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11111     §§§§§ NiNiNiNiNimi ja kotipmi ja kotipmi ja kotipmi ja kotipmi ja kotipaikkaaikkaaikkaaikkaaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Anestesiologiyhdis-
tys r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.
22222 § § § § § Yhdistyksen tarYhdistyksen tarYhdistyksen tarYhdistyksen tarYhdistyksen tarkoitus ja toimintaperkoitus ja toimintaperkoitus ja toimintaperkoitus ja toimintaperkoitus ja toimintaper iaatteetiaatteetiaatteetiaatteetiaatteet

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää anestesiolo-
gian ja tehohoidon erikoisalan kehitystä ja yhteis-
työtä anestesiologien kesken sekä valvoa anestesia-
toiminnan ja siihen liittyvän toiminnan järjestelyä
Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjes-
tää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, ja-
kaa apurahoja anestesiologiseen tutkimustyöhön ja
ammattitaidon kehittämiseen, julkaisee lehteä sekä
harjoittaa muuta julkaisutoimintaa ja muuta anes-
tesiologiaa edistävää vastaavaa toimintaa.
Yhdistys voi perustaa alajaoksia anestesiologian eri-
tyisalueille. Alajaoksen perustamiseksi tarvitaan vä-
hintään kymmenen äänioikeutetun jäsenen allekir-
joittama esitys. Esitykseen on liitettävä ehdotus ala-
jaoksen toimintaohjeeksi.
3 §3 §3 §3 §3 § Jäsenyys anestesiologiyhdistystenJäsenyys anestesiologiyhdistystenJäsenyys anestesiologiyhdistystenJäsenyys anestesiologiyhdistystenJäsenyys anestesiologiyhdistysten

maailmanjärjestössämaailmanjärjestössämaailmanjärjestössämaailmanjärjestössämaailmanjärjestössä

Yhdistys kuuluu jäsenenä anestesiologiyhdistysten
maailmanjärjestöön (World Federation of the So-
cieties of Anesthesiologists, WFSA) ja sen alueelli-
seen eurooppalaiseen alajärjestöön (Confederation
of the European National Societies of Anaesthesio-
logy, CENSA). Näissä järjestöissä yhdistystä edus-
taa johtokunnan puheenjohtaja.

4 §4 §4 §4 §4 § Liittoutuminen PLiittoutuminen PLiittoutuminen PLiittoutuminen PLiittoutuminen Pohjoismaisenohjoismaisenohjoismaisenohjoismaisenohjoismaisen
anestesiologia- ja tehohoitoyhdistyksenanestesiologia- ja tehohoitoyhdistyksenanestesiologia- ja tehohoitoyhdistyksenanestesiologia- ja tehohoitoyhdistyksenanestesiologia- ja tehohoitoyhdistyksen
kanssakanssakanssakanssakanssa

Yhdistys on liittoutunut Pohjoismaisen Anestesio-
logia- ja Tehohoitoyhdistyksen (The Scandinavian
Society of Anaesthesiology and Intensive Care Me-
dicine, SSAI) kanssa. Yhdistyksen ja SSAI:n välistä

SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS R.Y:N
SÄÄNNÖT

vuorovaikutusta hoitaa SSAI-sihteeri, joka valitaan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. SSAI:n kokouksissa
yhdistystä edustavat johtokunnan puheenjohtaja ja
SSAI-sihteeri.
5 §5 §5 §5 §5 § JäsenyysJäsenyysJäsenyysJäsenyysJäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai liitännäisjä-
seneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu lää-
käri tai lääkärin ammatin harjoittamiseen luvan saa-
nut lääkäri, jonka pääasiallinen toimiala on aneste-
siologian ja tehohoidon erikoisala. Jäsenyyttä on
anottava kirjallisesti ja siihen on liitettävä yhdistyk-
sen kahden jäsenen allekirjoittama suositus.
Liittyessään jäseneksi Suomen Anestesiologiyhdis-
tykseen jäsenet voivat samalla liittyä jäseniksi myös
Pohjoismaiseen Anestesiologia- ja Tehohoitoyhdis-
tykseen (SSAI). Niitä, jotka ovat jäseniä sekä Suo-
men Anestesiologiyhdistyksessä että Pohjoismaisessa
Anestesiologia- ja Tehohoitoyhdistyksessä, nimite-
tään varsinaisiksi jäseniksi ja niitä, jotka ovat jäse-
niä vain Suomen Anestesiologiyhdistyksessä, nimi-
tetään liitännäisjäseniksi.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä
anestesiologian ja tehohoidon erikoisalasta kiinnos-
tunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kanna-
tusjäsenyyttä on anottava kirjallisesti. Kannatusjä-
senet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä vaalikelpoi-
sia yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi lääkärin, joka
on merkittävästi edistänyt anestesiologian tai teho-
hoidon kehitystä Suomessa tai ulkomailla. Yhdis-
tys voi kutsua kirjeenvaihtajajäseniksi anestesiolo-
gian tai tehohoidon alalla erityisesti ansioituneita
henkilöitä.
6 §6 §6 §6 §6 § JäsenmaksutJäsenmaksutJäsenmaksutJäsenmaksutJäsenmaksut

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta ja lii-
tännäis- sekä kannatusjäseniltään jäsenmaksua, jon-
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ka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää
Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniltä ei peritä jäsen-
maksua.
Jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä vapauttaa
jäsenmaksun suorittamisesta sairauden, opiskelun,
työttömyyden tai vastaavan syyn vuoksi.
7 §7 §7 §7 §7 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminenJäsenyydestä eroaminen ja erottaminenJäsenyydestä eroaminen ja erottaminenJäsenyydestä eroaminen ja erottaminenJäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen siitä
kirjallisesti ilmoittaa johtokunnalle tai sen puheen-
johtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen ko-
kouksen pöytäkirjaan.
Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
on toistuvasti ja kehotuksesta huolimatta laimin-
lyönyt jäsenmaksun suorittamisen tai on menette-
lyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomat-
tavasti vahingoittanut yhdistystä..
8 §8 §8 §8 §8 §      Tili- ja toimintavuosiTili- ja toimintavuosiTili- ja toimintavuosiTili- ja toimintavuosiTili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tilivuotena on lokakuun 1. päivän ja
syyskuun 30. päivän välinen aika ja toimintavuote-
na kahden peräkkäisen vuosikokouksen välinen
aika.
9 §9 §9 §9 §9 § Johtokunnan koostumus ja kokouksetJohtokunnan koostumus ja kokouksetJohtokunnan koostumus ja kokouksetJohtokunnan koostumus ja kokouksetJohtokunnan koostumus ja kokoukset

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluvat vuosikokouk-
sessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. Jäsenet
pyritään valitsemaan siten, että vähintään yhden
tulee edustaa anestesiologiaan erikoistumassa ole-
via lääkäreitä ja yhden keskus- tai aluesairaaloiden
anestesialääkäreitä. Johtokunnan jäseniä valittaessa
tulee noudattaa myös alueellista tasapuolisuutta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai
jos vähintään neljä johtokunnan jäsentä tai kym-
menen yhdistyksen jäsentä sitä määrätyn asian kä-
sittelemistä varten kirjallisesti vaatii. Se on päätös-
valtainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjoh-
tajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on kokouk-
sessa läsnä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan johtokunnan sih-
teerin ja rahastonhoitajan.
Yhdistyksen julkaiseman lehden päätoimittajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
10 §10 §10 §10 §10 § Johtokunnan tehtävätJohtokunnan tehtävätJohtokunnan tehtävätJohtokunnan tehtävätJohtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on
1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä
2. esittää yhdistyksen kokoukselle ehdotus uusien

jäsenten hyväksymisestä
3. esittää kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenten kutsu-

mista
4. päättää jäsenten jäsenmaksusta vapauttamisesta

ja erottamisesta

5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja huolehtia siitä, että
tilit päätetään kultakin tilivuodelta ja annetaan
ennen lokakuun 31. päivää tilintarkastajille

6. laatia yhdistyksen toimintakertomus
7. laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma seu-

raavalle toimintavuodelle
8. antaa vuosikokoukselle lausunto alajaoksen pe-

rustamista koskevasta esityksestä
9. päättää yhdistyksen lehden toimituspolitiikasta

yhdessä lehden päätoimittajan kanssa
10.antaa yhdistyksen jäsenelle, joka sitä pyytää, neu-

voja, kuinka hänen tulee tietyssä tapauksessa me-
netellä

11. suorittaa tarpeelliset valmistelut yhdistyksen ko-
kouksia varten.

Johtokunta voi asettaa erityisten asioiden valmiste-
lua varten toimikuntia, joihin voidaan kutsua asian-
tuntijoiksi yhdistyksen jäseniä. Näiden toimikun-
tien tekemistä esityksistä päättää johtokunta.
Johtokunta voi valmistella ja esittää vuosikokouk-
sen päätettäväksi ehdotuksen yhdistyksen nimissä
annettavista anestesiatoimintaa käsittelevistä ohjeis-
ta ja suosituksista.
11 §11 §11 §11 §11 §      VVVVVaalitoimikuntaaalitoimikuntaaalitoimikuntaaalitoimikuntaaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella vuosi-
kokoukselle esitys johtokunnan jäsenten, tilintar-
kastajien, yhdistyksen lehden päätoimittajan, SSAI-
sihteerin sekä vaalitoimikunnan jäsenten vaalia var-
ten. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja
neljä jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan. Vaalitoimikunnan jäseniä valittaessa tulee
noudattaa alueellista tasapuolisuutta.
12 §12 §12 §12 §12 § TilintarTilintarTilintarTilintarTilintarkastuskastuskastuskastuskastus

Tilintarkastajien tulee vuosittain hyvissä ajoin en-
nen vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallinen
lausunto yhdistyksen talouden hoidosta kuluneena
tilivuotena ja samalla tehdä ne ehdotukset, joihin
tarkastus on antanut aihetta.
13 §13 §13 §13 §13 § Yhdistyksen kokouksetYhdistyksen kokouksetYhdistyksen kokouksetYhdistyksen kokouksetYhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta vuosi-
kokoukseensa marras- joulukuun aikana. Kutsu on
esitettävä kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen
kokousta.
Yhdistys voi kokoontua myös ylimääräiseen koko-
ukseen, milloin johtokunta katsoo sen tarpeellisek-
si tai, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen ää-
nioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten
kirjallisesti pyytää. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen
on esitettävä vähintään seitsemää päivää ennen ko-
kousta kirjallisesti.
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Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille
tulevat asiat. Muukin asia voidaan ottaa käsiteltä-
väksi, jos kokous vähintään 2/3 enemmistöllä sii-
hen suostuu.
14 §14 §14 §14 §14 § Yhdistyksen kokouksen tehtävätYhdistyksen kokouksen tehtävätYhdistyksen kokouksen tehtävätYhdistyksen kokouksen tehtävätYhdistyksen kokouksen tehtävät

Vuosikokouksessa
1. esitetään johtokunnan toimintakertomus edel-

liseltä vuodelta sekä tilinpäätös ja tilintarkastus-
kertomus

2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuva-
pauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille

3. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimin-
tasuunnitelma

4. päätetään varsinaisten jäsenten, liitännäisjäsen-
ten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruu-
desta

5. päätetään talousarviosta
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapu-

heenjohtaja ja jäsenet joka kolmas vuosi ja eron-
neiden tilalle uudet

7. valitaan yhdistyksen lehden päätoimittaja
8. valitaan yhdistykselle SSAI-sihteeri joka kolmas

vuosi tai eronneen tilalle uusi
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kummallekin

henkilökohtainen varamies
10.valitaan vaalitoimikuntaan puheenjohtaja ja neljä

jäsentä joka kolmas vuosi ja eronneiden tilalle
uudet

11.päätetään alajaosten yleisen toimintaohjeen hy-
väksymisestä

12.käsitellään muut asiat, jotka vuosikokous näi-
den sääntöjen mukaisesti voi ottaa käsiteltäväk-
si.

Vuosikokouksessa tai yhdistyksen muussa kokouk-
sessa

1. päätetään uusien jäsenten hyväksymisestä
2. päätetään kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenten kut-

sumisesta
3. päätetään alajaosten perustamisesta ja niiden toi-

mintaohjeista
4. käsitellään muut asiat, jotka kokous näiden sään-

töjen mukaisesti voi ottaa käsiteltäväksi.
15 §15 §15 §15 §15 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen kans-
sa.
16 §16 §16 §16 §16 § ÄänestyspäätösÄänestyspäätösÄänestyspäätösÄänestyspäätösÄänestyspäätös

Jos yhdistyksen monijäsenisten elinten äänestyksis-
sä äänet menevät tasan, ratkaisee vaaleissa arpa,
mutta muissa asioissa puheenjohtajan ääni.
17 §17 §17 §17 §17 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminenYhdistyksen sääntöjen muuttaminenYhdistyksen sääntöjen muuttaminenYhdistyksen sääntöjen muuttaminenYhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähin-
tään kolmen neljäsosan äänten enemmistö kannat-
taa muutosta vuosikokouksessa.
18 §18 §18 §18 §18 § Yhdistyksen purYhdistyksen purYhdistyksen purYhdistyksen purYhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminenkaminen tai lakkauttaminenkaminen tai lakkauttaminenkaminen tai lakkauttaminenkaminen tai lakkauttaminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos vähintään ¾ äänten
enemmistö kannattaa sitä kahdessa peräkkäisessä
vuosikokouksessa.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdis-
tyksen varallisuus luovutettava Suomalainen Lää-
käriseura DUODECIM r.y. nimiselle yhdistykselle
käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevien
tarkoitusperien toteuttamiseksi.
19 §19 §19 §19 §19 § Saavutetut jäsenoikSaavutetut jäsenoikSaavutetut jäsenoikSaavutetut jäsenoikSaavutetut jäsenoikeudeteudeteudeteudeteudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

SuomenAnestesiologiyhdistys -
The Finnish Society of Anaesthesiologists
Sandelsinkatu 4, Helsinki


