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Kuuloliitto ry:n säännöt       
   

 

NIMI JA KOTIPAIKKA 

1 § Yhdistyksen nimi on Kuuloliitto ry, ruotsiksi Finska Hörselförbundet rf ja englanniksi Finnish Hearing 

Association. 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. 

Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi. 

TARKOITUS 

2 § Liitto on jäsenyhdistystensä muodostama sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka toimii 

kuulovammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja kehittää yhteiskuntaa sellaiseksi, joka on 

kuulovammaisille esteetön ja saavutettava.  

Liiton tarkoituksena on tukea ja rohkaista kuulovammaisten yhteiskunnallista osallisuutta sekä edistää 

tämän kohderyhmän hyvinvoinnin edellytyksiä ja ennaltaehkäistä kuulovammojen syntymistä. 

TOIMINTAMUODOT 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: 

• tukee eri paikkakunnilla ja valtakunnallisesti toimivien jäsenyhdistystensä toimintaa  

• vaikuttaa kansalaismielipiteeseen ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin sekä päättäjiin ja viranomaisiin 

• vaikuttaa kuulovammaisten tarvitsemien palveluiden ja apuvälineiden saantiin   

• harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä välittää uusinta tutkimustietoa 

• tekee ennaltaehkäisevää työtä pyrkimyksenä vähentää kuulovammoja ja niistä aiheutuvia haittoja 

• järjestää ohjausta, neuvontaa ja koulutusta sekä virkistystoimintaa 

• kehittää ja tuottaa apuväline-, kuntoutus- ja koulutuspalveluita sekä muita vastaavia 

tukitoimenpiteitä. 

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan varoja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna 

toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja 

arvopapereita. 

Lisäksi liitto voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää ansio- tai elinkeinotoimintaa 

sekä muuta vähäistä taloudellista toimintaa. 

Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää liiton 

tarkoituksen toteuttamista. 

LIITON KIELI 

4 § Liiton kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi. Tarpeen vaatiessa liitto 

tiedottaa sekä suomeksi että ruotsiksi. 
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JÄSENLAJIT 

5 § Liiton jäseniä ovat: 

• jäsenyhdistykset 

• kunniajäsenet 

• kunniapuheenjohtajat 

• kannatusjäsenet 

JÄSENYHDISTYS 

6 § Hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä jäsenyhdistykseksi rekisteriin merkityn yhdistyksen, 

jonka toiminnan tarkoituksena on edistää kuulovammaisten kuulemiseen ja kommunikaatioon liittyviä 

toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja liiton toimielinten 

päätöksiä. Jäsenyhdistykset voivat olla joko paikallisia tai valtakunnallisia. 

Jäsenyhdistys maksaa liitolle jäsenmaksua. Jäsenmaksun perustana on jäsenyhdistyksen jäsenten 

lukumäärä ja jäsenlajit. Jäsenyhdistyksen varsinaista jäsentä, nuoriso-, perhe-, kunnia- ja 

sotaveteraanijäsentä kohti maksettava jäsenmaksun suuruus voi olla erilainen. Liitännäisjäsentensä ja 

kannatusjäsentensä osalta jäsenyhdistys ei maksa jäsenmaksua. 

Jäsenyhdistyksen velvollisuutena on muun muassa: 

• noudattaa liiton päättävien elinten ja hallintoelinten päätöksiä ja edesauttaa niiden 

täytäntöönpanoa 

• edistää liiton tavoitteiden saavuttamista omassa toiminnassaan 

• toimittaa liitolle pyydettäessä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat 

• ilmoittaa liitolle omista sellaisista yhdistyksen kokouksista, joissa käsitellään liiton kannalta 

merkittäviä asioita ja varata liiton edustajalle mahdollisuus puheenvuoron käyttämiseen 

• ilmoittaa liitolle toimihenkilöidensä nimet valinnan jälkeen 

• ilmoittaa liiton eri elimissä toimivien edustajiensa vaali- ja jäsenkelpoisuuden lakkaamisesta 

• tehdä sääntöihinsä muutokset, jotka aiheutuvat näihin sääntöihin tehdyistä muutoksista 

• toimittaa sääntömuutoksensa päätöksen jälkeen liiton hallituksen hyväksyttäväksi. 

KUNNIAJÄSEN JA KUNNIAPUHEENJOHTAJA 

7 § Liittokokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseneksi luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, 

joka on ansioitunut liiton toiminnassa. 

Liittokokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajaksi liiton hallituksen entisen 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, joka on erityisen ansioitunut liiton toiminnassa. 

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua liitolle. Kunniajäsenellä ja 

kunniapuheenjohtajalla on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. 

KANNATUSJÄSEN 

8 § Liiton kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka haluaa 

edistää liiton tarkoitusta ja tukea sen toimintaa. 

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. 

Kannatusjäsen maksaa vuosittain liittokokouksen määräämän jäsenmaksun. 
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JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN 

9 § Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla erosta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi katsoa liiton jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) 

vuoden ajan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka: 

• ei noudata näitä sääntöjä 

• on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa 

• ei enää täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, hallituksen on ennen päätöksen 

tekemistä varattava jäsenelle tilaisuus antaa selvitys asiasta. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen 

tekemästä päätöksestä liittokokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätöksestä. 

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai liittokokouksen vahvistettua hallituksen 

tekemän erottamispäätöksen. 

Jos rikkomus on vähäinen, hallitus voi erottamisen sijaan antaa jäsenelle varoituksen. 

TOIMIELIMET 

10 § Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa hallitus. 

Hallitus voi asettaa alaisuuteensa asioiden toimeenpanoa ja valmistelua varten toimikuntia ja työryhmiä 

sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä. 

LIITTOKOKOUS JA PÄÄTÖKSENTEKO  

11 § Liittokokouksessa äänioikeus on liiton jäsenyhdistyksillä. 

Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa sataa (100) jäsenyhdistysten jäsentä kohden. 

Jäsenmääräksi katsotaan jäsenyhdistyksen se varsinaisten jäsenten, nuoriso-, perhe-, kunnia- ja 

sotaveteraanijäsenten määrä, josta liitolle on suoritettu jäsenmaksu edellisen vuoden loppuun mennessä. 

Kokousvuonna liittoon liittyneen jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy sen jäsenmäärän mukaan, joista 

liitolle on suoritettu jäsenmaksu kolme (3) kuukautta ennen liittokokousta.  

Jäsenyhdistys voi lähettää liittokokoukseen yhden (1) virallisen kokousedustajan, joka käyttää 

jäsenyhdistyksen koko äänimäärää. 

Virallisella edustajalla tulee olla liittokokouksessa edustamansa yhdistyksen nimenkirjoittajien 

allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi hänen äänimääränsä. 

Yhdistyksen äänioikeutta voi valtakirjalla käyttää myös liiton toisen jäsenyhdistyksen edustaja. Yksi edustaja 

voi käyttää enintään neljän (4) jäsenyhdistyksen ääniä liittokokouksessa.  

Hallituksen jäsen tai liiton toimihenkilö eivät voi olla yhdistyksen edustajina liittokokouksessa. 
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Liittokokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, lukuun ottamatta sääntöjen 

muuttamista (21 §) ja liiton purkamista (22 §) sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa. 

Tullakseen valituksi, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee saada ehdoton enemmistö (yli puolet) 

annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa kuitenkin arpa. 

Etäosallistuminen liittokokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus on päättänyt, 

että etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista ja on tästä kokouskutsussa ilmoittanut. 

Kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen. 

12 § Liittokokoukset kutsuu koolle hallitus. 

Ennakkoilmoitus varsinaisesta liittokokouksesta on toimitettava jäsenille vähintään kuusi (6) kuukautta 

ennen kokousta. 

Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti jäsenille viimeistään kuukausi 

ennen kokousta.  

 

13 § Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Siinä käsitellään seuraavat 

asiat: 

1. Kokouksen avaus. 

2. Kokouksen järjestäytyminen: 

a. kokouksen puheenjohtajien valinta 

b. kokouksen sihteereiden valinta 

c. kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 

d. kolmen ääntenlaskijan valinta. 

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja muut läsnäolijat. 

4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

5. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

6. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 

8. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 

9. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio. 

10. Päätetään jäsenyhdistyksiltä varsinaista, nuoriso-, perhe-, kunnia- ja sotaveteraanijäsentä kohti 

perittävän jäsenmaksun määrä sekä kannatusjäsenmaksun määrä seuraavalle vuodelle. 

11. Päätetään luottamushenkilöille maksettavista palkkioista. 

Kohdat 12−17 käsitellään valintoja edellyttävissä kokouksissa. 

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. 

13. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. 

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä näiden sääntöjen 16 §:n mukaisesti. 

15. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä 1. ja 2. varajäsen. 

16. Valitaan tilintarkastajat seuraavaksi toimikaudeksi näiden sääntöjen 20 §:n mukaisesti. 

17. Valitaan vaalivaliokuntaan viisi (5) jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.  
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18. Käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet. 

19. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

20. Päätetään muista asioista, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 2/3 (kahden kolmasosan) enemmistöllä 

annetuista äänistä. 

21. Kokouksen päättäminen. 

Liittokokouksen tehtäviin kuuluu myös liiton kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen ja kiinnitys 

sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan valinta 

tämän jäljellä olevaksi loppukaudeksi, jos tämä kuolee, eroaa tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan 

tehtäviään.  

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta liittokokouksen puheenjohtajan valitsemiseen saakka. 

YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 

14 § Ylimääräinen kokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. 

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä myös, kun vähintään kolme jäsenyhdistystä, jotka yhdessä edustavat 

vähintään 1/4 (yhtä neljäsosaa) liiton jäsenyhdistysten äänimäärästä, tai kun 1/4 (yksi neljäsosa) 

jäsenyhdistyksistä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti jäsenille viimeistään 

kuukausi ennen kokousta.  

Ylimääräisessä liittokokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista. 

ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 

15 § Liittokokoukselle tarkoitettu aloite tulee toimittaa hallitukselle neljä (4) kuukautta ennen kokousta. 

Hallituksen on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna liittokokouksen käsiteltäväksi. 

HALLITUS 

16 § Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden 

alusta. 

Hallituksen jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 5−7 varsinaista jäsentä sekä 1. ja 2. 

varajäsen. 

Hallituksen jäsen voi toimia yhtäjaksoisesti korkeintaan kaksi toimikautta samassa tehtävässä. Tehtävällä 

tarkoitetaan tässä puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja hallituksen varsinaista jäsentä. 

Liiton toimihenkilö ei voi olla hallituksen jäsen. 

Hallituksen jäsenillä tulee olla liiton toimialan asiantuntemus ja heidän enemmistönsä tulee olla 

kuulovammaisia. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 

vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä erikseen ilmoittamaansa asian käsittelyä varten vaatii. 

Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. 

Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat kumpikin estyneitä, voi hallitus valita 

keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan. 
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Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus toiminnanjohtajalla, asian esittelijänä toimivalla 

toimihenkilöllä sekä muilla, joille hallitus sen myöntää. 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

17 § Hallituksen tehtävänä on muun muassa: 

• johtaa, kehittää ja edustaa liittoa 

• nimetä liiton edustajat eri tehtäviin 

• kutsua koolle liittokokoukset 

• valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat 

• panna täytäntöön liittokokousten tekemät päätökset 

• asettaa tarvittavat työryhmät ja toimikunnat 

• hoitaa liiton varoja ja omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta 

• päättää kiinteistön ostosta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä 

• päättää pantin antamisesta 

• päättää lainan ottamisesta 

• hyväksyä uudet jäsenyhdistykset ja päättää jäsenyhdistyksen erottamisesta liiton jäsenyydestä 

• hyväksyä jäsenyhdistysten sääntömuutokset 

• valita ja erottaa liiton toiminnanjohtaja sekä vahvistaa hänen toimenkuvansa ja työsuhteensa ehdot 

• ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoituksen toteuttamiseksi. 

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN 

18 § Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi 

yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.  

Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden nimetylle henkilölle yksin tai nimetyille henkilöille, kaksi 

yhdessä.  

TILI- JA TOIMINTAVUOSI 

19 § Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina huhtikuun 30. päivään 

mennessä. 

TILINTARKASTAJAT 

20 § Liitolla on kaksi tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varahenkilöt. Vaihtoehtoisesti liitolle voidaan 

valita yksi tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi on kolme (3) vuotta. 

Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sitä liittokokousta, jossa 

tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään. 

Tilintarkastuskertomus toimitetaan hallitukselle ja osoitetaan liittokokoukselle viimeistään kuukausi ennen 

edellä mainittua kokousta. 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

21 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja 

sääntöjen muuttamisen on saatava hyväkseen vähintään 2/3 (kaksi kolmasosaa) määräenemmistö 

annetuista äänistä. 
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LIITON PURKAMINEN 

22 § Liitto voidaan purkaa liittokokouksen tekemällä päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja 

purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään 2/3 (kaksi kolmasosaa) määräenemmistö annetuista 

äänistä. 

Liiton purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan purkamispäätöksen 

tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittujen tarkoitusten 

toteuttamiseksi. 

Liitolle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla tavalla, ellei lahjoittaja tai 

testamentin antaja ole nimenomaan toisin määrännyt. 

JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN 

23 § Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet 

säilyvät. 

 


