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Hyväksytty 28.huhtikuuta 2008



NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIYHDISTYS – FÖRENING FÖR 
TANDLÄKARE VID HÄLSOVÅRDSCENTRAL r.y., sen kotipaikka on Helsingin kaupunki 
ja toiminta-alueena koko maa.

TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia terveyskeskusten palveluksessa olevien 
tai muutoin kansanterveystyöstä kiinnostuneiden hammaslääkäreiden yhdys-
siteenä, tukea jäsentensä ammattitaidon ylläpitämistä ja lisäämistä sekä tie-
teellistä tutkimustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvot-
telutilaisuuksia sekä harjoittaa jäsenistöönsä ja muuhun hammashuoltohenki-
löstöön kohdistuvaa koulutustoimintaa, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä vi-
ranomaisille, edustaa jäsenistöään suhteessa muihin järjestöihin ja viranomai-
siin sekä ryhtyy muihinkin yhdistyksen tarkoitusperien ja jäsentensä kannalta 
tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja 
irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna asian-
mukaisella luvalla toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa tarkoi-
tusperiään edistävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen hallituksen hy-
väksymä 2 pykälässä mainitut ehdot täyttävä hammaslääkäri, joka on Suo-
messa laillistettu tai saanut täällä luvan harjoittaa hammaslääkäritoimintaa ja 
joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun.
Yhdistys voi kokouksessaan tehdyllä päätöksellä  kutsua kunniajäsenekseen yh-
distyksen toimintaa tai sen tarkoitusperiä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jon-
ka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.
Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.
Jäsenmaksun on oltava maksettu aina kunkin toimintavuoden loppuun mennessä. 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja niihin 
perustuvia ohje- ja johtosääntöjä sekä yhdistyksen toimielinten päätöksiä.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkir-
jaan, jolloin jäsen vapautuu jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä yhdistyslain 11 pykälässä 
mainituin edellytyksin. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen halli-
tukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta.
Jäsenen, joka kehotuksesta huolimatta laiminlyö jäsenmaksunsa suorittami-
sen, voi hallitus katsoa eronneeksi.
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YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Kokous ja hallitus 
voivat asettaa niissä esille tulevia asioita valmistelemaan hallituksen alaisia va-
lio- ja toimikuntia.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras- tai joulukuun aikana ja siinä käsitellään 
seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkas- 
  tajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 2. Määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus 
  sekä vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimin- 
  tavuotta varten.
 3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet 15§:n mukaan.
 4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.
 5. Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja siinä käsitellään 
seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkas- 
  tajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 2. Käsitellään hallituksen edelliseltä toimintavuodelta yhdistyksen toimin- 
  nasta ja taloudesta laatima kertomus.
 3. Esitetään tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös sekä pää- 
  tetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 4. Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat asiat.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen 
tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään 15 päivää ennen kokousta.
Mikäli asia esitetään myöhemmin, voidaan se ottaa kokouksessa käsiteltäväksi, 
mutta ei päätettäväksi.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu, jossa on mainittava 
käsiteltäväksi tulevat asiat, on lähetettävä yhdistyksen jäsenille kaksi viikkoa 
ennen kokousta ja kokouksesta on ilmoitettava Suomen Hammaslääkärileh-
dessä julkaistavalla ilmoituksella.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeellisek-
si tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa 
varten pyytää.

Yhdistyksen kokouksessa läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, mikäli se on laillisesti kutsuttu koolle.

HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen muiden jäsenten 
toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen muista jäsenistä on vuorollaan erovuoros-
sa kaksi jäsentä vuosittain, ensin arvan mukaan ja sen jälkeen vuoron mukaan.
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Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, hänen tilalleen va-
litaan jäljellä olevaksi ajaksi uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja talouden-
hoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja sekä kolme jäsentä.
Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi 
vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä arpa.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai sihteeri sekä näiden ollessa esty-
neenä varapuheenjohtaja.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla en-
nen helmikuun 15. päivää valmiina jätettäväksi tilintarkastajille.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi-
kumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen muun siihen määräämän toimihenkilön 
kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen 
maininnan jälkeen on otettu kokouksessa käsiteltäväksi, ja muutoksen puoles-
ta on annettu vähintään ¾ annetuista äänistä. Sääntömuutosehdotus on liitet-
tävä kokouskutsuun.

TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden 
kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Asia on mainitta-
va kokouskutsussa. Jotta päätös purkamisesta tulisi hyväksytyksi, pitää purka-
mista kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.

Mikäli yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan 
jollekin rekisteröidylle yhdistyksen toimintaa lähellä olevalle hammaslääkäri- tai 
muulle järjestölle tai käytetään sellaisiin tarkoituksiin kuin 2 pykälässä mainitaan 
sen mukaisesti, kuin yhdistyksen viimeinen kokous on asiasta päättänyt.
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