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Suomen Parkinson-liitto ry:n yritysyhteistyön periaatteet
Suomen Parkinson-liitto toimii liikehäiriöitä sairastavien hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritysten kanssa
Parkinson-liitto tekee toimintansa tavoitteita tukevaa yhteistyötä, joka ei ole ristiriidassa liiton arvojen
kanssa.
Yhteistyöhön voidaan lähteä seuraavien Parkinson-liiton tarpeiden pohjalta:
- lisänäkyvyys
- avainkohderyhmän tavoittaminen
- sisällöntuotanto
- rahoitus
Tuki ja yhteistyö kohdistetaan ennalta sovittuihin toimintoihin, joita voivat olla esimerkiksi:
- julkaisujen tuottaminen yhteistyössä
- erilaisten toimintojen tukeminen, esimerkiksi kampanjat ja koulutukset
- mediayhteistyö
- tavaralahjoitukset, mm. apuvälineet ja kuntoutuksessa tarvittavat laitteet
- liiton tuotteiden hankinta
- lahjoitukset
- jäsenetujen tarjoaminen Parkinson-liiton jäsenistölle
Myös muut yhteistyöperiaatteiden mukaiset yhteistyömuodot ovat mahdollisia.
Yhteistyön periaatteet
Yhteistyötä säätelevät Parkinson-liiton strategiassa hyväksytyt arvot: inhimillisyys, osallisuus,
asiantuntemus, tasavertaisuus ja luotettavuus. Yritysyhteistyössä Parkinson-liiton tavoitteena on
kokonaistaloudellinen hyöty ja mahdollisuutta edistää strategiansa mukaisten tavoitteiden
saavuttamista. Parkinson-liitto säilyttää kaikissa tilanteissa riippumattomuutensa ja
itsemääräämisoikeutensa ja yhteistyöyritys ei vaikuta toiminnan eikä julkaisujen sisältöön.
Inhimillisyys
Ihmisen elämä on ainutlaatuinen. Parkinson-liitto huomioi ihmisen ainutkertaisena yksilönä
ominaisuuksineen ja tarpeineen. Myös Parkinson-liiton yritysyhteistyön tavoitteena on
liikehäiriösairauksia sairastavien hyvinvoinnin, toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden sekä itsensä
toteuttamisen edistäminen.
Osallisuus
Yritysyhteistyön tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille ja se vaikuttaa liiton edustaminen
sairausryhmien asian edistämisenä pitkäjänteisesti. Sidosryhmiemme asiantuntemus ja osaaminen
edistää yhteisiä päämääriämme.
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Asiantuntemus
Parkinson-liitto tuntee suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä jäsenistönsä. Parkinson-liitto
perustaa työnsä ja tiedonvälityksensä ajantasaiseen tutkimustietoon. Yhteistyö vahvistaa tai tuottaa
lisäarvoa Parkinson-liiton asiantuntemukselle ja toimintamuodoille. Parkinson-liitto ei tee yhteistyötä,
joka heikentää tai vaarantaa sen asiantuntijamainetta.
Tasavertaisuus
Parkinson-liitto toimii eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti eikä suosi
mitään yksittäistä yritystä tai tuotetta. Parkinson-liitto edistää ihmisten tasavertaisuutta yhteiskunnassa
luomalla liikehäiriösairastaville mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Kohtelemme ihmisiä
samanarvoisina sairaudesta, vammasta, sukupuolesta, rodusta, iästä, yhteiskunnallisesta asemasta,
kielestä, vakaumuksesta tai varallisuudesta riippumatta.
Luotettavuus
Yhteistyö Parkinson-liiton kanssa on luotettavaa ja avointa. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta sekä
huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Pidämme kiinni lupauksistamme ja tavoitteistamme ja
kunnioitamme jäseniämme sekä yhteistyökumppaneitamme.
Parkinson-liitto tekee yhteistyötä vain sellaisten vastuullisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta on liiton
toiminta-ajatuksen ja arvojen mukaista. Kaikilta yhteistyökumppaneilta Parkinson-liitto edellyttää
ihmisoikeuksien ja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamista sekä luonnonvaroja säästävien ja kestävää
kehitystä edistävien periaatteiden noudattamista.
Yhteistyössä lääkeyritysten kanssa noudatetaan lääkemainontaa koskevia säädöksiä (lääkelaki ja
Lääketeollisuus ry:n eettiset ohjeet). Yhteistyöyritys vastaa siitä, että se noudattaa yhteistyössään
Parkinson-liiton kanssa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä.
Toimintatapa
Yritysyhteistyöstä tehdään aina kirjallinen sopimus. Sekä Parkinson-liiton että yhteistyöyrityksen nimen
ja logon käytöstä sovitaan aina erikseen.
Sopimuksiin tulee kirjata periaate, että sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman Parkinson-liitolle
aiheutuvia taloudellisia seuraamuksia, mikäli yhteistyökumppanin toiminta sopimuksen voimassa ollessa
on ristiriidassa Parkinson-liiton periaatteiden kanssa. Samoin sopimukseen tulee kirjata, että yhteistyötä
koskeva markkinointi- ja viestintämateriaali on hyväksytettävä Parkinson-liitossa.
Mikäli hankkeeseen liittyy eettisten periaatteiden tulkintaongelmia, viime kädessä Parkinson-liiton
liittohallitus ratkaisee asian.
Varainhankinta tukee vapaaehtoista kansalaistoimintaa ja liiton edustamien liikehäiriösairauksia
sairastavien hyvinvointia.
Parkinson-liitto on sitoutunut noudattamaan Vastuullinen Lahjoittaminen Ry:n (VaLa ry) suosituksia:
Vastuullisen varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet (23.4.2013). Nämä yritysyhteistyön ovat
5.2.2016 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

