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Nimi ja kotipaikka 

1 § 

1. Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Parkinsonliitto ry ja ruotsinkielinen nimi on 

Parkinsonförbundet rf. Englanninkielinen nimi on Finnish Parkinson Association. 

2. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimialueena koko maa. 

Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on 

suomi. 

Tarkoitus 

2 § 

Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena jäsenyhdistystensä kattojärjestönä tehdä työtä 

liikehäiriösairauksiin (Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia, harvinaisia 

parkinsonismisairauksia, essentiaalista vapinaa) sairastuneiden ja heidän läheistensä hoidon, 

kuntoutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi ja valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan sekä 

toimia heidän yhdyssiteenä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 

- edistää liikehäiriösairauksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä järjestäytymistä sekä 

ohjaa, tukee ja seuraa jäsenyhdistystensä toimintaa 

- harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus-, neuvonta-, ohjaus-, valmennus- ja 

virkistystoimintaa 

- vaikuttaa liikehäiriösairauksia sairastavien hoidon, kuntoutuksen, sosiaaliturvan ja hyvän 

elämän edellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen 

- järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoimintaa sekä muuta lääkinnälliseen, 

ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvää toimintaa 

- edistää alueellista ja valtakunnallista erityisryhmien terveys- ja kuntoliikuntaa sekä 

kokeilee ja kehittää erilaisia liikuntamuotoja liikehäiriösairauksia sairastaville 
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soveltuviksi 

- kehittää liikehäiriösairauksia sairastavien hoitomahdollisuuksia ja sosiaalisia oloja 

- edistää terveitä elämätapoja ja tekee liikehäiriösairauksista johtuvien kerrannaisvaikutusten 

ennaltaehkäisevää työtä 

- tukee tutkimustoimintaa 

- edistää ja voi järjestää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten asumispalveluja 

- tekee yhteistyötä viranomaisten ja toimintaansa lähellä olevien kotimaisten ja ulkomaisten 

järjestöjen kanssa, sekä 

- luo ja ylläpitää suhteita muihin alan valtakunnallisiin järjestöihin ja viranomaisiin 

- liitto voi toteuttaa tarkoitustaan myös muilla vastaavilla toimintamuodoilla 

1. Liitolla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi 

omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Liitto voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi asianmukaiset luvat saatuaan 

kustannustoimintaa, jäsentuotteiden ja -palvelujen myyntiä sekä harjoittaa muuta välittömästi 

tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää ansiotoimintaa sekä järjestää 

maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

Jäsenet 

3 § 

1. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity alueellinen tai 

valtakunnallinen yhdistys, joka hoitaa liikehäiriösairauksiin sairastuneiden asioita, sekä muu 

liiton tavoitteita edistävä yhdistys. 

Jäseneksi liittymisen edellytyksenä on, että yhdistys toimii Suomessa, hyväksyy näiden 

sääntöjen 2. pykälässä ilmenevän tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä. 

2. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen kansalainen, 

joka haluaa tukea liiton toimintaa. 

3. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin 

ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut liiton toimintaan. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen 

kutsuu liittohallituksen esityksestä liittokokous. 

4. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy liittohallitus. Varsinaisen jäsenen 

jäsenhakemukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt ja selvitys yhdistyksen toimialueesta. 

5. Varsinaista jäsentä kutsutaan jäljempänä jäsenyhdistykseksi. 

6. Liittohallitus pitää jäsenistä jäsenluetteloa, johon jäsenyhdistyksellä on oikeus tutustua. 

Jäsenmaksut 

4 § 

1. Jäsenyhdistysten on vuosittain suoritettava jäsentensä lukumäärään perustuva euromääräinen 

jäsenmaksu, jonka suuruuden varsinainen liittokokous määrää kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

2. Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää varsinainen liittokokous. Kannattajajäsenten 

jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kannattajajäseninä oleville henkilöille ja oikeuskelpoisille 

yhteisöille. 

5 § 

Jäsenyhdistyksen on annettava liitolle sen tarvitsemat tiedot vuosittaisesta toiminnastaan ja 

 
Sörnäisten Rantatie 13 C, 00100 Helsinki 1  00091 PRH 1 Puhelin: 029 509 5000 1 Telefaksi: 029 509 5328 1 Y-tunnus 0244683-1 
Sörnäs Strandväg 13 C, 00100 Helsingfors 1 00091 PRH 1 Telefon: 029 509 5000 1 Telefax: 029 509 5328 1 FO-nummer 0244683-1 



JÄLJENNÖS 3(6) 

03.01.2019 

 

 
taloudestaan. 

Jäsenen erottaminen 

6 § 

1. Jäsenyhdistys voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Ero 

tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on jätetty. 

2. Liittohallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusperiä, 

laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai joka ei täytä jäsenyyden edellytyksiä. 

Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa liittokokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen 

liittohallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on 

käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa liittokokouksessa. 

3. Eroavan jäsenyhdistyksen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille 

eroamisvuonna kuuluvat. 

Hallintoelimet 

7 § 

1. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous siten kun jäljempänä määrätään. 

2. Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena liittohallitus. 

3. Jäsenyhdistyksen edustajaksi liittokokoukseen tai liittohallituksen jäseneksi ei voi valita 

henkilöä, joka työskentelee liiton toimihenkilönä. 

Liittokokous 

8 § 

1. Varsinainen liittokokous pidetään huhti- toukokuussa 

2. Ylimääräinen liittokokous pidetään, mikäli liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, jos 

vähintään 1/3 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti liittohallitukselta pyytää 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten, jolloin kokous on pidettävä seitsemänkymmenenviiden (75) 

vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä. 

3. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liiton jäsenille 30 vuorokautta ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

4. Liittokokoukseen on kullakin jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää kaksi (2) äänivaltaista 

edustajaa. Jäsenyhdistykset, joiden potilas- ja omaisjäsenten yhteenlaskettu lukumäärä ylittää 

kaksi sataa (200) saavat tämän lisäksi lähettää yhden äänivaltaisen edustajan, jokaista 

seuraavaa alkavaa potilas- ja omaisjäsenten kaksisataa -lukua (200) kohden, kuitenkin enintään 

neljä (4) lisäedustajaa. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. 

5. Äänivaltainen edustaja voi siirtää valtakirjaan tehdyllä siirtomerkinnällä yhdistykseltä 

saamansa liittokokousvaltuutuksen toiselle saman yhdistyksen valitsemalle kokousedustajalle, 

kuitenkin siten, että yksi edustaja voi kokouksessa äänestää enintään kahdella äänellä, omalla 

ja siirretyllä. 

6. Liittokokousedustuksen määräävä jäsenluku on edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä 

olevan jäsenmäärän mukainen. 

7. Jäsenyhdistyksen edustajan on ilmoittauduttava liittohallituksen ohjeiden mukaisesti. 

8. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, kuitenkin henkilövaaleissa 

suljettu äänestys. 
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9. Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannattajajäsenellä ja liittohallituksen 

puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja varsinaisilla sekä varajäsenillä on liittokokouksessa 

läsnäolo- ja puheoikeus, mutta äänioikeus vain ollessaan liittokokousedustaja. Liiton 

toiminnanjohtajalla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus 

10. Liittokokous voi sallia läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille 

11. Aloiteoikeus on liiton jäsenyhdistyksillä, jonka on jätettävä liittokokousaloitteensa 

kirjallisesti liittohallitukselle helmikuun loppuun mennessä. 

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaa liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen 

määräämä liittohallituksen muu jäsen, 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

3. (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat, 

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 

5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys, 

6. käsitellään liiton vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta, 

7. käsitellään liiton tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomus 

edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille, 

8. päätetään liiton 3-vuotisstrategia joka kolmas vuosi, 

9. valitaan vuorovuosin liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi, 

10. valitaan muut kahdeksan (8) liittohallituksen varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä 

seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Jäsenet liittohallitukseen pyritään valitsemaan siten, että 

sen kokoonpanossa tulee otetuksi huomioon liiton toiminnan kannalta välttämätön asiantuntemus 

ja alueellinen edustus. Vähintään yhden (1) liittohallituksen varsinaisen jäsenen tulee olla 

liikehäiriösairauksiin perehtynyt neurologi ja vähintään puolet tulee olla jäsenyhdistysten 

potilas- tai omaisjäseniä, 

11. liittohallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta, 

12. valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai 

tilintarkastusyhteisö seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi joka toinen vuosi, 

13. hyväksytään toiminnan ja talouden perusteet liittohallituksen valmistelun pohjaksi 

seuraavalle kalenterivuodelle. 

9 § 

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle. 

Liittohallitus 

10 § 

1. Liittohallituksen jäsenet ovat liiton puheenjohtaja ja liiton varapuheenjohtaja, kahdeksan 

(8) muuta varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Varajäsenet osallistuvat liittohallituksen 

kokoukseen siinä järjestyksessä kun heidät on valittu. 

2. Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 

kutsusta vähintään neljä (4) kertaa kalenterivuoden aikana. 

3. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu kaikille varsinaisille 
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jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ja kun läsnä on puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä. 

Liittohallituksen jäsenet voidaan valita peräkkäin enintään kolmeksi (3) toimikaudeksi. Henkilö 

voidaan valita liittohallitukseen uudelleen aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua viimeisen 

kolmen toimikauden päättymisestä. 

4. Liittohallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

asian kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. 

5. Liittohallitus valitsee tarvittaessa työvaliokunnan vuodeksi kerrallaan. Työvaliokunnan 

muodostavat vähintään liiton puheenjohtaja, liiton varapuheenjohtaja ja liiton 

toiminnanjohtaja. Työvaliokunta käyttää päätösvaltaa liittohallituksen määräämissä rajoissa. 

6. Liiton tilintarkastajilla ja heidän varamiehillään tulee olla KHT-tutkinto. 

Tilintarkastajana voi toimia vaihtoehtoisesti KHT-yhteisö. 

7. Liittohallituksen kokous voidaan pitää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 

avulla. 

Liittohallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti 

1. johtaa ja kehittää liiton toimintaa lain, liiton sääntöjen ja kokousten päätösten 

mukaisesti 

2. valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous koolle 

3. hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet ja pitää luetteloa liiton jäsenistä 

4. hyväksyy kunkin kalenterivuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion liittokokouksen 

linjausten mukaisena 

5. päättää erityistä tehtävää varten määräajaksi valittavien toimikuntien perustamisesta 

6. huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että liitossa pidetään 

sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat 

7. päättää hallintosäännön ja toimintaohjeiden vahvistamisesta 

8. valita toiminnanjohtaja ja perustaa muut tarvittavat toimet sekä päättää niihin valittavien 

henkilöiden työsopimuksista 

9. päättää liiton kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, kiinnittämisestä 

ja vakuudeksi luovuttamisesta 

10. päättää rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä 

11. päättää mahdollisten yhtiöiden perustamisesta ja niiden omistajaohjauksesta 

12. valitsee Suomen Parkinson-säätiön hallitukseen sen sääntöjen mukaisesti kaksi jäsentä. 

Jäsenet valitaan neljäksi (4) kalenterivuodeksi. 

Toimihenkilöt 

11 § 

1. Liitolla on toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on hyväksyttyjen 3-vuotisstrategian ja 

vuosisuunnitelmien sekä liittohallituksen päätöksien mukaisesti johtaa ja kehittää liiton 

toimintaa, vastata asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä huolehtia päätösten 

toteuttamisesta. Toiminnanjohtaja on liiton henkilökunnan esimies. 

2. Liitolla on tarpeen mukaan muuta henkilökuntaa. 

Tilikausi 

12 § 
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Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 

Liiton nimen kirjoittaminen 

13 § 

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kukin 

yksinään. Liittohallitus voi määrätä tehtävään liiton toimihenkilöjä, tällöin liiton nimen 

kirjoittaa aina kaksi yhdessä. 

Sääntöjen muuttaminen 

14 § 

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa liittokokouksessa vähintään 

kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä. 

Liiton purkaminen 

15 § 

Liiton purkamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa, joiden välissä tulee 

olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa kolme 

neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Liiton purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi sen varat luovutetaan käytettäväksi 

liikehäiriösairauksia sairastavien hoito-, kuntoutustyöhön Suomessa. 

Muita määräyksiä 

16 § 

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 

Sääntöjen voimaan tulo 

17 § 

Nämä säännöt tulevat voimaan yhdistysrekisterin rekisteröidessä ne. 
 

 
Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti- 

ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman 

allekirjoitusta. 
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