
SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

1§ 

Yhdistyksen nimi on Suomen Toksikologiyhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toksikologian kehitystä ja tutkimustyötä, vaikuttaa toksikologisten 
ongelmien ratkaisuun ja toimia toksikologian ja siihen liittyvien alojen tutkijoiden yhdyssiteenä. 
 
Yhdistys solmii ja pitää yllä yhteyksiä kansainvälisiin alan järjestöihin, järjestää tieteellisiä kokouksia sekä 
tiedottaa jäsenilleen alan kansainvälisistä ja kotimaisista tapahtumista. Yhdistys voi liittyä jäseneksi 
kansainvälisiin järjestöihin. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia 
ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna asianomaisen luvan 
saatuaan arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia koulutus- ja opetustilaisuuksia. 

3§ 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi yhdistyksen hallitus ottaa anomuksesta kahden yhdistyksen jäsenen 
suosittelemia, yhdistyksen päämäärien edistämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Kannattajajäseniksi voivat 
liittyä myös rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistyksen kunniajäseniksi voi 
yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua suomalaisen tai ulkomaalaisen henkilön, jonka 
ansioilla on erityinen merkitys toksikologian kehityksessä. Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua 
yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi toksikologian alueella erityisen ansioituneen henkilön. Hallituksella on 
oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen päämäärien vastaisesti tai ei noudata yhdistyksen eettisiä 
ohjeita. 
 
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava sellainen jäsenmaksu kuin yhdistys 
vuosikokouksessaan määrää. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. 
 
Erosta yhdistyksen jäsenyydestä on kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus katsoo päätöksellään 
yhdistyksen jäsenen eronneen yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole maksanut käsittelyvuotta edeltävänä 
kahtena vuotena jäsenmaksua. Eronnut henkilö voi tulla yhdistyksen toimintaan mukaan uudestaan 
ilmoittamalla halukkuutensa maksamalla jäsenmaksun. 
 

4§ 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi. Vuosikokous tulee pitää huhti- tai 
toukokuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 
yhdistyksen jäsenistä sen koollekutsumista hallitukselta kirjallisesti vaatii. 
 
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
jäsenille. 
 
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen 
kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei suljettua 
äänestystä pyydetä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö paitsi 9 §:ssä mainituissa 
tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, suljetuissa 
äänestyksissä ja vaaleissa arpa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. 

 
 



 
 

5§ 

 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: 
-esitellään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös  
- päätetään tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille  
- hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle  
-vahvistetaan vuosimaksun ja kannatusmaksun suuruus ja talousarvio  
-valitaan seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
-valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja  sekä tarvittaessa 
puheenjohtaja  
-valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi toiminnantarkastajaa ja vähintään yksi ja enintään kaksi 
varatoiminnantarkastajaa. 
 

6§ 
 
Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen taloudesta, toiminnasta, yhdistyksen kokousten 
toimeenpanosta ja valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi esiteltävät asiat. Hallituksen jäseniä 
valittaessa tulee pyrkiä alueelliseen kattavuuteen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja,  sihteeri, taloudenhoitaja sekä neljä jäsentä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa 
lukuun ottamatta hallituksen jäsenistä kolme on vuosittain erovuoroisia. 
Puheenjohtoajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenistä kolme on vuosittain 
erovuoroisia. 
Varapuheenjohtaja valitaan yhdeksi kahden vuoden toimikaudeksi, jonka jälkeen hän jatkaa ilman uutta 
valintaa yhdistyksen puheenjohtajana. 
Varapuheenjohtaja toimii vuosikokousohjelman ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana  yhteistyössä 
paikallisen järjestelytoimikunnan kanssa. 
Samaa henkilöä ei voida valita  varapuheenjohtajaksi tai puheenjohtajaksi kuin yhdeksi kahden vuoden 
toimikaudeksi.  
  
Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme 
hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta. Hallitus on koottava kokoon myös, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta 
kirjallisesti vaatii. 
  
Hallituksen kokouksissa on jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.  
 

7§ 

Yhdistyksen tilivuosi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilitys yhdistyksen taloudesta on esitettävä 
viimeistään maaliskuun aikana toiminnantarkastajille, joiden on annettava siitä lausunto 
vuosikokoukselle. 

8§ 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla, kullakin yksin. 
 
9§ 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kirjallinen ehdotus sääntöjen muuttamisesta pitää lähettää hallitukselle vähintään kaksi 
kuukautta ennen vuosikokousta. Sääntömuutosehdotus ja siihen liittyvä hallituksen lausunto lähetetään 
jäsenille samanaikaisesti kuin kutsu vuosikokoukseen. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä purkamisesta 
päättävässä kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on oltava maininta 



kokouskutsussa. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan 
toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

10§ 

Yhdistyksen kansalliskomitea-toiminta: Yhdistyksen yhteydessä toimii Suomen Toksikologian 
Kansalliskomitea, jäljempänä Kansalliskomitea, jonka tehtävänä on yhdistää kansallinen 
toksikologian tiedeyhteisö alan kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja tutkijayhteisöihin. 
 
Kansalliskomitean muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 3-9 muuta jäsentä, jotka 
valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa Kansalliskomitealla on yhdistyksestä erilliset säännöt sekä 
erillinen budjetti. 
 


