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Insinöörikoulutuksen kehittämisyhdistys INSKE ry 

Säännöt 

 

I  YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1 §  Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Insinöörikoulutuksen kehittämisyhdistys INSKE ry. Yhdistyksen kotipaikka on 

Helsinki ja yhdistyksen toiminta-alue on valtakunnallinen. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää suomalaisen insinöörikoulutuksen laatua, 

edistää insinöörien jatkuvaa oppimista työssä ja työn ohella sekä tukea ammatillista arvostusta 

yhteiskunnassa. 

3 § Yhdistyksen toiminta 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 kerää suomalaisen insinöörikoulutuksen kehittämisestä ja laadusta kiinnostuneet eri alojen 

asiantuntijat, vaikuttajat ja päättäjät yhteen, 

 osallistuu insinöörikoulutusta ja koulutuspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen 

keskusteluun, 

 vaikuttaa insinöörikoulutusta koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja 

lainsäädäntöprosesseihin, 

 antaa lausuntoja ja ohjeita yhdistyksen tarkoitukseen liittyvissä asioissa, 

 voi järjestää seminaareja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä muita vastaavia 

tapahtumia, 

 voi olla jäsenenä tai osakkaana yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusta edistävässä yhteisössä; 

sekä 

 voi harjoittaa muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta toteuttavaa toimintaa. 

4 § Talous ja toiminnan tukeminen 

 Yhdistyksen toimintaa voidaan rahoittaa mahdollisilla liittymis- ja jäsenmaksuilla. 

Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, tukia, lahjoituksia 

ja testamentteja sekä harjoittamaan kustannus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä omistamaan 

kiinteistöjä ja arvopapereita. 

 



II JÄSENYYS 

5 § Jäsenet 

 Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy 

yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

 Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 

haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

6 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenten eroaminen 

 Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannattavat jäsenet hakemuksesta. 

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa 

jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai jäsen on menettelyllään 

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

7 § Jäsenvelvollisuudet 

 Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen 

päätöksiä. 

 Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 

jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous. 

 

III YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

8 § Yhdistyksen kokous 

 Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen 

kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. 

 Yhdistyksen hallituksen jäsenellä, tilintarkastajalla, toiminnantarkastajalla ja kannattavalla 

jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokoukset ovat 

luonteeltaan avoimia ja muidenkin henkilöiden läsnäolo on sallittua, ellei yhdistyksen kokous 

erikseen toisin päätä. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää tai hallitus 

katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 

hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota 

on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 



9 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla. 

10 § Yhdistyksen vuosikokous 

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, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tilintarkastajaa ja 

varatilintarkastajaa 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa. 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 

voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

IV HALLINTO 

11 § Hallitus 

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu - enintään kymmenen muuta 

hallituksen varsinainen jäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 



Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 

lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. 

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. 

12 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 

toisen hallituksen jäsenen kanssa. 

13 §  Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava 

toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi 

viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 

V SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN 

14 §  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


