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SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND r.y.
SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus
Yhdistyksen nimi on Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund Finnish
Engineers’ Association ry, ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta käsittää koko maan.
2§
Liiton tarkoitus on yhdistystensä kautta koota jäsenkuntaan kuuluvat henkilöt yhteistoimintaan,
jonka avulla pyritään edistämään jäsenten taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja sekä
kohottamaan heidän koulutustasoaan ja yhteiskunnallista asemaansa.
Tarkoituksensa saavuttamiseksi liiton tehtävä on:
1.

Toimia maassa toimivien yhdistystensä keskusjärjestönä ja edistää niiden perustamista
sellaisille paikkakunnille, missä riittävä määrä insinöörejä, konemestareita tai vastaavan
muun teknillisen tai merenkulkualan koulutuksen omaavia toimihenkilöitä pitää
yhdistystä tarpeellisena.

2.

Edustaa jäsenkuntaa suhteissa viranomaisiin sekä työnantajiin ja näiden järjestöihin
sekä muuallakin missä on tarpeellista esittää jäsenkunnan näkemykset.

3.

Liiton tulee yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa toimia jäsentensä palkkauksen ja
muiden työsuhteenehtojen sekä työolojen parantamiseksi sekä valvoa heitä koskevan
lainsäädännön toteuttamista ja tehdä esityksiä lainsäädännön kehittämiseksi.

4.

Valvoa Suomen Merenkulkijain Säätiön toimintaa kuten säätiön sääntöjen 2 §:ssä
määrätään.

5.

Olla yhteistoiminnassa ja solmia sopimuksia sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen
kanssa, jotka tasavertaisuuden pohjalta pyrkivät samoihin päämääriin kuin liittokin.

6.

Julkaista omaa tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa lehteä sekä muita ammatillisia ja
teknillisiä painotuotteita. Lisäksi liitto julkaisee sähköistä tiedoitusta.
3§
Kieli ja puoluekanta

Molemmat kotimaiset kielet ovat liitossa samanarvoiset. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
4§
Jäsenyys liitossa
1.

Liiton jäseneksi hyväksytään rekisteröity konemestariyhdistys tai vastaava muu
teknillinen tai merenkulkualan rekisteröity yhdistys, jonka säännöt liittohallitus on
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hyväksynyt.
Yhdistysten sääntömuutokset on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi, ennen kuin
ne ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. Säännöt astuvat voimaan heti kun ne on merkitty
yhdistysrekisteriin. Yhdistyksiä nimitetään näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.
2.

Jäsenyhdistys voidaan hyväksyä liittoon, jos siihen kuuluu vähintään kaksikymmentä
maksavaa (20) jäsentä. Erikoistapauksissa voi liittohallitus hyväksyä pienemmänkin
yhdistyksen jäsenyyden.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§
Jäsenyhdistysten eroaminen tai erottaminen liitosta

1.

Varsinainen tai ylimääräinen liittokokous voi erottaa liitosta jäsenyhdistyksen, jos sen
toiminta on tapahtunut näitä sääntöjä tai yhdistyslakia vastaan tai jos jäsenyhdistys
kieltäytyy toimeenpanemasta liittokokouksen, sääntöjen ja yhdistyslain mukaisia
päätöksiä.
Erottamiseen vaaditaan 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

2.

Jäsenyhdistys voi erota liitosta ilmoittamalla siitä vähintään kolme (3) kuukautta ennen
eroamista yhdistyslain määräämällä tavalla. Eroaminen voi tapahtua aikaisintaan
kolmen (3) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

3.

Jos jäsenyhdistys eroaa tai erotetaan liitosta, on se velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sen kalenterivuoden loppuun asti jona eroaminen tapahtuu, samoin kuin
muut maksut, joihin yhdistys on sitoutunut liittoon kuuluvana.
Liitosta eronnut tai erotettu yhdistys on menettänyt kaikki oikeutensa liiton rahastoihin ja
muuhun omaisuuteen sekä kaikkeen muuhun tukeen.

4.

Jos jäsenyhdistys purkautuu on sen jäljelle jääneet varat luovutettava pesänselvityksen
jälkeen liitolle, ellei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä.
Jos uusi samanlainen yhdistys samalla paikkakunnalla kolmen vuoden kuluessa
perustetaan liiton alaisena yhdistyksenä, luovutetaan varat sille.
6§
Jäsenyhdistysten jäsenet

1.

Jäsenyhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on insinööri-,
konemestarikoulutus tai vastaava muu teknillinen tai merenkulkualan koulutus.

2.

Johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen passiivijäseneksi insinööri- tai konemestarikoulutuksen tai vastaavan muun teknillisen tai merenkulkualan koulutuksen omaavan
henkilön, joka suorittaa jäsenmaksun johonkin toiseen ammattiliittoon, ei kuitenkaan
sellaiseen, joka kuuluu samaan keskusjärjestöön kuin Suomen Konepäällystöliitto.
Passiivijäsen tai liiton työsuhteessa oleva jäsen ei voi asettua liiton puheenjohtaja- tai
liittohallitusehdokkaaksi.
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3.

Henkilöt, jotka ryhtyvät johonkin liiton tarkoitusperiä vastaan tähtäävään toimintaan,
erottaa yhdistyksen johtokunta yhdistyksestä. Mikäli erottaminen on johtunut kurinpidollisista syistä ei näin erotettua henkilöä saa hyväksyä mihinkään muuhunkaan liiton
alaiseen yhdistykseen jäseneksi.
7§
Jäsenyhdistysten oikeudet ja velvollisuudet

1.

Jäsenyhdistyksen on tehtävä liittoon ilmoitus uusista jäsenistään liiton vahvistamalla
kaavakkeella jossa mainitaan jäsenten täydellinen nimi, sosiaaliturvatunnus, syntymäpaikka, opiskelupaikka ja -taso sekä yhdistykseen liittymisaika.

2.

Jokaisen liittoon kuuluvan yhdistyksen tulee vuosittain viimeistään maaliskuun kuluessa
lähettää liittohallitukselle edellisen vuoden toimintakertomus sekä muita tilastollisia
tietoja.
Yhdistysten säännöissä määrättyjen vaalikokousten pöytäkirjajäljennökset tulee
yhdistysten lähettää liitolle viimeistään 14 vrk kuluttua asianomaisen kokouksen
pitämisestä.
8§
Liiton maksut

1.

Liittokokous vahvistaa jäsenten liitolle suorittamien liitto- ja yhdistysmaksujen perusteet
siitä, onko kyseessä prosentti- tai europohjainen maksu.
Yhdistyksille palautettava yhdistysmaksu lasketaan jäsenten palkkasummasta.
Liitto tilittää kerääntyneet yhdistysmaksut yhdistyksille neljännesvuosittain.
Työttömyyskassamaksua ei peritä passiivijäseneltä.
Liittohallitus on velvollinen tarkistamaan liittomaksujen suuruudet liittokokousten
välisenä aikana.

2.

Liittohallitus voi määrätä jäsenyhdistysten jäsenille, passiivijäseniä lukuunottamatta,
ylimääräisen liittomaksun suoritettavaksi mutta vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät
siedä viivytystä ja kuuluvat liiton toiminnan puitteisiin.
8a§
Jäsenyhdistyksen jäsenen jäsenmaksu

1.

Jäsenyhdistyksen jäsenen ja passiivijäsenen on vuosittain suoritettava liitto- ja
yhdistysmaksuna se määrä, jonka liittohallitus on vahvistanut.

2.

Yhdistyksellä on lisäksi oikeus kantaa lisämaksuna hoitokustannustensa peittämiseen
se määrä, minkä yhdistyksen vuosikokous määrää.

3.

Jäsen on oikeutettu siirtymään liiton jäsenyhdistyksestä toiseen kalenterikuukauden
alusta ilmoitettuaan siirrosta sitä ennen molemmille yhdistyksille sekä palkkatoimistolleen uuden yhdistyksen numeron jäsenmaksun perintää varten.
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9§
Jäsenmaksuista vapauttaminen
1. Liittohallitus voi myöntää liittomaksuvapautuksen jäsenyhdistysten sellaisten jäsenten
osalta, joilla on tässä pykälässä mainitut syyt jäsenmaksusta vapauttamiseksi. Yhdistyksen
on vastaavasti tällöin vapautettava jäsenensä yhdistyksen jäsenmaksuista.
Opiskelijajäsen on vapaa jäsenmaksuista varsinaisena opiskeluaikanaan.
Jäsenen saadessa eläkepäätöksen ja toimittaessaan sen liiton tietoon, liittohallitus
vapauttaa jäsenmaksuista eläkkeiden osalta.
Eläkkeellä oleva jäsen maksaa liittohallituksen vuosittain määräämän vuosimaksun.
Maksun laiminlyönyt ei voi käyttää liiton tarjoamia etuuksia.
Kuntoutustuen-, äitiys-, isyys- ja vanhempainloman sekä hoitovapaan perusteella
maksuvapaus myönnetään yhtä pitkäksi aikaa kuin kuntoutustuki tai äitiys-, isyys- tai
vanhempainloma sekä hoitovapaa on myönnetty.
Mikäli jäsen ottaa vastaan ansiotoimen, siirtyy hän jälleen jäsenmaksuvelvolliseksi.
Pitempiaikaisen sairauden takia voidaan anomuksesta myöntää jäsenmaksuvapautus
liittohallituksen päätöksellä.
Johtokunnan tulee erottaa yhdistyksen jäsen, joka esittämättä hyväksyttävää syytä, on
jättänyt enemmän kuin kuuden kuukauden (6) liittomaksut suorittamatta. Näin erotettu
jäsen voidaan uudelleen hyväksyä yhdistykseen uutena jäsenenä.
10 §
Liiton hallinto
Liiton asioita hoitaa liittokokous, liittohallitus ja sen keskuudestaan asettama työvaliokunta
sekä toimihenkilöt.
11 §
Liittokokoukset
1.

Varsinainen liittokokous pidetään joka neljäs vuosi huhti- tai toukokuussa. Liittohallitus
määrää tarkemmin kokouspaikan ja kokousajan.

2.

Liittohallitus lähettää jäsenyhdistyksille kokouskutsun vähintään kuukautta ennen
liittokokousta. Tämän lisäksi tulee lähettää työjärjestysehdotus, liiton tilinpäätökset ja
toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto.

3.

Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään edustajakseen liittokokoukseen yhden
kokouksessaan valitsemansa edustajan kutakin jäsenmääränsä täyttä 50-lukua kohden
kuitenkin siten, että yhdistys jonka jäsenluku on alle 50, saa lähettää yhden edustajan.
Edustajalukua määrättäessä otetaan huomioon sääntöjen 9 §:n mukaan jäsenmaksuista
vapautetut henkilöt sekä ne maksavat jäsenet, joilla ei ole enempää kuin 6 kuukauden
jäsenmaksut suorittamatta.
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Edustajien tulee olla asianomaisen yhdistyksen jäseniä ja kullakin edustajalla on yksi (1)
ääni.
4.

Kun yhdistykset valitsevat edustajiaan liittokokoukseen, on pyrittävä mahdollisuuksien
mukaan huomioimaan jäsenkunnan edustamien toimialojen suhde.

5.

Liittohallituksen edustajina ovat liittokokouksissa velvolliset olemaan läsnä liittohallituksen puheenjohtaja sekä vähintään kaksi varsinaista jäsentä ja liittohallituksen
määräämät liiton toimihenkilöt, joilla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta kokouksessa.
Liittohallituksen jäsen ei saa liittokokouksessa edustaa mitään yhdistystä.

6.

Kokousedustajalla tulee olla yhdistyksensä valtakirja, jonka liittohallituksen edustajat
tarkastavat ennen kokouksen alkua.

7.

Liittokokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

8.

Liittokokouksessa on yhdistysten edustajilla kullakin äänioikeus 11 §:n 3 momentin
mukaan.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 5 §:n 1
momentissa ja 17 §:ssä mainituissa tapauksissa.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit ja suljetut lippuäänestykset arvalla, mutta
muuten voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Äänestys on julkinen, ellei joku äänioikeutetuista vaadi lippuäänestystä, jolloin äänestys
suoritetaan suljetuin lipuin.

9.

Aloiteoikeus liittokokouksessa käsiteltäviin asioihin on liittohallituksella ja yhdistyksillä.

10.

Liittokokouksessa käsiteltäväksi esitettävät asiat on yhdistysten perusteluineen
lähetettävä liittohallitukselle 3 kuukautta ennen liittokokousta.

11.

Liittohallituksen puheenjohtaja avaa liittokokouksen. Edustajista valitaan kokoukselle
puheenjohtaja.

12.

Valitun puheenjohtajan johdolla valitaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa, kaksi pöytäkirjan
pitäjää, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjan pitäjien ja ääntenlaskijoiden ei tarvitse olla kokousedustajia.

13.

Liittokokouksessa pidetään pöytäkirjaa suomenkielellä.
Sen jälkeen kun pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty lähetetään siitä jäljennös liiton
jäsenyhdistyksille. Yhdistykset saavat halutessaan pöytäkirjajäljennöksen molemmilla
kielillä.

14.

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a)

Esitetään valtakirjan tarkastajain lausunto kokousedustajien valtakirjain
tarkastuksesta.
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15.

b)

Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

c)

Esitetään edellisen liittokokouksen pöytäkirja.

d)

Esitetään liittohallituksen toimintakertomus ja päätetään niistä asioista joihin
se mahdollisesti antaa aihetta.

e)

Esitetään kuluneen toimintakauden tilit ja tilintarkastajien ja
toiminnantarkastajien lausunnot sekä liittohallituksen niiden johdosta
mahdollisesti antama selitys, vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään
liittohallitukselle annettavasta vastuuvapaudesta.

f)

Päätetään mahdollisista sääntömuutosehdotuksista. Muutosehdotusten
hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

g)

Päätetään liitto- ja yhdistysmaksujen perusteet.

h)

Päätetään aikakauslehden julkaisemisesta.

i)

Vahvistetaan liittohallituksen puheenjohtajan sekä jäsenten palkkiot ja
päivärahat.

j)

Vahvistetaan liittokokousedustajille verohallituksen hyväksymät matka- ja
päivärahat.

k)

Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja sen uudet jäsenet kuten 12 §:ssä
määrätään sekä tilintarkastusyhteisö ja toiminnantarkastajat seuraavaksi
toimikaudeksi, kuten 16 §:n 1 ja 2 kohdassa sanotaan. Liittohallituksen
puheenjohtajaksi eikä jäseniksi voida kuitenkaan valita liiton tomihenkilöä.

l)

Käsitellään muita liittokokoukselle kuuluvia asioita.

Ylimääräinen liittokokous voidaan pitää jos liittohallitus jonkin erittäin tärkeän asian
vuoksi, joka ei siedä viivytystä, katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/3 liiton
jäsenyhdistysten jäsenmäärää edustavat yhdistykset tai 1/3 liiton jäsenistä sitä
liittohallitukselta kirjallisesti vaativat.
Ylimääräisen liittokokouksen kutsuu näissä tapauksissa kokoon liittohallitus kirjeellä joka
on toimitettava yhdistyksille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen alkua. Kirjeessä
on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä lueteltava käsiteltävät asiat.
12 §
Liittohallitus

1.

Liittohallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kymmenen varsinaista jäsentä kuten 6
§ 2 kohdassa sanotaan.

.
Liittohallituksen varsinaiselle jäsenelle valitaan kullekin erikseen samalla tavalla
ensimmäinen ja toinen henkilökohtainen varajäsen.
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Jos liittohallituksen jäsen on tilapäisesti estynyt osallistumaan liittohallituksen
kokoukseen, hänen tulee kutsua varajäsenensä.
Kahden varsinaisen jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä on oltava
ruotsinkielisistä yhdistyksistä.
2.

Liittohallituksen puheenjohtajan sekä varsinaisten ja varajäsenten tulee olla
aktiivityöelämässä.
Mikäli liittohallituksen puheenjohtaja tai jäsen valitaan liiton toimihenkilöksi toimikauden
aikana on hänen välittömästi erottava liittohallituksesta.

3.

Liittohallituksen puheenjohtajan sekä varsinaisten ja varajäsenten toimiaika alkaa
liittokokousta lähinnä seuraavan kuukauden 1 päivästä lukien.

4.

Yhdistyksien tulee ennen helmikuun 1 päivää sinä vuonna, jolloin varsinainen
liittokokous kokoontuu, ilmoittaa liittohallitusehdokkaansa kirjallisesti liittohallitukselle.
Luettelo asetetuista ehdokkaista toimitetaan liittokokousedustajille 11 § 2 kohdassa
mainitun kirjeen yhteydessä.

5.

Liittokokous voi valita liittohallituksen puheenjohtajan jäsenyhdistysten ehdokkaista,
mutta se ei ole sidottu näihin ehdokkaisiin. Valittava henkilö ei kuitenkaan saa olla
esteellinen sääntöjen 6 § 2 kohdan ja 11 § 14 kohdan k mukaisesti. Kukin yhdistys on
oikeutettu nimeämään vain yhden ehdokkaan.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan,
tarpeelliset jaostot ja toimikunnat.

6.

Liittohallitus on vastuussa liiton kaikkien varojen hoidosta ja tulee sen niiden hoidossa
seurata näitä sääntöjä ja niitä päätöksiä joita liittokokous tekee.
Vastuusta vapautuu ainoastaan se liittohallituksen jäsen, joka ei ole vahinkoa aiheuttanutta päätöstä tehtäessä ollut läsnä tai on esittänyt pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

7.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai kun kolme
varsinaista jäsentä sitä pyytää.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan johon kuuluu liiton puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat sekä yksi (1), enintään kaksi (2) jäsentä ja kullekin heistä
henkilökohtainen varajäsen, valmistelemaan liittohallitukselle kuuluvia asioita sekä
käsittelemään asioita, jotka liittohallitus työvaliokunnalle osoittaa.
Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai kahden (2) jäsenen kutsusta.
Työvaliokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja yli puolet työvaliokunnan muista
jäsenistä on paikalla.
Työvaliokunnan päätös on kahden (2) jäsenen sitä vaatiessa alistettava liittohallitukselle.
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Työvaliokunta valvoo liittohallituksen alaisena liittohallituksen nimeämiä valio-, toimi- ja
neuvottelukuntia ja niiden toimintaa.
Työvaliokunta voi nimetä avukseen tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä.
8.

Liittohallituksen jäsenillä ei saa olla mitään luottamustehtäviä toisissa vastaavissa
yhdistyksissä tai liitoissa lukuun ottamatta luottamustehtäviä jossakin liittoon kuuluvassa
yhdistyksessä tai sellaisessa keskusjärjestössä jossa liitto on jäsenenä.

9.

Kokouskutsut lähetetään viimeistään neljää päivää ennen kokousta. Kiireellisissä
tapauksissa voidaan liittohallitus kutsua koolle suullisesti tai puhelimitse lyhyellä
varoitusajalla.

10.

Sääntöjen mukaan koollekutsuttu liittohallitus on päätösvaltainen kun vähintään
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä ovat saapuvilla.

11.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa
se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

12.

Taloudellisista asioista päätettäessä vaaditaan kuitenkin, että vähintään kuusi jäsentä
on yhtynyt päätökseen.

13.

Liittohallituksen varajäsenellä, joka ei ole varsinaisen jäsenen sijainen, on oikeus olla
läsnä kokouksessa, jossa hänellä on puhe- mutta ei äänestysoikeutta.

14.

Yhdistysten puheenjohtajille pidetään vuosittain puheenjohtajakokous. Kokousta ei
kuitenkaan pidetä liittokokousvuonna. Kokouksen valmistelun ja koollekutsumisen
hoitaa liittohallitus.
13 §
Liittohallituksen tehtävät

Liittohallitus edustaa ja johtaa liittoa, sekä hoitaa liiton asioita näiden sääntöjen ja
liittokokouksen päätösten mukaisesti.
Pääsääntöisesti liittohallituksen tehtäviin kuuluu:
1.

Ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt, sopia näiden työehdot sekä laatia toimintaohjeet ja
sopia heidän palkkansa.

2.

Kutsua koolle liittokokoukset ja pitää jäsenluetteloa.

3.

Valvoa jäsenyhdistysten toimintaa niin, että ne noudattavat liiton sääntöjä ja
liittokokousten päätöksiä.

4.

Huolehtia liiton aikakauslehden ja tarvittaessa muiden julkaisujen toimittamisesta,
levikistä ja niiden talouden hoitamisesta.

5.

Seurata ammatti- ja työoloja sekä palkkasuhteita yhdistysten jäsenten toimialoilla ja
epäkohtien ilmetessä ryhtyä niiden poistamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.
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6.

Laatia työjärjestysehdotus liittokokoukselle.

7.

Laatia vuosittain talousarvio, päättää jäsenmaksun suuruus sekä eläkkeellä olevien
jäsenten vuosimaksu.

8.

Liittohallitus päättää omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta, ostamisesta, kiinnittämisestä ja takaussitoumusten antamisesta.

9.

Laatia vuosittain toimintakertomus.

10.

Lähettää liittohallituksen pöytäkirjajäljennökset ja tiedotteet yhdistyksille.

11.

Päättää mahdollisen työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta. Jäsenkunnan
mielipiteen selville saamiseksi toimeenpannaan tarvittaessa neuvoa antava jäsenäänestys sillä alalla joka kuuluu tai voi joutua työtaistelun piiriin.

12.

Huolehtia, että päätetyt tilikirjat, kassatodistukset ja muut tarvittavat asiakirjat jätetään
viimeistään helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille.
14 §
Toimihenkilöiden tehtävät

1.

Puheenjohtaja kutsuu liittohallituksen koolle niin usein kuin hän katsoo sen
tarpeelliseksi. I varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan
ollessa estyneenä, II varapuheenjohtaja molempien edellisten ollessa estyneenä.

2.

Palkatun toimihenkilöstön tehtävistä määrätään liittohallituksen laatimassa ohjesäännössä.

3.

Toiminnanjohtaja on velvollinen olemaan läsnä liittohallituksen kokouksissa ja hän laatii
vuosittain toimintakertomuksen toimintakaudelta, hoitaa kirjeenvaihdon ja toimittaa
kokouskutsut puheenjohtajan määräysten mukaan sekä on vastuussa liiton rahavarojen
hoidosta ja valvonnasta liittohallitukselle.

4.

Rahastonhoitaja hoitaa liiton rahavaroja liittohallituksen ja toiminnanjohtajan ohjeiden
mukaisesti, pitää kirjaa liiton tuloista ja menoista, varoista ja veloista ja laatii
liittohallituksen myötävaikutuksella talousarvion seuraavaa toimintakautta varten sekä
tekee tilinpäätöksen kalenterivuoden päätyttyä.

5.

Palkattu toimihenkilö ei saa pitää sivutoimia ilman liittohallituksen suostumusta.
15 §
Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja, II varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.
16 §
Tilintarkastus
1.

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
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Liiton omaisuuden ja tilinhoitoa tarkastavat liittokokouksen valitsema
tilintarkastusyhteisö.
Lisäksi valitaan liittokokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varantoiminnantarkastajaa.
Toiminnantarkastajien valinnassa noudatetaan samaa periaatetta kuin liittohallituksen
jäsenen valinnassa.
2.

Tilintarkastusyhteisön, toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi
on kahden peräkkäisen liittokokouksen välinen aika.

3.

Toiminnanjohtajan tulee jättää tilit ja asiaankuuluvat pöytäkirjat tilintarkastajalle ja
toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

4.

Tilintarkastajalla ja toiminnantarkastajilla on milloin tahansa oikeus tilivuoden aikana
vaatia tilikirjat ja kassa tarkastettavakseen.

5.

Vuosittain tulee tilintarkastajan lausunto ja toiminnantarkastajien kirjallinen
toiminnantarkastuskertomus luovuttaa liittohallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

6.

Liittokokousvuonna tulee tilintarkastajan lausunto ja toiminnantarkastajien kirjallinen
toiminnantarkastuskertomus luovuttaa liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta.

7.

Tilitaseet ja tilintarkastajan lausunto ja toiminnantarkastajien kirjallinen
toiminnantarkastuskertomus lähetetään yhdistyksille niiden valmistuttua.

17 §
Liiton purkaminen
Liiton purkamista ei voida ottaa käsittelyyn liittohallituksessa ennen kuin 3/4 kaikkien liittoon
kuuluvien yhdistysten yhteisestä jäsenmäärästä sitä vaatii.
Purkamispäätös voidaan tehdä ainoastaan varsinaisessa liittokokouksessa ja tällaiseen
päätökseen vaaditaan vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.
Siinä tapauksessa, että liitto puretaan, on samalla päätettävä, mihin jäsenkunnalle
hyödylliseen tarkoitukseen liiton jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan.
18 §
Yleisiä määräyksiä
1.

Liiton eri rahastot ja muut varat ovat liiton yhteistä omaisuutta samoin myös liiton
aikakauslehti ja sen varat.

2.

Liiton rahavarat talletetaan vakavaraiseen pankkiin tai sijoitetaan varmoihin arvopapereihin. Arvopaperit on säilytettävä pankkilokerossa.

3.

Liiton rahastojen varoja hoidetaan omien sääntöjen mukaan. Liitto on oikeutettu
ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
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4.

Liiton aikakauslehdellä on oma taloutensa ja sen talousarvioista päättää liittohallitus.

19 §
Liiton toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä ja niitä sääntöjä, jotka varsinainen tai
ylimääräinen liittokokous on päättänyt.
Rek.n:o 78.706
Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund – Finnish Engineers’
Association ry
Rekisteröity 14.11.2016

