
 
 
 
 
PSORIASISLIITTO - PSORIASISFÖRBUNDET RY 
 
SÄÄNNÖT 
 
 
 
 
Yleistä 
 
1 § 
Yhdistyksen nimi 
Yhdistyksen nimi on Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry. 
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi. 
 
2 § 
Liiton kotipaikka 
 
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
3 § 
Liiton kielet  
 
Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä suomi. Liiton jäsen voi asioidessaan käyttää 
jompaakumpaa kieltä. 
 
4 § 
Liiton tarkoitus 
 
Liiton tarkoituksena on 
 
- toimia rekisteröityjen psoriasisyhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä 
- työskennellä psoriaatikoiden etujen valvojana. 
 
5 § 
Liiton toimintamuodot 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi 
 
- tukea ja suorittaa psoriasista koskevia tutkimuksia 
- tiedottaa jäsenyhdistyksille ja niiden henkilöjäsenille näiden sosiaalisista oikeuksista 

sekä psoriasista koskevista tutkimustuloksista 
- osallistua jäsenyhdistysten perustamiseen sekä tukea ja seurata näiden toimintaa 
- toimittaa jäsenyhdistysten käyttöön valohoitolaitteita ja muita psoriaatikon 

tarvitsemia apuvälineitä 
- perustaa ja ylläpitää psoriaatikon hoitoa ja sopeutumisvalmennusta tukevia laitoksia 
- antaa alan viranomaisille ja julkisille laitoksille tietoja psoriaatikoiden oloista ja 

pyrkiä heidän sosiaalisen tasa-arvoisuutensa saavuttamiseen ja ylläpitämiseen 
- järjestää kokous-, esitelmä-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa 

julkaisutoimintaa sekä muutakin valistustyötä 



- olla yhteistyössä toimialaansa lähellä olevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa 
- järjestää liiton jäsenyhdistyksiin kuuluville psoriaatikoille ja heidän 

perheenjäsenilleen hoito- ja virkistysmatkoja. 
 
6 § 
Taloudellinen toiminta 
 
Liitto voi harjoittaa sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, joka muutoin tarkoin välittömästi liittyy 
tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 
 
Liitto voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja 
rahankeräyksiä, harjoittaa elokuva- ja kustannustoimintaa. Liitto voi myös perustaa rahastoja ja 
säätiöitä sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä osallistua liiton tarkoitusperiä edistävien 
aatteellisten yhdistysten ja säätiöiden toimintaan. 
 
7 § 
Järjestöorganisaatio 
 
- Liiton järjestöorganisaatio muodostuu paikallisista rekisteröidyistä 

psoriasisyhdistyksistä. 
- Paikallisyhdistykset sekä liitto ovat oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäisiä 

yhdistyksiä niine rajoituksineen, joihin ne säännöissään ovat sitoutuneet. 
- Liitto voi perustaa toimintansa tehostamiseksi rekisteröimättömiä aluetoimikuntia, 

joiden lukumäärä ja rajat ovat liittokokouksen vahvistamat. 
- Ylintä päätösvaltaa paikallisyhdistyksissä käyttävät niiden kokoukset, liitossa 

liittokokous ja liittovaltuusto. 
 
8 § 
Liiton päätösvalta ja hallinto 
 
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät liittokokous ja liittovaltuusto.  
 
Jäsenyys 
 
9 § 
Varsinaiset jäsenet 
 
Liiton varsinaiseksi jäseneksi liittohallitus hyväksyy paikallisen rekisteröidyn psoriasisyhdistyksen, 
jota näissä säännöissä kutsutaan jäsenyhdistykseksi. Jäsenyhdistysten tulee vuosittain, viimeistään 
huhtikuussa, lähettää liiton hallitukselle kertomus tilinpäätöksineen edellisen vuoden 
toiminnastaan. 
 
Psoriasisyhdistys, jonka säännöt liittohallitus on hyväksynyt ja joka on tehnyt perustamisestaan 
ilmoituksen oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistoon, voi osallistua liiton toimintaan, ei 
kuitenkaan näiden sääntöjen tarkoittamana liiton jäsenenä. 
 
10 § 
Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet 
 
Kunniapuheenjohtajaksi liittokokous voi kutsua liiton toiminnassa erityisen ansiokkaasti 
toimineen henkilön. 
 
Kunniajäseneksi liittovaltuusto voi kutsua liiton tarkoitusperien hyväksi ansiokkaasti toimineen 



henkilön. 
 
Esityksen kunniapuheenjohtajasta tekee liittovaltuusto ja kunniajäsenestä liittohallitus. 
Samanaikaisesti voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta. 
 
11 § 
Kannattajajäsenet 
 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa 
tukea liiton toimintaa. 
Kannattajajäsenen hyväksyy liittohallitus, joka vahvistaa myös jäsenmaksun suuruuden. 
 
12 § 
Jäsenmaksu  
 
Jäsenyhdistykset suorittavat liitolle liittovaltuuston kalenterivuodeksi kerrallaan vahvistaman 
jäsenmaksun. 
 
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu määräytyy sen henkilöjäsenten lukumäärää kohti vahvistetun 
jäsenmaksun mukaan. 
 
13 § 
Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
- Jäsen voi erota ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyslain määräämällä tavalla. 
- Liittohallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainittujen 

erottamisperusteiden nojalla. 
- Liittohallituksen erottama jäsen voi valittaa päätöksestä liittovaltuustolle jättämällä 

kirjallisen valituksen liittohallitukselle kuukauden kuluessa päätöksen saamisesta. 
 
-  Liittohallituksen erottama jäsen, joka valittaa erottamisestaan, ei voi osallistua liiton 

toimintaan, vaikka pysyykin jäsenenä, kunnes liittovaltuusto on käsitellyt asian. 
 
 
Liittokokous 
 
14 § 
Kokoukset 
 
Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi touko-elokuussa. 
Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous, liittovaltuusto tai liittohallitus katsoo 
aihetta siihen olevan taikka vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii liittohallitukselta. 
 
15 § 
Käsiteltävät asiat 
 
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1) vahvistetaan liittovaltuuston jäsenten lukumäärä huomioonottaen 21 §:n määräykset 
2) vahvistetaan liittohallituksen jäsenten lukumäärä huomioonottaen 25 §:n määräykset 
3) asetetaan haluttaessa valiokunta henkilövaaleja varten 



4) käsitellään liiton kuluneen kolmivuotiskauden toimintaa ja taloutta koskeva 
selonteko 

5) käsitellään liiton seuraavan kolmivuotiskauden toimintaa ja taloutta koskevat 
suunnitelmat 

6) käsitellään muut liittovaltuuston ja -hallituksen esittämät asiat 
7) käsitellään liittokokousedustajain kokouksessa tekemät ehdotukset 
8) valitaan liiton puheenjohtaja, joka toimii liittohallituksen puheenjohtajana seuraavat 

kolme kalenterivuotta 
9) valitaan liittohallituksen varapuheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 
10) valitaan liittovaltuuston puheenjohtajat seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 
11) valitaan liittovaltuuston jäsenet ja heille kullekin kaksi henkilökohtaista varajäsentä 

sekä vahvistetaan samalla näiden sijaantulojärjestys 
12) valitaan liittohallituksen jäsenet ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen 
13) valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kolmeksi 

kalenterivuodeksi 
 
Liittokokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet on annettava liittohallitukselle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen liittokokousta. Liiton sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkautumisesta päättää 
liittokokous. 
 
16 § 
Kokouskutsu 
 
Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus määräämänään aikana ja paikkaan, joka voi olla 
muukin kuin liiton kotipaikka. Ennakkoilmoitus liittokokouksesta on julkaistava liiton lehdessä ja 
lähetettävä kirjallisesti jäsenyhdistyksille vähintään kolme (3) kuukautta ennen kokousta. 
Ilmoituksessa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat ja maininta aloitteiden jättöajasta. 
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille ja kokousedustajille kirjallisena vähintään kolme viikkoa 
ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat perusteluineen ja päätösehdotus. 
 
17 § 
Kokoonpano ja päätösvalta 
 
Liittokokouksessa päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten lähettämät liittokokousedustajat. 
Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan jäsenistönsä kutakin 
alkavaa 200 jäsentä kohden, joista liiton jäsenmaksu on suoritettu. Kullakin edustajalla on yksi 
ääni. 
 
Edustajain luvun määrää liittokokousta edeltäneen vuoden marraskuun puolivälissä vahvistettu 
kunkin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenten luku, jonka liittohallitus vahvistaa ja ilmoittaa 
jäsenyhdistyksille. 
 
Jäsenyhdistykset ilmoittavat liittohallitukselle edustajiensa nimet kuusi viikkoa ennen 
liittokokousta. 
Jäsenyhdistys voi käyttää liittokokouksessa enintään yhden viidesosan (1/5) äänimäärää 
kokouksessa edustetusta äänimäärästä. 
 
Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenillä, liittovaltuuston ja -hallituksen jäsenillä sekä tilintarkastajilla 
ja liiton toimihenkilöillä on kokouksessa puheoikeus, vaikka eivät olisikaan liittokokousedustajia. 
 
Edustajansa liittokokouskuluista vastaa jäsenyhdistys, ellei liittohallitus ole toisin päättänyt. 
 
Liittovaltuusto 



 
18 § 
Kokoukset 
 
Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous on huhti-
toukokuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. 
 
Ylimääräinen liittovaltuuston kokous pidetään, kun liittohallitus niin päättää tai liiton tai 
liittovaltuuston varsinaisten jäsenten lukumäärästä yksi viidesosa (1/5) sitä kirjallisesti 
liittohallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelyä varten. 
 
19 § 
Käsiteltävät asiat 
 
Liittovaltuuston kevätkokouksessa 
 
1) käsitellään liiton edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastuskertomus 
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille 
3) käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat ja lähetetyt aloitteet 
4) käsitellään kokouksessa tehdyt ehdotukset 
 
Liittovaltuuston syyskokouksessa 
 
1) vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

seuraavaksi vuodeksi 
2) vahvistetaan luottamushenkilöille maksettavien palkkioiden ja korvausten suuruus 
3) päätetään liiton edustamisesta seuraavan vuoden aikana alan toimielimissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä 
4) käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat ja lähetetyt aloitteet 
5) käsitellään kokouksessa tehdyt ehdotukset 
 
Liittovaltuuston tehtävänä on edellälueteltujen vuosittain käsiteltävien asiain lisäksi 
 
1) vahvistaa jäsenyhdistysten mallisäännöt 
2) vahvistaa liiton toimintaa ja taloutta koskevat säännöt 
3) antaa ohjeita ja suosituksia liiton jäsenyhdistysten toimintaa ja taloutta koskevissa 

laajakantoisissa ja periaatteellisissa asioissa 
4) päättää kiinteistöjen luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka liiton toiminnan 

kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta 
5) valtuuttaa hallitus tarvittaessa ottamaan liitolle lainaa ja määrätä sen 

enimmäismäärä. 
 
Asioista, joita valtuutetut tai jäsenet haluavat saattaa valtuuston käsiteltäväksi, on tehtävä 
kirjallinen aloite viimeistään kokousvuoden helmikuun 1. päivänä, jos aloite halutaan 
käsiteltäväksi kevätkokouksessa ja viimeistään kokousvuoden elokuun 1. päivänä, jos aloite 
halutaan käsiteltäväksi syyskokouksessa. 
 
20 § 
Kokouskutsu 
 
Liittovaltuuston kutsuu koolle liittohallitus. 



Kutsu liittovaltuuston kokoukseen on lähetettävä kirjallisena jäsenyhdistyksille ja liittovaltuuston 
jäsenille vähintään kolme viikkoa ennen kokousta varsinaiseen kokoukseen ja seitsemän päivää 
ennen ylimääräiseen kokoukseen. 
Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset perusteluineen. 
 
21 § 
Kokoonpano ja päätösvalta 
 
Liittovaltuustoon kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja 
ja liittokokouksen vahvistama määrä jäseniä, vähintään 10 ja enintään 20. 
 
Puheenjohtajaa lukuunottamatta kullakin liittovaltuuston jäsenellä on sijaantulojärjestyksessä 
määrätty I ja II henkilökohtainen varajäsen. 
 
Liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. 
 
Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
jäsenistä ovat kokouksessa läsnä. 
 
 
Liittohallitus 
 
22 § 
Kokoukset 
 
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää. 
 
23 § 
Tehtävät 
 
Liiton asioita hoitaa hallitus. 
 
Liittohallituksen tehtävänä on liittokokousten ja liittovaltuuston ohjeiden mukaisesti 
 
1) hyväksyä liiton uudet jäsenet 
2) valmistella liittokokouksessa ja liittovaltuustossa esille tulevat asiat ja panna 

täytäntöön kokousten päätökset 
3) johtaa ja kehittää liiton toimintaa sekä ohjata ja tukea jäsenyhdistyksiä 
4) hyväksyä jäsenyhdistysten säännöt liittovaltuuston vahvistamien mallisääntöjen 

mukaisina 
5) huolehtia liiton omaisuuden hyvästä hoidosta 
6) ottaa ja vapauttaa liiton ylimmät toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkauksensa  
7) liittohallitus voi asettaa määräämiensä tehtävien hoitoa varten liittohallituksen 

vastuulla toimivia johto-, toimi- tai valiokuntia. Niiden jäsenet voivat olla 
liittohallituksen keskuudesta, paikallisyhdistysten jäseniä tai liiton ulkopuolisia 
asiantuntijoita 

8) toimia lain tarkoittamana yhdistyksen hallituksena sekä huolehtia liiton asioista ja 
valvoa sen etua ja oikeutta. 

9) laatia ja vahvistaa liitolle johtosääntö. 
 
24 § 
Kokouskutsu 



 
Liittohallituksen kokouskutsun toimittamistavasta ja -ajasta päättää liittohallitus. 
 
25 § 
Kokoonpano ja päätösvalta 
 
Liittohallitukseen kuuluvat varsinaisen liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja näille valitut 
henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. 
Liittohallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet 
muista jäsenistä ovat paikalla. Liittovaltuuston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on oikeus 
olla läsnä liittohallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa. 
 
Muut määräykset 
 
26 § 
Päätöksentekojärjestys 
 
Liittokokouksen, liittovaltuuston ja liittohallituksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole 
toisin määrätty 
 
1) se mielipide, joka on saanut enimmät äänestyksessä annetuista äänistä  
2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 

kannattavansa, lukuunottamatta henkilövaalia, joka ratkaistaan arvalla 
3) sääntöjen muuttamista tai liiton omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa 

asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista 
äänistä, lukuunottamatta yhdistyslain 27 §:n 1 mom. 3 kohdassa mainittuja asioita. 

 
27 § 
Liiton nimenkirjoittajat 
 
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä 
yhdessä hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa. 
Hallitus voi oikeuttaa toiminnanjohtajan kirjoittamaan liiton nimen yhdessä liiton toisen 
toimihenkilön kanssa. 
 
28 § 
Liiton tilivuosi 
 
Liiton tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.  
Liittovaltuusto voi päättää lisäksi erityisen tilintarkastuksen toimittamisesta harkitsemanaan 
aikana ja laajuudessa. 
 
29 § 
Liiton purkautuminen 
 
Päätös liiton purkautumisesta on tehtävä varsinaisessa tai ylimääräisessä liittokokouksessa 
kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
purkautumista koskevan asian käsittelemisestä. 
 



Liiton purkautuessa sen varat on luovutettava yhtenä tai useana eränä psoriasistutkimusta 
suorittaville oikeuskelpoisille yhteisöille tai henkilöille. 


