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HENGITYSLIITON SÄÄNNÖT 5.1.2017 HENGITYSLIITON SÄÄNNÖT 2021 MUUTOSESITYS/ PERUSTELUT 

5 § JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN 
 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi liittohallitus voi 
hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy 
liiton jäsenyh- distyksille hyväksymät säännöt. 
Varsinaisista jäsenistä käytetään näissä säännöissä 
nimitystä jäsenyhdistys. 

 

Kannatusjäseneksi liittohallitus voi hyväksyä rekiste- 
röidyn yhdistyksen, säätiön tai muun 
oikeustoimikelpoi- sen yhteisön, jonka toiminta ja 
tarkoitusperät ovat so- pusoinnussa liiton toiminnan 
kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakemus liiton varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi 
on tehtävä kirjallisesti liittohallitukselle. 

5 § JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN 
 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi liittohallitus voi 
hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy 
liiton jäsenyh- distyksille hyväksymät säännöt. 
Varsinaisista jäsenistä käytetään näissä säännöissä 
nimitystä jäsenyhdistys. 

 

Kannattajajäseneksi liittohallitus voi hyväksyä 
yksityis- henkilön, joka haluaa tukea liiton toimintaa 
sekä rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön tai muun 
oikeustoi- mikelpoisen yhteisön, jonka toiminta ja 
tarkoitusperät ovat sopusoinnussa liiton toiminnan 
kanssa. 

 
 
 
 
 

Kannattajajäsenellä ei ole läsnäolo- tai puheoikeutta 
lii- ton kokouksissa. 

 
Hakemus liiton varsinaiseksi tai kannattajajäseneksi 
on tehtävä kirjallisesti liittohallitukselle. 

 
 
 
 
 
 

Muutos/Lisäys 
Kannattajajäseneksi liittohallitus voi hyväksyä 
yksi- tyishenkilön, joka haluaa tukea liiton 
toimintaa sekä … 

 kyllä 
(edellyttää 5§ lisäyksen ja muutoksen, 6§ poiston 
ja muutoksen, 7§ lisäyksen sekä 12 § muutoksen) 

 ei 

Lisäys 
Kannattajajäsenellä ei ole läsnäolo- tai 
puheoi- keutta liiton kokouksissa. 

 
Muutos 
kannattajajäseneksi 

6 § JÄSENVELVOLLISUUDET 
 

Liiton jäsenyhdistys ja kannatusjäsen suorittavat 
kalen- terivuosittain seuraavan vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä jäsenmaksun, jonka suuruuden 
ja perimista- van liittovaltuusto määrää. 

6 § JÄSENVELVOLLISUUDET 
 

Liiton jäsenyhdistys suorittaa kalenterivuosittain 
seu- raavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä 
jäsen- maksun. Kannattajajäsenet suorittavat 
jäsenmaksun vuosittain. Liittovaltuusto määrää 
jäsenmaksujen suu- ruuden ja perimistavan. 

 

Poisto 
ja kannatusjäsen 
Muutos 
Kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun 
vuosit- tain. Liittovaltuusto määrää 
jäsenmaksujen suuruu- den ja perimistavan. 
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Jäsenyhdistys toimii yhteistyössä liiton kanssa 
yhteisten asiain hyväksi tehtävässä työssä ja 
pyydettäessä antaa liitolle yhdistyksen varsinaista 
toimintaa koskevat tie- dot. 

Jäsenyhdistys toimii yhteistyössä liiton kanssa 
yhteisten asiain hyväksi tehtävässä työssä ja 
pyydettäessä antaa liitolle yhdistyksen varsinaista 
toimintaa koskevat tie- dot. 

 

7 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 

Liitosta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 
liittohal- litukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla liit- tovaltuuston kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Yhdistys vapautuu jäsenyydestä sen kalenterivuoden 
lo- pussa, jonka aikana eroamisilmoitus on saapunut. 
Yh- distyksen on tällöin suoritettava kuitenkin 
erääntyneet maksut. 

 
 

Liittohallitus voi yhdistystä kuultuaan erottaa 
jäsenyh- distyksen, joka toimii vastoin liiton 
tarkoitusperiä tai lai- minlyö jäsenmaksun 
suorittamisen. Erottamispäätök- sessä on mainittava 
erottamisen syy ja se on saatettava jäsenyhdistyksen 
tietoon viivytyksettä. 

 

Jos erotettu jäsenyhdistys haluaa saada asian 
liittoval- tuuston käsittelyyn, sen on tehtävä asiasta 
kirjallinen aloite 60 päivän kuluessa 
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. 
Liittovaltuusto käsittelee asian seuraavassa 
kokouksessaan. 

7 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 

Liitosta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 
liittohal- litukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla liit- tovaltuuston kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Yhdistys vapautuu jäsenyydestä sen kalenterivuoden 
lo- pussa, jonka aikana eroamisilmoitus on saapunut. 
Yh- distyksen on tällöin suoritettava kuitenkin 
erääntyneet maksut. Kannattajajäsen vapautuu 
jäsenyydestä aikai- sintaan ilmoituspäivästä lukien. 

 

Liittohallitus voi yhdistystä kuultuaan erottaa 
jäsenyh- distyksen, joka toimii vastoin liiton 
tarkoitusperiä tai lai- minlyö jäsenmaksun 
suorittamisen. Erottamispäätök- sessä on mainittava 
erottamisen syy ja se on saatettava jäsenyhdistyksen 
tietoon viivytyksettä. 

 

Jos erotettu jäsenyhdistys haluaa saada asian 
liittoval- tuuston käsittelyyn, sen on tehtävä asiasta 
kirjallinen aloite 60 päivän kuluessa 
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. 
Liittovaltuusto käsittelee asian seuraavassa 
kokouksessaan. 

 
 
 
 
 
 
 

Lisäys 
Kannattajajäsen vapautuu jäsenyydestä 
aikaisin- taan ilmoituspäivästä lukien. 

8 § LIITON HALLINTOELIMET 
 

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto 
niin kuin näissä säännöissä tarkemmin määrätään. 

 

Liiton toimeenpaneva elin on liittohallitus. Sen 
tehtä- vänä on hoitaa yhdistyksen asioita 
yhdistyslain tarkoit- tamalla tavalla. 

8 § LIITON HALLINTOELIMET 
 

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto 
niin kuin näissä säännöissä tarkemmin määrätään. 

 

Liiton toimeenpaneva elin on liittohallitus. Sen 
tehtä- vänä on hoitaa yhdistyksen asioita 
yhdistyslain tarkoit- tamalla tavalla. 
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Liittohallitus nimeää alaisuudessaan toimivat 
johtokun- nat, toimikunnat ja muut vastaavat 
toimielimet. 

 
Liittovaltuuston, liittohallituksen tai alueneuvoston 
jäse- neksi ei saa valita henkilöä, joka saa pääasiallisen 
toi- meentulonsa tai merkittävän osan siitä liiton, 
sen jäsenyhdistyksen tai niiden omistamien 
yhteisöjen tai säätiöiden palveluksessa. 

 

Liiton toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjoh- 
taja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista 
jäsenistä ovat läsnä. 

 
Päätökset tehdään 17 §:ssä ja 18 §:ssä mainituin 
poik- keuksin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaa- leissa arpa. 

Liittohallitus nimeää alaisuudessaan toimivat 
johtokun- nat, toimikunnat ja muut vastaavat 
toimielimet. 

 
Liittovaltuuston tai liittohallituksen jäseneksi ei saa 
va- lita henkilöä, joka saa pääasiallisen 
toimeentulonsa tai merkittävän osan siitä liiton, 
sen jäsenyhdistyksen tai niiden omistamien 
yhteisöjen tai säätiöiden palveluksessa. 

 

Liiton toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun 
puheenjoh- taja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet muista jäsenistä ovat läsnä. 

 
Päätökset tehdään 17 §:ssä ja 18 §:ssä mainituin 
poik- keuksin ehdottomalla äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaa- leissa arpa. 

 
 

Poisto 
alueneuvoston 
Alueneuvostoja ei ole, jäänne edellisistä 
sään- nöistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muutos 
ehdottomalla äänten enemmistöllä 
Tämä on sama asia kuin yksinkertainen äänten 
enemmistö, mutta ilmaistu Patentti- ja 
rekisterihal- 
lituksen suosituksen mukaisesti. 

9 § LIITTOVALTUUSTO 
 

Liittovaltuustoon kuuluu 25 jäsentä ja heidän henkilö- 
kohtaiset varajäsenensä. Liittovaltuusto valitsee 
keskuu- destaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

 
 
 

Liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan 
jäsenyh- distysten ehdotuksesta neljäksi (4) 
kalenterivuodeksi toimikauden alkamista edeltävän 
vuoden loka-marras- kuussa pidettävässä 
liittoäänestyksessä 
13 §:n mainittujen alueiden jäsenyhdistysten 
henkilö- jäsenmäärän suhteessa. 

9 § LIITTOVALTUUSTO 
 

Liittovaltuustoon kuuluu 20 jäsentä ja heidän henkilö- 
kohtaiset varajäsenensä. Liittovaltuusto valitsee 
keskuu- destaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

 
 
 

Liittovaltuustoon valitaan kultakin alueelta 5 jäsentä 
ja 5 varajäsentä jäsenyhdistysten ehdotuksesta 
neljäksi (4) kalenterivuodeksi toimikauden alkamista 
edeltävän vuoden loka-marraskuussa pidettävässä 
liittoäänestyk- sessä. 

 

Muutos 
Liittovaltuustoon kuuluu 20 jäsentä… 

 kyllä 

 ei 

Muutos 
Liittovaltuustoon valitaan kultakin alueelta 5 jä- 
sentä ja 5 varajäsentä jäsenyhdistysten ehdotuk- 
sesta neljäksi (4) kalenterivuodeksi toimikauden 
al- kamista edeltävän vuoden loka-marraskuussa 
pi- dettävässä liittoäänestyksessä. 

 kyllä 

 ei 
Poistuu 13 §:n mainittujen alueiden 
jäsenyhdistys- ten henkilöjäsenmäärän 
suhteessa. 
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Samasta jäsenyhdistyksestä voi tulla valituksi 
enintään yksi liittovaltuuston jäsen tai varajäsen. 
Liittovaltuuston jäseneksi tai varajäseneksi saa valita 
henkilön enintään kahdeksi peräkkäiseksi 
nelivuotiskaudeksi. 

 
Liittoäänestyksessä kukin jäsenyhdistys käyttää 
äänival- taansa edellisen kalenterivuoden lopussa 
olevan henki- löjäsenmääränsä suhteessa. Kullakin 
jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni alkavaa kahtasataa 
(200) henkilöjäsentä kohti. Äänimäärä voi olla 
kuitenkin enintään kymmenen (10). 

 
Liittoäänestyksen toimeenpanosta ja vaalituloksen 
vah- vistamisesta päättää liittohallitus liittovaltuuston 
vah- vistaman vaalijärjestyksen mukaisesti. 

 
Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräiseen 
kokouk- seensa kaksi kertaa vuodessa, 
kevätkokoukseen huhti- toukokuussa ja 
syyskokoukseen marras-joulukuussa. 

 
 
 
 

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle erityisen 
asian käsittelyä varten, jos liittohallitus pitää sitä 
välttä- mättömänä tai 1/3 liittovaltuuston jäsenistä 
sitä haluaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kutsu liittovaltuuston kokoukseen toimitetaan 
jäsenille liittovaltuuston päättämällä tavalla. 

Samasta jäsenyhdistyksestä voi tulla valituksi 
enintään yksi liittovaltuuston jäsen tai varajäsen. 
Liittovaltuuston jäseneksi tai varajäseneksi saa valita 
henkilön enintään kahdeksi peräkkäiseksi 
nelivuotiskaudeksi. 

 
Liittoäänestyksessä kukin jäsenyhdistys käyttää 
äänival- taansa edellisen kalenterivuoden lopussa 
olevan henki- löjäsenmääränsä suhteessa. Kullakin 
jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni alkavaa kahtasataa 
(200) henkilöjäsentä kohti. Äänimäärä voi olla 
kuitenkin enintään kymmenen (10). 

 
Liittoäänestyksen toimeenpanosta ja vaalituloksen 
vah- vistamisesta päättää liittohallitus liittovaltuuston 
vah- vistaman vaalijärjestyksen mukaisesti. 

 
Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräiseen 
vuosiko- koukseen kesäkuun loppuun mennessä. 

 
 
 
 
 

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle erityisen 
asian käsittelyä varten, jos liittohallitus pitää sitä 
välttä- mättömänä tai 1/3 liittovaltuuston jäsenistä 
sitä vaatii. 

 
 
 

Liittovaltuuston kokoukseen voidaan osallistua 
liittohal- lituksen niin päättäessä myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

 
Kutsu liittovaltuuston kokoukseen toimitetaan 
jäsenille liittovaltuuston päättämällä tavalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muutos 
Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräiseen 
vuosi- kokoukseen kesäkuun loppuun mennessä. 

 kyllä (edellyttää 10§ muutokset) 

 ei 

(Liittovaltuusto voi käsitellä syksyllä strategia ja 
ajankohtaisia kysymyksiä erillisessä seminaarissa) 

 
Muutos 
1/3 liittovaltuuston jäsenistä sitä vaatii. 
Patentti- ja rekisterihallitus suosittaa vaatii. 

 
Lisäys 
Liittovaltuuston kokoukseen voidaan osallistua 
liit- tohallituksen niin päättäessä myös postitse 
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuväli- neen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. Etäosallistuminen on tulevaisuudessa 
välttämätön mahdollisuus. 
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10 § LIITTOVALTUUSTON TEHTÄVÄT 
 

Liittovaltuuston tehtävänä on 
- käsitellä ja hyväksyä periaatteellisia ja strategisia 
suun- nitelmia 
- valita toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa 
liitto- hallitus, sen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja 
- käsitellä jäsenyhdistysten erottamista koskevat 
asiat tarvittaessa 
- päättää liiton kiinteän tai muun merkittävän 
omaisuu- den lahjoittamisesta. 
- valita ja erottaa tilintarkastaja sekä päättää 
mahdolli- sesta tilintarkastuspalvelujen väliaikaisesta 
järjestämi- sestä 

 
Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on 
- vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja 
tilin- päätös sekä päättää vastuuvapaudesta 

 
 
 
 

- päättää jäsenmaksusta sekä 
- hyväksyä kuluvalle vuodelle toimintasuunnitelma ja 
ta- lousarvio 

 
Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on 
- käsitellä liiton toiminnan suuntaviivoja ja laaja-
alaisia teema-asioita sekä 
- käsitellä liittohallituksen muut esitykset. 

Vaalivuotta edeltävän syyskokouksen tehtävänä 

on 

 
- vahvistaa vaalijärjestys seuraavan vuoden 
liittoäänes- tystä varten. 

10 § LIITTOVALTUUSTON TEHTÄVÄT 
 

Liittovaltuuston tehtävänä on 
- käsitellä ja hyväksyä periaatteellisia ja strategisia 
suun- nitelmia 
- valita toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa 
liitto- hallitus, sen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja 
- käsitellä jäsenyhdistysten erottamista koskevat 
asiat tarvittaessa 
- päättää liiton kiinteän tai muun merkittävän 
omaisuu- den lahjoittamisesta. 
- valita ja erottaa tilintarkastaja sekä päättää 
mahdolli- sesta tilintarkastuspalvelujen väliaikaisesta 
järjestämi- sestä 

 
Sääntömääräisen vuosikokouksen tehtävänä on 
- vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja 
tilin- päätös sekä päättää vastuuvapauden 
myöntämisestä 

 
 
 
 

- päättää jäsenmaksusta sekä 
- hyväksyä kuluvalle vuodelle toimintasuunnitelma ja 
ta- lousarvio 

 
 

- käsitellä liiton toiminnan suuntaviivoja ja laaja-
alaisia teema-asioita sekä 
- käsitellä liittohallituksen muut esitykset 

Vaalivuotta edeltävän vuosikokouksen tehtävänä 

on 

- vahvistaa vaalijärjestys seuraavan 
vuodenliittoäänes- tystä varten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muutos 
Sääntömääräisen vuosikokouksen tehtävänä on 
- vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus 
ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden 
myöntä- misestä 
Patentti- ja rekisterihallituksen suosituksen 
mukai- sesti täsmennetään ilmaisua 

 
 
 
 

Poisto 
Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on 

 
 
 

Muutos 
Vaalivuotta edeltävän vuosikokouksen tehtävänä 
on Mikäli liittovaltuusto kokoontuu 
vuosikokoukseen kerran vuodessa, tämä muutos 
on välttämätön. 
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11 § LIITTOHALLITUS 
 

Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhdeksän (9) 
jäsentä neljäksi ka- lenterivuodeksi. 

 
Liittohallituksen jäseneksi voi tulla valituksi 
korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi 
nelivuotiskaudeksi. 

 

Liittohallituksen toimikausi alkaa valintapäivästä ja 
jat- kuu, kunnes uusi liittohallitus on valittu. 

 
Liittovaltuuston jäsen ei saa olla liittohallituksen jäsen. 

 
Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja 
varapuheenjohta- jalla on läsnäolo- ja puheoikeus 
liittohallituksen kokouk- sessa. 

 
Jos liittohallituksen puheenjohtaja tai jäsen on 
eronnut tai pysyvästi estynyt liittohallituksen 
jäsenyydestä, on liittovaltuuston seuraavassa 
kokouksessa valittava hä- nen tilalleen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi uusi puheen- johtaja tai muu jäsen. 

11 § LIITTOHALLITUS 
 

Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja seitsemän (7) 
jäsentä neljäksi ka- lenterivuodeksi. 

 
Liittohallituksen jäseneksi voi tulla valituksi 
korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi 
nelivuotiskaudeksi. 

 

Liittohallituksen toimikausi alkaa valintapäivästä ja 
jat- kuu, kunnes uusi liittohallitus on valittu. 

 
Liittovaltuuston jäsen ei saa olla liittohallituksen jäsen. 

 
Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja 
varapuheenjohta- jalla on läsnäolo- ja puheoikeus 
liittohallituksen kokouk- sessa. 

 
Jos liittohallituksen puheenjohtaja tai jäsen on 
eronnut tai pysyvästi estynyt liittohallituksen 
jäsenyydestä, on liittovaltuuston seuraavassa 
kokouksessa valittava hä- nen tilalleen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi uusi puheen- johtaja tai muu jäsen. 

 
 

Muutos 
seitsemän (7) 
valitsee varapuheenjohtajan ja 7 jäsentä eli 
lasken- nallisesti 2 jäsentä/alue 

 kyllä 

 ei 

12 § LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
 

Liittohallituksen tehtävänä on 
- vastata liiton toiminnasta ja johtaa sitä 
- vastata liiton taloudesta ja taloudenhoidon 
järjestämi- sestä 
- kutsua koolle liittovaltuusto ja valmistella siinä 
käsitel- tävät asiat sekä panna liittovaltuuston 
päätökset täytän- töön 
- hyväksyä jäseneksi yhdistykset ja hyväksyä 
niiden säännöt ja toiminta-alueet 

12 § LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
 

Liittohallituksen tehtävänä on 
- vastata liiton toiminnasta ja johtaa sitä 
- vastata liiton taloudesta ja taloudenhoidon 
järjestämi- sestä 
- kutsua koolle liittovaltuusto ja valmistella siinä 
käsitel- tävät asiat sekä panna liittovaltuuston 
päätökset täytän- töön 
- hyväksyä jäsenet ja jäsenyhdistysten säännöt ja 
toi- minta-alueet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muutos 
- hyväksyä jäsenet ja jäsenyhdistysten säännöt 
ja toiminta-alueet 
Muutos on välttämätön mikäli sääntöuudistuk- 
sessa hyväksytään henkilö kannattajajäseneksi. 
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- seurata alueellista vaikuttamis- ja muuta 
järjestötoi- mintaa 
- ottaa ja erottaa liiton ylimmät toimihenkilöt 
- asettaa tarpeelliset toimikunnat sekä muut 
vastaavat toimielimet ja 
- vahvistaa tarvittavat työjärjestykset ja 
johtosäännöt sekä muut vastaavat säännökset sekä 
- päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai 
kiin- nittämisestä taikka liiton toiminnan kannalta 
huomatta- van muun omaisuuden myymisestä. 

- seurata alueellista vaikuttamis- ja muuta 
järjestötoi- mintaa 
- ottaa ja erottaa liiton ylimmät toimihenkilöt 
- asettaa tarpeelliset toimikunnat sekä muut 
vastaavat toimielimet ja 
- vahvistaa tarvittavat työjärjestykset ja 
johtosäännöt sekä muut vastaavat säännökset sekä 
- päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai 
kiin- nittämisestä taikka liiton toiminnan kannalta 
huomatta- van muun omaisuuden myymisestä. 

 

18 § LIITON PURKAMINEN 18 § LIITON PURKAMINEN  

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä liittovaltuuston 
kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) 
kuukau- den väliajoin pidetyssä kokouksessa, joissa 
kummassa- kin vähintään 3/4 valtuuston jäsenistä 
kannattaa purka- mispäätöstä. 

 
Ennen purkamispäätöstä asiasta on hankittava 
jäsenyh- distysten kannanotto. 

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä liittovaltuuston 
kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukau- 
den väliajoin pidetyssä kokouksessa, joissa 
kummassa- kin vähintään 3/4 äänestyksessä 
annetuista äänistä kan- nattaa purkamispäätöstä. 

 
Ennen purkamispäätöstä asiasta on hankittava 
jäsenyh- distysten kannanotto. 

 

 
Muutos 
äänestyksessä annetuista äänistä 

 kyllä 

 ei 

Liiton purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi sen 
jäl- jelle jääneet varat on luovutettava jollekin 
rekiste- röidylle yhdistykselle tai säätiölle 
käytettäväksi sääntö- jen 2 §:ssä mainittuihin 
tarkoituksiin. 

Liiton purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi sen 
jäl- jelle jääneet varat on luovutettava jollekin 
rekiste- röidylle yhdistykselle tai säätiölle 
käytettäväksi sääntö- jen 2 §:ssä mainittuihin 
tarkoituksiin. 

 

19 § VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET 19 § VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET  

 

Nämä säännöt on hyväksytty Hengitysliiton liittoval- 
tuuston kokouksessa 10.12.2016 ja merkitty 
yhdistysre- kisteriin 5.1.2017, jolloin ne tulevat 
voimaan. 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Hengitysliiton 
liittoval- tuuston kokouksessa 20.11.2021. 

Poisto 
…ja merkitty yhdistysrekisteriin xx, jolloin ne 
tule- vat voimaan. 

 

Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan 
yhdistyslain säännöksiä. 

 Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdis- 
tyslain säännöksiä. 
Voimaantulo automaattisesti yhdistyslain 
mukaan, kun PRH on merkinnyt säännöt 
yhdistysrekisteriin. 

 


