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Hyväksytty perustavassa kokouksessa 11.1.1995, 10§ siinä muodossa kun se on muutettuna
vuosikokouksessa 22.3.1996 ja säännöt kokonaisuudessaan Patentti- ja rekisterihallituksen 4.9.96
vaatimien korjausten jälkeen hallituksen 23.10.96 vahvistamana, sekä Patentti- ja
rekisterihallituksen 15.11.96 vaatimien uusien korjausten jälkeen vuosikokouksen 21.5.1997
vahvistamana. 1§, 2§, 10§ ja 14§ siinä muodossa kun ne ovat 14.4.2005 vuosikokouksen
muuttamana ja säännöt kokonaisuudessaan Patentti- ja rekisterihallituksen 20.8.2007
vahvistamina. 10§ siinä muodossa kun se on 15.4.2016 vuosikokouksen muuttamana ja säännöt
kokonaisuudessaan Patentti- ja rekisterihallituksen 9.6.2016 vahvistamina.

SUOMEN TELELÄÄKETIETEEN JA E-HEALTH SEURAN SÄÄNNÖT

1§

Yhdistyksen nimi on Suomen telelääketieteen ja e-Health seura ja sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

2§

Seura on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on informaatio- ja
kommunikaatioteknologian kautta edistää väestön terveyttä ja terveydenhuollollisen
asiantuntemuksen levittämistä. Tämän toteuttamiseksi seura järjestää seminaareja,
luento- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja ja symposiumeja, kehittää toimivan sähköisen
yhteydenpitojärjestelmän jäsenten välillä, harjoittaa julkaisutoimintaa, tukee alan
tutkimustyötä, antaa lausuntoja telelääketieteen kysymyksissä sekä ylläpitää suhteita
ulkomaisiin alan järjestöihin.

3§

Seuran jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilöjäseniä sekä
kannatusjäseniä ja oikeuskelpoisia yhteisöjäseniä, jotka toiminnallaan tahtovat edistää
seuran tarkoituksia. Lisäksi seura voi kutsua kunniajäseneksi koti- tai ulkomaisen
henkilön. Esitys kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä seuran hallitukselle, joka
antaa asiasta lausunnon seuran kokoukselle.

4§

Seuran kielenä ovat suomi ja ruotsi, mutta yhdistyksen asiakirjat laaditaan
suomenkielisinä.

5§

Seura voi nimetä avukseen työryhmiä sekä muodostaa jaostoja, joilla on hallituksen
valitsema puheenjohtaja.

6§

Seura voi vastaanottaa toimintansa tukemiseksi lahjoituksia, avustuksia ja
testamentteja.

7§

Seurasta erotessa ja erotettaessa toimitaan kuten yhdistyslaissa on sanottu. Jos jäsen
muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä
vuonna, voi hallitus katsoa hänet eronneeksi.

8§

Jäsen suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, josta 65 vuotta täyttäneet
sekä kunniajäsenet ovat vapautetut. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri
jäsenryhmille.
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9§

Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Seuran kutsuu koolle
hallitus. Seuran ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
seuran kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Kokouskutsu toimitetaan
vähintään yksi viikko ennen kokousta kirjeitse tai sanoma- tai aikakauslehdessä
ilmoittamalla.

10§

Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä neljä – seitsemän jäsentä. Hallituksen tehtävänä on hoitaa
asiat näiden sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaisesti, edustaa seuraa ja
käyttää sen puhevaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan
sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt ja päättää heidän tehtävistään.
Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain
puolet tai lähimmäksi puolet erovuoroisia. Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen
tehtäväänsä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on
saapuvilla.

11§

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja
muut seuran hallintoa koskevat asiakirjat on annettava seuran tilintarkastajille
helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle seuran
vuosikokoukselle osoitettu kertomus seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12§

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

13§

Seuran kokouksen päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin kokous
toisin päättää. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Kannatusjäseniä lukuun ottamatta jokaisella seuran jäsenellä on yksi
ääni. Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on
kysymyksessä jäsenen erottaminen, kunniajäseneksi kutsuminen, seuran sääntöjen
muuttaminen tai seuran purkaminen, joissa tapauksissa vaaditaan ¾ annetuista äänistä.

14§

Seuran vuosikokouksessa, joka pidetään ennen toukokuun loppua käsitellään
seuraavat asiat:
-

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä asianomaisille,
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle sekä
vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus,
valitaan joka toinen vuosi seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä,
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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15§

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuralle
kirjallisesti ennen marraskuun loppua. Hallituksen on annettava asiasta tieto seuran
jäsenille vuoden loppuun mennessä ja lausunto vuosikokouksessa, missä asiasta
päätetään.
Jos seura lopettaa toimintansa, on sen varat käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä
mainittuihin tarkoituksiin seuran purkamisesta päättävän kokouksen lähemmin
määräämällä tavalla. Kuitenkin noudatettakoon lahjoituksina ja jälkisäädöksinä
saatujen varojen suhteen lahjakirjoissa mahdollisesti olevia määräyksiä.

