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YHDISTYKSEN 39. TOIMINTAVUOSI
Yhdistyksen tavoite
Finnsecurity ry:n tavoitteena on turvallisempi yhteiskunta. Turvallisuusalan toimijana ja alan
merkittävänä vaikuttajana yhdistys edistää jäsentensä verkostoitumista, yhteistyötä sekä
ammatillista osaamista. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden turvallisuusalan järjestöjen,
elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa.
Toiminnan painopistealueet
Finnsecurity ry:n toiminnan painopistealueet vuonna 2017 ovat:
- Jäsenhankinta (jäsenmäärän lisääminen).
- FinnSec-messut 2017.
- Finnsecurity ry:n 40-v juhlavuoden valmistelut.
- Välivuositapahtuma 2018 (Security City) valmistelu.
- Asiantuntijaseminaarit, koulutus- ja jäsentapahtumat.
- Yhteistyön jatkaminen muiden turvallisuusalan järjestöjen ja toimijoiden kanssa, mm.
toimimalla Turvallisuusjärjestöjen Foorumin koordinoijana.
- Aluetoiminnan kehittäminen ja maantieteellinen laajentaminen.
- Turvallisuusalan suhdanne- ja toimialaraportti.
Vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö
Yhdistyksen edustajat osallistuvat yhteistyöhön mm. seuraavasti:
• Yhdistyksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen ovat tarvittaessa osallistujina sisäisen
turvallisuuden asiantuntijaryhmissä.
• Yhdistyksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat jäseninä sisäministeriön (SM)
alaisessa turvallisuusalan neuvottelukunnassa.
• Yhdistyksellä on edustajat Turvallisuusalan koulutus- ja tutkintotoimikunnissa.
• Yhdistys on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jäsen ja sillä on edustaja SPEKin
valtuustossa.
• Yhdistyksellä on edustaja Helsingin pelastusliiton (HELPE) neuvottelukunnassa.
Vuosikokoukset
Sääntöjen mukaan yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta:
• Kevätkokous käsittelee menneen kauden, vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee
vaalivaliokunnan vuodelle 2017.
• Syyskokous päättää tulevan kauden toiminnasta, valitsee hallituksen jäsenet ja vahvistaa
toimintasuunnitelman 2018.
Muu toiminta ja tapahtumat
Jäsenten verkostoitumiseksi järjestetään mm.:
• Avoin turvallisuusalan golf-kilpailu 21. SecurityGolf 2017 yhdessä ASIS Finland ry:n
kanssa.
• Kaikille alan ihmisille suunnattu 8. moottoripyöräretki alku- tai loppukesästä.
• Muut jäsenten ideoimat tapahtumat ja seminaarit.

Jäsentiedottaminen
Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu pääsääntöisesti yhdistyksen kotisivujen kautta ja
sähköpostilla sekä T&RH -lehdessä. LinkedIn-yhteisöpalvelussa toimii Finnsecurity-ryhmä
jäsenistön keskustelupalstana ja muuhun keskinäiseen tiedonvaihtoon.
Palkitsemiset
Yhdistyksen hallitus valitsee palkitsemisista vastaavan työryhmän.
Turvallisuusalan ja – toiminnan kehittämistä kannustetaan myöntämällä Turvallisuuspalkinto
alalla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle.
Yhdistys jakaa Opinnäytetyöpalkinnon stipendin ansioituneimmalle turvallisuusalan
opinnäytetyön tekijälle. Palkintosumma voidaan harkinnan mukaan jakaa useammalle
henkilölle.
Yhdistyksellä on jäsentensä huomioimiseen kultainen ja hopeinen ansiomerkki.
Hallituksen toiminta ja organisoituminen
Yhdistyksen hallitus järjestäytyy toimintakauden alussa ja sopii vastuualueista sekä
hallituksen jäsenten tehtävistä. Tarvittaessa tehtäviä varten perustetaan työryhmiä.
Pysyviä työryhmiä ovat ainakin seuraavat:
• Yritysjäsenten ryhmä.
• Oppilaitosten ryhmä.
• Opiskelijajäsenten ryhmä.
Hallinto, talous ja varainhankinta
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
4–6 varsinaista jäsentä. Näistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten
nimittämistä valmistelee vaalivaliokunta, joka tekee esityksensä syyskokoukselle.
Yhdistyksen hallituksen jäsenten vastuualueet määräytyvät seuraavasti:
• Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen edustamisesta ulospäin sekä johtaa hallituksen
toimintaa.
• Varapuheenjohtaja toimii Suomen Turvallisuuskustannus Oy:n hallituksen
puheenjohtajana.
• Varapuheenjohtaja vastaa yhtiön hallinnon hoitamisesta yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
• Hallituksen muut jäsenet (4–6 kpl) vastaavat hallituksen päättämistä tehtävistä.
Yhdistyksen toimistosta vastaa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja toimii yhdistyksen
hallituksen sihteerinä. Toiminnanjohtaja toimii myös yhtiön toimitusjohtajana.
Finnsecurityn tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, mutta yhdistyksen ja sen 100 %:sti
omistaman
Suomen Turvallisuuskustannus Oy:n on oltava vakavaraisia.
Yhdistyksen tulot koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista ja yhtiön tulot joka toinen vuosi
saatavista FinnSec-messutuloista (2017). Lisäksi saadaan tuloja seminaareja ja tilaisuuksia
järjestämällä. Tulot käytetään yhdistyksen jäsenten verkostoitumisen ja ammatillisen
kehittymisen tukemiseen, alan sidosryhmä- ja yhteistyöhön osallistumiseen sekä hallinnon
kuluihin ylläpitämällä yhdistyksen toimistoa.
Verotettava toiminta sekä erilliset projektit hoidetaan Suomen Turvallisuuskustannus Oy:n
kautta. Sen talousarvio on tehty erillisenä. Yhtiöllä on erillinen hallitus, jonka tehtävänä on
kehittää ja valvoa yhtiön toimintaa.
Hallitus

