
Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu.

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid 
Helsingfors universitet rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä 
Association of Doctoral Students at the University of Helsinki. Näissä säännöissä sitä kutsutaan 
yhdistykseksi.

Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää asiassaan suomen, 
ruotsin tai englannin kieltä. Kielten käytöstä tietyissä tilanteissa määrätään näissä säännöissä 
erikseen.

3 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdyssiteenä, valvoa 
Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoiden etua, edustaa Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoita, 
edistää heidän yhteiskunnallisia pyrkimyksiään ja vapaa-ajan toimintaansa sekä edistää 
kansainvälisen jatko-opiskelijayhteisön syntymistä Helsingin yliopistossa.

4 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1) järjestää keskustelu-, tiedotus-, luento- sekä muita tilaisuuksia sekä retkiä;
2) välittää jäsenilleen tietoa jatko-opiskelusta Helsingin yliopistossa;
3) pitää yhteyttä Helsingin yliopiston hallinnossa toimiviin jatko-opiskelijaedustajiin;
4) järjestää juhla-, huvi- ja vapaa-ajantilaisuuksia;
5) voittoa tavoittelematta julkaista lehtiä tai muita painotuotteita;
6) jakaa palkintoja ja stipendejä; sekä
7) ylläpitää yhteyksiä muihin vastaavia tarkoituksia edistäviin yhdistyksiin.

5 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1) kantaa pääsymaksuja järjestämistään juhla- ja huvitilaisuuksista;
2) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
3) kerätä jäsenmaksuja;
4) toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä; sekä
5) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

6 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on otettu opiskelemaan 
johonkin Helsingin yliopiston tohtoriohjelmaan tai suorittamaan erikoislääkärin, 
erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkintoa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.



Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka ei täytä varsinaisen jäsenyyden edellytyksiä, 
mutta hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet sekä ulkojäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi 
edistänyt yhdistyksen tarkoitusta.

7 § Velvollisuus suorittaa jäsenmaksuja

Yhdistyksen jäsenillä on velvollisuus suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämät liittymis- ja 
jäsenmaksut. Jäsenmaksu määrätään kalenterivuosittain. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset 
varsinaisille ja kannattaville jäsenille sekä ulkojäsenille.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

8 § Jäsenen eroaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan 
kahdentoista kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

9 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen  kokous  voi  erottaa  jäsenen,  joka  toimillaan  yhdistyksessä  tai  sen  ulkopuolella  on 
merkittävästi  vahingoittanut  yhdistystä  tai  joka  ei  enää  täytä  näissä  säännöissä  määrättyjä 
jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja. 

Erottamispäätöksen kohteena olevalle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen 
erottamispäätöksen tekemistä.

10 § Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen kevätkokous on 
pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Hallitus 
kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset.

Kutsu sääntömääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista vuorokautta ennen 
kokousta yhdistyksen verkkosivuilla. Samassa ajassa se on lähetettävä sähköpostitse niille jäsenille, 
jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Kokouskutsu julkaistaan suomeksi ja 
englanniksi.

11 § Kevätkokouksen tehtävät

Kevätkokouksen tehtävänä on



- valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
- hyväksyä edellisen vuoden toimintakertomus
- kuulla toiminnantarkastajien kertomus
- vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös
- päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille
- käsitellä muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat

12 § Syyskokouksen tehtävät

Syyskokouksen tehtävänä on
- valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
- hyväksyä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
- päättää seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä jäsenmaksun kantamisajankohta
- hyväksyä seuraavan vuoden talousarvio
- valita hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
- valita toiminnantarkastajat
- käsitellä muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat

13 § Ylimääräiset yhdistyksen kokoukset

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo 
sille olevan tarvetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava vastaavalla tavalla kuin sääntömääräisiin 
kokouksiin viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

14 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on  maksanut jäsenmaksunsa, on yhdistyksen 
kokouksessa yksi ääni. Kunniajäsenellä on äänioikeus, jos hänellä oli äänioikeus kunniajäseneksi 
kutsuttaessa.

Ulkojäsenellä ja kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

15 § Yhdistyksen kokouksessa käytettävät kielet

Yhdistyksen kokouksessa puhetta johdetaan englanniksi.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää kokouksessa suomen, ruotsin tai englannin kieltä.

Ennen äänestystä puheenjohtaja antaa englanniksi selonteon tehdyistä ehdotuksista.

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja laaditaan suomeksi.

16 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään esityslistalle merkityt asiat. Kokous voi viiden kuudesosan 
enemmistöllä päättää ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole merkitty esityslistalle ottaen huomioon 
sen, mitä yhdistyslain 23 §:ssä ja 24 §:ssä säädetään.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei yhdistyslaista tai näistä säännöistä 



muuta johdu. Jos kyseessä ei ole henkilövaali, puheenjohtajan on tehtävä erimielisyyden sattuessa 
sellainen äänestysehdotus, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee päätöksen.

Valittaessa henkilöitä vaali suoritetaan umpilipuin, ellei vaali ole yksimielinen.

Kun valitaan yhtä henkilöä, valituksi tulee se, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Ellei 
ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ole saanut vaadittua enemmistöä, suoritetaan toinen äänestys 
kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

Kun valitaan useita henkilöitä, jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Valituksi tulevat ne, jotka 
ovat saaneet eniten ääniä.

Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu

Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat henkilövalintoja lukuun ottamatta.

Hallituksen on laadittava toimintakertomus ja toimintasuunnitelma suomeksi ja englanniksi. 
Hallituksen on pyydettäessä annettava kaikista asiakirjoista suullinen tiivistelmä suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi.

18 § Jäsenten aloitteet

Jäsenellä on mahdollisuus tehdä aloitteita hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen kokoukselle tehtävä aloite on toimitettava hallitukselle riittävän ajoissa, kevätkokousta 
varten viimeistään tammikuun lopussa ja syyskokousta varten viimeistään syyskuun lopussa. 
Hallituksen on annettava lausunto yhdistyksen kokoukselle tehdyistä aloitteista.

19 § Hallitus

Hallinto- ja toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää hallitus, jossa on puheenjohtaja ja kahdeksan 
muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. 

Syyskokous valitsee hallituksen muut jäsenet siten, että kustakin tutkijakoulusta pyritään 
valitsemaan kaksi jäsentä hallitukseen. Jos jostain tutkijakoulusta on ehdolla vähemmän kuin kaksi 
henkilöä hallitukseen, valitaan jäljellä oleville paikoille suurimmat äänimäärät saaneet ehdokkaat 
riippumatta heidän tutkijakouluistaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja 
taloudenhoitajan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jos hallituksen jäsen eroaa tai yhdistyksen kokous erottaa 
hänet toimestaan, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

20 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa ja muualla näissä säännöissä on mainittu
- toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset
- edustaa yhdistystä
- kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta sekä käyttää yhdistyksen puhevaltaa viranomaisissa



- valita tarpeelliseksi katsomansa työryhmät ja toimihenkilöt sekä määrätä niiden tehtävistä
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

Hallitus ratkaisee yhdistyksen asiat, jotka eivät lain tai näiden sääntöjen nojalla kuulu yhdistyksen 
kokoukselle tai joissa se ei ole siirtänyt toimivaltaa muulle henkilölle tai toimielimelle.

21 § Hallituksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kokoontuu, milloin se itse niin päättää, puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kolme hallituksen jäsentä puheenjohtajalta 
pyytää.

Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. Hallitus päättää ensimmäisessä kokouksessaan koollekutsumistavasta.

22 § Päätöksenteko hallituksen kokouksessa

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallitus päättää asioista yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos vähintään kaksi hallituksen 
jäsentä niin vaatii, äänestys suoritetaan umpilipuin. Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan kanta, 
henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Sihteeri laatii kokouksessa tehdyistä päätöksistä pöytäkirjan.

23 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi 
näistä yhdessä muun hallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä.

24 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

25 § Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistykselle kullekin tilikaudelle kaksi toiminnantarkastajaa sekä 
heille henkilökohtaiset varahenkilöt.

26 § Toiminnantarkastuksen suorittaminen

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen 
kevätkokousta. Hallituksen on toimitettava tarkastuksen aikana myös se muu materiaali, jonka 
toiminnantarkastajat pyytävät.

Toiminnantarkastajien on annettava suorittamastaan tarkastuksesta kirjallinen lausunto viimeistään 
viikkoa ennen kevätkokousta. Lausunnon on sisällettävä kannanotto tilinpäätöksen vahvistamiseen 
ja vastuuvapauden myöntämiseen.

27 § Yhdistyksen purkautuminen



Yhdistys purkautuu, jos tätä koskevaa ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista 
äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään 14 vuorokauden välein pidetyssä kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan jälkimmäisen kokouksen päättämälle vastaavaa 
tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle aatteelliselle oikeushenkilölle, yliopistolle tai 
ylioppilaskunnalle.

28 § Yhdistyslaki

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.


