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Pykälänumero Pykälän sisältö Muutosehdotus Palaute 

Tarkoitus ja 
toiminnan 
laatu: 
2§ 

Liiton tarkoituksena on edistää ja valvoa sellaisten 
henkilöiden, joilla on autismi tai muu vastaava 
laaja-alainenkehityshäiriö ja heidän perheidensä 
yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa. Liitto 
muodostuu autismiin ja muihin laaja-alaisiin 
kehityshäiriöihinliittyvää toimintaa harjoittavista 
rekisteröidyistä yhdistyksistä, jotka voivat olla 
valtakunnallisia tai alueellisia. 
 

Autismiliiton tarkoituksena on edistää 
autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä 
yhdenvertaisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja 
hyvän elämän toteutumista. Liitto muodostuu 
autismikirjon ja muihin vastaavan kaltaisiin 
oireyhtymiin liittyvää toimintaa harjoittavista 
rekisteröidyistä yhdistyksistä, jotka voivat olla 
paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia. 

- 

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 1. tukee 
jäsenyhdistystensä toimintaa ja niihin liittyneiden 
jäsentenelämänolosuhteiden parantamista 2. 
harjoittaa autismiin liittyvää tutkimusta, 3. toimii 
yhdyssiteenä autismiin liittyvässä työssä, 4. toimii 
autististenhenkilöiden ja omaisten edunvalvojana, 
5. tukee ja järjestää autismiin liittyvää koulutusta, 
6. tukee ja järjestää autismiin liittyvää 
kuntoutusta, asumispalveluja, ja uusien 
hoitomenetelmien kehittämistä, 7. tiedottaa 
autismista, 8. osallistuu alalla toimivaan 
kansainväliseen yhteistyöhön, 9. välittää 
kansainvälistä tietoa autismista Suomeen, 10. 
harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi 1. tukea 
jäsenyhdistystensä toimintaa ja niihin liittyneiden 
jäsenten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin 
parantamista 2. toimia jäsentensä välisenä 
yhdyssiteenä ja yhdyssiteenä autismiin liittyvässä 
työssä, 3. lisätä tietoa ja ymmärrystä autismista 
Suomessa, 4. harjoittaa autismiin liittyvää 
valtakunnallista vaikuttamistoimintaa, 5. toimia 
autististen ihmisten ja heidän läheistensä 
edunvalvojana, 6. tukea ja järjestää autismiin 
liittyvää koulutusta, 7.tukea ja järjestää autismiin 
liittyvää kuntoutusta, asumispalveluja, ja uusien 
hoitomenetelmien kehittämistä, 8. harjoittaa 
autismiin liittyvää tutkimusta, 9.osallistua alalla 
toimivaan kansainväliseen yhteistyöhön, 10. 
harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. 
 

Muutokset: 
 
Muotoiltu ehdolliseksi (ei ole pakollista, 
vaan on mahdollista);  
 
 

Toiminnan 
tukeminen: 
4§  

Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista 
kiinteää ja irtainta omaisuutta. Liitolla on oikeus 
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä 
hankkia varoja valtakunnallisilla varainkeräyksillä. 
Liitto voi hankkia varoja harjoittamalla kustannus-, 
kirjapaino- ja monistustoimintaa, majoitus- ja 
ravitsemusliikettä sekä autististen henkilöiden 

Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi hakea 
julkisoikeudellisia määrärahoja, voi vastaanottaa 
lahjoituksia, testamentteja sekä avustuksia ja voi 
järjestää luvanvaraisia rahankeräyksiä, arpajaisia 
sekä muita vastaavia tapoja toimintansa tueksi. 
Liitto voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta 
sekä harjoittaa muuta, välittömästi sen 
tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää toimintaa. 

Muokattu muotoon:  
 
Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi 
HAKEA… 



tarvitsemien apuvälineiden ja kuntoutusvälineiden 
välitystä ja myyntiä. 

Liitto voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa 
toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa 
(esimerkiksi koulutukset ja konsultointi) sekä 
lisäksi muuten taloudellisesti vähäistä elinkeino- ja 
ansiotoimintaa. 
 

Hallintoelimet:  
9§ 

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain 
aikaisintaan huhtikuussa, kuitenkin viimeistään 
kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen 
liittokokous pidetään, mikäli liittokokous tai 
liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 
vähintään kolme jäsenyhdistystä tai 1/10 
liitonäänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti 
vaatii erityisen asian käsittelemiseksi. Tällöin 
kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) 
vuorokauden kuluessa siitä, kun asianmukainen 
pyyntö on saapunut liittohallitukselle. 
 

lisätään pykälään 3. momentti:  
Liittohallituksen päätöksellä liittokokous voidaan 
järjestää kokonaan tai osittain etätoteutuksena. 

- 

10§ Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille 
postitse vähintään kolmekymmentä (30) 
vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on 
mainittava käsiteltävät asiat. 

Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille 
postitse tai sähköpostitse jäsenyhdistyksen 
ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 
kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen 
kokousta. Kokouskutsussa on mainittava 
käsiteltävät asiat sekä kokouksen mahdollinen 
etätoteutus. 
 

Muutosehdotus (1):  
Kokouskutsussa on mainittava 
käsiteltävät asiat sekä kokouksen 
mahdollinen etätoteutus eli 
kokouskutsussa olisi jo linkki 
etäkokoukseen. 

11§ Liittokokouksissa varsinaisten jäsenten edustajat 
käyttävät äänioikeutta. Äänioikeus 
liittokokouksissa on liiton varsinaisillajäsenillä. 
Kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Jokaisella 
liiton varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää yksi 
(1) äänivaltainen edustaja liittokokoukseen, 
henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa sata (100) -
lukua kohti, laskettuna kokousvuoden 
ensimmäisenpäivän mukaan. 
Kokousedustajalla / kokousedustajilla tulee olla 
yhdistyksen sääntöjen määräämin allekirjoituksin 
varustettu valtakirja, josta ilmenee kunkin 

lisätään uusi 3. momentti ja muokataan viimeistä 
momenttia: 
uusi 3. momentti:  
Liittokokouksessakäsiteltävät materiaalit on 
toimitettava jäsenyhdistysten ilmoittamille 
kokousedustajille vähintään neljätoista (14) 
vuorokautta ennen liittokokoustajäsenyhdistyksen 
toimittamin yhteystiedoin.  
 
uusi 5. momentti: 
Asiat ratkaistaan äänestyksessä yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä, ellei muualla säännöissä 
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan asian 

Kommentti uuteen 5. pykälään: 
Perustelu muutokselle:  
-liittokokouksen puheenjohtaja on 
yleensä täysin ulkopuolinen tai 
ylipäätään äänivallaton henkilö, jonka 
takia hallitus päätyi esittämään ko. 
vaihtoehtoa 

 



kokousedustajan edustama äänimäärä. Valtakirjan 
käyttäjän tulee olla kokouksessa läsnä 
henkilökohtaisesti. Henkilö saa edustaa 
valtakirjalla vain yhtä jäsenyhdistystä yhtä 
liittokokousta kohden. Jokaisella liiton 
varsinaisena jäsenenä olevan yhdistyksen 
henkilöjäsenellä ja kannatusjäsenellä on 
liittokokouksessa läsnäolo-oikeus. 
Kunniapuheenjohtajalla sekä kunniajäsenellä on 
liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Kannatusjäsenen ollessa juridinen henkilö, sen 
edustajalla on oltava asianmukainen valtakirja. 
Asiat ratkaistaan äänestyksessä yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä, ellei muualla säännöissä 
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
liittokokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa 
arpa. Vaalit suoritetaan suljettuna 
lippuäänestyksenä, ellei liittokokouksen 
enemmistö toisin päätä. Muut äänestykset 
suoritetaan avoimena kättennostoäänestyksenä, 
ellei liittokokouksenenemmistö toisin päätä. 
 

ratkaisee arpa ja vaalissa aina arpa. Vaalit 
suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, ellei 
liittokokouksen enemmistö toisin päätä. Muut 
äänestykset suoritetaan avoimena 
kättennostoäänestyksenä, ellei liittokokouksen 
enemmistö toisin päätä. 

13§ Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:1. esitellään toimintakertomus, 
tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus 
edelliseltä kalenterivuodelta,2. päätetään 
tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä 
vastuuvapauden myöntämisestätilivelvollisille,3. 
päätetään seuraavalta kalenterivuodelta 
suoritettavien liiton jäsenmaksujen suuruudesta,4. 
hyväksytään toimintasuunnitelma 
seuraavaksikalenterivuodeksi,5. hyväksytään 
talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,6. 
hyväksytään seuraavien vuosien 
puitesuunnitelma,7. valitaan joka toinen vuosi 
liittohallituksen puheenjohtaja,8. valitaan 
liittohallituksen muut jäsenet ja varajäsenet 
erovuoroisten tilalle,9. valitaan kaksi (2) 
tilintarkastajaa sekä heidän henkilökohtaiset 

muutosehdotukset koskien pykälän kohtia 6. ja 9.: 
 
6. hyväksytään säännöllisesti seuraavien vuosien 
strategia, 9. valitaan tilintarkastusyhteisö 
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden 
hallintoa ja tilit, 

 



varatilintarkastajansa tarkastamaan seuraavan 
kalenterivuoden hallintoa ja tilejä,10. valitaan 
tarvittaessa muut liiton edustajat keskeisiin 
valtakunnallisiin elimiin. 
 

Liittohallitus: 
16§ 

Liittohallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:1. 
johtaa liiton yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja 
liittokokousten päätöstenmukaisesti,2. valmistella 
liittokokouksessa käsiteltävät asiat 
päätösehdotuksiksi ja kutsua liittokokous koolle,3. 
tehdä esityksiä liiton toiminnankehittämiseksi,4. 
hyväksyä 5§:n mukaan jäsenet liittoon ja pitää 
luetteloa liiton jäsenistä sekä jäsenyhdistystensä 
henkilöjäsenistä,5. huolehtia liitontaloudesta ja 
omaisuudesta,6. ottaa ja erottaa liiton 
toiminnanjohtaja ja liiton muut toimihenkilöt sekä 
hyväksyä työehdot,7. pitää yhteyttä 
viranomaisiinsekä autististen henkilöiden parissa 
työskenteleviin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin ja 
säätiöihin. 
 

ehdotus koskien pykälän kohtaa 6.: 
 
6.ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtajan, 
vaikuttamistoiminnan asiantuntijan ja 
projektipäälliköt sekä hyväksyy kaikkien 
työntekijöiden työehdot. 

 

Muut 
kommentit 

  Yhdistyslaki uudistuu 1.7.2022 alkaen eli 
heti väliaikaisen (etäkokoukset 
määräaikaisesti mahdollistaneen) lain 
päättymisen jatkeeksi. Uudessa 
yhdistyslaissa ei tulla edellyttämään 
äänestys- ja vaalijärjestyksen tekemistä 
yhdistykselle eli sellaista ei tarvitse 
liittokokouksessa sääntömuutoksesta 
tehtävän päätöksen yhteydessä päättää. 
 
Sääntömuutoksen yhteydessä 
pöytäkirjaan kirjataan voimaantulosta: 
Säännöt tulevat voimaan 1.7.2022 tai 
mikäli PRH:n hyväksyntä tulee vasta 
tämän jälkeen, välittömästi PRH:n 
hyväksynnän jälkeen. 
 

 


