
 
 
 
 

 
 

SÄÄNNÖT       18.3.2015  
 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry.    
 
 
 
 
 
1 § 
 
Yhdistyksen nimi on Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja sen kotipaikka on Helsingin 
kaupunki. 
 
2 § 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa rakentamisen tarkastus- ja valvontateh-
täviä suorittavien henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten välisenä yhdyssiteenä, työskennel-
lä rakennustarkastus- ja valvontatoimeen kuuluvien eri alojen ja työmuotojen kehittämi-
seksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä edistää jäsentensä ammatillista kehitystä. 
 
Yhdistys toimii järjestämällä kokouksia, neuvottelu- ja opintopäiviä sekä tiedotustilai-
suuksia, joissa esitelmin ja keskusteluin sekä tutustumiskäynnein selvitetään yhdistyk-
sen toimialaan liittyviä kysymyksiä. Yhdistys kehittää aktiivisesti rakennusalaa päämää-
ränä hyvä rakennettu ympäristö. 
 
Yhdistys voi harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja kurssitoimintaa sekä antaa lausuntoja ja 
tehdä esityksiä toimialaansa koskevissa kysymyksissä. Yhdistys voi myöntää apurahoja. 
 
3 § 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä rakennustarkastus- ja val-
vonta- tai niitä sivuavissa tehtävissä toimivan luonnollisen henkilön. Kannatusjäseneksi 
voi johtokunta hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävän oikeuskelpoisen yhteisön 
tai yrityksen, jolla on kotipaikka Suomessa. Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä yhdis-
tyksen entinen varsinainen jäsen. 
 
Yhdistyksen johtokunta voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toimi-
nut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Ansioituneille yh-
distyksen jäsenille voi johtokunta myöntää plaketin. 
 
4 § 
 
Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä 
sitoutunut tai jos hän menettelyllänsä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomatta-
vasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen johtokunnalla oikeus erottaa 
hänet yhdistyksestä. Erityisesti jos jäsen jättää maksamatta yhdistyksen jäsenmaksun 
kahden vuoden ajalta, voi johtokunta katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen seuraavan vuosikokouksen tutkitta-
vaksi. Kirjallinen vaatimus tästä on toimitettava johtokunnan puheenjohtajalle vähintään 
neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta.  
 
5 § 
 
Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle kalenterivuosittain jäsenmaksuja, joiden 
suuruuden vuosikokous määrää. Kannatusjäseneltä perittävä jäsenmaksu voi olla enin-
tään kymmenkertainen luonnolliselta henkilöltä perittävään jäsenmaksuun verrattuna. 
Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on korkeintaan puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jäl-
kisäädöksiä.  
 
Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain.  
 
6 § 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, jonka muodostavat puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja sekä kaksitoista (12) jäsentä. Johtokunta valitaan kahdeksi vuo-
deksi siten, että vuosittain on erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 
puolet muista johtokunnan jäsenistä. Erovuoroisista vähintään kahden tulee vaihtua. 
Johtokunnan toimikausi alkaa välittömästi valinnan tultua suoritetuksi. 
 
Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioita valmistelevia jaostoja. Erinäisten asioiden 
käsittelyä ja tutkimuksia varten voi johtokunta asettaa toimikuntia. 
 
Johtokunnan pysyvänä jaostona toimii valmisteluvaliokunta.  Valmisteluvaliokuntaan 
kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta johtokunnan keskuudes-
taan vuosittain nimeämää jäsentä. Valmisteluvaliokunnan tehtävänä on edistää yhdistyk-
sen tarkoitusperän toteutumista, valmistella asioita johtokunnan käsittelyyn, seurata ja 
vaikuttaa yhdistyksen toimialan kehitykseen ja saattaa jäsenistön tietoon ajankohtaisia 
rakentamisen valvontaan liittyviä kysymyksiä. Valmisteluvaliokunta kokoontuu siten kuin 
yhdistyksen johtokunta tarkemmin määrittelee. 
 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tahi milloin vähintään kolme johtokun-
nan jäsentä sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen, milloin puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan on puheen-
johtajan ääni ratkaiseva. 
 
Yhdistyksellä voi myös olla pääsihteeri, jonka johtokunta valitsee. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
7 § 
 
Johtokunnan tehtävänä on: 
 

- edustaa yhdistystä sekä hoitaa yhdistyksen taloudellisia ja hallinnollisia asioita 
- valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkionsa 
- vuosittain ennen vuosikokousta, viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä, 

jättää edellisen kalenterivuoden tilinpäätös tilintarkastajille 
- antaa vuosikokoukselle kirjallinen kertomus toiminnastaan edelliseltä tilikaudelta 

sekä selostus toiminnastaan tämän jälkeiseltä ajalta vuosikokoukseen saakka 
- määrätä yhdistyksen kokousten aika ja paikka 
- kutsua yhdistyksen jäsenet varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin 
- valmistella yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi tulevat asiat 
- panna täytäntöön yhdistyksen tekemät päätökset 
- tehdä esityksiä ja antaa yhdistykseltä pyydettyjä lausuntoja yhdistyksen toimi-

alaan kuuluvista asioista 
- ottaa uusia jäseniä yhdistykseen ja pitää jäsenluetteloa. 

 
 
8 § 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis–toukokuun aikana.  
 
Ylimääräisiä kokouksia pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää, milloin johto-
kunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeu-
tetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kutsu yhdistyksen ko-
kouksiin saatetaan yhdistyksen jäsenten tietoon ilmoituksella yhdistyksen julkaisussa, 
kirjeitse tai sähköpostitse, jolloin julkaisu, kirje tai sähköposti on lähetettävä vähintään 
kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät 
asiat. 
 
8a § 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan ja yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
 
9 § 
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
 

1. Johtokunnan kertomus edelliseltä kalenterivuodelta 
2. Tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien antama lausunto 
3. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
4. Jäsenmaksun ja sen maksutavan määrääminen seuraavaa kalenterivuotta varten 
5. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio 



 
 
 
 

 
 

6. Mahdollisten palkkioiden määrääminen johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien jä-
senille sekä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle. 

7. Johtokunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten vaali 
8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt. 
9. Mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
10 § 
 
Vaalitoimikunnan muodostaa viisi jäsentä, joista yksi määrätään kokoonkutsujaksi. Vaali-
toimikuntaan on pyrittävä valitsemaan edustajia maantieteellisesti eri puolilta maata. 
Johtokuntaan kuuluvaa ei voida valita vaalitoimikuntaan. 
 
Vaalitoimikunnan tehtävänä on antaa viimeistään kahta kuukautta ennen vuosikokousta 
yhdistyksen johtokunnalle ehdotus seuraavan johtokunnan kokoonpanosta ja tilintarkas-
tajista ja varatilintarkastajista. 
 
11 § 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta johtokunnan jä-
sentä yhdessä. Johtokunta voi valtuuttaa myös yhdistyksen jonkun toimihenkilön kirjoit-
tamaan yksin yhdistyksen nimen juoksevissa ja taloudenhoitoa koskevissa asioissa. 
 
12 § 
 
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat yhdistyksen toimialaa 
lähellä olevalle yhteisölle tai tutkimuslaitokselle. 
 
13 § 
 
Muuten noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty. 


