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SÄÄNNÖT  
 

Vuosi 2001 

I YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMIALUE, TARKOITUS JA TOIMINTA 

1§ Yhdistyksen nimi on PANK ry 

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteistyöelimenä, jonka tavoittee-
na on tie-, katu- ja erityisliikennealueiden päällystystoiminnan yleisten edellytysten 
kehittäminen ja siitä tiedottaminen. 

4§ Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan koordinoimalla ja järjestämällä alan tut-
kimus- ja koulutustoimintaa, edistämällä tutkimustulosten hyväksikäyttöä valmiste-
lemalla yleiseen käyttöön tarkoitettuja alan ohjeita, suosituksia ja tiedonantoja ja 
ryhtymällä muihin vastaavanlaisiin toimiin tarkoituksensa toteuttamiseksi. Yhdis-
tyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen. Yhdis-
tys ei harjoita liiketoimintaa. 

II JÄSENYYS 

5§ Yhdistyksen jäseneksi voi sen hallitus hyväksyä oikeuskelpoisia valtion sekä kun-
tien virastoja ja laitoksia, tutkimuslaitoksia, alan urakoitsija- ja suunnittelijayhtiöitä 
sekä alan koneita, laitteita ja raaka-aineita tuottavia yhtiöitä sekä näiden muodos-
tamia yhdistyksiä ja liikennettä edustavia yhdistyksiä tai järjestöjä. Yhdistyksen jä-
seneksi pyrkivän on jätettävä kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle. 

Jäsenet ovat velvolliset vuosittain maksamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden ja 
määräytymisperusteet syyskokous määrää jäsenen toimialan mukaan. Jäsenmak-
sut on porrastettu seuraavasti: 

I Urakoitsijat, raaka-aineita, alan laitteita tuottavat ja myyvät yhtiöt ja niitä 
edustavat liitot  yms. 

II Valtion ja kuntien virastot ja laitokset, kuntien keskusjärjestöt, insinööritoimis-
tot yms. 

III Tutkimus- ja opetuslaitokset. 

IV Muut yhteisöt. 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyk-
sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 
Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä ja 
tarkoitusperiä vastaan. 
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III YHDISTYKSEN KOKOUS 

6§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään 
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun 
mennessä. Kevät- ja syyskokous, samoin kuin muut yhdistyksen kokoukset on kut-
suttava koolle kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjeellä viimeistään kahta viikkoa ai-
emmin. Kokouskutsussa on kokouksen ajan ja paikan lisäksi mainittava lyhyesti 
kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Kevätkokouksessa 
 

a) tarkastetaan hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tili-
kaudelta 

b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
tilivelvollisille 

c) käsitellään muut esille tulevat asiat, jotka on esitettävä hallitukselle niin ajois-
sa, että ne voidaan mainita kokouskutsussa 

d) yksimielisesti voidaan päättää muistakin asioista ottaen kuitenkin huomioon 
yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

Syyskokouksessa 
 

a) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen muut jä-
senet sekä kaksi tilintarkastajaa varajäsenineen tulevan vuoden tilejä tarkas-
tamaan 

b) määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus ja määräytymisperusteet jä-
senen toimialan mukaan 

c) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

d) käsitellään muut esille tulevat asiat, jotka on esitettävä hallitukselle niin ajois-
sa, että ne voidaan mainita kokouskutsussa 

e) yksimielisesti voidaan päättää muistakin asioista ottaen kuitenkin huomioon 
yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

7§ Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun yhdistyksen hallitus kat-
soo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
jäsenkunnasta sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 
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IV YHDISTYKSEN HALLITUS 

8§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja sekä vähintään 5 ja enintään 10 jäsentä, jotka syyskokous valitsee vuodeksi 
kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän ollessa estyneenä vara-
puheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä 

9§ Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia. 

10§ Hallituksen tehtävänä on: 

a) valmistella yhdistyksen kokoukselle käsiteltävät asiat 

b) ottaa yhdistykselle mahdollinen toiminnanjohtaja ja muu tarvittava henkilö-
kunta sekä määrätä heidän palkkansa 

c) vahvistaa toimikuntien, toiminnanjohtajan ja muun henkilökunnan ohjesään-
nöt 

d) laatia vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta 

e) laatia yhdistyksen talousarvioehdotus 

f) päättää ansiomerkkien tai huomionosoitusten jakamisesta 

g) päättää yhdistyksen jäsenyydestä ja pitää jäsenluetteloa 

h) kutsua yhdistyksen kokoukset koolle 

i) huolehtia muista yhdistykselle kuuluvista asioista. 

11§ Yhdistyksen sekä hallituksen ja toimikuntien kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. 

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai 
hallituksen siihen erikseen nimeämä jäsen. 

13§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tilintarkastajille tarkastet-
tavaksi tilivuotta seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien on annettava tar-
kastuksestaan kertomus kuukautta ennen kevätkokousta. Vuosikertomus 
laaditaan kalenterivuosittain. 
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V MUITA SÄÄNNÖKSIÄ 

14§ Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. 

15§ Asiat ratkaistaan yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä lukuun ottamatta 17 §.ssä mainittuja asioita. Äänten mennessä ta-
san ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Puheenjohtajien ja 
hallituksen jäsenten vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku kokouksen osanotta-
ja niin vaatii, muut vaalit kokouksen päättämällä tavalla. 

16§ Yhdistykselle hankitaan varoja menojen peittämiseksi 4 §:ssä mainituin toiminnoin 
sekä jäsenmaksujen, lahjoitusten, keräysten yms. toimintojen avulla. 

17§ Näiden sääntöjen muuttaminen vaatii 2/3 enemmistön annetuista äänistä siinä yh-
distyksen varsinaisessa tai muussa kokouksessa, jossa asiasta päätetään. 
Yhdistyksen purkamispäätös vaatii lisäksi seuraavassa aikaisintaan 2 viikon 
kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa saman enemmistön. 

18§ Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi on yhdistyksen jäljelle jäävät va-
rat käytettävä sellaiseen yhdistyksen päämäärän kanssa sopusoinnussa olevaan 
tarkoitukseen, jonka yhdistyksen viimeinen kokous määrää. 

19§ Muilta osin noudetaan yhdistyslain määräyksiä. 


