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AMMATINKEHITTÄMISRAHASTON SÄÄNNÖT 

 

1 § Rahaston nimi on Suomen Bioanalyytikkojen Ammatinkehittämisrahasto. 

 

2 § Rahaston tarkoituksena on jakaa apurahoja Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n, Finlands 

Bioanalytikerförbund rf:n jäsenistön ammatinkehittämiseen. Apurahaa voi saada 

alueyhdistys tai laboratoriohoitaja/bioanalyytikko, joka on ollut anomuksen jättöhet- 

kellä liiton jäsenenä vähintään yhden (1) vuoden ajan ja edeltävän vuoden jäsenmaksu 

on maksettu. Mikäli hakija on ollut edellisenä vuonna opiskelijajäsen, ei jäsenmaksun 

maksamisvelvoitetta ole ollut. Rahastosta voidaan myös kattaa Suomen Bioanalyytik- 

koliitto ry:n, Finlands Bioanalytikerförbund rf:n toiminnan menoja (jäljempänä liitto). 

 

3 § Rahastoa hoitaa liiton hallitus, jonka tehtävänä on sijoittaa rahaston varat tuottavasti, 

päättää apurahojen haettavaksi julistamisesta ja jakamisesta. 

 

4 § Apurahat julistetaan haettavaksi Bioanalyytikko ja/tai Tehy-lehdessä. Kirjalliset hake- 

mukset, joissa on selvitettävä opinto-, työ-, tutkimus- tai matkasuunnitelma on lähetet- 

tävä hallitukselle sen päättämänä ajankohtana. Apurahoja anotaan liitolta saatavalla lo- 

makkeella. 

 

5 § Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja raportti tehdystä 

työstä tai matkasta. 

 

6 § Rahastoon siirretään liittokokouksen vuosittain päättämä määrä tilikauden ylijäämästä. 

 

7 § Apurahoja myönnetään vuosittain hallituksen päättämä määrä. Rahastoon siirretään ti- 

likauden ylijäämästä vastaava summa. Rahaston alkupääoma on 43 000 €, joka on si- 

dottu pääoma. Alkupääoman ylittävä osuus on vapaata pääomaa, jota voidaan käyttää 

liiton toiminnan tukemiseen. Mikäli ylijäämää ei ole, apurahoja voidaan myöntää 2000€ 

ja ne katetaan vapaasta pääomasta. 

 

8 § Rahaston tilintarkastajina toimivat liiton tilintarkastaja ja liiton taloudesta vastaavat 

henkilöt. 

 

9 § Apurahojen saajat julkistetaan liiton vuosittaisessa liittokokouksessa. 

10 § Liiton liittokokous voi muuttaa näitä sääntöjä. 

11 § Rahaston lakkauttamisesta päättää liittokokous. Jäljelle jääneet varat on käytettävä lii- 

ton toimintaan tai sitä lähellä olevaan tarkoitukseen. 

 

12 § Nämä säännöt tulevat voimaan 27.3.1988. 

 

19.3.1989 muutettu pykälää 4. 

16.4.1994 muutettu pykäliä 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11. 

21.4.1996 muutettu pykäliä 2, 4 ja 8. 

27.4.1997 muutettu pykäliä 1, 2, 3, 4 ja 10. 

26.4.1998 on muutettu pykälää 2. 

5.4.2003 muutettu pykäliä 2 ja 7. 

15.11.2014 muutettu pykäliä 2, 4, 6, 7 ja 9. 

17.11.2019 muutettu pykäliä 2, 3, 4, 6, 8 ja 10. 


