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LAL:n säännöt
1.
Nimi
Liiton nimi on Linja-autoliitto ry. Näissä säännöissä käytetään Linja-autoliitto ry:stä nimitystä liitto.

2.
Kotipaikka
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3.
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Liitto on Suomessa ammattimaista linja-auto- ja henkilöautoliikennettä, josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä linja-autoliikenne, harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen toimialajärjestö, ja sen
tarkoituksena on edustaa jäseniä sekä valvoa linja-autoliikenteen yhteisiä etuja.
Liitto toteuttaa tarkoitustaan
• valvomalla ja kehittämällä maan linja-autoliikennettä siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla
toimii julkisena liikennemuotona ja muodostuu liikenteenharjoittajille taloudellisesti
kannattavaksi toiminnaksi,
• pyrkimällä turvaamaan bussiliikenteelle muiden liikennemuotojen kanssa tasapuoliset
kilpailuedellytykset,
• antamalla viranomaisille lausuntoja linja-autoliikennettä koskevissa kysymyksissä,
• avustamalla jäseniään niiden asioidessa viranomaisten kanssa,
• edistämällä jäsentensä toiminnan kannattavuutta tarjoamalla niille voittoa tavoittelematta
palveluja tutkimuksen, koulutuksen, selvitysten ja tilastojen muodossa ja
• kehittämällä ja edistämällä maan liikenneoloja linja-autoliikenteen ja muiden liikennemuotojen
välillä

4.
Jäsenyys
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen
henkilön, jolla on Suomessa joukkoliikennelupa ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä sekä
liittokokouksen ja liiton hallituksen antamia määräyksiä. Edellytyksenä jäseneksi hyväksymiselle ja
jäsenenä olemiselle on se, että kaikki samaan omistukseen kuuluvat ammattimaista
henkilöliikennettä harjoittavat yritykset ovat liiton jäseniä, ellei hallitus painavasta syystä toisin
päätä. Jäsenyyttä on haettava samanaikaisesti liitosta ja asianomaisesta liiton osastosta.
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Liiton kannattajajäseneksi voivat päästä
• linja-autoliikenteen harjoittamista varten perustettuun yhtiöön osakkaiksi liittyneet tai sellaisena
olleet henkilöt,
• liikenteenharjoittajat, jotka ovat lopettaneet liikenteensä ja ovat aikaisemmin kuuluneet jäseninä
liittoon, sekä
• liikennettä ja matkailua palvelevat oikeuskelpoiset yhteisöt ja yhdistykset.
Kannattajajäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta liittokokouksissa. Liitto voi myös ottaa
yhteistyöjäseneksi liikenteen ja matkailun piirissä toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yhdistyksiä.
Yhteistyöjäsenillä on liittokokouksissa puheoikeus.
Liiton kunniajäseneksi voi liittokokous hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on erityisesti
ansioitunut toiminnassaan liitossa tai sen ulkopuolella liiton päämäärien hyväksi. Kunniajäsenellä
ei ole liitossa äänioikeutta.
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Liiton yhteistyöeliminä toimivat osastot
Liiton hallituksen määrittelemällä alueella kotipaikkaa pitävät varsinaiset jäsenet muodostavat
liiton osaston, joka toimii itsenäisenä yhdistyksenä hallituksen laatimien mallisääntöjen mukaan.
Varsinaisen jäsenen tulee kuulua kotipaikkansa mukaisen liiton yhteistyöelimenä toimivaan
osastoon.
Osastojen kokouksissa ovat päätösvaltaisia osastojen varsinaiset jäsenet, joilla kullakin on
kalenterivuoden alussa omistamansa tai hallitsemansa ammattimaiseen käyttöön
moottoriajoneuvorekisteriin merkityn linja-auton ja henkilöauton perusteella seuraavat äänimäärät:
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Linja-autojen ja henkilöautojen yhteenlaskettu äänimäärä ei voi ylittää samasta automäärästä linjaautojen perusteella saatavaa äänimäärää.
Osaston kokouksessa ei sellainen jäsen saa käyttää äänivaltaa, joka ei ole maaliskuun loppuun
mennessä maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan. Varsinainen jäsen voi kuitenkin olla myös
vieraan osaston jäsen ja käyttää puhe- ja äänivaltaansa, osastosta valittavien liiton hallituksen jäsenja varajäsenehdokkaiden vaalia lukuun ottamatta, sen automäärän mukaan, joka tarvitaan
asianomaisen jäsenen mainitun osaston alueella hoitaman liikenteen ylläpitämiseksi. Tällainen jäsen
on velvollinen samassa suhteessa osallistumaan osaston jäsenelleen määräämien maksujen
suorittamiseen. Osastojen tulee noudattaa liiton päätäntävaltaa käyttävien elinten antamia
määräyksiä ja suorittaa näiden antamia tehtäviä.
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6.
Liiton hallinto
Liiton päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja hallitus.
Liiton asioita hoitavat hallitus, hallituksen työvaliokunta, liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.
Toiminnan tehostamiseksi ja asioiden hoidon
edistämiseksi liiton toimisto jakautuu osastoihin sen mukaan kuin hallitus päättää.

7.
Liittokokous
Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain huhti-syyskuun välisenä aikana edellisen
liittokokouksen määräämässä paikassa.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun kokous itse päättää
sen koollekutsumisesta. Ylimääräinen liittokokous on myös kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10
liiton jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Kutsu liittokokoukseen lähetetään jokaiselle liiton jäsenelle ja yhteistyöelimenä toimivalle osastolle
kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

8.
Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarpeelliset kokousvirkailijat.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Tarkastetaan valtakirjat ja ääniluettelot.
6. Esitetään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta.
7. Esitetään tilintarkastajien kertomus.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
10.Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
11.Päätetään liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi.
12.Päätetään seuraavan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksuista sekä niiden suorittamisen
perusteista ja suoritustavoista.
13.Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio.
14.Valitaan liiton puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
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15.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä erovuoroisten
tilalle seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.
16.Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan
kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
17.Määrätään paikka seuraavaa liittokokousta varten.
18.Käsitellään muut hallituksen ja liittoneuvoston esittämät sekä sellaiset jäsenten ehdottomat
kysymykset, jotka jäsenet ovat hallitukselle kirjallisesti esittäneet vähintään 30 päivää ennen
liittokokousta.

9.
Edustus liittokokouksissa
Virallisiksi edustajiksi liittokokoukseen ovat yhteistyöeliminä toimivat osastot oikeutettuja
lähettämään kaksi henkilöä varsinaisten jäsentensä yhteisen äänimäärän ensimmäiseltä 10-luvulta
sekä sen jälkeen yhden kultakin alkavalta 20-luvulta. Edustajilla tulee olla osastojen
allekirjoittamat valtakirjat. Kokousedustaja voi käyttää kokouksessa yhden muun
kokousedustajaksi valitun äänioikeutta estyneen kokousedustajan valtakirjaan merkityn
siirtovaltuutuksen esittämällä. Kaikilla muillakin liiton jäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.

10.
Äänestys ja vaalit liittokokouksissa
Kullakin liiton yhteistyöelimenä toimivan osaston edellisessä pykälässä tarkoittamalla virallisella
edustajalla on yksi ääni. Edustaja voi kuitenkin lisäksi äänestää valtakirjalla yhden edustajan
puolesta. Milloin näissä säännöissä ei toisin määrätä, päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta on
annettu yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee avoimessa äänestyksessä
puheenjohtajan ääni ja suljetussa äänestyksessä arpa.
Liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei kukaan
edustajista vaadi suljettua äänestystä. Muut äänestykset ja vaalit ovat niin ikään avoimet, ellei
edustajien enemmistö vaadi suljettua äänestystä.
Jokaisella 12§:n 3 momentin tarkoittamalla äänestysalueella on mahdollisuuksien mukaan ja 12§:n
1 momentin määräämissä rajoissa oikeus saada liiton hallitukseen varsinaisen liittokokouksen
vahvistama määrä varsinaisia jäseniä ja henkilökohtaisia varajäseniä.
Äänestysalueen varsinaisten jäsenten on kokouksessa vähintään 30 päivää ennen sitä varsinaista
liittokokousta, jossa äänestysalueen ehdokkaista päätetään, tehtävä kolme ehdokasta käsittävä
ehdollepanojärjestys, jonka perusteella vaali liittokokouksessa toimitetaan. Ehdollepano on tehtävä
äänestysalueella kotipaikkaa pitävistä varsinaisista jäsenistä. Samaan äänestysalueeseen kuuluvat
osastot voivat keskenään sopia ehdollepanon tekemisestä vuoron mukaan. Ehdollepano on
suosituksena liittokokoukselle hallitusta valittaessa. Liittokokouksessa on jokaisen äänestäjänä
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toimivan edustajan äänestettävä sekä hallituksen varsinaista jäsentä että varajäsentä paitsi valittaessa
vain varajäsentä, jolloin vain tätä äänestetään. Muunlainen äänestyslippu on hylättävä.

11.
Liittoneuvosto
Liittoneuvoston muodostavat liiton hallituksen varsinaiset jäsenet ja kunkin osaston nimeämä ja
kokouksiin kustantama edustaja, jonka tulee edustaa liiton ja osaston varsinaista jäsentä. Hallitus
voi lisäksi kutsua asiantuntemuksen perusteella myös muita Linja-autoliiton jäsenten edustajia.
Liittoneuvosto toimii liiton neuvoa-antavana elimenä käyttämättä liitolle kuuluvaa päätäntävaltaa.
Liittoneuvosto kokoontuu vähintään kerran kalenterivuoden aikana hallituksen päättämänä
ajankohtana.

12.
Liiton hallitus
Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 9-15 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet tulee valita siten, että he edustavat
tasaisesti maan eri alueita sen mukaan kuin liiton jäsenten kotipaikat ovat jakautuneet. Hallituksen
varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tulee olla tai edustaa liiton varsinaisia jäseniä.
Lisäksi hallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja.
Liiton hallituksen vaalia varten varsinainen liittokokous päättää, millä tavoin osastot yksin tai
yhdessä muodostetaan äänestysalueiksi sekä määrää näiltä alueilta valittavaksi esitettävien
hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkaiden lukumäärän.
Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joiden toimikausi on kolme kalenterivuotta, valitaan
liittokokouksessa siten, että kunakin vuonna eroaa yksikolmasosa (1/3) varsinaisista jäsenistä ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Hallituksen jäsenen tai varajäsenen erotessa tai tullessa kesken toimikautta muutoin esteelliseksi
edustamaan sitä äänestysaluetta, jolta hän on tullut valituksi, suoritetaan seuraavassa
liittokokouksessa täydennysvaali eronneen jäsenen tai varajäsenen jäljelläolevaksi toimikaudeksi
noudattaen samoja määräyksiä kuin erovuoroisia jäseniä valittaessa. Uutta varajäsentä valittaessa
osasto asettaa vain kaksi ehdokasta.
Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallitukseen ei
saa valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua täyttää 67 vuotta.
Hallitus kokoontuu liiton puheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna vähintään
puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Hallitus voi vahvistaa itselleen työjärjestyksen. Sen lisäksi mitä esteellisyydestä on yhdistyslaissa
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säädetty, hallituksen jäsen on esteellinen käsiteltäessä hänen edustamaansa yritystä tai yritysryhmää
koskevaa liikennelupa- tms. asiaa.

13.
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on mm.:
• seurata tarkoin kehitystä liiton toimintapiirissä ja ryhtyä niihin toimenpiteisiin, jotka ovat omiaan
edistämään liiton tarkoitusperiä,
• päättää asioista, jotka eivät yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuulu liittokokoukselle,
• hyväksyä jäsenhakemukset,
• erottaa jäsen sääntöjen 20§:ssä mainitussa tapauksessa,
• hoitaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa liiton taloutta, vastata siitä sekä jättää tilintarkastajille
toimintakertomus,
• kutsua liittokokous koolle ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,
• esittää liittokokoukselle kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
• laatia seuraavalle kalenterivuodelle tulo- ja menoarvio ja esittää se liittokokoukselle,
• huolehtia liittokokouksen päätösten toimeenpanosta, edustaa liittoa ulospäin, päättää työryhmien
ja muiden yhteistoimintaryhmien muodostamisesta ja nimittää niiden jäsenet,
• antaa viranomaisille lausuntoja linja-autoliikennettä koskevissa asioissa kuultuaan tarvittaessa
liiton yhteistoimintaeliminä toimivia osastoja,
• valvoa osastojen toimintaa, vahvistaa näiden säännöt, määrätä niiden alueelliset rajat ja pitää
jäsenluetteloa,
• ottaa palvelukseen ja erottaa toimitusjohtaja ja hänen ehdotuksestaan hänen lähimmät alaisensa
sekä päättää heidän työsuhteensa ehdoista,
• valvoa näiden sääntöjen noudattamista.
Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
lukuunottamatta linja-autoasematoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita.

14.
Hallituksen työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja,
kahdesta neljään hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan valitsemaa jäsentä, Oy
Matkahuolto Ab:n toimitusjohtaja sekä liiton toimitusjohtaja,
Työvaliokunta hoitaa hallituksen apuna ja sen antamin valtuuksin liiton juoksevia asioita ja
valmistelee hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita.
Työvaliokunnan kokoontumisen, päätösvaltaisuuden ja äänestysten suhteen noudatetaan 12§:n
määräyksiä.
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15.
Liiton puheenjohtaja
Liittokokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema liiton puheenjohtaja, joka ilman eri vaalia
samalla on hallituksen jäsen, toimii liittoneuvoston, hallituksen ja sen työvaliokunnan
puheenjohtajana. Liiton puheenjohtajaksi ei saa valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua
täyttää 67 vuotta.

16.
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävän on mm.:
• toimia liiton tarkoitusperien edistämiseksi ja liiton kehittämiseksi,
• valmistella ja esitellä hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa esille tulevat asiat,
• huolehtia hallituksen ja sen työvaliokunnan päätösten toimeenpanosta,
• huolehtia siitä, että liiton, liittoneuvoston, hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa
pidetään pöytäkirjaa,
• johtaa liiton toimistoa ja järjestää siellä olevat työt,
• huolehtia liiton talouden hoidosta ja kirjanpidosta,
• huolehtia liittokokouksen, liittoneuvoston ja hallituksen koollekutsumiseen liittyvistä käytännön
toimenpiteistä,
• esitellä käsiteltävät asiat liittokokouksessa, liittoneuvostossa ja hallituksen kokouksissa,
• edustaa ilman eri valtuutusta liittoa ulospäin viranomaisten edessä sekä hallituksen
toimeksiannosta tuomioistuimissa,
• ottaa palvelukseen ja erottaa muut paitsi ne toimihenkilöt, joista hallitus päättää.
Toimitusjohtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa hallituksen toimitusjohtajan varamieheksi
määräämä henkilö.

17.
Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi
määrätä liiton toimi- tai luottamushenkilön kirjoittamaan yksin liiton nimen pankki-, posti- ja
muissa juoksevissa asioissa.
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18.
Maksut
Liiton jokaisen varsinaisen jäsenen on suoritettava liitolle liittymismaksu ja jäsenmaksuja, joiden
suuruudet, ja suoritustavat liittokokous hallituksen esityksestä määrää ja vahvistaa. Liittymismaksu
voidaan porrastaa jäsenen hallinnassa olevan automäärän mukaan. Jäsenmaksu koostuu
perusmaksusta ja automaksusta. Perusmaksu on kaikille jäsenille samansuuruinen. Automaksu on
jäsenen kalenterivuoden alussa hallinnassa ammattimaisessa henkilöliikenteessä oleva automäärä
kerrottuna liittokokouksen vahvistamalla euromäärällä. Automaksu voidaan vahvistaa eri
suuruiseksi linja-autolle ja henkilöautolle. Jos liitolle ei ole ilmoitettu automäärää, maksu
määräytyy joukkoliikenneluvan tai muun luotettavan selvityksen mukaan.
Kannattajajäsen ja yhteistyöjäsen suorittaa ainoastaan tälle määrätyt jäsenmaksut. Kunniajäsen
suorittaa jäsenmaksun vain, jos hän samalla on varsinainen jäsen. Maksut on suoritettava
hallituksen määräämän ajan kuluessa.

19.
Liiton tilit
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen kertomus on jätettävä viimeistään 15.
huhtikuuta mennessä tilintarkastajille, joiden tulee toukokuun 15. päivään mennessä antaa tileistä ja
liiton hallinnosta lausuntonsa liiton hallitukselle.

20.
Jäsenyyden lakkaaminen ja sääntöjen vastainen menettely
Varsinainen jäsen voi erota liitosta yhdistyslaissa säädetyllä tavalla. Jäsenyys lakkaa yhden vuoden
kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Jos irtisanoutuminen tapahtuu kesäkuun loppuun
mennessä, jäsenyys lakkaa ko. kalenterivuoden lopussa. Jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle
jäsenmaksun jäsenyyden päättymiseen asti. Jäsen, joka kieltäytyy noudattamasta liiton sääntöjä,
laiminlyö jäsen- tai muut maksunsa tai menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella vahingoittaa
liiton, liiton yksin tai yhdessä liiton osastojen kanssa omistaman tai hallitseman linjaautoasematoimintaa harjoittavan yhtiön tai toisen jäsenen toimintaa taikka kuuluu jäsenenä liiton
kanssa kilpailevaan yhdistykseen, voidaan liiton hallituksen päätöksellä heti erottaa liitosta. Erottaa
voidaan myös jäsen, joka ei enää täytä jäsenyydelle näissä säännöissä asetettuja edellytyksiä.
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Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, jos tämä ei ole kesäkuun loppuun mennessä
maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan.
Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta heti, kun jäsen lopettaa toimintansa tai
luovuttaa tai menettää toimilupansa tai luovuttaa ne linja-autot, joiden perusteella jäsen on ollut
liiton jäsenenä tai joutuu konkurssitilaan. Jos jäsen on tahallisesti rikkonut näitä sääntöjä, niiden
edellyttämässä järjestyksessä tehtyjä päätöksiä, niiden perusteella annettuja ohjeita tai sellaisia
yleisesti noudatettuja liikenteenharjoittajia koskevia periaatteita, joiden syrjäyttäminen ilmeisesti on
omiaan heikentämään liikenteenharjoittajien asemaa tai vaikeuttamaan liiton toimintaa, voi hallitus
asian laadun mukaan joko antaa jäsenelle varoituksen tai velvoittaa jäsenen suorittamaan liitolle
hyvityksen. Hyvitys, joka määrätään rikkomuksen laadun ja sen aiheuttaman vahingon mukaan, voi
olla jäsenelle enintään viimeksi vahvistetun jäsenmaksun määrä viisinkertaisena.
Hyvityksen määrää hallitus. Jäsen, joka on tyytymätön hänen maksettavakseen määrättyyn
hyvitykseen, voi saattaa asian välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Asian käsittelyssä
välimiesoikeudessa noudatetaan välimiesmenettelystä annetun lain säännöksiä.
Jäsenyyden päättyminen liitossa ei estä hyvitystä koskevan menettelyn vireillepanoa eikä vireillä
olevan menettelyn saattamista loppuun.

21.
Sääntöjen muuttaminen
Hallitus, liiton yhteistyöelimenä toimiva osasto tai liiton jäsen voi tehdä ehdotuksen näiden
sääntöjen muuttamisesta. Osaston tai jäsenen on tehtävä ehdotus kirjallisesti liiton hallitukselle,
jonka tulee antaa ehdotuksesta lausuntonsa liittokokoukselle. Sääntömuutosta koskevan päätöksen
tulee saada taakseen vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

22.
Liiton purkaminen
Liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä
liittokokouksessa. Purkamista koskevan päätöksen tulee saada kummassakin kokouksessa taakseen
vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljellejääneet varat johonkin
yleishyödylliseen, liiton toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

