
Terveydenhuoltoalan Geneetikot ry.  
Genetikerna inom Hälsovården rf.  

 

 

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue 

Yhdistyksen nimi on Terveydenhuoltoalan geneetikot ry – Genetikerna inom hälsovården rf, jota 
näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena 
koko Suomi. Yhdistys on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n (Natur-, miljö- 
och skogsvetareförbundet Loimu rf, jäljempänä Loimu ry) taloudellisesti itsenäinen jäsenyhdistys. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on Loimu ry:n jäsenenä  

 toimia terveydenhuollon alalla toimivien geneetikkojen yhdyssiteenä 
 edistää yhteyksiä läheisillä aloilla toimivien kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten kanssa 
 edistää yhdistyksen jäsenten asiantuntemuksen hyödyntämistä terveydenhuollon eri 

alueilla 
 valvoa jäsentensä ammatillisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja 
 kehittää jäsentensä ammattipätevyyttä 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi 

 järjestää kokous-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia  
 tehdä aloitteita ja esityksiä 
 antaa lausuntoja 

3 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet. 
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneet henkilöt, joiden opinnot ovat painottuneet perinnöllisyystieteeseen ja/tai 
ihmisgenetiikkaan. Jäsenyys voidaan myöntää myös muille genetiikan alalla työskenteleville 
henkilöille. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, joiden opinnot painottuvat 
perinnöllisyystieteeseen ja/tai ihmisgenetiikkaan ja joiden opinnot tähtäävät toimintaan 
terveydenhuollon alalla. Uuden jäsenen tai opiskelijajäsenen tulee olla Luonnon-, ympäristö- ja 
metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsen. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä sellaisia 
luonnollisia henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä tai yrityksiä, jotka toiminnallaan tahtovat edistää 
yhdistyksen tarkoituksia. Kunniajäseniksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen toiminta-aloilla erityisen 
ansioituneita koti- ja ulkomaisia henkilöitä. 

Varsinaiseksi jäseneksi tai opiskelijajäseneksi hyväksymistä varten vaaditaan kahden varsinaisen 
jäsenen suositus ja yhdistyksen kokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös. Päätös jäseneksi 
hyväksymisestä tehdään avoimella äänestyksellä paitsi jonkun yhdistyksen jäsenen sitä vaatiessa, 
suljetulla lippuäänestyksellä. Jos vähintään neljännes (¼) äänestykseen osallistuneista 
yhdistyksen jäsenistä vastustaa tehtyä ehdotusta, ehdotus raukeaa. 



Kannattaja- ja kunniajäsenen vaalia varten vaaditaan vähintään kahden (2) varsinaisen jäsenen 
yhdistyksen kokoukselle tekemä kirjallinen perusteltu ehdotus, hallituksen puoltava esitys ja 
yhdistyksen kokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös. Päätös kannattaja- ja kunniajäseniä 
valittaessa tehdään kuten varsinaisia jäseniä valittaessa. 

4 § Jäsenmaksut 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka 
suuruuden yhdistys määrää syyskokouksessaan erikseen varsinaisille jäsenille ja 
opiskelijajäsenille. Yhdistyksen kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksunsa vuosittain 
yhdistyksen syyskokouksessaan määräämänä summana. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat vapaat 
jäsenmaksusta. 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai sihteerille 
kirjallisen ilmoituksen, tai ilmoitettuaan siitä suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus 
voi erottaa yhdistyksestä sellaisen jäsenen, joka vaadittaessa ei ole suorittanut yhdistyksen 
jäsenmaksuja. Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin sen tarkoituksia tai menettelyllään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erottamispäätös on 
hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmella neljäsosalla (¾) annetuista äänistä. 

6 § Varainhankinta 

Yhdistys kerää toimintansa rahoittamiseksi jäsenmaksun siten, kuin 4 § määritellään. Yhdistys voi 
toimintansa rahoittamiseksi myös vastaanottaa lahjotuksia ja testamentteja sekä harjoittaa 
julkaisutoimintaa ja alansa myyntituotteiden myyntiä. Yhdistys voi asianomaisella luvalla järjestää 
arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi hankkia ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

7 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat yhdistyksen jäsenten keskuudesta valittava 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kolmesta viiteen (3‒5) muuta 
jäsentä. Hallituksen kokoonpano on pyrittävä saamaan sellaiseksi, että se edustaa eri puolilla 
maata ja terveydenhuollon eri aloilla toimivia geneetikkoja. Hallituksen toimintakausi on 
kalenterivuosi. 

Syyskokouksessaan yhdistys valitsee jäsenistään hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen 
jäsenet niin, että hallituksessa on yhteensä seitsemästä yhdeksään (7‒9) jäsentä puheenjohtaja 
mukaan lukien. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan 
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, ja heistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee 
vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliseksi 
katsomansa toimihenkilöt. Mikäli joku hallituksen jäsenistä on estynyt ottamasta osaa hallituksen 
työhön ja eroaa hallituksesta kesken toimikauden, voi yhdistyksen kokous valita jäsenistöstään 
hänen sijalleen uuden hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Puheenjohtajaa valittaessa ja hallitustehtäviä jaettaessa tulee pyrkiä siihen, että puheenjohtaja, 
sihteeri ja taloudenhoitaja ovat Loimu ry:n jäseniä. 

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on 
päätösvaltainen, jos vähintään viisi (5) sen jäsentä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, on läsnä. 



Hallituksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. 

8 § Hallituksen tehtävä 

Hallituksen tehtävänä on 

 hoitaa yhdistyksen toimintaa, taloutta ja muita asioita 
 valvoa yhdistyksen asettamien toimikuntien ja luottamushenkilöiden toimintaa 
 edustaa yhdistystä 
 kutsua yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksiin 
 valmistaa yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat 
 pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 
 hyväksyä jäsenet ja ilmoittaa jäsenluettelosta poistettavat jäsenet 
 avustaa Loimu ry:tä sen tarkoitusperiä palvelevien tilastojen keräämisessä ja tietojen 

antamisessa 
 tiedottaa Loimu ry:lle henkilövalinnoistaan ja lähettää sille toimintasuunnitelmansa ja 

vuosikertomuksensa 

Hallitus on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen kokoukselle. 

9 § Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai 
taloudenhoitajan kanssa. 

10 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuoden neljän (4) ensimmäisen kuukauden aikana ja 
syyskokous viimeistään marraskuussa. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille sähköpostin välityksellä 
vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin. Hallitus voi päättää kokouksen järjestämisestä myös 
osittain tai pääasiallisesti sähköisenä etäkokouksena. Tällöin kokoukseen voi osallistua 
reaaliaikaisesti etäyhteyden avulla. Kokouksella on kuitenkin oltava nimettynä myös fyysinen 
kokouspaikka, jonne voi saapua. 

 Yhdistyksen kevätkokous 

 valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka 
tarvittaessa toimivat äänten laskijoina 

 käsittelee hallituksen laatiman toimintakertomuksen sekä taloudenhoitajan 
vuosiselostuksen ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen edelliseltä 
kalenterivuodelta 

 päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja 
vastuuvapaudesta 

 käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokous 

 valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka 
tarvittaessa toimivat äänten laskijoina 

 vahvistaa tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion 
 valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle 6 §:n mukaisesti 
 määrää tulevan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruuden 



 valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
 käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhdistys voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle 
samalla tavoin ja samassa ajassa kuin yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset. 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja 
kunniajäsenellä on yksi ääni. Jäsen on oikeutettu käyttämään kirjallisella valtakirjalla 
valtuuttamaansa asiamiestä, mikäli on itse estynyt saapumasta kokoukseen. Kirjallinen valtakirja 
on toimitettava kokouksen sihteerille ennen kokouksen alkua. Valtuutetun asiamiehen on oltava 
yhdistyksen äänivaltainen jäsen. Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa ratkaisee yksinkertainen 
äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. 

11 § Sääntöjen muuttaminen 

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jonka 
kokouskutsussa muutosasiat on mainittu. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos vähintään kolme 
neljännestä (¾) annetuista äänistä sitä kannattaa. 

12 § Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää, jos ehdotus saa kolme neljännestä (¾) annetuista 
äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on oltava vähintään 
yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta 
edistävään toimintaan. 

 

 

 

Yhdistyksen sääntömuutos hyväksytty syyskokouksessa 14.10.2021  
Yhdistyksen sääntömuutos hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 27.1.2022. 

Kirsi Kiiski, pj 

Kati Pulkkinen, sihteeri    

 

 

 

 


