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LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT  

NIMI JA KOTIPAIKKA 

1 § Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä 

käytetään nimeä Association of Finnish Private Healthcare Providers. Yhdistyksen kotipaikka on 

Helsinki. 

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää terveyspalvelualan markkinoita ja näin turvata 

alan yrityksille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Yhdistyksen tavoitteena on valvoa ja 

edistää jäsenyritystensä yhteisiä aatteellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää 

terveyspalveluyritysten ja -alan palvelumarkkinoiden kehittymistä. Yhdistyksen tavoitteena on 

myös lisätä toimialan yleistä tuntemusta ja arvostusta sekä turvata kansalaisille mahdollisuus valita 

tarvitsemansa terveyspalvelun tuottaja. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu toimialansa lainsäädännön valmistelutyöhön ja 

seuraa alan kehitystä. Yhdistys järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä harjoittaa 

tiedotustoimintaa jäsenilleen ja sidosryhmilleen. Yhdistys edustaa jäsenistöään 

elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja alan 

palvelumarkkinoita ja yritystoimintaa koskevissa asioissa. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen 

jäsenilleen.  

 

YHDISTYKSEN JÄSENET 
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3 §	  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityisestä terveydenhuollosta 

annetussa laissa mainitun toimiluvan omaava lääkäripalveluita tuottava oikeuskelpoinen yritys/ 

yhteisö, joka on pääosin yksityisomisteinen. 

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 

oikeuskelpoinen yritys tai yhteisö, joka on sitoutunut yhdistyksen tavoitteiden tukemiseen.  

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka toiminnanjohtajalle. Eroaminen tulee voimaan eroamisilmoituksen 

hyväksymisestä seuraavan kalenterivuoden alusta.  

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

Laissa mainittujen tapausten lisäksi voidaan yhdistyksestä erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tai 

sen hallituksen päätöksen vastaisesti, on toiminnallaan saattanut hyvän maineensa perusteltujen 

epäilysten alaiseksi taikka joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on saattanut 

yhdistyksen tai sen muiden jäsenten hyvän maineen tai ammattipätevyyden perusteettomasti 

epäilyksen alaiseksi. 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos se ei ole maksanut jäsenmaksua edelliseltä vuodelta 

perintätoimista huolimatta. 

JÄSENMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN	  

5 § Yhdistyksen varsinaisten jäsenten on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, joka määräytyy alla 

olevan jäsenmaksuluokituksen mukaisesti. 

- Jäsenmaksuluokka I: liikevaihto alle 1 miljoonaa euroa, jäsenmaksu 1,5 o/oo liikevaihdosta, 

vähintään kuitenkin 700 euroa,	  
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- Jäsenmaksuluokka II: liikevaihto yli 1 miljoonaa euroa ja alle 5 miljoonaa euroa, jäsenmaksu 1,0 

o/oo liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 1 500 euroa,	  

- Jäsenmaksuluokka III: liikevaihto yli 5 miljoonaa euroa ja alle 10 miljoonaa euroa, jäsenmaksu 

0,7 o/oo liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 5 000 euroa,	  

- Jäsenmaksuluokka IV: liikevaihto yli 10 miljoonaa euroa ja alle 50 miljoonaa euroa, jäsenmaksu 

0,4 o/oo liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 7 000 euroa,	  

- Jäsenmaksuluokka V: liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa, jäsenmaksu 0,3 o/oo liikevaihdosta, 

kuitenkin vähintään 20 000 euroa. 

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen korkein jäsenmaksu on 30 000 euroa vuodessa.  

Kannatusjäsenten jäsenmaksut päätetään vuosikokouksessa.   

Varsinaisten	  jäsenten	  vuosittainen	  jäsenmaksu	  maksetaan	  kahdessa	  erässä	  siten,	  että	  kunkin	  vuoden	  

toukokuun	  loppuun	  mennessä	  maksetaan	  50	  %	  edellisen	  vuoden	  jäsenmaksusta	  ja	  marraskuun	  loppuun	  

mennessä	  suoritetaan	  jäsenyhteisön	  edellisen	  päättyneen	  tilikauden	  liikevaihdon	  perusteella	  määräytyvä	  

jäsenmaksu	  vähennettynä	  toukokuussa	  maksetun	  ensimmäisen	  jäsenmaksuerän	  summalla.	  

Jäsenyhteisön	  liikevaihto	  määräytyy	  sen	  terveyspalvelualan	  palveluliiketoiminnan	  perusteella.	  Jos	  

jäsenyritys	  on	  osa	  konsernia,	  käytetään	  jäsenmaksun	  määrittelevänä	  liikevaihtona	  koko	  konsernin	  

terveyspalvelualan	  palveluliiketoiminnan	  liikevaihtoa,	  ellei	  ko.	  konserni	  ole	  erikseen	  yhdistyksen	  jäsen. 

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT	  

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu yhdistyksen 

puheenjohtaja sekä 8–14 jäsentä. 

Yhdistyksen hallitusta valittaessa pyritään ottamaan huomioon edustus kustakin 

jäsenmaksuluokasta. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
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Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään puolet sen jäsenistä ja vähintään 

yksi heistä kuuluu yhdistyksen puheenjohtajistoon.  

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä, jotka raportoivat 

toiminnastaan hallitukselle.	  

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan kolmesta viiteen (3–5) jäsenisen työvaliokunnan, 

jonka tehtävänä on valmistella hallituksessa käsiteltävät asiat sekä edustaa yhdistystä hallituksen 

määrittelemissä asioissa. Työvaliokunta toimii myös vaali- ja nimitysvaliokuntana, jonka tehtävänä 

on valmistella yhdistyksen hallituksen, valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien henkilövalinnat. 

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen puheenjohtaja 

kutsuu tarvittaessa koolle vaalivaliokunnan, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Hallitus nimittää ja vapauttaa toiminnanjohtajan. 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin erikseen tai 

hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt. 

TILIKAUSI	  

8 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Yhdistyksen tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat 

asiakirjat on huhtikuun loppuun mennessä annettava yhdistyksen tilintarkastajalle sitä tarkoitusta 

varten, joka 9 §:ssä mainitaan. 
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TILINTARKASTUS 

9 § Tilintarkastajan tulee ennen toukokuun loppua antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen 

vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.	  

KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 

10 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen 

kokousta kullekin jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä. 

VUOSIKOKOUS	  

11 § Yhdistyksen vuosikokous, joka voidaan järjestää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikassa, 

pidetään ennen kesäkuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:	  

1) kokouksen avaus;  

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;  

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys; 

5) esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto; 

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille;	  

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;	  

8) päätetään kannatusjäsenten jäsenmaksujen määräytymisestä;	  

9) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 

10) päätetään hallituksen jäsenmäärästä;	  
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11) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;	  

12) valitaan KHT-yhteisö tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä; 	  

13) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen 

on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen yhdistyksen 

kokousta. 

ÄÄNIVALTA YHDISTYSKOKOUKSISSA 

12 §	  Yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksuluokkaan I kuuluvalla jäsenyhteisöllä yksi ääni, 

jäsenmaksuluokkaan II kuuluvalla jäsenyhteisöllä kaksi ääntä, jäsenmaksuluokkaan III kuuluvalla 

jäsenyhteisöllä 4 ääntä, jäsenmaksuluokkaan IV kuuluvalla jäsenyhteisöllä 8 ääntä sekä 

jäsenmaksuluokkaan V kuuluvalla jäsenyhteisöllä 16 ääntä. 

Kannatusjäsenellä ei ole sääntömääräistä läsnäolo-oikeutta eikä äänivaltaa yhdistyksen 

kokouksissa.	  

YHDISTYKSEN LOPETTAMINEN 

13 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen kokouksen 

määräämällä tavalla Suomen terveyspalvelumarkkinoiden toimivuutta edistävän rekisteröidyn 

aatteellisen yhdistyksen hyväksi. 

14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

	  

	  
	  
	  
	  


