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Seuran nimi ja kotipaikka 
1 § 

Seuran nimi on Suomen Työnäköseura r.y. Kansainvälisissä yhteyksissä seuran epävirallinen 
englanninkielinen nimi on Finnish Ergophthalmological Society. Seuran kotipaikka on Helsinki.  

Tarkoitus ja toiminnan laatu 
2 § 

Seuran tarkoituksena on edistää ja soveltaa käytäntöön työnäkemiseen ja työnäönsuojeluun 
liittyvää tutkimusta, joka pohjautuu silmälääketieteeseen, optometriaan ja hyvään 
työterveyshuoltokäytäntöön. Tarkoituksena on myös lisätä ja levittää aihealueeseen liittyvää 
tietoutta sekä vaalia hyvää yhteisymmärrystä työnäkemisen kanssa työskentelevien 
keskuudessa. Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja 
koulutustilaisuuksia, pitämällä yhteyttä jäseniinsä, olemalla yhteydessä seuran päämääriä 
vastaaviin ulkomaisiin seuroihin ja järjestöihin, edistämällä alan tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
ja ryhtymällä muihin samantapaisiin sen tarkoitusperiä edistäviin toimenpiteisiin 

Jäsenet ja kunniajäsenet 
3 § 

 
Seuran jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. 
Seuran jäseniä ovat kunniajäsenet, vuosijäsenet ja yhteisöjäsenet. Vuosijäseneksi voidaan 
ottaa aktiivisesti työsilmälääketieteellisen tutkimustyön tai hoitotyön parissa, tai käytännön 
työnäkemiseen ja näönsuojeluun liittyvissä tehtävissä toimiva, tai niistä muutoin kiinnostunut 
luonnollinen henkilö. Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeushenkilön, joka tukee seuran 
toimintaa suorittamalla vuosikokouksen vahvistamat liittymis- ja vuosimaksut, jotka ovat 
vähintään vuosijäsenen maksut kaksinkertaisena. 
 

4 § 

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on tehokkaasti edistänyt seuran 
tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä seuran hallitukselle perusteltu 
kirjallinen esitys, jonka vähintään kaksi seuran äänioikeutettua jäsentä on allekirjoittanut. 
Hallituksen on esitettävä ehdotus ja oma lausuntonsa yhdistyksen kokouksessa. Jollei 
yhdistyksen kokous ole kutsumisesta yksimielinen, edellyttää hyväksyvä päätös, että 
kutsumisen puolesta on annettu vähintään 4/5 äänistä.  

5 § 

Jos seuran jäsen haluaa erota seurasta, ilmoittakoon hän siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Seuran jäsen voidaan 
erottaa seurasta, jos hän kehotuksista huolimatta on laiminlyönyt taloudelliset velvollisuutensa 
seuraa kohtaan aikana, joka ylittää vuoden. Jos seuran jäsen on syyllistynyt tekoon, joka on 
lain tai hyvän tavan vastainen tai aiheuttaa oikeutettua epäluuloa seuran toimintaa kohtaan, 
voidaan hänet erottaa seurasta. Hallituksen on silloin ehdotettava erottamista seuran 
kokouksessa.  



6 § 

 
Vuosijäsen ja yhteisöjäsen suorittavat seuralle vuosikokouksen vahvistaman liittymis- ja 
vuosimaksun. Vuosijäsen voidaan hakemuksesta, sairauden, työttömyyden yms. syyn johdosta 
hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta. 
 
Kunniajäsen on liittymis- ja vuosimaksuista vapaa. 
 

Hallitus 
7 § 

 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kuudesta kymmeneen muuta jäsentä. 
 
Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan 
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään 
kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. 
 
Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vähintään kaksi (2) 
jäsentä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevan jäsenen saa valita uudelleen 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 
 
Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kolme (3) hallituksen jäsentä sitä 
vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 
 

Seuran nimen kirjoittaminen 
8 § 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa raha-asioissa on rahastonhoitaja oikeutettu yksin 
kirjoittamaan seuran nimen.  

Kokoukset 
9 § 

Seura kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseensa viimeistään kunkin vuoden 
toukokuussa sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos 
vähintään 10 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa 
vaatimuksen esittämisestä. Kutsu seuran kokoukseen lähetetään jäsenille hallituksen toimesta 
vähintään 2 viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. 
Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan, mikäli ei yhdistyslain 14 §:stä muuta johdu, 
ottaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 äänten enemmistöllä 
annetuista äänistä niin päättää. Päätökset seuran kokouksissa tehdään avoimesti äänestäen, 
ellei seura päätä toisin joissain erikoistapauksissa. Kaikki näissä säännöissä määrätyt vaalit 



tapahtuvat suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Päätökset 
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi silloin, kun asia koskee:  

• seuran sääntöjen muutosta, jolloin vaaditaan vähintään 2/3 äänten enemmistö  
• seuran purkamista tai seuran jäsenen erottamista, jolloin vaaditaan vähintään 3/4 

enemmistö.  

10 § Vuosikokous 
 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

- kokouksen avaus 
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
- hyväksytään kokouksen asialista 
- esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta 
- esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
- vahvistetaan toimintasuunnitelma 
- vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 
- määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle 
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja joka toinen vuosi sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle  
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 
- muut asiat, jotka seuran hallitus kokouskutsussa on ilmoittanut käsiteltäväksi tai 

kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä 
 

Toiminta- ja tilivuosi 
11 § 

Seuran toimintavuosi kestää ajan vuosikokouksesta seuraavaan. Seuran tilikausi kestää 
kalenterivuoden. Tilit tarkastaa kaksi vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittua 
tilintarkastajaa tai heidän varamiehensä. Päätetyt tilit on jätettävä viimeistään kahta 
kuukautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen 
hallitukselle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.  

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen lakkauttaminen 
12 § 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta taikka seuran purkamisesta voidaan tehdä vain siten, 
että kaksi peräkkäistä, vähintään kuukauden väliajoin pidettyä yhdistyksen kokousta on näin 
päättänyt. Asia on saatettava vähintään kuukautta ennen ensimmäistä kokousta yhdistyksen 
jäsenten tietoon 9 §:n 1. momentissa mainitulla tavalla. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 
enemmistöllä annetuista äänistä.  

13 § 

Kun asianmukaisessa järjestyksessä on päätetty seuran purkamisesta, seuran kokouksen on 
päätettävä, millä tavalla sen varat on käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen 
tarkoitusperien edistämiseksi. Kuitenkin on aina otettava huomioon lahjoitettujen tai 
jälkisäädöksellä määrättyjen varojen suhteen lahjakirjassa tai jälkisäädöksessä mahdollisesti 
mainitut ehdot.  


