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Kliinisen fysiologian hoitajat ry:n säännöt 

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2001 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Nimi: Kliinisen fysiologian hoitajat ry. 
Kotipaikkakunta: Turun kaupunki 
Toiminta-alue: koko Suomi 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
1) yhdistää kliinisen fysiologian alalla työskentelevät sekä alan erikoiskou-

lutuksen omaavat hoitajat, 
2) kehittää jäsentensä ammattitietoja ja -taitoja sekä  
3) edistää hoitotyötä 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää neuvottelupäiviä sekä opinto- ja koulu-
tustilaisuuksia, seuraa alansa kehitystä sekä antaa pyydettäessä lausuntoja. 

3. Jäsenet 
Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen re-
kisteröimät laillistetut ja nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Kannattajajä-
seneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa 
tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen koko-
uksessa. Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti. Jäsenet hyväksyy hallitus. 

4. Jäsenmaksu 
Jäsenen on suoritettava kalenterivuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen 
vuosikokous määrää. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaiselle jäsenelle ja kan-
nattajajäsenelle. 

5. Hallitus 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä. Muille varsinaisille 
jäsenille kuin puheenjohtajalle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, muut varsinaiset jäse-
net valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa 
kaksi tai kolme jäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määräytyy arvan mu-
kaan, tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. 
 
Varajäsenen toimikausi on sama kuin asianomaisen varsinaisen jäsenen. Hallitus valit-
see keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, varainhoitajan ja mahdolliset muut toi-
mihenkilöt. 
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6. Tilinpäätös 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 
Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tilinpäätös sekä muut hallintoon liittyvät asiakirjat 
viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille, 
joiden on ne palautettava lausuntoineen hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuoro-
kautta ennen mainittua kokousta. 
 

7. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. 

 
VUOSIKOKOUS 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa 

kokouksen. 
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaski-

jat. 
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
5) Käsitellään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslas-

kelman ja taseen. 
6) Esitetään tilintarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antama lausunto ja 

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämises-
tä vastuuvelvollisille. 

7) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenteri-
vuodeksi. 

8) Määrätään seuraavalta kalenterikaudelta perittävän jäsenmaksun suuruus erikseen 
varsinaiselle jäsenelle ja kannattajajäsenelle 

9) Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.  
10) Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen 

puheenjohtajaksi. 
11) Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 
12) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan 

kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 
13) Määrätään, missä lehdessä yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava. 
14) Käsitellään mahdolliset muut asiat. 

 
Vuosikokous pidetään helmi-toukokuun aikana. 
 
 
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle. 

8. Yhdistyksen koollekutsuminen 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään neljätoista 
(14) vuorokautta ennen kokousta, tai julkaistava vuosikokouksen määräämässä 
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lehdessä vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta ennen kokous-
ta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

9. Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, 
joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen 
vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) anne-
tuista äänistä. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat 
Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry:lle käytettäväksi mikäli mahdollis-
ta työtaistelurahastoon. 

10. Muita määräyksiä 
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 
 


