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Suomen Riskienhallintayhdistys ry 

 

Voimassaolevat säännöt: 07.07.2021 

 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 
Yhdistyksen nimi on Suomen Riskienhallintayhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin 

kaupunki ja toimialueena koko maa. 
 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää riskienhallinta- ajattelua ja -tietoutta sekä 

toimia näiden asioiden piirissä työskentelevien ja riskienhallinnasta kiinnostuneiden 
henkilöiden, yhteisöjen, yritysten ja laitosten aatteellisena yhdyssiteenä. 

 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 

 

1. toimeenpanemalla kokous-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia 
 

2. kehittämällä alan koulutusta ja jakamalla stipendejä alaa sivuavien 
opinnäytteiden tekijöille. 

 

3. tarjoamalla jäsenille tilaisuuksia vaihtaa ja vertailla kokemuksia, tietoa 
ja ideoita erilaisista riskienhallintamenetelmistä ja käytännön ratkaisuista 

 
4. tiedottamalla jäsenille alaan liittyvistä muutoksista ja kehityssuunnista 

 
5. pitämällä yhteyttä vastaaviin alaan liittyviin kotimaisiin ja ulkomaisiin 
järjestöihin sekä yliopistoihin ja korkeakouluihin 

 
6. vaikuttamalla vakuutus- ja muita riskienhallintapalveluja tarjoaviin 

yrityksiin 
 
7. kehittämällä jäsenistön ammatillisia valmiuksia mm. edistämällä alaan liittyvää 

julkaisutoimintaa. 
 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnoillaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä 
välitöntä taloudellista ansiota. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentti- ym. 
lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä sekä omistaa ja 

hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 
 
3 § Jäsenet 

 
Yhdistyksen jäseneksi pääsee 2 §:n 1. momentissa tarkoitettu henkilö ja oikeuskelpoinen 

yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus harkintansa perusteella hyväksyy ja joka sitoutuu 
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. 
 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös ulkomaisen henkilön tai 
oikeuskelpoisen yhteisön, joka täyttää yllämainitut vaatimukset. 
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4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 

pöytäkirjaan. 
 

Yhdistyksen jäsen, joka käytöksellään tai toiminnallaan vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa 
tai lyö laimin jäsen- tai liittymismaksujen suorittamisen tai ei noudata kokouksen 
tekemiä päätöksiä, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. 

 
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi 

kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. 
 
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu 

 
Yhdistyksen jäsenet suorittavat liittyessään liittymismaksun ja vuosittain 

jäsenmaksun. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia jäseninä olevilla 
yksityisillä henkilöillä ja oikeuskelpoisilla yhteisöillä. Liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. 

 
6 § Hallitus 

 
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on syyskokouksen jälkeinen kalenterivuosi. 
 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 

jäsenistä sitä vaatii. 
 

Hallitus on kutsuttava koolle kullekin jäsenelle osoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla 
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee äänestyksen tuloksen puheenjohtajan 
tai kokousta johtavan varapuheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa joissa arpa ratkaisee. 
 

Hallituksen tehtävänä on 
 

1. johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa sekä panna täytäntöön yhdistyksen 
kokousten päätökset 

2. valita hallitukselle keskuudestaan varapuheenjohtaja ja sihteeri 

3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja huolehtia kirjanpidosta 

4. ratkaista jäseniksi liittymistä ja yhdistyksestä erottamista koskevat asiat 

sekä pitää jäsenluetteloa 

5. asettaa tarvittaessa toimikuntia tiettyä tehtävää varten tai pysyvästi sekä 
määrittää niiden tehtävät ja valtuudet      

    
6. valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 
7. hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys 
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8. kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset  

9. pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin  

10. hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat. 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri tai 

hallituksen siihen erikseen määräämä henkilö, kukin yksin. 
 

8 § Tilikausi ja tarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen kevätkokousta hallitukselle. Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja 

varatoiminnantarkastajat valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. 
 

9 § Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

 
Yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin voidaan osallistua 

hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai 
ennen kokousta. 

 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-

joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Lisäksi hallitus pitää vuoden aikana seminaari- tai luentotilaisuuksien yhteydessä 

informaatiotilaisuuksia yhdistykselle tarpeen mukaan. 
 

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset, seminaari- ja luentotilaisuudet koolle 

vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla tai sähköpostilla lähetetyillä 
kirjeillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. 

 
 



Sivu: 4(5) 

 
11 § Varsinaiset kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 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 vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja      
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruudet erikseen yksityisille henkilöille ja oikeuskelpoisille 
yhteisöille. 

 
6. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista  

7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet 

9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 

10.   valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat yhteisöjen toimielimiin 

11.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 

syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 

käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä 
kokouksessa, joissa ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava molemmissa 
kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 
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Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus sitten, kun mahdolliset velat on 
maksettu ja muut sitoumukset täytetty, käytettävä yhdistyksen purkautumisesta 
päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, 

jotka yhdistys on näissä säännöissä itselleen asettanut. 
 

 
13 § Yhdistyslaki 

 

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 


