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SÄÄNNÖT 
 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA  
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen 
toiminta-alueena on Uusimaa. Yhdistys on Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n, Finlands 
Bioanalytikerförbund rf:n jäsen, jota jäljempänä näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.  
 
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT  
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattinsa 
kehittämistä ja ammattitietonsa ja -taitonsa lisäämistä näiden sääntöjen ja liiton toimielinten 
päätösten mukaisesti.  
 
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  
- järjestää kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia  
- tekee esityksiä jäseniä koskevista ammatillisista ja koulutuksellisista kysymyksistä  
- toimii muuten yhdistyksen tarkoitusperien toteutumiseksi.  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, ottaa 
vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja 
asianmukaisella luvalla arpajaisia sekä harjoittaa tässä pykälässä mainittua tarkoitustaan 
edistävää yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa.  
 
3 § KIELI  
Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi, mutta keskusteluun voidaan ottaa osaa myös 
ruotsinkielellä.  
 
4 § JÄSENYYS  
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriin merkityt bioanalyytikon (amk), laboratoriohoitajan, sairaalalaborantin tai 
laboratorioteknillisen apulaisen tutkinnon suorittaneet sekä peruskoulutuksessa oleva 
bioanalyytikko- opiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  
Varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä vuosina 1953-1965 valmistuneet laboratorioteknilliset 
apulaiset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi pyrkivän on lähetettävä 
kirjallinen tai sähköinen jäsenhakemus Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:lle, josta se toimitetaan 
alueyhdistyksen hallitukselle hyväksyttäväksi.  
 
Alueyhdistys voi ehdottaa liiton kunniajäseneksi henkilöä, joka on ansiokkaasti toiminut 
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee liiton 
hallitus. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.  
 
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää liiton merkkiä.  
 
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen tulee maksaa vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu.  
5 § EROAMINEN YHDISTYKSESTÄ  
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 
Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun ilmoitus on annettu. Eronneen jäsenen 
velvollisuudet lakkaavat sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän erosi.  



 
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää 
yhdistystä kohtaan määrätyt velvollisuutensa täyttämättä. Jäsenen katsotaan eronneen 
yhdistyksestä, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan. Jäsen, jonka 
hallitus on erottanut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesta toiminnasta, voi valittaa päätöksestä 
yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta 
tiedon saatuaan. Erottamispäätös tulee voimaan kokouksen vahvistettua erottamisen, tai 30 päivän 
määräajan kuluttua umpeen, jos vaatimusta ei ole esitetty säädetyssä järjestyksessä tämän ajan 
sisällä.  
 
6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET  
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous on pidettävä maalis - syyskuun aikana.  
Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai 
milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti anoo 
erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten.  
 
7 § ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA  
Yhdistyksen kokouksessa, sääntömääräistä vuosikokousta lukuun ottamatta, johtaa puhetta 
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos kumpikaan ei ole 
läsnä, valitsee kokous puheenjohtajan. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella 
jäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenellä, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.  
Muut kuin vaalit ratkaistaan siten, että päätökseksi tulee se esitys, jonka puolesta on annettu yli 
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa. Yhdistyksen 
kokouksissa ovat oikeutettuja jäsenten lisäksi olemaan läsnä liiton hallituksen jäsenet sekä muut 
yhdistyksen hallituksen kutsumat henkilöt. Heillä on niissä puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
 
8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN  
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeitse, 
sähköisesti tai kokouksesta on ilmoitettava liiton lehdessä tai alueella yleisesti ilmestyvässä/ -vissä 
lehdessä / -dissä. Vuosikokouksesta on edellä mainituin tavoin ilmoitettava vähintään 14 päivää ja 
ylimääräisistä kokouksista vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouksessa voidaan 
käsitellä myös muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita, mutta niistä ei voida tehdä päätöksiä.  
 
9 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat  
2) todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
3) vahvistetaan kokouksen esityslista  
4) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta  
5) käsitellään edellisen vuoden varainhoitoa koskeva tilikertomus ja siihen liittyvä 
toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös  
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  
7) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jota kutsutaan 
yhdistyksen puheenjohtajaksi  
8) valitaan joka toinen vuosi muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja riittävä määrä varajäseniä  
9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa  
10) vahvistetaan toimintasuunnitelma  
11) päätetään jäsenmaksusta  
12) käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio  
13) valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokoukseen tai valtuutetaan hallitus valitsemaan edustajat.  
14) käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot  
15) käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.  
 



Yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut aloitteet on jätettävä yhdistyksen 
hallitukselle kaksi kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.  
 
10 § YHDISTYKSEN HALLITUS  
Hallituksen puheenjohtajan toimintakausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 4-6 jäsentä ja 0-6 varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla 
yhdistyksen jäseniä.  
Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Kausien määrää ei ole rajoitettu. Kesken 
toimikauttaan hallituksen jäsenyydestä eronneen tilalle voi yhdistyksen kokous valita uuden 
jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.  
Varajäsenten kokouksiin osallistumisjärjestys määräytyy äänimäärän tai arvan perusteella. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan joko vuodeksi tai kaksivuotiskaudeksi. Samoin 
valitaan sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet muista hallituksen 
jäsenistä on läsnä. Hallituksen asiapäätökset tehdään siten, että päätökseksi tulee se esitys, jonka 
puolesta on annettu yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se 
mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatuloksen kuitenkin ratkaisee 
arpa.  
 
11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT  
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on  
1) johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan  
2) valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle  
3) hyväksyä ja erottaa tarvittaessa yhdistyksen jäsenet § 5 perustein,  
4) huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta sekä antaa vuosikokoukselle selonteko 
varainhoidosta  
5) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä  
6) edustaa yhdistystä ulospäin sekä toimii yhdistyksen 2 §:ssä määriteltyjen yhdistyksen 
tarkoitusperien toteuttamiseksi.  
7) hoitaa muut yhdistyksen toimintaan kuuluvat asiat  
 
12 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI  
Tilinpäätös tulee jättää toiminnantarkastajalle/jille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä tai 
kolmea viikkoa ennen vuosikokousta.  
 
13 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS  
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen erikseen 
määräämät toimihenkilöt aina kaksi yhdessä.  
 
14 § YHDISTYKSEN EROAMINEN LIITOSTA  
Yhdistys voi erota liitosta tekemällä asiaa koskevan päätöksen kokouksessaan. 
Eroamispäätökseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. 
Päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti liiton hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla 
asiasta liiton kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.  
 
15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on 
otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään 2/3 
annetuista äänistä.  
Liitto vahvistaa alueyhdistysten säännöt. Liiton hallituksen on hyväksyttävä yhdistyksen 
sääntömuutokset ennen rekisteröintiä.  
 
16 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN  
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon 



välein pidettävässä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Purkamispäätökseen vaaditaan 
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kummassakin kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan liitolle. 
 


