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Suomen oikeuslääketieteellisen yhdistyksen säännöt 

1 § 

Yhdistyksen nimenä on Suomen oikeuslääketieteellinen yhdistys – Rättsmedicinska föreningen i Finland. 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

2 §  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä oikeuslääketieteen parissa työskentelevien sekä muiden 

siitä kiinnostuneiden henkilöiden kesken sekä edistää ja tukea oikeuslääketieteen alaan kuuluvaa 

koulutusta ja tutkimusta. 

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, tekee 

asiaankuuluvia ehdotuksia ja aloitteita sekä tukee oikeuslääketieteellistä toimintaa apurahoilla ja 

palkinnoilla. Yhdistyksen kielinä ovat suomen ja ruotsin kieli. 

4 § 

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä lain 

sallimin edellytyksin. 

5 § 

Yhdistykseen voi kuulua yksityisiä henkilöitä.  Jäsenet ovat joko kotimaisia, ulkomaisia tai kunniajäseniä.  

Jäsenet hyväksytään hakemuksen perusteella hallituksen kokouksessa.  Ulkomaalaisten lukumäärä saa olla 

enintään 1/3 yhdistyksen koko jäsenmäärästä. Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa. 

Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenet suorittavat 

vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. Hallitus voi 

erottaa jäsenen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan. Jäsen voi halutessaan erota yhdistyksestä.  

Sääntö nyt: Eroanomus on tehtävä kirjallisesti (sähköposti kelpaa). 

PRH:n ehdotus: Eroilmoitus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla 

erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

6 § 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja  

Sääntö nyt: enintään 6 jäsentä.  

PRH:n ehdotus:  vähintään 2 ja enintään 6 jäsentä. 

Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin sekä rahastonhoitajan sekä muut 

mahdollisesti tarvittavat henkilöt. Hallitus on päätösvaltainen joko puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 

ja kolmen jäsenen läsnä ollessa. 
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7 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä sihteerin kanssa.  

Sääntö nyt: Juoksevissa raha-asioissa saa rahastonhoitaja yksin kirjoittaa yhdistyksen nimen. 

PRH:n ehdotus: Lause poistetaan ja hallitus voi tarvittaessa valtuuttaa jonkun henkilön kirjoittamaan 

yhdistyksen nimen tietyssä asiassa. 

8 § 

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle, joiden on palautettava 

ne tarkistettuina hallitukselle viimeistään  

Sääntö nyt: seitsemän päivää ennen vuosikokousta. 

PRH:n ehdotus: kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

9 § 

Vuosikokous pidetään kunakin vuonna ennen huhtikuun loppua ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 

1) esitetään hallituksen vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä 

vahvistetaan tilinpäätös, 

2) päätetään hallitukselle ja muille asianomaisille myönnettävästä vastuuvapaudesta, 

3) toimitetaan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali, 

4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja 

hallintoa, 

5) käsitellään muut hallituksen tai jonkun yhdistyksen jäsenen tekemät ehdotukset huomioon ottaen 

kuitenkin yhdistyslain määräykset. 

Jäsenen tekemä ehdotus on jätettävä hallitukselle viikkoa ennen vuosikokousta. 

10 § 

Näiden sääntöjen muutosehdotus voidaan esittää ainoastaan kahdessa eri kokouksessa, ja muutosehdotus 

on hyväksyttävä molemmissa kokouksissa. Yhdistyksen purkamisehdotus voidaan esittää ainoastaan 

vuosikokouksessa. 

11 § 

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä oikeuslääketieteen alaan kuuluvaan 

toimintaan. 

12 § 

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyksistä annetun lain säädöksiä. 

 


