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1§

Yhdistyksen nimi on Upseeriliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko valtakunnan alue.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto.

Toiminnantarkoitus

2§

Liiton tarkoituksena on upseerien sekä puolustushallinnon ja
rajavartiolaitoksen erityiskoulutettujen ammatillisena
yhteenliittymänä:

- valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia, palkkauksellisia,
koulutuksellisia, sosiaalisia ja muita virkasuhteeseen liittyviä
etuja,

- edistää jäsentensä järjestöllisiä, ammatillisia ja
sivistyksellisiä pyrkimyksiä,

- ylläpitääja kehittää jäsentensä keskuudessa hyvää toveruutta ja
yhteenkuuluvuutta,

- ylläpitää ja edistää muullakin tavoin jäsentensä
palvelusharrastusta ja puolustustahtoa sekä osallistua yhdessä
muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa maanpuolustushengen
lujittamiseen koko kansan keskuudessa sekä

- tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään ja heidän omaisiaan.

3§

Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto

- kehittää ja edistää upseerien ammatillista järjestäytymistä,

- osallistuu jäsenkuntansa edustajana virkaehtosopimus- ym.
neuvotteluihin,

- edustaa omalla toimialallaan jäsenkuntaa,

- toimittaa tutkimuksia,

- antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille ja
ammatillisille keskusjärjestöille,

- työskentelee upseereita koskevan sosiaalisen ja muun lainsäädännön
kehittämiseksi,

- järjestää koulutus-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia ja
harjoittaa julkaisutoimintaa,
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- hoitaa suhteita vastaaviin ulkomaisiin upseerijärjestöihin,

- avustaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita jäseniä tai heidän
omaisiaan keräämättä tätä varten erityisiä maksuja,

- ylläpitää jäsenistölle ja heidän perheenjäsenilleen tarkoitettuja
virkistyspaikkoja sekä

- ryhtyy muihinkin jäsenkunnan etujen valvomista ja yhteisten
pyrkimysten edistämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.

Liitto hankkii tarvittaessa toimintaansa varten asianomaisen luvan.
Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja.

Toiminnan rahoittaminen

4§

Liitto saa varansa jäsenmaksujen, lahjoitusten, testamenttien,
julkaisujen ja keräysten avulla sekä omaisuuden tuotosta.

Jäsenmaksuista ovat vapaat:

- kunniajäsenet

- ainaisjäsenet ja

- ne muut jäsenet, jotka hallitus erityisistä syistä jäsenten
yhdenvertaisuutta loukkaamatta on toistaiseksi vapauttanut
jäsenmaksujen suorittamisesta.

Jäsenyys

5§

Liittoon voi kuulua

- varsinaisena jäsenenä hallituksen hyväksymä vakinaisessa
palveluksessa tai erossa vakinaisesta palveluksesta oleva upseeri,
erikoisupseeri ja sotilaspappi, upseerin korkeakoulututkintoa
suorittamaan hyväksytty ja opiskelunsa aloittanut opiskelija,
puolustushallinnon tai rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva
erityiskoulutettu sekä näillä hallinnonaloilla toimiva jäsentensä
edunvalvontaan tarkoitettu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisön
jäsenten on oltava liiton varsinaisia jäseniä.

- kunniajäsenenä hallituksen esityksestä liittovaltuuston
kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä kutsuttu liiton
tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistänyt henkilö,

- kannattavana jäsenenä liittovaltuuston hyväksymä yksityinen
henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Varsinainen jäsen tulee liiton ainaisjäseneksi täytettyään
kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Ainaisjäsen säilyttää varsinaisen
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jäsenen oikeudet.

6§

Jäsen vapautuu liiton jäsenyydestä ilmoittamalla kirjallisesti
eroamisestaan liiton hallitukselle tai liiton puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla eroamisestaan liittokokouksen pöytäkirjaan. Ero
tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden päättyessä siitä, kun
jäsen on tehnyt lain tarkoittaman eroamisilmoituksen. Jäsen, joka on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan hallituksen päätöksellä
erottaa liitosta. Muissa tapauksissa jäsenen erottamisesta päättää
liittovaltuusto.

Päätösvalta

7§

Liiton päätösvaltaa käyttävät liittokokous ja liiton
edustajakokouksena liittovaltuusto. Varsinainen jäsen käyttää
päätösvaltaa liittokokouksessa sekä osastostaan valittavien
liittovaltuuston jäsenten vaalissa osastossaan järjestettävässä
äänestystilaisuudessa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi
ääni.

Osastot

8§

Liiton varsinaiset jäsenet muodostavat alueittain tai muulla tavoin
osastoja, jotka toimivat liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi ja
jotka eivät kuitenkaan ole liiton jäseniä. Osastot voivat
tarvittaessa paikkakunnittain, joukko-osastoittain tai muutoin
jakautua alaosastoihin. Palveluksessa olevan jäsenen osasto
määräytyy palveluspaikan ja evp-jäsenen osalta kotipaikan
perusteella. Hallituksen määrittämistä erityisistä perustelluista
syistä osasto voi olla muu. Liiton osastojaon vahvistaa
liittokokous. Osaston on alistettava sääntönsä liiton hallituksen
vahvistettavaksi.

9§

Hallitus voi antaa tarkempia ohjeita osastojen perustamisesta sekä
niiden järjestelyä ja toimintaa koskevissa asioissa.

Liittokokous

10§

Varsinainen liittokokous pidetään hallituksen kutsusta joka kolmas
vuosi marras - joulukuussa. Ylimääräisen liittokokouksen
koollekutsumisesta päättää hallitus. Ylimääräinen kokous on
kutsuttava aina koolle, kun vähintään 1/10 liiton varsinaisista
jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä
varten kirjallisesti pyytää. Kokouspaikan määrää hallitus.
Kokoukseen saavat ottaa osaa kaikki jäsenet. Äänioikeus on vain
varsinaisilla jäsenillä. Kunniajäseneksi kutsuttu varsinainen jäsen
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säilyttää jäsenoikeutensa. Läsnä oleva varsinainen jäsen saa
äänestää valtakirjalla enintään viidenkymmenen (50) poissaolevan
varsinaisen jäsenen puolesta. Kukaan ei kuitenkaan saa äänestää
enemmällä kuin yhdellä neljänneksellä (1/4) kokouksessa edustettuna
olevasta äänimäärästä.

Varsinaisessa liittokokouksessa

- käsitellään päättyvän kolmivuotiskauden toimintakertomus,

- päätetään hallituksen ja liittovaltuuston esityksestä liiton
tulevan toiminnan suuntaviivoista, talouden perusteista, sääntöjen
ja vaalijärjestyksen muutoksista sekä muista jäsenten kannalta
laajaa merkitystä omaavista periaatteellisista kysymyksistä,

- valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton
puheenjohtajaksi,

- todetaan liittovaltuuston varsinaisten jäsenten ja varajäsenten
vaalien tulokset sekä valinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Vaalit suoritetaan 18 §:ssä määrätyllä tavalla. Liittokokous
valitsee kokoukselle puheenjohtajat.

11§

Kutsu liittokokoukseen on julkaistava vähintään kolmekymmentä (30)
päivää ennen kokousta. Kutsu julkaistaan liiton verkkosivuilla ja
lisäksi Sotilasaikakauslehdessä tai jäsenkirjeellä joko postitse tai
sähköisesti.

Liittovaltuusto

12§

Liittovaltuuston muodostavat viisikymmentäviisi (55) liiton
varsinaista jäsentä. Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) jäsentä on läsnä.
Liittovaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistään keskuudestaan
kaksi puheenjohtajaa ja kaksi varapuheenjohtajaa
liittokokouskaudeksi. Puheenjohtajat kutsutaan hallituksen
liittovaltuustoa valmistelevaan kokoukseen asiantuntijoina.
Puheenjohtajistoa voidaan täydentää tarvittaessa kokouksessa.
Liittovaltuusto kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin
kokouksiin maalis-toukokuussa (kevätkokous) ja loka joulukuussa
(syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) liittovaltuuston jäsenistä sitä ilmoitettua
asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kutsu
liittovaltuuston varsinaiseen kokoukseen on julkaistava tai
lähetettävä liittovaltuuston jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen on kokouskutsu julkaistava tai
toimitettava vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta kullekin
jäsenelle. Kokouskutsut voidaan julkaista liiton lehdessä ja
verkkosivuilla tai toimittaa todistettavasti kullekin jäsenelle
sähköpostilla tai postitse yllä mainittuja aikoja noudattaen.
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Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muu
asia voidaan, mikäli yhdistyslain 23 ja 24 §:stä ei muuta johdu,
ottaa käsiteltäväksi, jos kokous 3/4 äänten enemmistöllä siihen
suostuu. Kokoukseen voidaan osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksen
alussa on todettava paikalla olevat liittovaltuuston jäsenet tai
heidän varajäsenensä sekä hallituksen jäsenet, joilla
onliittovaltuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen on
päätettävä muiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Liittovaltuusto
käyttää näistä säännöistä johtuvin rajoituksin yhdistyslain mukaan
yhdistyksen kokoukselle kuuluvaa päätösvaltaa. Liittovaltuusto
päättää liiton kiinteän omaisuuden luovuttamisesta.

13§

Liittovaltuuston kevätkokouksessa

- käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja
tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus ja
toiminnantarkastuskertomus,

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle sekä

- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai liiton jäsenten tai
osastojen vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Liittovaltuuston syyskokouksessa

- vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten,

- päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaa toimintavuotta
varten,

- vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten,

- päätetään hallituksen jäsenten palkkioista, kokouspalkkioista ja
matkakulujen korvaamisesta,

- valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen
varapuheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle,

- valitaan tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö ja yksi
varatilintarkastaja tai yksi tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Lisäksi valitaan yksi toiminnantarkastaja ja
yksi varatoiminnantarkastaja,

- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai liiton jäsenten tai
osastojen vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Hallitus

14§
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Hallituksen muodostavat puheenjohtajana liiton puheenjohtaja ja
kaksi varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan varsinaista jäsentä.
Kullakin varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toinen varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä varamiehineen ovat
vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

15§

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja hoitaa liiton asioita.
Hallitus päättää liiton toimihenkilöiden palkkioista,
kokouspalkkioista ja matkakulujen korvaamisesta, irtaimen omaisuuden
myymisestä ja vaihtamisesta sekä kiinteän omaisuuden
kiinnittämisestä. Hallitus on vastuussa toiminnastaan
liittovaltuustolle ja liittokokoukselle.

16§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai jommankumman
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen
varsinaista jäsentä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään viisi
hallitukseen kuuluvaa on kokouksessa läsnä.

Liiton toimielimet

17§

Liittovaltuusto ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten
asettaa pysyviä valiokuntia, tilapäisiä toimikuntia tai muita
tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä. Hallitus valitsee keskuudestaan
määrittämiensä asioiden hoitamista varten 3-6 jäsenisen
työvaliokunnan. Hallitus valitsee ja palkkaa liiton tarvitseman
henkilökunnan. Pysyvien toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää liittovaltuusto.

Liiton puheenjohtajan ja liittovaltuuston valitseminen

18§

Liiton puheenjohtajan valitsee varsinainen liittokokous.
Puheenjohtajan vaaliin voidaan osallistua myös postitse,
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen sitä siten kuin vaalijärjestyksessä säädetään.
Vaalikelpoinen liiton puheenjohtajaksi on jokainen liiton
varsinainen jäsen. Liiton osastot tai varsinaiset yhteisöjäsenet
kokouksessaan voivat asettaa ehdokkaita liiton puheenjohtajaksi.
Ehdokkaita voi asettaa myös vähintään viidenkymmenen (50)
varsinaisen jäsenen perustama valitsijamiesyhdistys kokouksessaan.
Ehdokkaaksi asettamiseen on hankittava ehdokkaan kirjallinen
suostumus. Liiton puheenjohtajaksi valittavan on saatava ehdoton
enemmistö annetuista äänistä.Liittovaltuustoon valitaan
viisikymmentäviisi (55) varsinaista jäsentä ja osasto- tai
yhteisöjäsenkohtaisesti yhtä monta yleisvarajäsentä kuin on
valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen
(10). Vaalit suoritetaan osastoissa tai varsinaisten yhteisöjäsenien
kokouksissa järjestettävissä äänestystilaisuuksissa, joissa valitaan
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osastojen tai varsinaisten yhteisöjäsenien jäsenmäärän perusteella
suhteellisen vaalitavan mukaisesti lasketuille kiintiöpaikoille
liittovaltuutetut kuitenkin siten, että kaikilla osastoilla ja
varsinaisilla yhteisöjäsenillä, jotka suorittavat vaalin, on
vähintään yksi ja korkeintaan kymmenen (10) liittovaltuuston
paikkaa. Ehdokkaalta vaaditaan kirjallinen suostumus. Liiton
vaalilautakunta tarkastaa osastojen ja varsinaisten yhteisöjäsenten
vaaliasiakirjat ennen liittokokousta. Valtuustopaikkoja jaettaessa
kullekin osastolle ja varsinaiselle yhteisöjäsenelle annetaan
vertausluvut. Ensimmäinen vertausluku on sama kuin varsinaisten
jäsenten jäsenmäärä vähennettynä ainaisjäsenten määrällä. Toinen
vertausluku on puolet varsinaisten jäsenten ainaisjäsenillä
vähennetystä jäsenmäärästä, kolmas on kolmannes jne. Saadut
vertausluvut järjestetään suuruusjärjestykseen. Saman vertausluvun
saaneiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla. Paikat jaetaan
ensin kunkin osaston ja varsinaisen yhteisöjäsenen suurimmalle
vertausluvulle, sen jälkeen vertauslukujen suuruusjärjestyksessä
kuitenkin niin, että osasto tai varsinainen yhteisöjäsen voi saada
enintään kymmenen (10) paikkaa. Vaalien tulos ja valinta todetaan
liittokokouksessa. Tarkemmat määräykset vaalien suorittamisesta
annetaan vaalijärjestyksessä, jonka varsinainen liittokokous
hyväksyy.

Työtaistelu

19§

Työtaistelutoimenpiteisiin ryhtymisestä päättää liiton hallitus
vähintään 4/5 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Työtaistelun
jatkamisesta, lopettamisesta tai peruuttamisesta päättää liiton
hallitus vähintään 4/5 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Jäsenäänestys

20 §

Liiton jäsenten keskuudessa voidaan suorittaa neuvoa antava
jäsenäänestys, jonka pitämisestä päättää liittovaltuusto. Äänestys
voidaan toimittaa postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla siten kuin hallitus siitä päättää.

Liiton nimen kirjoittaminen

21§

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtajista, kukin erikseen yhdessä edunvalvontapäällikön,
neuvottelupäällikön, liittosihteerin, hallintosihteerin,
viestintäasiantuntijan, Sotilasaikakauslehden toimitussihteerin,
liiton päätoimisen pääluottamusmiehen tai hallituksen varsinaisen
jäsenen kanssa.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus ja toiminnantarkastus

22 §
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Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja
tilinpäätös jätetään tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille
tarkastettavaksi maaliskuun 15. päivään mennessä, kuitenkin
vähintään kuukautta ennen liittovaltuuston kevätkokousta. Näiden
tehtävänä on tarkastaa liiton hallinto toteamalla muun muassa, onko
hyväksyttyä talousarviota noudatettu, liiton varoja ja omaisuutta
käytetty ja hoidettu tarkoituksenmukaisella tavalla ja jäsen- ynnä
muut maksut koottu tehtyjen päätösten mukaisesti, sekä tarkastaa
liiton kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus.
Tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus on jätettävä
hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen liittovaltuuston
kevätkokousta.

Liiton merkit

23 §

Liiton merkit ovat jäsenmerkki, liiton viiri, ansiolevyke,
kunniakilpi, 1. ja 2. luokan ansiomitali sekä pienoislippu.
Ansiomitalin säännöt on vahvistanut tasavallan presidentti
päivämäärällä 12.5.1967. Muut merkkisäännöt vahvistaa
liittovaltuusto.

Julkaisutoiminta

24 §

Liitto julkaisee Sotilasaikakauslehteä. Liitto voi tarvittaessa
harjoittaa muutakin julkaisutoimintaa.

Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

25 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan
liittokokouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista
äänistä. Päätökseen, jolla liitto puretaan, vaaditaan
liittokokouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista
äänistä.

26 §

Liiton purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus
upseereiden edunvalvontaa palvelevalle yleishyödylliselle
yhteisölle. Päätös tästä tehdään viimeisessä liittokokouksessa.

Yleisiä säädöksiä

27 §

Liittokokouksessa, liittovaltuuston ja hallituksen kokouksissa
pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja
säilytettävä arkistossa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, paitsi 5, 12, 19, ja 25 §:ssä mainituissa tapauksissa.
Äänestys voi tapahtua avoimesti, paitsi jos liittokokouksessa
vähintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä liittovaltuuston
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kokouksessa vähintään kuusi (6) ja muissa kokouksissa vähintään
kaksi (2) äänivaltaista jäsentä toisin vaatii. Äänten mennessä tasan
ratkaisee suljetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa, muuten
puheenjohtajan ääni.

28 §

Sodan tai muiden pakottavien olosuhteiden estäessä liiton sääntöjen
mukaisen toiminnan on hallitus velvollinen huolehtimaan siitä, että
liiton juoksevien asioiden hoitaminen väliaikaisesti järjestetään
tarkoituksenmukaisella tavalla.


