
 

 

 

Filha ry 

  Säännöt 

 

1 § 

 

Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

 

2 § 

 

Yhdistyksen tarkoitus 

Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä Suomessa, erityisesti torjumalla 
keuhkosairauksia ja tuberkuloosia sekä edistämällä väestön keuhkoterveyttä. 
Yhdistys toimii alan asiantuntijoiden ja yhdistyksen tarkoitusta tukevien henkilöiden yhteistyöelimenä, 
tekee yhteistyötä alalla toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa sekä osallistuu alan kansainväliseen 
toimintaan. 
 

3 § 

 

Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1. edistää keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta sekä keuhkoterveyttä ja 
niihin liittyvää tutkimusta; 

2. edistää keuhkosairauksien hoidon, kuntoutuksen ja sosiaaliturvan järjestämistä; 
3. harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa; 
4. toimii yhteistyössä viranomaisten sekä alan kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa; sekä 

tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja vaikuttaa alan lainsäädäntöön. 
 

 

 



4 § 

 

Toiminnan rahoitus 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys 
voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja 
arpajaisia sekä harjoittaa alaan liittyvän kirjallisuuden ja muun materiaalin myyntiä. 
 

5 § 

 

Jäsenyys 

Yhdistykseen voi jäsenenä liittyä yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja säännöt tunnustava hallituksen 
hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselta Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsemia kunniajäseniä.  
 
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää valtuusto. Kunniajäsen on vapautettu 
jäsenmaksusta.  
 
Yhdistyksestä eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava 
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu jäsenyydestä sen 
kalenterivuoden lopussa, jona eroamisilmoitus on saapunut. Erääntyneet jäsenmaksut on suoritettava 
mainitun vuoden loppuun saakka. 
 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on 
- laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahden (2) vuoden ajalta tai 
- vahingoittanut huomattavasti menettelyllään yhdistystä. 
 

6 § 

 

Hallintoelimet 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokous ja valtuusto. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa 
hallitus. 
 
Yhdistyksen työsopimussuhteessa oleva henkilöstö ei voi olla hallituksen tai valtuuston jäsen. 

 

7 § 

 

Vaalivaliokunta 

Yhdistyskokous nimittää neljäksi vuodeksi vaalivaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella esitys 
yhdistyskokoukselle valtuuston puheenjohtajan, valtuuston jäsenten ja varajäsenten nimittämiseksi sekä 
vastaavasti valmistella esitys yhdistyskokoukselle hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten 
nimittämiseksi sekä tehdä ehdotus kahdesta tilintarkastajasta ja heille henkilökohtaisista varahenkilöistä. 



Yhdistyskokous vahvistaa vaalivaliokunnan jäsenten lukumäärän, valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä 3-5 jäsentä ja vahvistaa vaalivaliokunnan toimintaohjeet.  
 
Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon alueellinen edustus ja monipuolinen asiantuntemus. Yhdistyksen 
työsopimussuhteessa oleva henkilö ei saa olla vaalivaliokunnan jäsen.  
 
Vaalivaliokunnan nimeämistä varten tulee pitää ylimääräinen yhdistyskokous touko-kesäkuussa ennen 
varsinaista yhdistyskokousta. Yhdistyksen hallitus tekee esityksen yhdistyskokoukselle vaalivaliokunnan 
kokoonpanosta. 
 

8 § 

 

Yhdistyksen kokous 

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään joka neljäs vuosi syys-lokakuussa hallituksen päättäessä 
lähemmin sen ajasta ja paikasta. 
 
Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen hallitus kutsuu koolle, kun se katsoo sen tarpeelliseksi, taikka jos 
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii määrätyn 
asian käsittelemistä varten tai valtuusto sitä edellyttää hallitukselta. 
 
Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen Internet-
sivuilla ja kirjeitse tai sähköpostitse yhdistyksen jäsenille.  
 
Asioista, jotka jäsenet haluavat ottaa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä 
kirjallinen esitys hallitukselle ennen kokousvuoden heinäkuun 31. päivää. 
 

9 § 

 

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa: 
1. valitaan yhdistyksen kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä tarvittaessa   
valiokunnat; 
2. esitetään katsaus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä nelivuotiskaudelta; 
3. päätetään valtuuston ja hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista; 
4. päätetään yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman periaatteista seuraavalle nelivuotiskaudelle; 
5. valitaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi:  
a) valtuuston puheenjohtaja; ja 
b) valtuuston muut varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet;  
c) yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi; ja 
d) erovuoroisten tilalle hallituksen muut jäsenet; sekä 
e) kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt. 

6. päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista. 

Valtuuston ja hallituksen valinnassa on otettava huomioon alueellinen ja monipuolinen asiantuntemus sekä 
tasapuolisesti jäsenistön sekä lääketieteellinen, hoitotieteellinen että muu asiantuntemus.  
 



Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan 
vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on 
yhtynyt.  
 
Yhdistyksen henkilöjäsen voi valtuuttaa toisen yhdistyksen henkilöjäsenen käyttämään ääntään 
äänestystilanteessa sekä varsinaisessa että ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. 

 
Tilintarkastajista ainakin toisen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, samoin kuin 
hänen henkilökohtaisen varahenkilönsä.  
 
Tilintarkastuksen voi suorittaa myös tilintarkastusyhteisö niin, että varsinaiset tilintarkastajat on valittu 
henkilöjäseninä. 
 
Mikäli valitun tilintarkastajan esteellisyys on ilmoitettu pysyväksi, valtuuston tulee seuraavassa 
kokouksessaan valita hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi henkilö. 
 

10 § 

 

Valtuusto 

Valtuusto käyttää yhdistyksen päätösvaltaa, ei kuitenkaan asioissa, jotka näiden sääntöjen mukaan 
kuuluvat yhdistyksen kokoukselle. 
 
Valtuuston toimikausi alkaa valinnan jälkeen seuraavan vuoden alusta ja on neljä vuotta. 

Valtuustoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yksitoista (11) 
henkilökohtaista varajäsentä.  
 
Hallituksen jäsenillä, yhdistyksen tilintarkastajilla ja Filhan työsopimussuhteisella henkilöstöllä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kullakin valtuuston jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Tasatulos 
vaalissa ratkaistaan arvalla. 
 
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän (7) jäsentä tai varajäsentä on kokouksessa läsnä. 

Mikäli valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat estyneitä olemaan läsnä kokouksessa tai 
esteellisiä käsittelemään jotakin asiaa, johtaa puhetta kokouksen valitsema valtuuston jäsen. 
 

11 § 

 

Valtuuston kokous 

Valtuuston varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä touko-kesäkuussa ja syksyllä 
marras-joulukuussa.  
Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai valtuusto sitä 
kirjallisesti hallitukselta nimetyn asian käsittelyä varten edellyttää. 
 



Kutsu valtuuston varsinaiseen kokoukseen on hallituksen toimitettava valtuuston jäsenille kirjallisesti tai 
sähköpostitse viimeistään neljä (4) viikkoa ja kutsu ylimääräiseen kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ennen kokousta. 
 
Mikäli jäsenen esteellisyys on ilmoitettu pysyväksi, tulee valtuuston varsinaiseksi jäseneksi hänen tilalleen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksen valitsema henkilökohtainen varajäsen. 
 
Hallituksen on toimitettava kokouksen työjärjestys esityksineen, lausuntoineen ja liitteineen valtuuston 
jäsenille viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 
 
Valtuuston kokoukselle tarkoitetut esitykset on valtuuston jäsenten jätettävä kirjallisesti hallitukselle 
maaliskuun loppuun mennessä kevätkokousta ja syyskuun loppuun mennessä syyskokousta varten. 
 

12 § 

 

Valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat 

Ensimmäisessä yhdistyksen varsinaisen kokouksen jälkeisessä valtuuston kokouksessa valitaan valtuuston 
jäsenistä varapuheenjohtaja valtuuston toimikaudeksi. 
 
Valtuuston kevätkokouksessa 
1. käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä esitetään 
tilintarkastajien antama lausunto; 
2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille; 
3. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset seuraavaa kalenterivuotta varten; sekä 
4. päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista. 
Valtuuston syyskokouksessa 
1. hyväksytään yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; 
2. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaa kalenterivuotta 
varten ja päätetään maksujen perintätavasta; 
3. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio sekä 
4. päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista. 
 
Valtuusto päättää kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta 

huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta.  

 

13 § 

 

Hallitus 

Hallitukseen kuuluu yhdistyskokouksen valitsemina puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen jäsen voi 
olla tehtävässään enintään kaksi (2) täyttä toimikautta. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. 
Hallituksen toimikausi alkaa valinnan jälkeen seuraavan vuoden alusta ja on neljä vuotta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 



Hallitukselle on toimitettava kokouksen esityslista siihen liittyvine esityksineen ja lausuntoineen jäsenille 
viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja vähintään 
kolme (3) jäsentä on kokouksessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Tasatulos vaaleissa ratkaistaan arvalla. 
 
Jos hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen eroaa taikka pysyvästi estyy hallituksen 
työskentelystä, on valtuuston seuraavassa kokouksessaan valittava hänen tilalleen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi uusi henkilö. 
 
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta tehdyt päätökset ja mahdolliset äänestykset 
ilmenevät. 
 

14 § 

 

Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 
1. toimeenpanna yhdistyksen kokousten ja valtuuston kokousten päätökset 
2. vastata ja päättää yhdistyksen toiminnan ja talouden asioista valtuuston kokousten välisenä aikana 
toimivaltuuksiensa mukaisesti; 
3. kutsua koolle yhdistyksen ja valtuuston kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat; 
4. vastata ja valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella; 
5. päättää kiinteistön tai muun huomattavan omaisuuden ostamisesta ja yhdistyksen rahastojen käytöstä;  
6. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä ja tehdä esitys valtuustolle kunniajäsenyydestä; 
7. ottaa ja vapauttaa yhdistyksen pääsihteeri ja muu pysyvässä työsopimussuhteessa oleva henkilöstö;  
8. vastata yhdistyksen toiminnan laillisuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta; 
9. asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia ja työryhmiä; sekä 
10. hoitaa muut hallitukselle kuuluvat asiat. 
 

15 § 

 

Yhdistyksen henkilökunta 

Yhdistyksen toiminnan johtajana toimii pääsihteeri. Yhdistyksellä on pääsihteerin apuna tarpeen mukaan 
muuta henkilökuntaa. 
 

16 § 

 

Pääsihteerin tehtävät 

Pääsihteerin tehtävänä on hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan: 
- johtaa yhdistyksen toimintaa; 
- toimia henkilökunnan esimiehenä; 
- ottaa ja vapauttaa yhdistyksen määräaikainen henkilökunta; 



- huolehtia hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä sekä päätösten 
täytäntöönpanosta; 
- seurata yhdistyksen toimialan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä tehdä ehdotuksia yhdistyksen 
toiminnan kehittämisestä ja talouden sopeuttamiseksi muuttuvien olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin; 
sekä 
- johtaa yhdistyksen toiminnan ja talouden strategista suunnittelua ja valvoa toiminnan organisoinnin ja 
tehokkuuden kehittämistä. 
 

17 § 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä pääsihteerin tai 
hallituksen päättämän toisen hallituksen jäsenen kanssa. 
 

18 § 

 

Tilikausi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tarpeelliset hallintoon sekä 
talouteen liittyvät asiakirjat on luovutettava tilintarkastajalle seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään 
mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä. 
 

19 § 

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus voidaan hyväksyä vain yhdistyksen 
kokouksessa ja vain, jos sitä on kannattanut kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.  
 
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että sitä koskeva päätös on saanut sitä seuraavassakin, vähintään 
kahden (2) viikon kuluttua pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään edellä mainitun äänten 
enemmistön. 
 
Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutettava käytettäväksi 
näiden sääntöjen toisessa pykälässä (2 §) mainittuihin tarkoituksiin yhdistyksen lakkauttamisesta päättävän 
kokouksen kohdentamisen mukaan. Ne yhdistyksen rahastot, jotka ovat kertyneet määrätyillä ehdoilla 
annettujen lahjoitusten kautta, on kuitenkin käytettävä mahdollisimman tarkoin lahjoituksiin liitettyjen 
ehtojen mukaisesti. 
 
 
Säännöt hyväksytty 12.5.2016 


