta
määrätä.

Liittokokouksessa ja hallituksen kokouksessa tasan menneen vaalin
ratkaisee aina arpa, mutta tasan menneessä avoimessa äänestyksessä
voittaa se puoli, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Jäsenyhdistyksen edustamiin henkilöjäsenmääriin perustuvissa
laskelmissa otetaan huomioon vain RKL:n vuosimaksun maksaneiden ja
jäsenmaksusta RKL:n sääntöjen mukaan vapautettujen jäsenyhdistysten
edellisen vuoden jäsenet 31.12. tilanteen mukaan ja vain siinä
yhdessä yhdistyksessä, joka on suorittanut ao. henkilöjäsenen liiton
vuosimaksun.


