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JH/im 13.5.2022 

 

 

SUOMEN LÄÄKÄRILIITON SÄÄNNÖT 
(Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 13.12.2019, 13.5.2022)  

1 §  Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, nimi on Suomen 
Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund. 

 
 Liiton kotipaikka on Helsinki. Liiton virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi. 

Säännöt rekisteröidään ja pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä. 
 
Tarkoitus 

2 §  Liiton tarkoituksena on yhdistää Suomen lääkärit ammattikuntana sekä 
ylläpitää arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta maan lääkärikunnan 
keskuudessa. Liitto edistää lääkärin professiota, huolehtii lääkärien edun-
valvonnasta, edistää terveyttä ja potilaan parasta sekä puolustaa ihmisyyttä 
ja eettisiä arvoja kotimaassa ja kansainvälisesti. 

 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimin-

taa, järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja 
ja tekee esityksiä viranomaisille, edustaa omalla toiminnallaan Suomen 
lääkärikuntaa suhteissa muihin ammatillisiin yhteenliittymiin ja ulkomaisiin 
lääkärijärjestöihin sekä ryhtyy muihinkin edellä mainittuihin verrattaviin lää-
kärikunnan etujen valvomista ja yhteisten pyrkimysten edistämistä tarkoit-
taviin toimiin. Liitto voi omistaa julkaisu- ja palvelutoimintoihinsa liittyviä ja 
niitä turvaavia osakeyhtiöitä, kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöitä. 

 
Jäsenet 

3 §  Liitossa voi olla varsinaisia jäseniä, eläkeläisjäseniä, opiskelijajäseniä ja 
kunniajäseniä.  

 
Yleisenä edellytyksenä liiton jäsenyydelle on hallituksen hyväksyntä ja hen-
kilön hyvämaineisuus. Jäsenyyden edellytyksenä on lisäksi se, että jäse-
neksi pyrkivä henkilö on suorittanut sellaisen lääketieteellisen perustutkin-
non, jonka perusteella hän voi toimia lääkärinä Suomessa.  

 
 Liiton jäsenen velvollisuutena on suorittaa jäsenmaksunsa ja noudattaa 

liiton sääntöjä ja niihin perustuvia johtosääntöjä sekä liiton valtuuskunnan ja 
hallituksen päätöksiä ja ohjeita. 

 
 Varsinainen jäsen on jäsen, joka saa jäsenmaksua vastaan kaikki liiton 

jäsenedut ja -oikeudet. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, 
joka täyttää edellä kuvatut liiton jäsenyyden edellytykset.  

 
Eläkeläisjäsen on jäsen, joka saa valtuuskunnan kulloinkin päättämää 
alennettua jäsenmaksua vastaan muutoin samat jäsenedut ja -oikeudet 
kuin varsinainen jäsen, muttei äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta liiton vaa-
leissa. Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä erillisestä hakemuksesta var-
sinaisen jäsenen edellytykset täyttävä ja eläkkeellä kokonaan tai osittain 
oleva lääkäri. Eläkeläisjäsen voidaan myös hakemuksesta hyväksyä takai-
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sin liiton varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenryhmiä koskevat muutokset astuvat 
voimaan hakemusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. 
 
Opiskelijajäsen on valtuuskunnan erikseen päättämien periaatteiden mu-
kaisesti jäseneksi hyväksytty lääketieteen opiskelija. Opiskelijajäsen saa 
jäsenmaksutta liiton jäsenedut ja oikeudet valtuuskunnan kulloinkin päät-
tämässä laajuudessa. Opiskelijajäsenellä on kuitenkin aina äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus liiton vaaleissa.  
 
Valtuuskunta voi kutsua kunniajäseneksi lääkärin, joka on julkisessa toi-
minnassa erityisen ansioitunut, tai henkilön, joka on merkittävällä tavalla 
toiminut liiton pyrkimysten hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää, 
että ehdotus saa 4/5 äänestykseen osallistuneiden äänistä suljetussa lip-
puäänestyksessä. Kunniajäsen saa kaikki liiton jäsenedut ja -oikeudet. 

 
Jäsenmaksu 

4 §  Liitolla on oikeus periä jäseniltään jäsenmaksu, jonka suuruuden ja perus-
teet valtuuskunta vahvistaa. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsen-
ryhmille. Valtuuskunta voi lisäksi päättää sosiaalisista tai muista erityisistä 
syistä jäsenmaksuhuojennuksista jäsenryhmien sisäisille ryhmille, kuitenkin 
siten, että samaan sisäiseen ryhmään kuuluvien jäsenten kesken noudate-
taan samoja jäsenmaksuperusteita. 

 
 Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä. 
 
 Hallitus voi päteväksi katsottavan syyn perusteella myöntää jäsenelle va-

pautuksen jäsenmaksuvelvollisuudesta osaksi, kokonaan tai määräajaksi 
tai lykkäystä jäsenmaksun suorittamisesta. 

 
Eroaminen ja erottaminen 

5 §  Jos jäsen haluaa erota liitosta, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti liiton 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen vapautuu liiton jäsenyydestä 
välittömästi ko. ilmoituksen tehtyään, mutta on velvollinen suorittamaan jä-
senmaksun kulumassa olevalta kalenterivuodelta. 

 
 Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos hän 

1) on jättänyt täyttämättä velvollisuudet, joihin hän on liittoon liittymällä si-
toutunut, 

2) on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoit-
tanut liittoa, 

3) on toiminut lääkärikunnan etujen vastaisesti, toiminut vastoin lääkärin 
etiikkaa,  esiintynyt lääkärin arvoa alentavasti tai käyttäytynyt epäkolle-
giaalisesti tai 

4) ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
 Erottamisesta päättää liiton hallitus. Jos erottamispäätös perustuu muuhun 

syyhyn kuin jäsenmaksun laiminlyömiseen, jäsenellä on oikeus saattaa 
erottaminen valtuuskunnan ratkaistavaksi. Tästä hänen on ilmoitettava hal-
litukselle kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. 

 
Kurinpitotoimet 

6 §  Liitto voi antaa jäsenelleen varoituksen, julkisen varoituksen tai erottaa hä-
net liitosta. Varoituksen antamista tai jäsenen erottamista koskeva päätös 
voidaan julkaista Suomen Lääkärilehdessä hallituksen niin päättäessä. 
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Tarkemmat säännökset kurinpitotoimista sisältyvät valtuuskunnan vahvis-
tamaan Suomen Lääkäriliiton kollegiaalisuuselinten johtosääntöön. 

 
Tili- ja toimintavuosi 

7 §  Liiton tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi. 
 
Julkaisu 

8 §  Liiton virallinen julkaisu on Suomen Lääkärilehti – Finlands Läkartidning. 
 
Paikallis- ja alaosastot 

9 §  Sisäistä toimintaansa varten liitto jakaantuu epäitsenäisiksi paikallisosas-
toiksi. Liiton jäsen kuuluu ensisijaisesti siihen paikallisosastoon, jonka alu-
eella hänellä on pysyvä toimipaikka, muussa tapauksessa siihen paikal-
lisosastoon, jonka alueella hänellä on asuinpaikka. 

 
 Niin ikään liiton jäsenet voivat erikois- ja toimialoittain yhteen liittymällä 

muodostaa liiton piirissä epäitsenäisiä alaosastoja. Niiden jäsenyys on va-
paaehtoinen. 

 
 Paikallisosastojen ja alaosastojen tulee alistaa sääntönsä ja niiden muutok-

set liiton hallituksen vahvistettavaksi ja säännöissä tulee olla määrättynä, 
että 
1) paikallisosasto tai alaosasto on Suomen Lääkäriliiton paikallisosasto tai 

vastaavasti alaosasto, 
2) paikallisosaston tai alaosaston jäsenenä voi olla vain liiton jäsen, 
3) paikallisosaston tai alaosaston on vuosittain lähetettävä liiton hallituk-

selle ilmoitus puheenjohtajastaan, sihteeristään ja hallituksestaan ja et-
tä 

4) paikallisosastot ja alaosastot toimittavat liitolle vuosikertomuksensa. 
 
 Paikallisosastojen tulee olla alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla 

keskenään yhteistyössä. 
 
Organisaatio 

10 §  Liiton äänioikeutetut jäsenet käyttävät päätösvaltaa valitessaan valtuus-
kunnan. 

 
 Valtuuskunta liiton korkeimpana päättävänä elimenä käyttää näistä sään-

nöistä johtuvin rajoituksin yhdistyslain mukaisesti yhdistyksen jäsenille kuu-
luvaa päätösvaltaa. 

 
 Valtuuskunta asettaa liiton toimeenpanevana elimenä toimivan hallituksen. 
 
 Valtuuskunta asettaa liiton kollegiaalisuuselimenä toimivan kollegiaalisuus-

neuvoston. 
 
 Liiton sisäistä toimintaa varten valtuuskunta ja hallitus voivat asettaa pysy-

viä valiokuntia tai jaoksia ja tilapäisiä toimikuntia.  
 
Valtuuskunnan vaali 

11 §  Valtuuskunnan vaali suoritetaan postitse, teknistä apuvälinettä käyttäen 
taikka edellä mainittujen yhdistelmänä toimitettavilla vaaleilla joka kolmas 
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vuosi hallituksen määräämänä ajankohtana ja hallituksen määräämin ta-
voin syys-lokakuussa. Valtuuskunnan toimikausi on kolmivuotinen ja se al-
kaa vaalia seuraavan joulukuun ensimmäisenä päivänä.  

 
 Valtuuskunta valitaan välittömillä, salaisilla ja suhteellisilla, yhdistyslain 

29 §:n 3 mom:n 2 kohtaan perustuvilla vaaleilla, joissa koko maa on yhtenä 
vaalipiirinä ja joissa liiton jokaisella ennen vaalivuoden kesäkuun alkua hy-
väksytyllä äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. 

 
 Tarkemmat määräykset vaalista annetaan vaalijärjestyksessä, jonka val-

tuuskunta vahvistaa ja jossa on otettava huomioon seuraavaa: 
 

1) Vaaleissa käytetään yhdenmiehenlistoja, jotka voivat muodostaa vaali-
liittoja ja vaalirenkaita. 

2) Vaalikelpoinen on liiton äänioikeutettu jäsen. Jos jäsen on pysyvässä 
työsuhteessa liittoon, hän ei saa asettua ehdokkaaksi valtuuskunnan 
vaaleissa. 

3) Ehdokkaita vaaliin voivat asettaa kaikki liiton äänioikeutetut jäsenet. 
 
Valtuuskunta 

12 §  Valtuuskunnassa on 60 jäsentä sekä varajäseniä, huomioon ottaen mitä 16 
§:ssä edellytetään. Valtuuskunta on päätösvaltainen 31 jäsenen läsnä ol-
lessa. 

 
 Valtuuskunnan asiana on 

1) ohjata hallituksen toimintaa,  
2) vahvistaa liiton säännöt, liiton rahastojen säännöt kollegiaalisuuselinten 

johtosääntö, tilintarkastuskomitean ohjesääntö, valtuuskunnan vaalijär-
jestys ja työjärjestys sekä lääkärin vala, lääkärin eettiset ohjeet ja lääkä-
rin kollegiaalisuusohjeet,  

3) määrätä valtuuskunnan, hallituksen sekä näiden asettamien valiokun-
tien tai jaosten ja toimikuntien jäsenten palkkiot ja päiväraha sekä  

4) päättää pysyvien toimien perustamisesta. 
 
Valtuuskunnan kokoukset 

13 §  Valtuuskunta kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin huhti-
toukokuussa (kevätkokous) ja marras-joulukuussa (syyskokous) sekä tar-
peen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Valtuuskunnan vaalivuonna val-
tuuskunta kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin huhti-
toukokuussa (kevätkokous) ja joulukuussa (syyskokous). Ylimääräinen ko-
kous on kutsuttava koolle, jos valtuutetut niin päättävät tai vähintään 1/10 
valtuuskunnan jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti 
pyytää. Hallitus voi päättää valtuuskunnan kokouksen pitämisestä myös lii-
ton kotipaikan ulkopuolella. Valtuuskunnan kokoukseen voi hallituksen pää-
töksellä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuväli-
neen avulla kokouksen aikana. 

 
 Varsinaisessa kevätkokouksessa 

1) esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös 
edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus ja 

2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

 
 Varsinaisessa syyskokouksessa 

1) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi, 
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2) vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi, 
3) määrätään seuraavana vuonna perittävien jäsenmaksujen suuruudet, 
4) valitaan liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet 

erovuoroisten tilalle, 
5) valitaan kollegiaalisuusneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle, 
6) valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan Patentti- ja rekisterihalli-

tuksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintar-
kastaja ja hänelle varamies sekä 

7) valitaan 3–6 jäsentä liiton taloudenhoidon ja hallinnon tarkoituksenmu-
kaisuutta arvioivaan tilintarkastuskomiteaan. 

 
Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

14 §  Valtuuskunnan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa toimitetaan ko-
kouksen alussa valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. 
Nämä valitaan valtuuskunnan keskuudesta, ja heidän toimikautensa kestää 
valtuuskunnan kolmivuotisen toimikauden ajan.  

 
 Jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan liiton halli-

tukseen, on hänen tilalleen valittava uusi puheenjohtaja. 
 
 Valtuuskunnan puheenjohtajan estyneenä ollessa tai pitäessä sitä muutoin 

tarkoituksenmukaisena puheenjohtajan tehtäviä hoitaa valtuuskunnan va-
rapuheenjohtaja. 

  
 Milloin valtuuskunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valitut eivät 

ole enää valtuuskunnan jäseniä tai ovat muusta syystä estyneet toimimasta 
valtuuskunnan puheenjohtajana, liiton puheenjohtaja avaa valtuuskunnan 
kokouksen ja toimii puheenjohtajana siksi, kunnes valtuuskunta on suorit-
tanut puheenjohtajan vaalin. 

 
Valtuuskunnan kokouskutsu 

15 §  Kutsu valtuuskunnan varsinaiseen kokoukseen toimitetaan kuukautta ja 
ylimääräiseen kokoukseen viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tiedoksi val-
tuuskunnan jäsenille. Erittäin kiireellisissä asioissa voidaan kutsu toimittaa 
todisteellisesti vuorokautta ennen kokousta.  

 
 Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muu asia 

voidaan, mikäli ei yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu, ottaa käsiteltäväksi, 
jos kokous vähintään 2/3 enemmistöllä siihen suostuu. 

 
 Mikäli valtuuskunnan jäsen tekee hallitukselle 40 päivää ennen valtuuskun-

nan kokousta esityksen yksilöimänsä päätösehdotuksen sisältävän asian 
käsittelystä valtuuskunnan kokouksessa, hallituksen tulee ottaa asia ko-
kouskutsuun sekä kokouksen esityslistassa tai valtuuskunnan kokouksessa 
ilmoittaa kantansa tehtyyn esitykseen. 

 
Valtuuskunnan varajäsenet 

16 §  Mikäli valtuuskunnan jäsen ilmoittaa ennen kokousta hallitukselle olevansa 
estynyt saapumasta johonkin valtuuskunnan kokoukseen, hallitus kut-
sukoon hänen tilalleen kokoukseen lähinnä eniten ääniä saaneen eli vara-
jäsenen siitä vaaliliitosta tai ellei se ole mahdollista, siitä vaalirenkaasta, 
josta jäsen on tullut valituksi. Valtuuskunnan puheenjohtajan tulee kokouk-
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sen alussa todeta ilmoitetut esteet ja paikalle saapuneiden varajäsenten 
puhe- ja äänioikeus. 

 
 Jos valtuuskunnan jäsenen paikka kuoleman tai myönnetyn eron johdosta 

tulee avoimeksi, tulee hallituksen kutsua vaalikauden jäljellä olevaksi ajaksi 
valtuuskunnan jäseneksi edellä tarkoitettu varajäsen siitä vaaliliitosta tai 
ellei se ole mahdollista, siitä vaalirenkaasta, josta jäsen on tullut valituksi. 

 
 Mikäli valtuuskunnan jäsen tulee valituksi hallituksen jäseneksi, myönne-

tään hänelle ero valtuuskunnan jäsenyydestä hallituksen jäsenyyden ajaksi. 
Tällöin tulee hallituksen kutsua vaalikauden jäljellä olevaksi ajaksi valtuus-
kunnan jäseneksi edellä tarkoitettu varajäsen siitä vaaliliitosta tai ellei se 
ole mahdollista, siitä vaalirenkaasta, josta jäsen on tullut valituksi. 

 
Hallitus 

17 §  Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joita kut-
sutaan liiton puheenjohtajaksi ja liiton varapuheenjohtajiksi, sekä seitsemän 
muuta jäsentä. 

 
 Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan vuodeksi kerrallaan. 

Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa 
joka toinen vuosi kolme ja joka toinen vuosi neljä, ensimmäisenä vuonna 
arvan perusteella kolme ja sen jälkeen järjestyksessä hallituksessa kauim-
min olleet. Myönnettäessä hallituksen jäsenelle ero kesken toimikautta, va-
litaan hänen sijaansa tuleva hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudek-
si. 

 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai jos vähintään kolme halli-

tuksen jäsentä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtajana toi-
mivan lisäksi vähintään viisi jäsentä on kokouksessa läsnä. 

 
Hallituksen tehtävät 

18 §  Hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi mikä johtuu yhdistyslaista ja näistä 
säännöistä, 
1) hoitaa liiton asioita ja edustaa sitä, 
2) panna täytäntöön valtuuskunnan päätökset, 
3) vastata liiton talouden hoidosta ja huolehtia siitä, että tilit päätetään kul-

takin vuodelta ja annetaan hyvissä ajoin tilintarkastajille, 
4) huolehtia lääkärien edunvalvonnasta, 
5) hyväksyä lääkäreitä koskevat virka- ja työehtosopimukset, päättää la-

kon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä hakukiellon antamisesta ja 
peruuttamisesta, 

6) kollegiaalisuuselinten johtosäännön mukaisesti käsitellä kollegiaali-
suusneuvoston päätöksistä tehdyt valitukset sekä päättää julkisen va-
roituksen antamisesta liiton jäsenelle ja jäsenen erottamisesta liitosta, 

7) järjestää liiton toimiston työskentely, valvoa sitä ja päättää liiton toimi-
henkilöiden palkkaamisesta, 

8) hyväksyä liiton alaosastot sekä paikallisosastot ja ohjata niiden toimin-
taa ja 

9) suorittaa tarpeelliset valmistelutoimet valtuuskunnan kokouksia ja val-
tuuskunnan jäsenten vaalia varten. 

  
 Hallitus voi perustaa tilapäisiä toimia taloussuunnitelman määrärahojen 

puitteissa. 
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 Hallitus voi päättää liiton omaisuuden kiinnittämisestä. Se voi myös päättää 

omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta, ellei kysymys ole liiton toiminnan 
kannalta huomattavasta omaisuudesta. 

 
 Hallitus voi alistaa päätöksensä valtuuskunnan hyväksyttäväksi. 
 
 Kollegiaalisuusneuvosto 

19 §  Kollegiaalisuusneuvosto toimii liiton hallituksen ja valtuuskunnan lisäksi 
kollegiaalisuuselimenä. Tarkemmat määräykset kollegiaalisuusneuvostosta 
annetaan sitä koskevassa johtosäännössä. 

 
Tilintarkastajat 

20 §  Tilintarkastajien tulee vuosittain kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan kevät-
kokousta antaa hallitukselle kirjallinen lausunto liiton taloudenhoidosta ku-
luneena tilivuotena ja samalla tehdä ne ehdotukset, joihin tarkastus on an-
tanut aihetta. Hallituksen tulee viipymättä lähettää tilintarkastajain kertomus 
valtuuskunnan jäsenille. 

 
Vaalit ja äänestäminen 

 21 §  Valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajan vaalissa valittavan tulee saa-
da yli puolet annetuista äänistä. 

 
 Valtuuskunnan kokouksessa ja liiton monijäsenisissä toimielimissä ratkai-

see äänten mennessä tasan vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä 
arpa ja muutoin puheenjohtajan ääni. 

 
 Vaali, jossa on useampia valittavana, toimitetaan henkilökohtaisena suh-

teellisena vaalina, jos 1/5 kokouksessa läsnä olleista valtuutetuista sitä 
vaatii. 

 
Nimenkirjoittajat 

22 § Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja liiton varapuheenjohtajat ja 
hallituksen määräämät hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä tai joku heis-
tä yhdessä hallituksen siihen määräämän liiton toimihenkilön kanssa. 

 
Liiton purkaminen 

23 § Päätös liiton purkamisesta voidaan tehdä valtuuskunnan kokouksessa, jos 
asia on mainittu liiton aikakauslehdessä kahta kuukautta ennen kokousta 
julkaistussa tiedotteessa. Tämä päätös samoin kuin näiden sääntöjen 
muuttamista koskeva päätös on tehtävä vähintään 4/5 enemmistöllä äänes-
tyksessä annetuista äänistä. 

 
 Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on liiton hallussa ja hoidossa olevat 

rahastot, jotka ovat kertyneet määrättyjä erikoistarkoituksia varten tai mää-
rätyillä ehdoilla annettuina lahjoituksina, hoidettava ja käytettävä näistä ra-
hastoista voimassa olevien sääntöjen ja lahjoituskirjoihin liittyvien määräys-
ten mukaisesti. 

 
 Liiton muut rahastot ja varat luovutetaan Finska Läkaresällskapet r.f. ja 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim r.y. -nimisille yhdistyksille suhteessa 
niiden jäsenmäärään käytettäviksi liiton sääntöjen 2 §:stä ilmenevien tarkoi-
tusperien toteuttamiseksi. 



  8 (8) 

 

 
 
Voimaantulo 

24 §    Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity yhdistysrekisteriin ja 
korvaavat liiton aiemmin voimassa olleet säännöt. Ennen näiden sääntöjen 
voimaantuloa osittain tai kokonaan eläkkeelle siirtyneet jäsenet säilyttävät 
kuitenkin näiden sääntöjen voimaantulon jälkeen ne jäsenedut ja -oikeudet 
sekä velvollisuudet, jotka heillä ovat olleet aikaisemmin voimassa olleiden 
sääntöjen ja valtuuskunnan päätösten perusteella.  

 
 

 
           


