
 

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n säännöt 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Proviisoriyhdistys ry, Finlands Provisorförening rf.           

Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish        

Pharmacists' Society. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimintaalueena Suomi.         

Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi. 

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia, 

yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja, edistää heidän ammatillisia ja tieteellisiä         

pyrkimyksiään, ylläpitää hyvää yhteishenkeä jäsentensä keskuudessa, sekä edistää        

lääkehuollon kehitystä Suomessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys seuraa       

lääkehuollon kehitystä, järjestää kokous, koulutus, esitelmä ja neuvottelutilaisuuksia, antaa         

lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, sekä edustaa jäsenistöään suhteissa muihin alan           

kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin ja julkisuuteen. Yhdistys voi tehdä jäsentensä          

työolosuhteita ja ammatillista sekä palkkauksellista asemaa parantavia ja vakiinnuttavia         

sopimuksia. Yhdistys voi osallistua työehtosopimusneuvotteluihin. Yhdistys harjoittaa       

julkaisu ja kustannustoimintaa. Yhdistys jakaa avustuksia ja apurahoja, ja voi toimintansa           

tukemiseksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi liittyä         

jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen          

edistää jäsenistön etujen valvomista. 

 

3 § Toimintaansa varten yhdistys voi perustaa alueellisia ja ammatillisia alayhdistyksiä.           

Alayhdistysten tulee alistaa sääntönsä ja niiden muutokset yhdistyksen hallituksen         

vahvistettavaksi ja säännöissä tulee olla määrättynä, että  
- alayhdistyksen jäseneksi voi liittyä vain yhdistyksen jäsen  

- alayhdistyksen on vuosittain toimitettava yhdistyksen hallitukselle ilmoitus       

puheenjohtajastaan, sihteeristään ja hallituksestaan sekä vuosikertomuksensa ja       

toimintasuunnitelmansa. 

 

4 § Yhdistyksellä on virallinen julkaisu, Proviisori. 

 

5 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään hakemuksesta proviisorit ja proviisoriksi 

opiskelevat Liittymisanomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka päättää         

jäseneksi hyväksymisestä. Apteekkiluvan saaneet proviisorit eivät voi kuulua varsinaisina         

jäseninä yhdistykseen. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Yhdistyksen kunniajäseniksi        

voi hallitus kutsua alan toimintaan ansiokkaasti vaikuttaneita henkilöitä. Kunnia ja          

kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe, mutta ei äänivaltaa. Jäsenellä on          

oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen         

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen           

kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterikuukauden        

lopussa, jolloin ilmoitus annetaan. Yhdistyksen jäsenen on noudatettava yhdistyksen         

sääntöjä ja sen elinten päätöksiä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen          



 

sääntörikkomusten, kuten maksamattomien jäsenmaksujen, vuoksi. Ennen erottamista       

jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja          

jäsenoikeuksia. 

 

6 § Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden          

yhdistyksen syyskokous vuosittain määrää. Mikäli jäsenellä on jäsenmaksuja maksamatta         

useista maksukehotuksista huolimatta yli vuoden ajalta, voi hallitus erottaa hänet          

yhdistyksen jäsenyydestä. Ennen erottamista jäsenelle annetaan mahdollisuus sopia        

maksujärjestelyistä. 

 

7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä on           

hallitus. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. 

 

8 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä.          

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kesken toimikauden ei         

varajäsenen paikkaa tarvitse täyttää. Mikäli henkilökohtainen varajäsen keskeyttää        

toimikauden, ei hänen tilalleen tarvitse valita uutta varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo ja            

puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varajäsen on äänivaltainen ainoastaan siinä        

tapauksessa, että häntä vastaava hallituksen varsinainen jäsen on poissa. Puheenjohtajan          

toimikausi alkaa vaalia seuraavan toimintavuoden alusta ja kestää yhden vuoden.          

Puheenjohtaja voidaan valita enintään neljäksi kaudeksi peräkkäin. Hallituksen varsinaisten         

jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa vaalia seuraavan toimintavuoden alusta ja kestää           

kaksi vuotta. 

 

9 § Yhdistyksen hallitus  
- valitsee varsinaisista jäsenistään kaksi (2) varapuheenjohtaja 

- valitsee varsinaisista tai varajäsenistään taloudenhoitajan, ulkoasiainhoitajan,      

koulutusvastaavan ja muut tarpeellisiksi katsomansa luottamushenkilöt 

- valitsee yhdistyksen edustajat omistamiensa yhtiöiden hallituksiin  

- toimii 2§:ssä määriteltyjen yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi 

- johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten         

mukaan  

- hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii kirjanpidosta ja          

tilinpäätösten valmistamisesta 

- päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä 

- valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkauksensa ja tehtävänsä 

- hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet 

- jakaa yhdistyksen myöntämät avustukset ja apurahat sekä valvoo niiden käyttöä 

- kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltäviksi tulevat asiat 

- laatii vuosittain kertomuksen yhdistyksen toiminnasta sekä toimintasuunnitelman 

 



 

10§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan         

kutsusta tai jos vähintään yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa            

varten kirjallisesti vaatii. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai         

varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on läsnä.         

Kokouskutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen          

kokousta hallituksen määräämällä tavalla. 

 

11 § Hallituksen alaisuudessa toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja, joka  

- huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja johtamisesta yhteistyössä hallituksen kanssa 

- toimii yhdistyksen virallisen julkaisun päätoimittajana 

- edustaa yhdistystä hallituksen valtuuttamana. 

 

12 § Pysyvien toimien perustamisesta päättää yhdistyksen kokous. 

 

13 § Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla,       

varapuheenjohtajilla, taloudenhoitajalla, toiminnanjohtajalla sekä hallituksen määräämillä      

henkilöillä aina kaksi yhdessä. 

 

14 § Yhdistyksen tili ja toimintakausi on kalenterivuosi. 

 

15 § Tilintarkastajien tulee vuosittain viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta           

antaa hallitukselle kirjallinen lausunto yhdistyksen taloudenhoidosta kuluneena tilivuotena        

ja samalla tehdä ne ehdotukset, joihin tarkastus on antanut aihetta. Kaksi varsinaista ja kaksi              

varatilintarkastajaa valitaan syyskokouksessa. Tilintarkastajien toimikausi on yksi (1) vuosi. 

 

16 § Varsinaiset yhdistyksen kokoukset pidetään hallituksen kutsusta kaksi kertaa vuodessa.           

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja kevätkokous maalis-toukokuussa. Yhdistyksen       

ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi          

tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian          

vuoksi sitä hallitukselta vaatii. Kutsu varsinaisiin kokouksiin on toimitettava vähintään          

neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsentiedotteella, virallisessa julkaisussa,        

sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen        

toimitetaan samalla tavoin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Äänioikeus          

yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla kullakin on          

yksi ääni. Poissa olevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään          

korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla. Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on        

mahdollista, mikäli siitä mainitaan kokouskutsussa. Harkintavalta etäosallistumisen       

toteutuksesta on yhdistyksen hallituksella. 

 

17 § Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut          

asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on            



 

esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista         

kokousta. 

 

Kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat: 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja 

2. valitaan kokouksen sihteeri 

3. valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. vahvistetaan kokouksen esityslista 

6. käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta 

7. esitetään tilit edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä 

päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 

8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 

toiminnanjohtajalle 

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat: 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja 

2. valitaan kokouksen sihteeri 

3. valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. vahvistetaan kokouksen esityslista 

6. hyväksytään hallituksen laatima yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi 

toimintavuodeksi 

7. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä 

yhdistyksen valiokuntiin ja työryhmiin osallistuvien kokouspalkkioista ja 

matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista seuraavaksi vuodeksi 

8. päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta seuraavaksi 

vuodeksi 

9. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi vuodeksi 

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja 

11. suoritetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali 

12. suoritetaan hallituksen varajäsenten vaali 

13. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

18 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksissa. Sääntöasioiden         

käsittelystä on ilmoitettava kokouskutsussa. Yhdistyksen päätökseksi tulee sääntöjä        

muutettaessa mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä         

annetuista äänistä. 

 



 

19 § Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kahdessa vähintään          

kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan        

vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäljelle jäävät varat käytetään          

farmasiaa kehittävän toiminnan tukemiseen jälkimmäisen kokouksen tarkemmin       

määräämällä tavalla. 

 


