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LIITON SÄÄNNÖT 

 
Nimi ja kotipaikka 
1 § 
 

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, nimi on Munuais- ja 
maksaliitto ry, Njur- och leverförbundet rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Liiton 
epävirallisena englanninkielisenä nimenä on The Finnish Kidney and Liver 
Association. 
  

Toiminnan tarkoitus 
2 § 
 

Liitto on jäsenyhdistystensä keskusjärjestö. Yhdessä ne toimivat kansanterveys- ja 
potilas- sekä asiakasjärjestöinä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- tai 
maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron saaneiden ja 
heidän omaistensa oikeuksien ajajina ja edunvalvojina. Liitto pyrkii 
ennaltaehkäisemään näitä sairauksia, varmistamaan niihin sairastuneille 
asiantuntevan hoidon ja vähentämään niiden aiheuttamia haittoja. 
 
Liitto työskentelee yhteistoiminnassa viranomaisten samoin kuin sellaisten koti- ja 
ulkomaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta koituu kansanterveyden hyväksi ja 
kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi. 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 
3 § 

1. Edistää munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä harjoittamalla valistus-, 
tiedotus- ja neuvontatoimintaa 

2. Vaikuttaa munuais- tai maksasairauksia sairastavien hoidon, kuntoutuksen, 
sosiaaliturvan ja elämänlaadun kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita  

3. Edistää elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa harjoittamalla valistus- ja 
tiedotustoimintaa 

4. Ylläpitää Suomen Munuaistautirekisteriä ja muita liiton toimialaan kuuluvia 
tautirekisterejä 

5. Tukee  ja ohjaa jäsenyhdistystensä  toimintaa  
6. Järjestää hoito-, kuntoutus-, neuvonta- ja koulutuspalveluja  
7. Edistää liikuntatoimintaa, ensisijaisesti Elinsiirtoväen Liikuntaliiton jäsenenä  
8. Tiedottaa ja julkaisee  jäsenlehteä. 
9. Tukee muilla vastaavilla tavoilla toiminta-ajatuksen toteuttamista. 
 
Toimintansa tukemiseksi liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta 
sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, myydä toimialaansa liittyvää 
terveyskasvatus- ja kuntoutusmateriaalia sekä kuntoutus- ja hoitopalveluja, järjestää 
rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä juhla- ja muita yleisötilaisuuksia sekä 
harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä kioskikauppaa.  
 

Jäsenet 
4 § 

Liiton jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet sekä 
kannattajajäsenet. 



                                                                    2 

  

  

 

 
 
Liiton päätäntävaltaa käyttävät liiton kokouksissa edustettuina olevat varsinaiset 
jäsenet siten kuin näissä säännöissä määrätään. Kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenillä sekä kannattajajäsenillä on liiton kokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 
Varsinaiset jäsenet  
5 § 
 

Liiton varsinaisina jäseninä voivat olla ainoastaan sellaiset liiton jäsenyhdistyksinä 
toimivat, rekisteröidyt yhdistykset, jotka täyttävät jäljempänä tässä pykälässä 
säädetyt edellytykset ja jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Varsinaisista jäsenistä 
käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenyhdistys. Jäsenyhdistyksen tulee olla 
perustettu niiden päämäärien toteuttamiseksi, jotka liiton sääntöjen 2 §:ssä 
määrätään ja niiden nimen ja sääntöjen tulee olla liittohallituksen hyväksymät.  
 
Jäsenyhdistys, joka ei enää täytä edellytyksiä, joita näiden sääntöjen mukaan liiton 
varsinaiselta jäseneltä vaaditaan, tai joka on lyönyt laimin jäsenmaksunsa 
maksamisen, voidaan erottaa liiton jäsenyydestä. Erottamisesta päättää hallitus.  

 
Muut jäsenet  
6 § 
 

Liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi hallitus kutsua sellaisia 
ansioituneita henkilöitä, joille liitto haluaa osoittaa erityistä arvonantoa. 
  
Liiton kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä sellaisen yksityisen henkilön, 
oikeuskelpoisen yhteisön tai yrityksen, joka sitoutuu tukemaan liittoa taloudellisesti 
liiton sääntöjen 7 §:n 3. momentin mukaisesti.  

 
Jäsenmaksut 
7 § 
 

Jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan kunkin varsinaisen jäsenensä, kannattaja- 
ja kunniajäsenensä osalta liitolle jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton vuosikokous 
määrää kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 
Liiton kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.  

 
Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää liiton vuosikokous. 
Kannattajajäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisille henkilöille, yhteisöille 
tai yrityksille.   

 
Toimielimet 
8 § 

Liiton toimielimiä ovat liiton vuosikokous ja hallitus.  
 

Liiton kokoukset 
9 § 
 

Liiton kokouksia ovat vuosikokous sekä tarpeen vaatiessa pidettävät ylimääräiset 
kokoukset. 
 
Liiton kokouksissa ovat äänioikeutettuja liiton varsinaiset jäsenet siten, että kullakin 
jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jäsenmääränsä kutakin alkavaa 50-lukua kohti. 
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Jäsenyhdistyksen jäsenmäärään lasketaan ne yhdistyksen varsinaiset jäsenet, joista 
liitolle on suoritettu jäsenmaksu ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä.  

 
Liiton kokouksen alkaessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja tarvittaessa 
varapuheenjohtaja sekä sihteeri ja vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä 
vähintään kaksi ääntenlaskijaa. 
 
Jäsenyhdistyksen äänivaltaa liiton kokouksessa käyttävät sen valtuuttamat edustajat, 
joita jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liiton kokoukseen niin monta kuin sillä on 
ääniä. Jäsenyhdistys jakaa kokonaisäänimääränsä valtakirjalla virallisille edustajilleen 
kokonaislukuina. 

 
Äänestettäessä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä 
säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, paitsi vaaleissa arpa.  
 
Kutsu liiton kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenyhdistykselle, 
kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille sekä kannattajajäsenille saajien 
ilmoittamaan osoitteeseen kirjeellä tai sähköpostitse, joka on lähetettävä vähintään 
kolme viikkoa ennen kokousta. 

 
Vuosikokous 
10 § 
 

Vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään 
seuraavat asiat: 
  

1. Hyväksytään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä käsitellään 
tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto.  

2. Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnetään vastuuvapaus 
tilivelvollisille tai päätetään muusta mahdollisesta toimenpiteestä.  

3. Valitaan joka toinen vuosi seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi hallituksen 
puheenjohtaja (= liiton puheenjohtaja) sekä ensimmäinen ja toinen 
varapuheenjohtaja, joista kukin on hallituksen jäsen.  

4. Valitaan seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi hallituksen muut varsinaiset 
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.  

5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista kummastakin 
ainakin toisen tulee olla KHT-tilintarkastaja. 

6. Päätetään jäsenyhdistysten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus 
seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja muut mahdolliset 
korvaukset. 

8. Päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
9. Käsitellään seuraavan viiden vuoden toiminnan tavoitteet ja painopisteet (PTS). 
10. Käsitellään hallituksen antamat lausunnot niistä asioista, jotka se esittää 

vuosikokouksen käsiteltäviksi tai jotka jokin jäsenyhdistys on viimeistään kaksi 
kuukautta ennen vuosikokousta esittänyt kirjallisesti hallitukselle vuosikokouksessa 
käsiteltäviksi.  

 
Ylimääräinen liiton kokous 
11 § 
 

Ylimääräinen liiton kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, kokous 
niin päättää tai milloin vähintään viisi jäsenyhdistystä tai yksi kymmenesosa 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoitetun asian 
käsittelemistä varten. 
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Hallitus 
12  § 
 

Liiton asioita hoitaa ja sen toiminnasta vastaa hallitus, johon vuosikokous valitsee 
kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen 
varapuheenjohtajan sekä vähintään neljä ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä, 
sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen muista varsinaisista 
jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet ja ensimmäisellä kerralla 
arpa ratkaisee erovuoron. Hallituksen jäsenen toimikausi on enintään kolme 
perättäistä toimikautta samassa tehtävässä.  Toimikausi alkaa välittömästi 
vuosikokouksen jälkeen ja päättyy vuosikokoukseen. 
 
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
ensimmäisen ja hänen estyneenä ollessaan toisen varapuheenjohtajan kutsusta. 
Hallitus on kutsuttava koolle, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 
puheenjohtajalta tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäiseltä ja hänen estyneenä 
ollessaan toiselta varapuheenjohtajalta vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, jos 
puheenjohtajana toimivan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on mukana 
kokouksessa. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
 
Hallituksen kokoukset voidaan järjestää myös puhelin- tai sähköpostikokouksina.  
 
Hallitus voi asettaa asioita valmistelemaan keskuudestaan työvaliokunnan sekä 
nimetä asiantuntijat ja jaostojen ja työryhmien jäsenet. Hallituksen jäsen toimii 
jaoston tai toimikunnan yhdyshenkilönä.  

 
Liiton kieli  
13 § 
 

Liiton kielinä ovat suomi ja ruotsi kuitenkin siten, että pöytäkirja pidetään 
suomenkielellä.  

        
Liiton nimen kirjoittaminen 
14 § 
 

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jomman kumman 
varapuheenjohtajan kanssa tai varapuheenjohtajat yhdessä tai joku edellä mainituista 
hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.  

 
Tilien päättäminen  
15 § 
 

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilien ja tilinpäätöksen niihin liittyvine 
asiakirjoineen on oltava valmiina tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään 
kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus 
vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  

 
Sääntöjen muuttaminen  
16 § 
 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan äänten 
enemmistö liiton kokouksessa annetuista äänistä.  
 
Liiton purkamiseen vaaditaan niin ikään vähintään kolme neljäsosaa liiton 
kokouksessa annetuista äänistä.  
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Liiton purkaminen 
17 § 
 

Jos liitto puretaan, on sen jäljelle jääneet varat purkamisesta päättäneen liiton 
kokouksen päätöksen mukaan luovutettava jollekin toiselle rekisteröidylle 
yhdistykselle tai säätiölle käytettäväksi munuais- ja maksasairauksien ehkäisemiseksi 
ja hoitamiseksi Suomessa.  
 
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan mitä voimassa 
olevassa yhdistyslaissa säädetään.  
 
Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 26.4.2003 
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.10.2003. 
 
Sääntömuutos 1 §:n muutos hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2005 
Hyväksytty 1 §:n muutos  Patentti- ja rekisterihallituksessa 24.2.2006. 
 
Ennakkotarkastus on suoritettu Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 19.2.2008. 
Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 19.4.2008.  
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 21.10.2008. 
 
  

 


