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ANSIOMERKKISÄÄNNÖT 
 

1 § 
Näissä säännöissä käsitellään Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n 

(Psoriasisliiton) hakemuksesta myöntämiä ansiomerkkejä paikallisyhdistyksen, 

liiton sekä maamme psoriaatikoiden hyväksi tehdystä työstä.  
Ansiomerkki on saajalleen tunnustus Psoriasisliiton tai paikallisyhdistyksen 

yhteisten tarkoitusperien hyväksi tehdystä työstä. 
Lisäksi näissä säännöissä käsitellään paikallisyhdistyksen ja Psoriasisliiton 

myöntämiä viirejä yksittäisille henkilöille, yhteisöille tai järjestöille ansioista 
psoriasistyön hyväksi. 

 
2 § 

Paikallisyhdistyksen hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, 
jonka katsotaan merkittävällä tavalla toimineen maamme psoriaatikoiden sekä 

paikallisyhdistyksen hyväksi tai toimineen vastuullisissa paikallisyhdistyksen 
tehtävissä. 

 
3 § 

Paikallisyhdistyksen kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, 

jonka katsotaan erittäin ansiokkaalla tavalla toimineen maamme 
psoriaatikoiden ja paikallisyhdistyksen hyväksi sekä toimineen erittäin 

vastuullisissa paikallisyhdistyksen tehtävissä. Mikäli ao henkilölle on 
myönnetty paikallisyhdistyksen hopeinen ansiomerkki, on myöntämisestä 

oltava vähintään 5 vuotta. 
 

 4 § 
Psoriasisliiton hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jonka 

katsotaan merkittävällä tavalla toimineen maamme psoriaatikoiden sekä 
Psoriasisliiton hyväksi tai toimineen vastuullisissa Psoriasisliiton tehtävissä.  

 
5 § 

Psoriasisliiton kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jonka 
katsotaan erittäin ansiokkaalla tavalla toimineen maamme psoriaatikoiden 

hyväksi ja Psoriasisliiton hyväksi sekä toimineen erittäin vastuullisissa 

Psoriasisliiton tehtävissä. Mikäli ao henkilölle on jo myönnetty Psoriasisliiton 
hopeinen ansiomerkki on myöntämisestä oltava vähintään 5 vuotta. 

 
6 § 

Psoriasisliiton myöntämä kultainen ansiomerkki maamme 
psoriaatikoiden hyväksi tehdystä työstä voidaan myöntää valtakunnallisesti tai 



 
 

kansainvälisesti tehdystä työstä maamme psoriaatikoiden tai Psoriasisliiton 
hyväksi ja sen valtakunnallisen toiminnan kehittämiseksi.   

 
7 § 

Merkit myöntää Psoriasisliiton hallitus, jolle ansiomerkin anoja tekee 
perustellun esityksen merkin saajasta. Kaikki esitykset käsittelee ja 

päätösesityksen tekee liittohallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. 
Ansiomerkkitoimikunta voi myös itsenäisesti esittää ansiomerkkien saajia. 

Erityisistä syistä liittohallitus voi poiketa edellä olevista ansiomerkkien 

myöntämisperusteista. Ansiomerkkiesityksen tehnyt taho kustantaa merkin.  
 

8 § 
Merkin saajalle luovutetaan lisäksi merkkikohtainen kunniakirja, josta ilmenee 

saajan nimi ja merkin myöntämisaika. Psoriasisliiton ansiomerkkiin liittyvä 
kunniakirja varmennetaan liiton nimenkirjoittajien allekirjoituksilla. 

Paikallisyhdistyksen ansiomerkkiin liittyvä kunniakirja varmennetaan 
yhdistysten nimenkirjoittajien allekirjoituksilla. Esityksen tekijä kustantaa 

kunniakirjan teksteineen.  
 

9 § 
Merkki luovutetaan, mikäli mahdollista, sen saajalle Psoriasisliiton tai 

paikallisyhdistyksen juhlassa tai muussa yhteistilaisuudessa.  
 

10 § 

Merkin saaja voi kantaa rintamuksessaan vain yhtä ja arvokkainta 
ansiomerkkiä. Ansiomerkkien arvojärjestys on paikallisyhdistyksen hopeinen, 

paikallisyhdistyksen kultainen, liiton hopeinen ja liiton kultainen. Mikäli 
henkilöllä on liiton hopeisen ansiomerkin lisäksi paikallisyhdistyksen kultainen 

ansiomerkki, voi hän kantaa sitä halutessaan paikallisyhdistyksen 
tilaisuuksissa. 

 
11 §  

Psoriasisliitto pitää kirjaa ansiomerkkien saajista. 
 

12 § 
Paikallisyhdistyksen viiri voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai 

järjestölle ansioista psoriasistyön hyväksi. Paikallisyhdistyksen viirin 
myöntämisestä ja jakamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistys pitää 

kirjaa viirien saajista. 

 
13 §  

Psoriasisliiton viiri voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai 
järjestölle ansioista valtakunnallisesta tai kansainvälisestä toiminnasta 

psoriasistyön tai liiton hyväksi. Psoriasisliiton viirin myöntämisestä ja 
jakamisesta päättää liiton hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.  

Psoriasisliitto pitää kirjaa viirien saajista. 



 
 

 


