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SUOMEN YMPÄRISTÖOIKEUSTIETEEN SEURA R.Y 
MILJÖRÄTTSLIGA SÄLLSKAPET I FINLAND R.F. 

 
 

1 § Nimi 
 
Yhdistyksen nimi on Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry, ruotsiksi Miljörättsliga Sällskapet i Fin-
land rf, ja kotipaikkana on Helsinki.  
 

 
2 § Tarkoitus 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea ympäristökysymysten oikeudellista tutkimusta ja kehittää 
yhteistyötä eri ympäristötieteiden tutkijoiden ja ympäristöalan viranomaisten kanssa Suomessa ja kan-
sainvälisesti.  
 
 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi  
 
- järjestää koulutus-, kongressi- ja esitelmätilaisuuksia, 
- harjoittaa julkaisutoimintaa, 
- tehdä aloitteita ja ehdotuksia viranomaisille ja yhteisöille sekä antaa lausuntoja, 
- ohjata ja taloudellisesti tukea alan tutkijoita, 
- harjoittaa yhteistoimintaa alan ulkomaisten tutkijoiden kanssa, 
- toimia muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä sekä omis-
taa irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
 
 

4 § Jäsenet 
 
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet, kunniajäsenet ja -puheenjohtajat.  
 
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan henkilökohtaisen hakemuksen perusteella ottaa oikeustieteen ja 
ympäristötieteiden harjoittajia, ympäristöalalla toimivia tutkijoita ja muita asianharrastajia. Kannattajajäsen 
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voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö. 
 
Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. 
 
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä 
tavalla on toiminut yhdistyksen tarkoituksen hyväksi.  
 
Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan ehdotuksesta kutsua henkilön, joka 
toimimalla puheenjohtajana pitkäaikaisesti ja erityisen ansiokkaasti on merkittävällä tavalla edistänyt 
yhdistyksen päämääriä. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin ja käyttää 
niissä puhevaltaa. Hänelle voidaan suostumuksensa perusteella uskoa yhdistyksen edustamiseen liittyviä 
tehtäviä. 
 
 

5 § Jäsenmaksu 
 
Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut määrää yhdistyksen syyskokous kalenterivuodeksi 
kerrallaan. Kunniajäsenet ja -puheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksua. 
 
 

6 § Johtokunta 
 
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluvat yhdistyksen 
syyskokouksessa henkilöjäsenistä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kuusi varsinaista jäsentä 
sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhdistyksen syyskokous valitsee johtokunnan varsinaisten 
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan 
kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. 
 
Johtokunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä vuosittain puolet on erovuorossa, ensin arvalla ja 
sitten vuorottain. 
 
Johtokunta valitsee itselleen sihteerin ja muut toimihenkilöt. Johtokunta voi tarvittaessa asettaa muita 
toimielimiä.  
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme 
jäsentä on saapuvilla.  
 
Johtokunnan päätökseksi katsotaan se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
 
 

7 § Nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan 
varsinaisen jäsenen tai sihteerin kanssa. 
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8 § Tilintarkastajat 

 
Yhdistyksellä on hallinnon ja tilien tarkastamista varten tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden 
toimikausi on kalenterivuosi. 
 
 

9 § Yhdistyksen tilikausi 
 
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä tilinpäätös kaikkine liitteineen tilin-
tarkastajalle tammikuun loppuun mennessä.  
 
Tilintarkastajan on annettava helmikuun loppuun mennessä tarkastukseen perustuva kirjallinen lausun-
tonsa johtokunnalle.  
 
 

10 § Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta. 
 
Loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 
- käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, 
- päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus, 
- valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, 
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja, 
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,  
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
 
Maalis-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, - esitetään edellisen 
vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan niistä antama lausunto, 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, 
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Yhdistyksen muita kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo sen 
tarpeelliseksi taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten vaatii. 
Yhdistyksen kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu johtokunnan 
jäsen. Kullakin kokouksen osanottajalla on yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa 
tai näissä säännöissä toisin määrätä, se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten 
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon 
puheenjohtaja on yhtynyt. 
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Vaali toimitetaan lippuäänestyksellä, mikäli ei yksimielisesti päätetä toisin, muut asiat, mikäli yksi 
neljäsosa osanottajista sitä vaatii.  
Kannattajajäsenellä on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.  
 
 

11 § Kokouskutsu 
 
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenelle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen kirjeellä tai 
sähköisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan johtokunnan 
päättämällä tavalla.  
 
 

12 § Sääntöjen muuttaminen 
 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä sääntömääräisessä kokouksessa, jos muutosehdotusta 
kannattaa vähintään 3/4 osaa kokouksessa annetuista äänistä. 
 
 

13 § Jäsenyyden lakkaaminen 
 
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava tästä joko kirjallisesti johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle, tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. 
 
Johtokunta on yhdistyslain mukaisin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen. Erottamispäätöksestä 
voi kirjallisesti valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle 30 päivän 
kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen 
kokouksessa.  
 
Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa 
maksamatta kahden vuoden ajalta. 
 
 

14 § Yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.  
 
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla käytettävä 
yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan. 
 
 

15 § Muut määräykset 
 
Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 
 


