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IHMISOIKEUSLIITTO RY:N SÄÄNNÖT 

 
 
Sääntömuutos hyväksyttiin yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 2.12.2009 ja rekisteröitiin Patentti- ja 

rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 11.5.2010. 
 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Ihmisoikeusliitto ry, Förbundet för mänskliga rättigheter rf, ja sen 

kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi. 

 

Kansainvälisissä yhteyksissä liitto voi epävirallisesti käyttää nimeä Finnish League for Human 

Rights. 

 

2§ Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu 
Liiton tarkoituksena on: 

1) edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

2) toimia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteuttamisesta ja noudattamisesta kiinnostuneiden 

yhdistyksenä 

3) toimia ihmisoikeuksien loukkausten ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi sekä kotimaassa ja 

ulkomailla sekä 

4) tarjota tietoja, virikkeitä ja toimintaa ihmisoikeuksien turvaamiseksi vaikuttavien ongelmien 

tiedostamiseksi, tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: 

1) järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia 

2) harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää tutkimusta, koulutusta, neuvontaa sekä julkaisutoimintaa 

3) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja 

4) toimii yhteistyössä muiden samoja päämääriä toteuttavien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa 

5) tuottaa ja välittää jäsenilleen ihmisoikeuskirjallisuutta sekä muuta vastaavaa aineistoa  

6) tiedottaa ihmisoikeusasioista ja toiminnastaan sekä 

7) ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin liiton tarkoitusta edistäviin toimiin. 

 

Toimintansa tukemiseksi liitto: 

voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja 

arpajaisia sekä harjoittaa kirjakauppatoimintaa yhdessä toimipaikassa.  

 

Liitto voi omistaa ja hallita arvopapereita sekä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Liitto 

hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianmukaisen luvan. 

 

3§ Jäsenet 
Liiton jäseniä ovat: 

1) varsinaiset jäsenet, jollaiseksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja 

säännöt 

2) yhteisöjäsenet, jollaiseksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy liiton 

tarkoituksen ja säännöt 

 

Jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta liiton johtokunta. 

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 2.12.2009 hyväksytyn sääntömuutoksen jälkeen. 
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4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. 

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on 

liittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella vahingoittanut 

huomattavasti liittoa tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

5§ Jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää liiton varsinainen kokous. Maksut 

voivat olla erisuuruisia varsinaisille jäsenille sekä yhteisöjäsenille. Työttömille, opiskelijoille, 

eläkeläisille sekä muille vastaavassa taloudellisessa asemassa oleville varsinaisille jäsenille voidaan 

vahvistaa alennettu jäsenmaksu. 

 

6§ Johtokunta 
Liiton hallituksena toimii johtokunta, johon liiton varsinainen kokous valitsee kolmeksi (3) 

vuodeksi kerrallaan vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä. Yksi kolmasosa 

(1/3) johtokunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Kesken kauden johtokunnasta luopuneen 

tilalle varsinainen kokous valitsee uuden johtokunnan jäsenen jäljellä olevalle jäsenyyskaudelle. 

Johtokunta edustaa liittoa ja hoitaa sen asioita liiton kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yksi (1) tai kaksi (2) varapuheenjohtajaa 

joiden toimikausi on sama kuin johtokunnan toimikausi.  

 

Johtokunta valitsee liitolle pääsihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt ja 

määrittelee näiden tehtävät ja sopii talousarvion puitteissa heidän työehdoistaan. Johtokunta asettaa 

toimikaudekseen tarpeelliset toimielimet sekä pitää yllä liiton jäsenluetteloa. Johtokunta huolehtii 

lisäksi kaikista niistä asioista, jotka lain tai sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille. 

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. 

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi (6) jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7§ Liiton nimen kirjoittaminen 
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri tai taloudenhoitaja kukin 

yksin. 

 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus 
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 
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Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa 

ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) 

viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle. 

 

 

9§ Liiton kokoukset 

 

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti 

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. 

 

Liiton kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni sekä yhteisöjäsenen 

asianmukaisesti valtuuttamalla edustajalla yksi (1) ääni. 

 

Liiton kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

10§ Liiton kokousten koollekutsuminen 

 

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta 

ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, liiton kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 

sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Postitus tapahtuu jäsenen 

ilmoittamaan osoitteeseen. 

 

11§ Vuosikokous 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 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, vuosikertomus, ja tilintarkastajien lausunto 

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 

muille vastuuvelvollisille 

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

8) valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 

9) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä sekä 

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 

ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

 

12 § Paikallisosastot 
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Liiton tarkoitusta toteuttamaan voidaan perustaa eri paikkakunnilla toimivia rekisteröityjä 

yhdistyksiä paikallisosastoiksi, joihin sovelletaan näiden sääntöjen 3§:n yhteisöjäseniä koskevia 

määräyksiä. 

 

Hyväksyessään paikallisosaston liiton yhteisöjäseneksi johtokunta samalla vahvistaa 

paikallisosaston säännöt sekä myöhemmin niiden muutokset. 

 

Paikallisosastojen jäseninä olevilla muilla kuin liiton varsinaisilla jäsenillä ei ole äänioikeutta liiton 

kokouksissa. 

 

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkautumisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään 

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 

muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta. 

 

Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta 

päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 

tarkoitukseen.  

 

 

 

 

 

 


