
LIITE 1. 

 
17.10.2017 Voimassaolevat säännöt; J.Viertola 13.9.2022 muutosehdotukset punaisella ja 
poistoehdotukset sinisellä 

 
1 § Nimi ja kotipaikka 

1. Yhdistyksen nimi on Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, ruotsiksi Allergi-, Hud- och Astmaförbundet rf, 
kansainvälisissä yhteyksissä Finnish Allergy, Skin and Asthma Federation. 
2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialueena koko maa. 
3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä liitoksi. 

 

2 § Toiminnan tarkoitus 
Liitto on iho-, allergia- ja astmayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. Se työskentelee iho-, allergia- ja 
astmasairauksien sekä niihin rinnastettavien sairauksien ehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen 
vähentämiseksi. Liitto toimii allergian ja astman kannalta turvallisen elinympäristön ja terveellisten elintapojen 
puolesta. Liitto valvoo ihosairautta, allergiaa ja astmaa sairastavien ja heidän läheistensä yhteiskunnallisia etuja. 

 

3 § Toimintamuodot 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 
1. edistää ihosairautta, ihovammaa, allergiaa ja astmaa sairastavien järjestäytymistä sekä ohjaa, tukee ja seuraa 
iho-, allergia- ja astmayhdistysten toimintaa 
2. vaalii terveitä elämäntapoja ja suorittaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä 
3. harjoittaa tutkimus-, valistus-, tiedotus-, julkaisu-, koulutus-, neuvonta-, palvelu-kuntoutus-, liikunta- ja 
kulttuuritoimintaa 
4. pyrkii kehittämään ihosairautta, allergiaa ja astmaa sairastavien hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia ja 
sosiaalista huoltoa 
5. on yhteistoiminnassa viranomaisten sekä sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät 
kansanterveyden hyväksi 
6. luo ja ylläpitää suhteita muihin alan valtakunnallisiin järjestöihin ja viranomaisiin. 

 
4 § Toiminnan rahoitus 

1. Liitolla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää 
omaisuutta ja arvopapereita. 
2. Liitto voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi kuntoutus- ja lääkäriasematoimintaa, ravitsemusliikettä, 
kustannustoimintaa ja muistoesineiden myyntiä sekä järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja 
rahankeräyksiä. 

 
 

JÄSENET 
5 § Jäsenet 

1. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy näiden 
sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä. 
2. Liiton asiantuntijajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö. 
3. Liiton kumppanuusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. 
4. Liiton kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka 
haluaa tukea liiton toimintaa vuotuisella kannatusjäsenmaksulla. 
5. Kunniapuheenjohtajaksi ja -jäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut 
liiton toimintaan. 
6. Varsinaisen jäsenen ja asiantuntija-, kannatus- sekä kumppanuusjäsenen hyväksyy liittohallitus. Varsinaisen 
jäsenen jäsenhakemukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt ja selvitys yhdistyksen toimialueesta. 
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu liittohallituksen esityksestä liittokokous. 

 

6 § Jäsenen oikeudet 
Varsinaista jäsentä kutsutaan jäljempänä jäsenyhdistykseksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 
7 § Jäsenmaksu 

1. Jäsenyhdistyksen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, jonka liittokokous määrää seuraavaksi 
kalenterivuodeksi. Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu määräytyy jäsenmäärän mukaan siten, että maksu kutakin 
jäsentä kohti on yhtä suuri. 
2. Liittokokous määrää kannatus- ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksun. Kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 

määräytyy liikevaihdon perusteella. Kannatusjäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruisena yksityisille 
henkilöille, yhteisöille ja säätiölle. 

3. Asiantuntijajäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksuista. 
4. Jäsenmaksu on maksettava kalenterivuoden loppuun mennessä. 



8 § Jäsenen toimintakertomus 

Jäsenyhdistyksen on vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä toimitettava liitolle toimintakertomus 
vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta. 

 
9 § Jäsenyyden päättyminen 

1. Jäsenyhdistys voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. 
2. Liittohallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä. Liittohallituksella on myös 
oikeus erottaa jäsenmaksun laiminlyönyt liiton jäsen. Erottamispäätöksen voi jäsenyhdistys saattaa 
liittokokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallisen hakemuksen liittohallitukselle kolmenkymmenen (30) 
vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa liiton 
sääntömääräisessä kokouksessa. 
3. Eroavan jäsenyhdistyksen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille eroamisvuonna 
kuuluvat. 

 

LIITON TOIMIELIMET PÄÄTÖKSENTEKO 
10 § Liiton toimielimet 
1. Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous siten kuin jäljempänä määrätään. 
2. Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena liittohallitus. 

 

LIITTOKOKOUS 
11 § Varsinainen ja ylimääräinen liittokokous 
1. Liiton varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna huhti- 
toukokuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka-marraskuun aikana. 
2. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli liittokokous tai liittohallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai yksi 
viidesosa (1/5) liiton jäsenyhdistyksistä sitä kirjallisesti liittohallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian 
käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asianmukaisen 
pyynnön esittämisestä lukien. 

 

12 § Liittokokouksen tehtävät 
Liittokokouksen tehtäviin kuuluu erityisesti 
1. käsitellä liiton toiminnan periaatteelliset kysymykset, 
2. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä, 
3. päättää rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä. 

 
13 § Liittokokouksen kokouskutsu 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti postin välityksellä tai sähköpostilla liiton jäsenille vähintään 
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon. Kokouskutsussa on 
mainittava käsitellyt asiat. 

 
14 § Osallistuminen ja päätöksenteko liittokokouksessa 
1. Kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen kokousedustaja. Kukin 
kokousedustaja voi edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. 
2. Kullakin jäsenyhdistyksellä on ääniä jäsenmäärästä riippuen seuraavasti: 
a.) alle 500 jäsentä 1 ääni 
b.) 500 – 1000 jäsentä 2 ääntä 
c.) yli 1000 jäsentä 3 ääntä 
Jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy viimeksi todetun jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrän mukaan. 
Yksi jäsenyhdistys ei saa käyttää kuin yhden viidesosan (1/5) kokouksen äänimäärästä. 
3. Liittokokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolmasosa (1/3) varsinaisista jäsenistä. 
4. Jäsenyhdistyksen edustajan on jätettävä valtakirjansa ja ilmoittauduttava aikana ja paikassa, jotka liittohallitus 
on määrännyt. 
5. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli liittohallitus on tästä 
kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta. Liittohallitus päättää etäosallistumisesta. 
Liittokokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen. 
6. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
7. Asiantuntija-, kannatus- ja kumppanuusjäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- 
ja puheoikeus liittokokouksessa. 
8. Liittohallituksen jäsenellä sekä liiton toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. 
9. Liittokokous voi sallia läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille. 
10. Aloiteoikeus on liiton jäsenyhdistyksellä ja liittohallituksella. Jäsenyhdistyksen on jätettävä kevätkokouksessa 
käsiteltäväksi haluttu aloitteensa kirjallisesti liittohallitukselle helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa 
käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti elokuun loppuun mennessä. 



 

15 § Liittokokouksessa käsiteltävät asiat 
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksen muu jäsen 
avaa kokouksen, 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys, 
5. kuullaan liittohallituksen katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta kokousten väliseltä ajalta, 
6. käsitellään liiton toimintavuosikertomus edelliseltä tilikaudelta, 
7. käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta sekä päätetään 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 
8. käsitellään aloitteet ja päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä 
asioista. 
Liiton syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 
1. liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksen muu jäsen 
avaa kokouksen, 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys, 
5. asetetaan kokouksen tarpeelliseksi katsomat toimikunnat, 
6. kuullaan liittohallituksen katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta liittokokousten väliseltä ajalta, 
7. valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, mikäli 
heidän toimikautensa on päättymässä, 
8. valitaan Allergiasäätiön hallituksen jäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Allergia-, iho- ja astmasäätiön 
hallituksen jäsen tarvittaessa. Liittohallituksen jäsenet evät ole vaalikelpoisia säätiön hallituksen jäseneksi. 
9. hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi, 
10. päätetään seuraavalta kalenterivuodelta perittävän liiton jäsenmaksujen suuruudet, liittohallituksen ja 
toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulujen korvauksista, 
11. hyväksytään liiton talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi, 
12. valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tilintarkastaja ja 

tarvittaessa varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa, 
13. käsitellään aloitteet ja päätetään muista kokouksen sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä 
asioista. 
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon. 

 

LIITTOHALLITUS 
16 § Liittohallituksen toimikausi ja jäsenet 
Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajaksi, sekä viidestä seitsemään (5–7) muuta varsinaista jäsentä ja seitsemästä yhdeksään (7-9) 
varajäsentä, jotka ovat henkilökohtaisia. Liittohallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on 
työsuhteessa liittoon tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön. Liittohallituksen jäsenenä ei myöskään voi 
toimia henkilö, joka on työsuhteessa liiton varsinaiseen jäseneen. Liittohallitus voi myös kuulla asiantuntijoita. 
Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa 
liittokokouksen päätöksen mukaisessa järjestyksessä. Jos hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai 
varajäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan järjestön seuraavassa kokouksessa 
toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa. 

 
16a § Liittohallituksen toimikausi ja jäsenet vuoden 2016 syksyn liittokokouksesta (Siirtymäajan hallitus). 
Tätä pykälää sovelletaan vuoden 2016 liiton syyskokouksessa tehtäessä päätöstä hallituksen valinnasta mm. 
pykälän 16 § sijasta. 
Tämän pykälän perusteella tehtävät päätökset tulevat voimaan, kun Allergia- ja Astmaliitto ry:n syksyn liittokokous 
on hyväksynyt PRH:n ennakkotarkastamat sääntömuutokset. 
Siirtymäajan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajaksi, sekä kolme (3) muuta varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, jotka valitaan liiton 
syyskokouksessa syksyllä 2016. Liittohallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on 
työsuhteessa liittoon tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön. Liittohallituksen jäsenenä ei voi myöskään 
toimia henkilö, joka on työsuhteessa liiton varsinaiseen jäseneen. Liittohallitus voi myös kuulla asiantuntijoita. 
Siirtymäajan liittohallituksen toimikausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017. Vuoden 2017 syksyn 
liittokokouksessa valitaan uusi hallitus näiden sääntöjen 16 §:n mukaan. Näiden sääntöjen 18 §:n kohta 2. sijasta 
sovelletaan vuonna 2017 seuraavaa, liittohallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen kokouksesta on ilmoitettu 
kaikille varsinaisille jäsenillä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ja kun läsnä on yli puolet 
hallituksen varsinaisista jäsenistä. 



 

17 § Liittohallituksen tehtävät 
Liittohallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti 
1. johtaa liiton yleistä toimintaa lakien, liiton sääntöjen sekä liittokokouksen päätösten mukaisesti, 
2. valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle, 
3. tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi, 
4. hyväksyä jäsenet liittoon ja pitää luetteloa liiton jäsenistä sekä jäsenyhdistysten jäsenistä, 
5. huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta, 
6. päättää liiton taloussäännöstä ja valvoa sen noudattamista, 
7. ottaa ja erottaa liiton johtavat toimihenkilöt sekä hyväksyä työsuhteen ehdot niiltä osin, kun tehtävää ei ole 
annettu toimitusjohtajalle. 

 

18 § Liittohallituksen kokous ja koolle kutsuminen, osallistuminen ja päätöksenteko 
1. Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. 
2. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu varsinaisille jäsenille vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta ja kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta 
jäsentä. 
3. Liittohallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
19 § Liittohallituksen työvaliokunta ja toimikunnat 
1. Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan vuodeksi kerrallaan. Työvaliokuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) liittohallituksen jäsentä. Työvaliokunta valmistelee 
liittohallituksen kokoukset ja käyttää päätösvaltaa liittohallituksen määräämissä rajoissa. Työvaliokunnan 
tehtävänä on erityisesti seurata liiton talouden kehittymistä ja tehdä taloudenhoitoon liittyviä esityksiä ja aloitteita. 
2. Liittohallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa avukseen toimikuntia. 

 
20 § Toimitusjohtaja 
Liitolla on johtava toimihenkilö ja muita tarvittavia toimihenkilöitä. Johtavasta toimihenkilöstä voidaan 
liittohallituksen päätöksellä käyttää myös muuta nimitystä kuin toimitusjohtaja. 

 

21 § Liiton nimen kirjoittaminen 
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä liiton 
toimitusjohtajan tai liittohallituksen määräämän muun liiton toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoitusoikeus on lisäksi 
liiton toimihenkilöillä, joille liittohallitus on sellaisen henkilökohtaisen oikeuden erikseen päättänyt antaa. 

 

22 § Toiminta- ja tilikausi, tilintarkastus 
1. Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
2. Liittohallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat vuosittain 
kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen liittohallitukselle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta kevätkokoukselle esitettäväksi. 
3. Liiton tilintarkastajien ja heidän varatilintarkastajiensa tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja (KHT) tai KHT-yhteisö.  

 

23 § Sääntöjen muuttaminen 
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa liittokokouksessa vähintään kahden 
kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Muutosehdotukset on käsiteltävä liittohallituksessa ennen niiden 
käsittelyä liittokokouksessa. 

 
24 § Liiton purkaminen 
1. Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä liittokokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään 
kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) enemmistö annetuista äänistä. 
2. Liiton purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi sen varat luovutetaan Allergiasäätiö Allergia-, iho- ja 
astmasäätiö - nimiselle säätiölle käytettäväksi allergia- ja astmasairauksien tutkimus-, tiedotus- ja 
valistustyöhön. 

 
25 § Muita määräyksiä 
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 


