
  

SUOMEN TIEYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
 

1§ 

Yhdistyksen nimi on Suomen Tieyhdistys r.y., Vägföreningen i Finland r.f.. Kansainvälisissä 

yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista nimeä Finnish Road Association.

 

2§ 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. 

 

3 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia maamme tie- ja liikenneolojen kehittämiseksi sekä edistää 

liikenteen taloudellisuuden, tieympäristön laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja liikennekulttuurin 

parantamista. 

 

4 § 

Yllämainittua päämääräänsä varten yhdistys, pyrkien olemaan tiekysymyksiä koskevien eri 

käsityskantojen ja mielipiteiden käsittelyelimenä, toimeenpanee kokouksia, näyttelyjä ja 

esitelmätilaisuuksia, toimittaa julkaisuja, järjestää tiealaa koskevia kursseja, tekee esityksiä 

viranomaisille, harjoittaa neuvontaa ja valistustoimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä vastaaviin 

kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.

 

5§ 

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät hallituksen hyväksymät 

a) yksityiset henkilöt 

b) oikeuskelpoiset yhteisöt. 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tie- ja liikennealalla tai 

Tieyhdistyksen toiminnassa erikoisesti ansioituneen henkilön. 

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia vuosittain maksamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden tai 

määräämisperusteet vuosikokous määrää. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat. 

Korkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa tutkintoa suorittava opiskelija on vapautettu 

jäsenmaksusta liittymisvuotena sekä kahtena seuraavana vuotena.

 

6§ 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan 

yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 12 jäsentä.  

Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet siten, että vuosittain on 

erovuorossa 4 hallituksen jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousta seuraava 

kalenterivuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi valintaa seuraavat kolme kalenterivuotta. 

Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen vuoden väliajan jälkeen. Toimitusjohtaja ei ole 

hallituksen jäsen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 6 jäsentä on 

kokouksessa läsnä. 



  

Asiat hallitukselle esittelee toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.  

 

7§

Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon hallitus nimeää puheenjohtajan sekä kolme 

jäsentä. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu työvaliokuntaan. 

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on kokouksessa 

läsnä. 

Hallitus voi asettaa avukseen myös muita valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. 

 

8§ 

Hallituksen tehtävänä on: 

a) ottaa yhdistykselle toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilökunta sekä määrätä heidän 

palkkansa tai palkan perusteet,  

b) vahvistaa valiokuntien, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan ohjesäännöt,  

c) ratkaista jäseneksiliittymistä koskevat anomukset,  

d) laatia yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus,  

e) laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio,  

f) päättää ansiomerkkien jakamisesta,  

g) pitää jäsenluetteloa,  

h) kutsua yhdistys koolle,  

i) suorittaa muut näissä säännöissä tai yhdistyslaissa hallitukselle määrätyt tehtävät

 

9§ 

Yhdistyksen sekä sen hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. 

 

10§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 

toimitusjohtajan kanssa. 

Juoksevissa asioissa ja raha-asioissa, ei kuitenkaan velkasitoumuksissa, on toimitusjohtaja 

oikeutettu yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

 

11§ 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tilintarkastajalle tarkastettavaksi tilivuotta 

seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajan on annettava tarkastuksestaan vuosikokoukselle 

kertomus. Vuosikertomus laaditaan kalenterivuosittain.

 

 

12§ 

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on 

viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin toimitettava ilmoituksella yhdistyksen aikakausilehdessä 



  

ja/tai kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kutsulla. Kokouskutsussa on lyhyesti mainittava 

kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen kesäkuun 30. päivää. Vuosikokouksessa  

a) käsitellään hallituksen antama toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan antama 

lausunto edelliseltä vuodelta; 

b) päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille; 

c) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi ja hallituksen jäsenet 

erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan.  

d) määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus tai niiden määräämisperusteet seuraavaksi 

vuodeksi; 

e) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi; 

f) käsitellään muut esille tulevat asiat, jotka on, mikäli niistä kokouksessa päätetään, esitettävä 

hallitukselle viikkoa ennen kokousta, yhdistyslain 24 §:ssä mainitut, yhdistyksen 

kokouskutsua koskevat määräykset huomioon ottaen. 

 

13§ 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai milloin vähintään 20 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta anoo 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 

 

14§ 

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. 

 

15§ 

Asiat ratkaistaan yhdistyksen, hallituksen ja valiokuntien kokouksissa yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä lukuunottamatta 19 §:ssä mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni; vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Puheenjohtajan ja hallituksen vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku kokouksen osanottaja niin 

vaatii, muut vaalit kokouksen päättämällä tavalla. 

 

16§ 

Hallituksen kokouksessa johtaa puhetta joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tahi 

näiden estettyinä tai esteellisinä ollessa iältään vanhin läsnäoleva hallituksen jäsen. Yhdistyksen 

kokoukset valitsevat itse puheenjohtajansa. 

 

17§ 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta eikä suoritusta saada 

jäsenmaksukauden aikana, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi. Hallitus on oikeutettu erottamaan 

jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka erottamiseen on muu 

yhdistyslain 14 §:ssä tarkoitettu pätevä syy. Erotetulla olkoon kuitenkin oikeus vedota yhdistyksen 



  

kokoukseen, jättämällä hallitukselle valituskirjelmässä 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä 

tiedon saatuaan.

 

18§ 

Yhdistykselle hankitaan varoja jäsenmaksujen, lahjoitusten, rahankeräysten ja arpajaisten avulla. 

Tarvittaessa yhdistys hankkii näiden järjestämistä varten asianomaisen luvan. 

 

19§ 

Näiden sääntöjen muuttaminen vaatii 3/4 äänten enemmistön annetuista äänistä siinä yhdistyksen 

kokouksessa, jossa asiasta päätetään. 

 

Yhdistyksen purkautumispäätökseen vaaditaan tämän lisäksi myös seuraavassa yhdistyksen 

kokouksessa 3/4 äänten enemmistö kaikista annetuista äänistä. Purkautumisesta päättäneiden 

kokousten välisen ajan tulee olla vähintään 2 viikkoa. 

 

20§ 

Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi on yhdistyksen omaisuus käytettävä siihen 

yhdistyksen päämäärän kanssa sopusoinnussa olevaan tarkoitukseen, jonka yhdistys määrää. 

Päätöksen varojen käyttämisestä tekee purkautumisesta päättävä jälkimmäinen kokous.

 
(Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 06.06.2012, rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 16.07.2013 

rekisterinumerolla 17.951) 


