
1www.kiropraktiikka.fi 

SUOMEN KIROPRAKTIKKOLIITON SÄÄNNÖT
Rekisteröity 13.01.2004

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Finlands Kiropraktorförbund rf, kansainvälisissä 
yhteyksissä epävirallisesti Finnish Chiropractic Union ja sen kotipaikka on Pori.

2 §

Liiton tarkoituksena on :

• toimia Suomessa toimivien kiropraktikoiden etujärjestönä ja edistää heidän ammatillista 
yhteenkuuluvaisuuttaan ja yhteisiä ammattietujaan;

• hoitaa suhteita kansainvälisiin kiropraktikkojärjestöihin ja toisiin kotimaisiin terveydenhuollo
nammattijärjestöihin.

• Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää jäsenilleen jatkokoulutusta  ja vastavalmistuneille 
työharjoittelu mahdollisuuksia, kokouksia, esitelmätilaisuuksia;

• levittää tietoa kiropraktiikasta;
• jäsentensä vastuuntunnon ja ammattitaidon ylläpitäminen ja kohottaminen ja kiropraktikoiden 

yleisen luottamuksen ja arvonannon kehittäminen.

3 §

Liittoon voi varsinaiseksi jäseneksi liittyä CCE (Council on Chiropractic Education) akreditoinnin 
saaneesta oppilaitoksesta valmistunut henkilö. Liiton kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 
18 vuotta täyttänyt sen tarkoitusperät hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Uudet jäsenet 
hyväksyy hakemuksesta liiton johtokunta. Kunniajäseneksi voidaan liiton kokouksessa johtokunnan 
esityksestä yksinkertaisella enemmistöllä kutsua sellainen koti- tai ulkomainen henkilö, joka on 
erityisellä tavalla kiropraktikkona ansioitunut tai toiminut ammattikunnan hyväksi. Äänioikeutettuja 
ja vaalikelpoisia ovat varsinaiset jäsenet.
Jäsenten edellytetään noudattavan liiton sääntöjä, Euroopan Kiropraktikkoliiton (ECU) eettisiä 
sääntöjä ja Suomen lakia. 

4 §

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle 
tai ilmoituksella siitä liitonkokouksessa. Jäsenen eroaminen tulee voimaan kahden kuukauden 
kuluttua eroamisilmoituksen saapumisesta, ellei johtokunta hakemuksesta suostu siihen, että ero 
tulee voimaan aikaisemmin.
Johtokunnalla on oikeus yksimielisellä päätöksellä asianosaista kuultuaan määräajaksi tai ainiaaksi 
erottaa liiton jäsen, joka on rikkonut sääntöjä tai hyvää hoitotapaa vastaan. Erotetulla on oikeus 
30 päivän kuluessa siitä, kun hän saa tiedon päätöksestä, mutta viimeistään 50 päivän kuluessa, 
kirjallisesti valittaa erottamisesta, jolloin johtokunta vie asian joko suoraan tai eettisen toimikunnan 
käsittelyn jälkeen, liiton kokouksen ratkaistavaksi. Erottamispäätöksen tekoon vaaditaan yhdessä 
kokouksessa ¾ enemmistö tai kahdessa perättäisessä kokouksessa yksinkertainen enemmistö. 
Jos jäsen jättää suorittamatta liitolle jäsenmaksunsa eikä suorita maksua neljän viikon kuluessa sen 
erääntymisestä, johtokunnalla on oikeus todeta hänen eronneen liitosta.

5 §
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Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille 
päätetään syyskokouksessa. Liittymismaksu on kolmin kertainen (300%) normaaliin vuotuiseen 
jäsenmaksuun verrattuna. Liittymismaksua ei peritä mikäli jäsen liittyy liittoon kuuden (6) 
kuukauden kuluessa valmistumisestaan tai Suomeen muuttamisestaan. Vuotuista jäsenmaksua 
ei peritä varsinaiselta jäseneltä sinä kalenterivuonna kun on valmistunut. Ensimmäisenä täytenä 
toimintavuotena peritään puolet (50%) täydestä jäsenmaksusta. Johtokunta voi kirjallisen 
hakemuksen perusteella raskauden, sairauden, osa-aika eläkkeen, pitkään maasta poissaolon 
tai muun vastaavan syyn takia aiheutuvista ansionmenetyksistä johtuen myöntää määräaikaisen 
alennuksen tai vapautuksen jäsen-/liittymismaksuista. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
Mikäli jäsen ei suorita jäsenmaksuaan liitolle eräpäivään mennessä, liitolla on oikeus periä korkoa 
eräpäivästä alkaen korkolain mukaisesti.

6 §

Liiton asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ja 
yksi varajäsen. Johtokunta valitaan syyskokouksessa ja sen toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunta 
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on 
päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on paikalla.
Johtokunta voi keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta nimittää tarvittavat toimihenkilöt ja 
asettaa toimikuntia eri tarkoituksia varten sekä vahvistaa ohjesääntöjä ja antaa määräyksiä.
Johtokunnan tehtävänä on:
1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi
2. pitää yhteyttä kansainvälisiin kiropraktikkojärjestöihin
3. edustaa liittoa ulospäin, tehdä liiton puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä 

kantajana ja vastaajana
4. kutsua kokoon liiton kokoukset sekä valmistaa niissä esille tulevat asiat
5. panna täytäntöön liiton kokousten tekemät päätökset
6. hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta
7. hyväksyä liiton jäseniksi pyrkivät ja tarvittaessa erottaa jäsen liitosta
8. hoitaa jäsenluetteloa ja koota määrätyt jäsenmaksut 
9. laatia ehdotus liiton vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi 

talousarvioehdotuksineen
10. hoitaa muut liittoa koskevat asiat.

7 §

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

8 §

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus 
on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee 
antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §

Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja 
syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään jos johtokunta tai liiton kokous niin 
päättää. Johtokunnan tulee kutsua kuukauden kuluessa ylimääräinen kokous koolle mikäli vähintään 
1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Jokaisella paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksunsa liitolle, on yksi 
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ääni.  Valtakirjalla ei voi äänestää.
Äänestykset ovat avoimia mikäli kukaan ei vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan 
puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Päätökset liiton kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin asiasta on 
erikseen säännöissä määrätty.

10 §

Liiton kokoukset  kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta kirjeitse tai 
sähköpostitse jäsenten antamiin osoitteisiin. 

11 §

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun se on laillisesti kokoonkutsuttu.

12 §

Liiton kevätkokouksessa 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
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. käsitellään ilmoitusasiat
9. kokouksen päättäminen.

Liiton syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 
6. vahvistetaan seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä yksi 

varajäsen.
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. käsitellään ilmoitusasiat
11. kokouksen päättäminen

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi hänen on 
ilmoitettava siitä kirjallisesta johtokunnalle viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Mikäli asia ei vaadi 
valmisteluja ja kokousaikaa on käytettävissä voi jäsen kokouksen työjärjestyksestä päätettäessä 
pyytää asian käsittelyä.
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13 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa, jos muutoksesta on ilmoitettu kokouskutsussa 
ja muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

14 §

Päätös liiton purkautumisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä liiton 
kokouksissa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.
Jos liitto purkautuu, on sen varat luovutettava jaettavaksi suomalaisten kiropraktiikan opiskelijoiden 
tukemiseen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

15 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen kiropraktikkoliiton sääntömääräisessä syyskokouksessa 
Porissa 2.11.2002. Muokattu Patentti- ja rekisterihallituksen 9.6.2003 antaman välipäätöksen 
mukaiseksi.

_________________   _________________
Tuomo Ahola,   Juho Koski, 
Suomen kiropraktikkoliiton pj.  syyskokouksen sihteeri
syyskokouksen pj.

Syyskokouksen pöytäkirjan tarkastajat:

_________________   ___/___/___  _________________   ___/___/___
paikka  aika  paikka  aika

_________________   _________________
Ragna Valli    Matti Kuuri-Riutta


