
1 

 

 

 

INFRA ry:n 
säännöt 

 



 

1 

INFRA RY:N SÄÄNNÖT 
Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2013 rekisteröimät 

 

1 §   Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Infra ry, ruotsiksi käännettynä Infra rf.  Yhdistyksen 
kotipaikka on Helsinki. 

2 §   Yhdistyksen tarkoitus 
Yhdistys on infra-alan toimintaa ja siihen liittyvää toimintaa harjoittavien 
yritysten ja piiriyhdistystensä järjestö työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa 
asioissa. 
 
Infra-alan toimintaa on liikenneverkostojen (tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, 
lentokentät), yhteiskunnan toiminnan kannalta muiden kriittisten verkostojen 
(vesi-, viemäri-, kaasu-, lämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkostojen) sekä 
muiden maa- ja ympäristörakenteiden suunnittelu, rakentaminen, 
materiaalituotanto, käyttö, kunnossapito ja käytön toimivuudesta 
huolehtiminen. Infra-ala sisältää mm. maa- ja vesirakentamisen, 
ympäristörakentamisen, päällystystoiminnan sekä kunnossapidon ja hoidon. 
Infra-alan ulkopuolista toimintaa ovat talonrakennuksen pohja- ja maatyöt, 
työkoneurakointi ja -vuokraus sisältäen ajoneuvonosturitoiminnan, 
elementtiasennustoiminnan, tehdaspalvelun sekä rakennusten ja 
rakennelmien purkutyöt ja materiaalin kierrätyksen ja uusiomateriaalien 
käytön. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
 

• jäsenyritystensä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa, 
• jäsenyritystensä elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä, 
• alan yleistä yhteistoimintaa, 
• infra-alan yritysten järjestäytymistä. 
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Yhdistys on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen. Yhdistys voi lisäksi olla sen 
tarkoitusperiä edistävän työnantaja- tai elinkeinopoliittisen keskusjärjestön 
tai muun järjestön jäsen sekä osallistua rakennusalan järjestöjen 
kansainväliseen yhteistoimintaan. 

 
3 §   Yhdistyksen toimintamuodot 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1. Edistää yritteliäisyyttä, terveitä ja kannattavia liiketoiminnan muotoja, 
työvoiman riittävyyttä, korkealaatuista tuotantoa sekä 
kansainvälistymistä kestävän kehityksen mukaisesti. 

2. Vaikuttaa infra-alaa koskevien lakien, muiden päätösten ja 
toimenpiteiden valmisteluun, seuraa lainsäädäntöä ja julkista hallintoa 
sekä tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja sekä 
pitää muulla tavoin yhteyttä viranomaisiin jäsentensä toimintaan 
vaikuttavien kysymysten selvittämiseksi ja tietoon saattamiseksi. 

3. Kehittää infra-alan yleisiä sopimusehtoja, pelisääntöjä ja 
menettelytapoja sekä edistää niiden noudattamista ja ohjaa jäseniään 
niiden soveltamisessa, harjoittaa talouden, työelämän ja tekniikan 
selvitystyötä yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
jäsentensä kanssa. 

4. Harjoittaa voittoa tavoittelematta koulutusta, neuvontaa ja tilastointia. 
5. Valvoo jäsentensä etua työsuhteisiin liittyvissä asioissa. 
6. Tekee yhdistyksen toimialalla työehtosopimukset. 
7. Edistää hyviä suhteita jäsentensä ja niihin työsuhteessa olevien kesken. 
8. Tukee ja auttaa jäseniään työtaistelutilanteissa. 
9. Edistää työriitojen sovinnollista selvittämistä. 
10. Pyrkii vakiinnuttamaan tuotannon kannalta tarkoituksenmukaiset 

työehdot. 
11. Ohjaa ja neuvoo jäseniään työoloja ja yritystoiminnan harjoittamista 

koskevan lainsäädännön sekä yhdistystä ja niiden yrityksiä sitovien 
sopimusten soveltamisessa. 

12. Kehittää yhdessä muiden rakennusalan järjestöjen kanssa 
rakennusurakan sopimusehtoja ja muita alan menettelymääräyksiä. 

13. Seuraa ja vaikuttaa alaa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. 



 

3 

14. Seuraa ja vaikuttaa alan työvoimatilanteen kehitykseen. 
15. Seuraa alansa toiminnan ja työolojen kehitystä ulkomailla sekä 

osallistuu alan järjestöjen kansainväliseen yhteistoimintaan. 
16. Antaa viranomaisille lausuntoja toimialaansa koskevissa kysymyksissä 

ja avustaa jäseniään niiden asioidessa viranomaisten kanssa. 

4 §   Yhdistyksen jäsenyys 
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä infra-alan toimintaa harjoittavien 
henkilöiden tai oikeuskelpoisten yhteisöjen muodostama rekisteröity 
piiriyhdistys sekä infra-alan merkittävää valtakunnallista toimintaa 
harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö. 
 
Yhdistykseen kuuluvia piiriyhdistyksiä kutsutaan jäsenyhdistyksiksi. 
Yhdistykseen kuuluvia infra-alan merkittävää valtakunnallista toimintaa 
harjoittavia oikeuskelpoisia yhteisöjä kutsutaan yritysjäseniksi.  
 
Kunniajäseneksi voi edustajisto hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka 
ansiokkaalla tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa.  
 
Yhdistyksellä voi olla myös yhteistyöjäseniä. Yhteistyöjäseniksi yhdistyksen 
hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka edistää liiton 
tarkoitusperiä. Alan urakointiliikettä ei voida hyväksyä yhteistyöjäseneksi.  
 
Jäsenyhdistyksen jäsenet kuuluvat jäsenyhdistyksensä kautta Infra ry:hyn. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

5 §   Jäseneksi hakeminen 

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäseneksi 
hyväksymiseksi vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.  

Yritysjäsen voidaan hyväksyä jäseneksi myös ainoastaan elinkeinopolitiikan 
osalta, jos se on sidottu toiseen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n 
jäsenliiton neuvottelemaan työehtosopimukseen, jollei hallitus muuta 
päätä.  
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Jos yritysjäsen tai jäsenyhdistyksen jäsenyritys harjoittaa välittömästi tai 
määräysvallassaan olevan erillisen yrityksen välityksellä toimintaa sellaisella 
työalalla, joka on tai voi olla yhdistyksessä edustettuna, on yritysjäsen tai 
jäsenyhdistyksen jäsenyritys, mikäli yhdistyksen hallitus niin päättää, 
velvollinen huolehtimaan siitä, että myös edellä mainittu toinen yritys 
liittyy yhdistyksen piiriin myös asianomaisen toimialan osalta. 
 
Yhdistyksen jäsen, joka erottuaan tai tultuaan erotetuksi yhdistyksestä, on 
jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta, ei voi liittyä uudelleen 
jäseneksi eroamisvuonna ja sitä seuraavana kahtena kalenterivuonna, ellei 
se maksa jäsenmaksurästejään. Eroamisvuoden ja sitä seuraavan kahden 
vuoden jälkeen uudelleen liittyvälle edellä sanotulle jäsenelle voi 
yhdistyksen hallitus asettaa liittymisen ehdoksi erityisen liittymismaksun, 
jonka suuruus on hallituksen määräämä osa edellä sanotusta 
jäsenmaksurästistä. 
 
Jäsenyhdistyksen on viipymättä tehtävä yhdistykselle ilmoitus uusista, 
eronneista ja erotetuista jäsenistään yhdistyksen vahvistamalla tavalla. 
 
Jäsenyys alkaa jäseneksi hyväksymistä tarkoittavan päätöksen tekemistä 
seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä.  
 
Jäsenyhdistyksen on alistettava sääntöjensä muutos yhdistyksen hallituksen 
hyväksyttäväksi. 

6 §  Jäsenyhdistyksen ja -yritysten yleiset velvollisuudet 
Jäsenyhdistys, yritysjäsen tai jäsenyhdistyksen jäsenyritys ei saa tehdä 
työehtosopimusta ilman yhdistyksen hyväksymistä, jollei se ole jäsen 
ainoastaan elinkeinopolitiikan osalta ja sidottu toiseen Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK ry:n jäsenliiton neuvottelemaan työehtosopimukseen. 
 
Jäsenyhdistys ottaa itse jäsenensä. Sen on heti ilmoitettava yhdistykselle 
jäsenkunnassaan tapahtuneet muutokset. 
 
Jäsenyhdistyksen, yritysjäsenen ja jäsenyhdistyksen jäsenyrityksen tulee 
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noudattaa näiden sääntöjen lisäksi Rakennusteollisuus RT:n sääntöjä ja 
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n sääntöjä. 

7 §   Jäsenmaksut 

Jäsenyhdistys ei suorita erikseen yhdistykselle jäsenmaksuja. Yritysjäsen ja 
jäsenyhdistyksen jäsenyritys suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus 
määrätään edustajiston syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 
Jäsenmaksu määrätään joko prosenttiosuutena yritysjäseniin tai 
jäsenyhdistyksen jäsenyrityksiin työsuhteessa olleille maksun määräämistä 
edeltävän koko kalenterivuoden palkoista tai tuotannon jalostusarvosta tai 
liikevaihdosta taikka näiden yhdistelmästä. Jäsenmaksu voidaan määrätä 
myös euromääriksi, jotka perustuvat edellä mainittuihin tunnuslukuihin. 
 
Ulkomailla osittain tai kokonaan tapahtuvasta infra-alan toiminnasta voidaan 
jäsenmaksuperusteet määrätä pienemmiksi tai suuremmiksi kuin kotimaan 
rakennustoiminnasta. 
 
Edustajiston syyskokous päättää jäsenmaksulle vähimmäismäärän ja sen 
määräytymisperusteet edellä mainitun mukaisesti. 
 
Uudelta yritysjäseneltä tai jäsenyhdistyksen jäsenyritykseltä perittävän 
liittymismaksun suuruudesta päättää edustajiston syyskokous. Uusi jäsen 
suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan jäsenmaksua vain niiltä 
kuukausilta, joina se on kuulunut liittoon. 
 
Yhdistys voi kerätä varoja jäsentensä tukemiseen työtaistelutoimenpiteiden 
varalta etukäteen tai niiden alkamisen jälkeen. Tässä tarkoituksessa 
yritysjäsenet ja jäsenyhdistysten jäsenyritykset ovat velvolliset suorittamaan 
liitolle lisäjäsenmaksua edellä mainittujen jäsenmaksuperusteiden mukaan 
riippuen siitä, mitä varsinainen tai ylimääräinen edustajiston kokous asiasta 
päättää. Lisäjäsenmaksusta voidaan tehdä päätös kolme neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Lisäjäsenmaksun suuruus saa olla enintään 
kaksi kertaa niin suuri kuin varsinainen jäsenmaksu. 
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Yhteistyöjäsenet suorittavat hallituksen määräämän jäsenmaksun. 
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 
 
Jäsenmaksut on suoritettava hallituksen määräämän ajan kuluessa. 
Yritysjäsentä tai jäsenyhdistyksen jäsenyritystä voidaan veloittaa 
käyttämistään jäsenpalveluista, jotka yhdistyksen hallitus on määrännyt 
maksullisiksi. 

8 §   Vapautus jäsenmaksuista 
Hallitus voi myöntää poikkeuksia maksuvelvollisuudesta, milloin yritysjäsenen 
tai jäsenyhdistyksen jäsenyrityksen maksukyky on olennaisesti alentunut tai 
muu erityisen painava syy antaa siihen aiheen. 

9 §   Jäsenyhdistyksen vastuu jäsenmaksuista 
Jäsenyhdistys ei vastaa jäsenyrityksensä maksuvelvollisuudesta yhdistykselle, 
mutta jäsenyhdistysten tulee tarvittaessa hankkia jäsenyrityksiltään ne tiedot, 
jotka ovat jäsenmaksun määräämiseksi tarpeen. 

10 §   Yhdistykselle annettavat tiedot 
Yritysjäsen, jäsenyhdistys ja sen jäsenyritys ovat velvolliset antamaan 
vuosittain yhdistykselle kaikki sen pyytämät tiedot jäsenmaksujen 
laskemista varten. Lisäksi jäsenet ovat velvollisia antamaan yhdistykselle sen 
vaatimat tilastolliset ja muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset 
tiedot. Jäsentä koskevat yksilöidyt tiedot pidetään salaisina. 

11 §   Päättävät ja hallintoelimet 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet edustajistossa ja asioita hoitaa 
hallitus. Hallituksen apuna ja alaisuudessa toimii työmarkkinavaliokunta ja 
toimialajaostot sekä toimitusjohtaja ja hänen apunaan yhdistyksen 
henkilökunta. 

12 §   Edustajiston kokoonpano ja päätösvaltaisuus 
Edustajistoon kuuluu vähintään kolmekymmentä (30) ja enintään 
kuusikymmentä (60) varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle 
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valitaan henkilökohtainen varajäsen. Varajäsen osallistuu edustajiston 
kokoukseen varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa. 
 
Varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita yhdistykseen tai sen 
yhdistysjäseneen työsuhteessa olevaa henkilöä. Heillä on kuitenkin läsnäolo- 
ja puheoikeus edustajiston kokouksissa. 
 
Jäsenyhdistys saa edustajistoon yhden paikan kultakin täydeltä 2,75 
prosenttiyksiköltä, jolta sen jäsenyritysten yhdistykselle edellisenä 
kalenterivuonna maksamat jäsenmaksut ovat kaikkien jäsenyritysten 
yhdistykselle edellisenä kalenterivuonna maksamien jäsenmaksujen 
yhteismäärästä. Jäsenyhdistys, jonka edellä sanottu jäsenmaksuosuus on 
pienempi kuin 2,75 prosenttiyksikköä, saa edustajistoon yhden (1) paikan. 
Yhdistykseen kuuluva yritysjäsen saa kukin edustajistoon yhden (1) paikan. 
 
Äänestyksessä ratkaisee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys 
on avoin paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutetuista pyytää suljettua 
lippuäänestystä. 
 
Edustajiston toimikausi alkaa valitsemista seuranneen kalenterivuoden 
alusta ja päättyy kalenterivuoden päättyessä. Edustajiston kokouksessa on 
jokaisella edustajalla yksi ääni. 

13 §  Edustajiston koollekutsuminen ja muut tiedonannot 
         jäsenille 

Edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin kaksi 
kertaa vuodessa, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous 
ennen marraskuun loppua. 
 
Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin 
päättänyt tai hallitus pitää kokousta tarpeellisena tai vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) edustajiston jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
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Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä edustajiston jäsenille 
kirjallisesti tai sähköisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 
viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa 
on mainittava kokouksen ajankohta ja pitopaikka sekä kokouksessa esille 
tulevat asiat. 
 
Mikäli käsiteltävä asia on kiireellinen, voidaan ylimääräinen kokous 
kuitenkin pitää kutsun lähettämispäivää seuraavan vuorokauden jälkeisenä 
päivänä. Kokouskutsu on lähetettävä silloin jokaiselle edustajalle kirjallisesti 
tai sähköisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

14 §   Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat 
Edustajiston kokouksissa käsitellään seuraavat asiat 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja. 
2. Kutsutaan kokouksen sihteeri. 
3. Valitaan erikseen kaksi (2) henkilöä äänten laskijoiksi ja tarkastamaan 

kokouksen pöytäkirja. 
4. Todetaan läsnä olevat edustajiston jäsenet. 
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Edustajiston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Esitetään tilinpäätös ja hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden 
toiminnasta. 

2. Esitetään tilintarkastuskertomus. 
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
4. Päätetään esityksistä yhdistyksen edustajiksi ja varaedustajiksi 

Rakennusteollisuus RT:n hallitukseen, edustajistoon sekä 
työmarkkinavaliokunnan jäseniksi. 
 

Edustajiston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään yhdistykselle 

suoritettavista maksuista. 

2. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot. 
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3. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioon ottaen 17 §:n 
määräykset. 

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

5. Valitaan hallituksen muut jäsenet. 

6. Valitaan vaalivaliokunnan jäsenet erovuoroisten ja kesken toimikauden 
eronneiden tilalle. 

7. Valitaan tilintarkastuslain tarkoittamat hyväksytty tilintarkastaja ja 
hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan 
tilikauden tilit ja hallinto. 

8. Todetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi valitut edustajiston jäsenet ja 
varajäsenet. 

9. Päätetään esityksistä yhdistyksen edustajiksi ja varaedustajiksi 
Rakennusteollisuus RT:n hallitukseen, edustajistoon sekä 
työmarkkinavaliokunnan jäseniksi. 
 

Edustajiston kokouksessa voidaan käsitellä sääntöjen mukaan sille kuuluvien 
asioiden lisäksi vain kokouskutsussa mainitut asiat sekä päättää uuden 
kokouksen koolle kutsumisesta. 
 
Yritysjäsenen tai jäsenyhdistyksen, joka haluaa jonkin asian käsiteltäväksi 
varsinaisessa kokouksessa, tulee ilmoittaa asia hallitukselle vähintään 
kuukausi ennen kokousta. 

15 §   Hallituksen kokoonpano, päätösvaltaisuus ja  
           kokoontuminen 
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 
vähintään kuusi (6) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä, jotka 
edustajiston syyskokous valitsee. Hallitukseen voi kuulua vain yhdistysjäsenen 
tai yritysjäsenen edustajia. Hallituksen puheenjohtajien ja varsinaisten 
jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toinen hallituksen 
varapuheenjohtajista ja puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. 
Hallituksen jäsenillä on henkilökohtaiset varamiehet, joiden toimikausi on 
sama kuin asianomaisen varsinaisen jäsenen. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. 
 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku 
varapuheenjohtajista ja vähintään puolet (1/2) sen muista jäsenistä on läsnä. 
 
Äänestyksessä ratkaisee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

16 §   Hallituksen tehtävät 
1. Hoitaa näiden sääntöjen mukaisesti yhdistyksen asioita, vastata 

edustajiston kokousten valmisteluista ja niiden päätösten 
toimeenpanosta. 

2. Tarkoin seurata yhdistyksen toimialalla tapahtuvaa kehitystä ja ryhtyä 
toimenpiteisiin, jotka ovat omiaan edistämään yhdistyksen tarkoitusta. 

3. Edistää järjestäytymistä ja ratkaista jäsenhakemukset sekä hyväksyä 
omalta osaltaan jäsenyhdistysten säännöt ja niihin tehtävät muutokset. 

4. Ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja sekä sopia 
hänen sopimussuhteensa ehdoista. 

5. Päättää toimialan työehtosopimusten tekemisestä. 

6. Päättää, mihin toimenpiteisiin lakon, saarron tai muun työtaistelun 
uhatessa tai puhjettua on ryhdyttävä. 

7. Laatia kutakin kalenterivuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

8. Laatia ja esittää tilinpäätös ja edellisen kalenterivuoden toiminta-
kertomus edustajiston kevätkokoukselle. 

9. Ehdottaa yhdistyksen puolesta jäsenet komiteoihin, lautakuntiin ja 
muihin elimiin. 

10. Antaa yhdistyksen puolesta lausunnot viranomaisille ja järjestöille. 
11. Valvoa yhdistyksen taloudenhoitoa. 

12. Nimittää yhdistyksen työmarkkinavaliokunnan puheenjohtaja ja 
 varapuheenjohtaja ja ne jäsenet, joita ei ole määrätty sääntöjen 17 §:ssä. 

13. Perustaa tarpeellinen määrä toimielimiä ja nimittää niiden 
  puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet 
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14. Vahvistaa yhdistyksen asiamiespiireinä toimivien piiriyhdistysten alueet 

15. Tukirahaston vahvistamien sääntöjen edellyttämällä tavalla päättää ja   
  valvoa tukirahaston varojen käyttöä. 

 
Hallituksella on oikeus myydä, vaihtaa ja kiinnittää yhdistyksen omaisuutta. 

17 §   Hallituksen työmarkkinavaliokunta 
Hallitus nimeää työmarkkinavaliokunnan puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan ja vähintään viisi muuta jäsentä. Lisäksi valiokunnan jäseniä ovat 
hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. 
 
Työmarkkinavaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään neljä sen jäsentä on saapuvilla. 

 
Työmarkkinavaliokunnan tehtävänä on 

1. toimia hallituksen apuna sen antamien valtuuksien puitteissa, 
2. tehdä liiton työmarkkinatoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä 

hallitukselle, 
3. esittää hallitukselle alan tavoitteet työehtosopimusneuvotteluihin ja 

työehtosopimusneuvottelukuntien jäsenet 
4. valvoa yhdistyksen solmimien työehtosopimusten noudattamista ja 

antaa niistä koskevia ohjeita jäsenille ja 
5. seurata yleistä työehtosopimus- ja sosiaalipoliittista kehitystä. 

18 §   Vaalivaliokunta 
Vaalivaliokuntaan kuuluu 6-12 jäsentä. Vaalivaliokuntaan kuuluva ei voi olla 
hallituksen varsinainen eikä varajäsen. 
 
Vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vaalivaliokunnan 
jäsen voi olla yhtäjaksoisesti vaalivaliokunnassa korkeintaan kaksi kautta 
peräkkäinen. Eronneen tilalle valitun toimikausi voidaan päättää tästä 
poiketen kuitenkin siten, että toimikausi on enintään kaksi (2) vuotta. 
Erovuoroista ei voida heti valita uudelleen. Valiokunta valitse keskuudestaan 
puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 
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Vaalivaliokunnan tehtävänä on jäsenyhdistyksiä ja yritysjäseniä kuultuaan 

1. Tehdä edustajistolle ehdotus hallituksen jäsenmääräksi, hallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi erovuoroisten ja kesken 
toimikauden eronneiden tilalle sekä voimassa olevan tilintarkastuslain 
tarkoittamaksi tilintarkastajaksi ja hänen varamieheksi tai 
tilintarkastusyhteisöksi. 

2. Tehdä edustajistolle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajaksi sekä kesken toimikauden eronneiden tilalle. 

3. Tehdä edustajistolle ehdotus yhdistyksen edustajiksi Rakennusteollisuus 
RT:n hallitukseen sekä vaalivaliokuntaan. 

4. Tehdä edustajistolle ehdotus vaalivaliokunnan jäsenten valitsemiseksi 
erovuoroisten sekä kesken toimikautensa eronneiden tilalle. 

19 §   Toimitusjohtajan tehtävät 
Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen alaisena muun muassa: 

1. Edistää yhdistyksen tarkoitusta ja kehittymistä. 
2. Valmistella ja esitellä hallituksessa esille tulevat asiat. 
3. Huolehtia hallituksen päätösten toimeenpanosta. 
4. Johtaa yhdistyksen toimistoa. 
5. Ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimiston toimihenkilöt sekä 

määrätä heidän työsuhteensa ehdot. 
6. Huolehtia jäsen- ja muiden maksujen perimisestä sekä huolehtia siitä, 

että yhdistyksen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla järjestetty. 

7. Huolehtia hallituksen toimeksiannosta edustajiston kokousten sekä 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimeksiannosta hallituksen 
koollekutsumiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

8. Antaa yhdistyksen puolesta julkisuuteen tulevia lausuntoja sekä olla 
yhteydessä yksityisiin jäseniin ja jäsenliittoihin sekä keskusliittoihin. 

9. Edustaa yhdistystä hallituksen toimeksiannosta suhteissa viranomaisiin. 
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20 §   Yhdistyksen toimisto 
Toimitusjohtajan apuna yhdistyksen tehtävien suorittamisessa on yhdistyksen 
henkilökunta. 
 
Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävänä on auttaa toimitusjohtajaa asiain 
valmistelussa ja avustaa jäsenyhdistyksiä ja jäsenyrityksiä yhdistyksen 
toimialaan kuuluvissa kysymyksissä. 

21 §   Toimialajaostot 
Yhdistyksellä on hallituksen alaisuudessa toimivia toimialajaostoja, jotka 
hoitavat toimialansa elinkeinotoimintaa. 
 
Kukin toimialajaosto vastaa omaan toimialaansa liittyvästä elinkeino-
toiminnan päätöksenteosta ja kullakin toimialajaostolla on oma hallituksen 
hyväksymä toimintasuunnitelma ja budjetti. 
 
Toimialajaostojen tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen hallintoelinten 
määrittelemiä toimintalinjoja. 

22 §   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
sekä yhdistyksen toimitusjohtaja kukin erikseen sekä hallituksen nimen-
kirjoittajaksi valitsemat toimihenkilöt kaksi yhdessä. 

23 §   Yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava viimeistään 
ennen seuraavan maaliskuun loppua tilintarkastajalle. Tilintarkastajan on 
annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä hallitukselle. 
Hallitus esittää mainitut asiakirjat ja mahdollisten muistutusten johdosta 
antamansa oman lausuntonsa edustajiston kevätkokoukselle. 
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24 §   Ilmoitus työtaistelusta 
Jos yritysjäsenen tai jäsenyhdistyksen jäsenyrityksen työkohteessa uhkaa 
syntyä tai on syntynyt työtaistelu, on jäsenen heti ilmoitettava siitä 
yhdistykselle, jonka tulee ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

25 §   Toiminta työtaistelun aikana 
Yritysjäsen tai jäsenyhdistyksen jäsenyritys ei saa lakon tai työsulun kestäessä 
käyttää työssään toisen järjestäytyneen työnantajan yrityksessä lakon 
tehneitä tai työstä suljettuja työntekijöitä eikä muutoin heitä avustaa. 

26 §   Työsulku 
Työsulun toimeenpanemisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

27 §   Lupa työsulkuun 
Työsulun toimeenpanemiseen liiton on saatava Rakennusteollisuus RT ry:n 
lupa. 

28 §   Sääntöjen vastainen menettely 
Jos yritysjäsen on tahallaan rikkonut näitä sääntöjä, lain ja sääntöjen 
mukaisessa järjestyksessä tehtyjä päätöksiä tai sellaista yhdistyksen 
hyväksymää periaatetta vastaan, jonka syrjäyttäminen ilmeisesti on omiaan 
heikentämään työnantajan asemaa, voi yhdistyksen hallitus erottaa sen tai 
määrätä maksamaan yhdistykselle hyvityksen. 
 
Mikäli yritysjäsen menettelee yrittäjätoiminnassa hyvän liiketavan vastaisesti 
tai tavalla, joka vahingoittaa yrittäjäkunnan mainetta, voi yhdistyksen hallitus 
erottaa sen tai määrätä maksamaan yhdistykselle hallituksen määräämän 
hyvityksen. 
 
Edellisissä kohdissa sanotulla tavalla toimineen jäsenyhdistyksen 
erottamisesta päättää hallituksen esityksestä edustajisto. 
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29 §   Erottamispäätöksen tekeminen 
Ennen 28 §:ään perustuvaa erottamista tai hyvityksen maksamista koskevan 
päätöksen tekemistä tulee asianomaiselle varata tilaisuus selityksen 
antamiseen. 

30 §   Erottamispäätöksen vaikutukset 
Jos yritysjäsen tai jäsenyhdistys erotetaan, ero astuu voimaan välittömästi 
erottamishetkellä.  
 
Erotettu menettää kaikki oikeutensa yhdistykseen nähden, mutta on 
kuitenkin velvollinen suorittamaan määrätyt jäsen- ja muutkin maksut, 
erottamishetkeen saakka. 

31 §   Eroaminen yhdistyksestä 
Yritysjäsen ja jäsenyhdistys voi erota yhdistyksestä tekemällä sitä koskevan 
kirjallisen ilmoituksen, joka on osoitettava hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla asiasta edustajiston kokouksessa sen 
pöytäkirjaan. 
 
Jäsenyys lakkaa sillä hetkellä, kun lain mukainen eroamisilmoitus on tehty. 
 
Mikäli jäsenyritys eroaa jäsenyhdistyksestä, niin sen kuuluminen yhdistykseen 
päättyy.  
 
Eronnut menettää kaikki oikeutensa yhdistykseen nähden, mutta on kuitenkin 
velvollinen suorittamaan määrätyt jäsen- ja muutkin maksut eroamishetkeen 
saakka.  
 
Yritysjäsen, jäsenyhdistys ja sen jäsenyritys eivät ole oikeutettu saamaan 
takaisin mitään yhdistykselle suorittamaansa maksua. 
 
32 §   Rahastot 
Rahastojen perustamisesta, lopettamisesta ja käytöstä päättää yhdistyksen 
hallitus. 
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33 §   Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen  
Ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voi 
tehdä edustajisto, hallitus tai jäsen. Jäsenen on tehtävä esitys kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle, jonka tulee antaa ehdotuksesta lausuntonsa 
edustajistolle. 
 
Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että päätösehdotusta kannattaa 
kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä edustajiston 
kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 
 
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan että päätösehdotusta kannattaa 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa (2) 
perättäisessä, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä 
edustajiston kokouksessa. 
 
Yhdistyksen purkautuessa päätetään samalla sen varojen käytöstä 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. 
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Infra-alan toiminta 

Infra-ala huolehtii liikenneverkostojen (tiet, kadut, rautatiet, 
vesiväylät, lentokentät), yhteiskunnan toiminnan kannalta muiden 
kriittisten verkostojen (vesi-, viemäri-, kaasu-, lämpö-, sähkö- ja 
tietoliikenneverkostojen) sekä muiden maa- ja ympäristörakenteiden 
suunnittelusta, rakentamisesta, materiaalituotannosta, käytöstä, 
kunnossapidosta ja käytön toimivuudesta. 
 
Infra-ala sisältää mm. 

- maa- ja vesirakentamisen, 
- ympäristörakentamisen, 
- päällystystoiminnan, 
- kunnossapidon ja hoidon. 

 
Infra-alan ulkopuolelta jäsenistön toimialaa ovat myös talonrakennuk-
sen pohja- ja maatyöt, työkoneura-kointi ja -vuokraus sisältäen ajoneu-
vonosturitoiminnan, elementtiasennustoiminnan, tehdaspalvelun sekä 
purkutyöt ja materiaalin kierrätyksen ja uusiomateriaalien käytön. 
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