Yritysyhteistyön
periaatteet
Allergia-, iho- ja astmaliitto tekee monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa, joilla on liiton
toiminta-ajatuksen kanssa yhdensuuntaisia tavoitteita. Lähtökohtana on, että toimijat yhdistävät
osaamistaan ja voimavarojaan sekä omien tavoitteidensa edistämiseksi että ihmisten ja
yhteisöjen hyväksi. Allergia-, iho- ja astmaliitto kohdistaa yrityksiltä ja yhteisöiltä saamansa tuen
liiton sääntöjen mukaiseen toimintaan: vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan ja terveyden
edistämiseen läpi ihmisen elämän. Suosimme hankkeita yhdessä useamman toimijan kanssa.
Varoja ei käytetä liiton hallinnon ylläpitämiseen. Yritysyhteistyö perustuu aina yhteistyön ja
varainhankinnan eettisiin periaatteisiin. Yritysyhteistyöllä on liiton toimintojen rahoitusta
täydentävä rooli. Yhteistyön sisältö määritellään molemminpuolisessa yhteistyösopimuksessa.

Yhteistyön lähtökohdat
Yhteistyötä säätelevät Allergia-, iho- ja astmaliiton strategiassa hyväksytyt toiminnan perusarvot.
Osallisuus
Toimintamme perustuu aktiiviseen yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen jäsenistön,
jäsenyhdistysten ja liiton kesken. Selvitämme tarpeita yhdessä ja käymme dialogia
kohderyhmämme kanssa - olemme kiinnostuneita sairastuneiden ja läheisten odotuksista ja
tarpeista. Haluamme etsiä yhdessä oikean tavan tuoda tukea sairastavan ja hänen läheistensä
arkeen. Kynnys on mahdollisimman matala tulla mukaan toimintaan ja vaikuttaa itseään
koskettaviin asioihin. Arvostamme vapaaehtoisten työpanosta.
Rohkeus
Haluamme olla rohkeita, innovatiivisia ja suvaitsevaisia, jotta voimme olla edelläkävijöitä.
Olemme avoimia myös sisäisien toimintojen muutoksille ja olemme valmiita tarttumaan
haasteisiin. Rohkaisemme yksilöä toimimaan oman sekä yhteisen edun hyväksi. Kannustamme
koko organisaatiota kehittymään, sekä tuemme yhdistyskentän uudistumistarpeita. Tutkittu tieto,
kokemustieto ja arjen asiantuntijuus sekä jäsenistön tarpeisiin perustuva koko organisaation
johtaminen toimivat selkänojana rohkeudelle.
Luotettavuus
Tutkittu tieto, kokemustieto ja puolueettomuus ovat toiminnan perusta. Haluamme, että kaikkien
ulottuvilla on turvallista ja monipuolista tietoa arjen tueksi. Tieto on niin yksilön, suuren yleisön,
päättäjien, asiantuntijoiden ja sidosryhmien käytössä. Toiminnan lähtökohtana on avoimuus ja
läpinäkyvyys sekä luottamuksellinen kohtaaminen.
Vastuullisuus
Vastuullisuus näkyy tavasta toimia omassa yhteisössä, kantaa yhteiskunnallista vastuuta, miten
suhtaudumme ympäristöömme ja sidosryhmiimme. Toimintamme perustuu vastuulliseen ja
läpinäkyvään talouden hoitoon. Osallistava johtamistapa mahdollistaa joustavan
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muutosvalmiuden kuitenkin turvaten toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja näkyvyyden.
Työyhteisön keskinäinen kunnioitus ja koskemattomuus tukee hyvää työmoraalia. Henkilöstön
hyvinvoinnista ja koulutustarpeista huolehditaan. Viestintämme ja muu toiminta perustuu
tutkittuun tietoon ja kokemukseen sekä on esteetöntä.

Eettiset periaatteet:
• Allergia-, Iho- ja Astmaliitto säilyttää kaikissa tilanteissa riippumattomuutensa ja
itsemääräämisoikeutensa
• Allergia-, Iho- ja Astmaliitto toimii eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja
puolueettomasti eli yhteistyötä ei toteuteta siten, että se on jonkin yksittäisen
yhteistyökumppanin yksinoikeus
• Yhteistyöyritys ei voi vaikuttaa toiminnan eikä julkaisujen sisältöön
• Yhteistyö perustuu avoimuudelle ja on julkista
• Yhteistyössä ei tehdä sopimuksia, joita ei voi julkistaa lukuun ottamatta kaupallista toimintaa,
kuten esimerkiksi ilmoitusmyyntisopimukset tai luennoitsijapalkkiot
• Lääkeyritysten kanssa toteutettavan yhteistyön edellytyksenä on, että yritys noudattaa
lääkemainontaa koskevia säädöksiä (lääkelaki ja Lääketeollisuus ry:n eettiset ohjeet)
• Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ei suosittele tuotteita
• Yksittäisiä tuotteita koskevassa muussa yhteistyössä, kuin Allergiatunnusta koskevissa, liiton
asiantuntijat käsittelevät yhteistyön edellytykset
• Allergia-, Iho- ja Astmaliiton nimeä ja logoa voi käyttää ainoastaan yhteistyöhankkeissa, joissa
asiasta on erikseen sovittu
• Kaikilta yhteistyökumppaneilta edellytetään ihmisoikeuksien ja ihmisten perusoikeuksien
kunnioittamista sekä luonnonvaroja säästävien ja kestävää kehitystä edistävien periaatteiden
noudattamista
• Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ei tee yhteistyötä terveyttä vaarantavia tuotteita, kuten tupakkaa
tai alkoholia valmistavan yrityksen tai yhteisön kanssa näiden tuotteiden myynnin
edistämiseksi, eikä tuotteitaan tai toimintaansa katteettomin terveyslupauksin markkinoivan
yrityksen kanssa
• Sekä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton että yrityksen nimen ja logon käytöstä sekä yrityksen
mahdollisesta mainonnasta ja viestistä on aina sovittava erikseen. Tällöin yritys vastaa siitä,
että tuotemainonta ja viestit täyttävät kulloinkin voimassa olevat säädökset ja määräykset.
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Toimintatapa
• Yritysyhteistyöstä on aina tehtävä kirjallinen sopimus, jonka liiton puolesta allekirjoittavat
yhdistysrekisteriin merkityt liiton viralliset nimenkirjoittajat.
• Sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman Allergia-, Iho- ja Astmaliitolle aiheutuvia
taloudellisia seuraamuksia, mikäli yhteistyökumppanin toiminta sopimuksen voimassa ollessa
on ristiriidassa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton periaatteiden kanssa.
• Yhteistyötä koskeva markkinointi- ja viestintämateriaali on hyväksytettävä etukäteen Allergia, Iho- ja Astmaliitossa.
• Mikäli hankkeeseen liittyy eettisten periaatteiden tulkintaongelmia, Allergia-, Iho- ja
Astmaliiton kanta ratkaisee.
• Allergia-, Iho- ja Astmaliiton johtotiimi koordinoi ja päättää kaikesta tässä asiakirjassa
tarkoitetusta yhteistyöstä.

Varainhankinnan periaatteet
• Allergia-, Iho- ja Astmaliitto on sitoutunut noudattamaan Vastuullinen Lahjoittaminen Ry:n
(VaLa ry) suosituksia: Vastuullisen varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet
(23.4.2013).
• Allergia-, Iho- ja Astmaliitto on sitoutunut niin kansalliseen kuin globaaliin
yhteisymmärrykseen varainhankinnan perusperiaatteista, ellei niihin tehdä sellaisia
muutoksia, jotka tulisivat olemaan ristiriidassa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton omien
periaatteiden kanssa. Sitoutumisen periaatteisissa edistetään yhteisiä tavoitteita varmistaa
yleisön luottamus yleishyödyllisellä sektorilla ja samaan aikaan estää henkilökohtaisen edun
tavoittelua lahjoittajien ja tukijoiden kustannuksella.

Nämä periaatteet on hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.5.2020
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