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PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 1 vuosikokous  
 
 

Nimi ja kotipaikka 
1 § 

 
Yhdistyksen nimi on _____________________________________ Psoriasisyhdistys ry 
ja sen kotipaikka on  ______________________________________________________ 
 

Tarkoitus ja toimintamuodot 
2 § 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
 
2.1. toimia Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi, 

paikallisena jäsenyhdistyksenä, 
2.2. olla omalla alueellaan psoriaatikkojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana 
2.3. edistää oman alueensa psoriaatikkojen hoito-, terveys-, matka- ja 

koulutusmahdollisuuksia. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 
 
2.4. tukea psoriasista koskevia tutkimuksia, 
2.5. tiedottaa jäsenilleen näiden sosiaalisista oikeuksista sekä taudin hoitoa koskevista 

lääketieteellisistä tutkimuksista, 
2.6. toimittaa jäsentensä käyttöön voittoa tavoittelematta valohoitolaitteita ja muita 

potilaan tarvitsemia apuvälineitä sekä järjestää muuta jäsentensä hoitoa tukevaa ja 
lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvää toimintaa, 

2.7. antaa paikallisille alan viranomaisille ja julkisille laitoksille tietoja psoriaatikkojen 
oloista ja pyrkiä sosiaaliseen tasa-arvoisuuden saavuttamiseen, 

2.8. järjestää kokous-, esitelmä-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa 
julkaisutoimintaa sekä muutakin valistustyötä, 

2.9. olla yhteistyössä toimialueellaan työtään lähellä olevien järjestöjen sekä muiden 
psoriasisyhdistysten kanssa, 

2.10. järjestää jäsenistölleen ja näiden perheenjäsenille leirejä sekä hoito- ja 
virkistysmatkoja. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
 
2.11. vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 
2.12. järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä, 
2.13. omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. 
 

 

Psoriasisyhdistys toimii käsikirjan liitteet
3.3.2020



 
 
 

Jäsenet 
3 § 

 
3.1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, alle 12-

vuotias holhoojan suostumuksella, sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. 
3.2. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häneltä peritä jäsenmaksua. 
3.3. Jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää hallitus. 
3.4. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen hyväksi ansiokkaasti toimineita 

henkilöitä sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen 
henkilön. Ehdotuksen kunniapuheenjohtajan tai –jäsenen kutsumisesta voi tehdä vain 
yksimielinen  hallitus ja päätöksen tekee yhdistyksen kokous 2/3 äänten enemmistöllä. 
Samanaikaisesti voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. 

3.5. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä 
tai säätiöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. 

3.6. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen 
vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun. 

 Kunniapuheenjohtaja ja –jäsen ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Kannattajajäsenen 
jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen. 

3.7. Kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä sekä kannattajajäsenellä on äänioikeus  
yhdistyksen kokouksessa. 
 

4 § 
 

4.1. Yhdistyksen jäsenistä hallitus pitää luetteloa. 
 

5 § 
 

5.1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen  hallitukselle 
tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 

5.2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainittujen erottamisperusteiden 
nojalla. 

5.3. Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta viimeksi kuluneelta ja 
kulumassa olevalta vuodelta hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä. 

 
Yhdistyksen kokoukset 

6 § 
 

6.1. Sääntömääräinen ja ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan yhdistyksen 
kokouksen tai hallituksen määräämänä aikana ja paikkaan, joka voi olla yhdistyksen 
kotipaikan ulkopuolella. 

6.2. Hallituksen on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu jäsenille tai julkaistava se 
yhdistyksen vuosikokouksen päättämässä, yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

6.3. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 



 
 

7 § 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous eli vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun 
mennessä. 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1 Kokouksen avaus 
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa  
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 
8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ottaen huomioon näiden sääntöjen  

10 §:n määräykset 
9    Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 
11 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
12 Liittokokousedustajien ja varaedustajien valinta 
13 Yhdistyksen edustajien valinta alan toimielimiin 
14 Kokouskutsulehdestä päättäminen 
15 Jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet 
16 Jäsenehdotukset 
17 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
18 Kokouksen päättäminen 
 

8 § 
 

8.1. Yhdistyksen jäsen voi tehdä hallitukselle aloitteita yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa käsiteltävistä asioista. Ne on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava 
hallitukselle yhtä kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Hallituksen on annettava 
niistä yhdistyksen kokoukselle lausuntonsa. 

8.2. Jäsen voi tehdä yhdistyksen kokouksessa ehdotuksia. Päätöstä ehdotuksen perusteella 
ei kuitenkaan voida tehdä, mikäli asia olisi yhdistyslain mukaan ollut mainittava 
kokouskutsussa. 

 
9 § 

 
9.1. Yhdistyksen kokouksessa äänestettäessä kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jonka 

hyväksi on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan 
ääni ja vaaleissa arpa. 

 
9.2. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan 

luovuttamista koskevassa asiassa yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on 



kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiselle 
on lisäksi saatava Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n hallituksen hyväksyminen. 

 
Yhdistyksen hallinto 

10 § 
 

10.1. Yhdistyksen asioita hoitaa toimintakaudeksi kerrallaan valittu hallitus. 
Toimintakausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen. 

10.2. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen varsinaista ja kaksi varajäsentä. 

10.3. Hallituksen puheenjohtajan on oltava täysivaltainen sekä jäsenet 15 vuotta täyttäneitä. 
Puheenjohtajalla ja vähintään puolella hallituksen muista jäsenistä on oltava 
kotipaikka Suomessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. 

10.4. Hallitus voi asettaa avuksensa tarvittavia työryhmiä. 
 

11 § 
 

11.1. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa 
estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsenistä sitä 
puheenjohtajalta vaatii. 

11.2. Hallituksen kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri 
allekirjoittavat. Pöytäkirja on hallituksen itsensä tai kahden pöytäkirjantarkistajan 
tarkistettava. 

 
Tilien päättäminen 

12 § 
 

12.1. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille seuraavan 
vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa 
tileistä maaliskuun loppuun mennessä. 

12.2. Yhdistyksen on viimeistään huhtikuun aikana toimitettava jäljennös tilinpäätöksestään 
ja toimintakertomuksestaan Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n hallitukselle. 

 
Nimen kirjoittaminen 

13 § 
 
13.1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai joku hallituksen jäsenistä 

yhdessä sihteerin kanssa. 
 

14 § 
 
14.1. Mikäli yhdistykselle annettuun lahjoitukseen ei ole liitetty lahjoittajan toivomusta 

lahjan käyttötarkoituksesta, varat on käytettävä yhdistyksen kokouksen päättämällä 
tavalla psoriasistyöhön. 

14.2. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava Psoriasisliitto – 
Psoriasisförbundet ry:lle. 



   Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005 
      
 
 
 
 
 
PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 2 vuosikokousta  
 
 

Nimi ja kotipaikka 
1 § 

 
Yhdistyksen nimi on _____________________________________ Psoriasisyhdistys ry 
ja sen kotipaikka on  ______________________________________________________ 
 

Tarkoitus ja toimintamuodot 
2 § 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
 
2.1. toimia Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi, 

paikallisena jäsenyhdistyksenä, 
2.2. olla omalla alueellaan psoriaatikkojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana 
2.3. edistää oman alueensa psoriaatikkojen hoito-, terveys-, matka- ja 

koulutusmahdollisuuksia. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 
 
2.4. tukea psoriasista koskevia tutkimuksia, 
2.5. tiedottaa jäsenilleen näiden sosiaalisista oikeuksista sekä taudin hoitoa koskevista 

lääketieteellisistä tutkimuksista, 
2.6. toimittaa jäsentensä käyttöön voittoa tavoittelematta valohoitolaitteita ja muita 

potilaan tarvitsemia apuvälineitä sekä järjestää muuta jäsentensä hoitoa tukevaa ja 
lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvää toimintaa, 

2.7. antaa paikallisille alan viranomaisille ja julkisille laitoksille tietoja psoriaatikkojen 
oloista ja pyrkiä sosiaaliseen tasa-arvoisuuden saavuttamiseen, 

2.8. järjestää kokous-, esitelmä-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa 
julkaisutoimintaa sekä muutakin valistustyötä, 

2.9. olla yhteistyössä toimialueellaan työtään lähellä olevien järjestöjen sekä muiden 
psoriasisyhdistysten kanssa, 

2.10. järjestää jäsenistölleen ja näiden perheenjäsenille leirejä sekä hoito- ja 
virkistysmatkoja. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
 
2.11. vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 
2.12. järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä, 
2.13. omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. 
 



 
 
 
 

Jäsenet 
3 § 

 
3.1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, alle 12-

vuotias holhoojan suostumuksella, sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. 
3.2. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häneltä peritä jäsenmaksua. 
3.3. Jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää hallitus. 
3.4. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen hyväksi ansiokkaasti toimineita 

henkilöitä sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen 
henkilön. Ehdotuksen kunniapuheenjohtajan tai –jäsenen kutsumisesta voi tehdä vain 
yksimielinen hallitus ja päätöksen tekee yhdistyksen kokous 2/3 äänten enemmistöllä. 
Samanaikaisesti voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. 

3.5. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä 
tai säätiöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. 

3.6 Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen 
vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun. 

 Kunniapuheenjohtaja ja –jäsen ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Kannattajajäsenen 
jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen. 

3.7. Kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä sekä kannattajajäsenellä on äänioikeus  
yhdistyksen kokouksessa. 
 

4 § 
 

4.1. Yhdistyksen jäsenistä hallitus pitää luetteloa. 
 

5 § 
 

5.1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 
tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 

5.2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainittujen erottamisperusteiden 
nojalla. 

5.3. Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta viimeksi kuluneelta ja 
kulumassa olevalta vuodelta hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä. 

 
Yhdistyksen kokoukset 

6 § 
 

6.1. Sääntömääräinen ja ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan yhdistyksen 
kokouksen tai hallituksen määräämänä aikana ja paikkaan, joka voi olla yhdistyksen 
kotipaikan ulkopuolella. 

6.2. Hallituksen on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu jäsenille tai julkaistava se 
yhdistyksen kevätkokouksen päättämässä, yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 



6.3. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

 
 

7 § 
 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen maaliskuun loppuun 
mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. 
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1 Kokouksen avaus 
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3 Valitaan kokousvirkailijat: 
 - kokouksen puheenjohtaja 
 - sihteeri 
 - kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
 - kaksi ääntenlaskijaa 
4 Työjärjestyksen hyväksyminen 
5 Jäsenmaksuista päättäminen 
6 Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle 
7 Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimintavuodelle 
8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ottaen huomioon näiden sääntöjen 

10 §:n määräykset 
9 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavalle 

toimintavuodelle 
10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavalle toimintavuodelle 
11 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavalle toimintavuodelle 
12 Liittokokousedustajien ja varaedustajien valinta 
13 Yhdistysten edustajien valinta alan toimielimiin 
14 Jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet 
15 Jäsenehdotukset 
16 Kokouksen päättäminen 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1 Kokouksen avaus 
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3 Valitaan kokousvirkailijat: 
 - kokouksen puheenjohtaja 
 - sihteeri 
 - kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
 - kaksi ääntenlaskijaa 
4 Työjärjestyksen hyväksyminen 
5 Esitetään toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 
6 Edellisen tilivuoden tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon sekä 

tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
8 Kokouskutsulehdestä päättäminen 



9 Jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet 
10 Jäsenehdotukset 
11 Kokouksen päättäminen 
 
 

8 § 
 

8.1. Yhdistyksen jäsen voi tehdä hallitukselle aloitteita yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa käsiteltävistä asioista. Ne on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava 
hallitukselle yhtä kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Hallituksen on annettava 
niistä yhdistyksen kokoukselle lausuntonsa. 

8.2. Jäsen voi tehdä yhdistyksen kokouksessa ehdotuksia. Päätöstä ehdotuksen perusteella 
ei kuitenkaan voida tehdä, mikäli asia olisi yhdistyslain mukaan ollut mainittava 
kokouskutsussa. 

 
9 § 

 
9.1. Yhdistyksen kokouksessa äänestettäessä kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jonka 

hyväksi on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan 
ääni ja vaaleissa arpa. 

 
9.2. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan 

luovuttamista koskevassa asiassa yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on 
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiselle 
on lisäksi saatava Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n hallituksen hyväksyminen. 

 
Yhdistyksen hallinto 

10 § 
 

10.1. Yhdistyksen asioita hoitaa toimintavuodeksi kerrallaan valittu hallitus. 
Toimintavuotena on kalenterivuosi. 

10.2. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen varsinaista ja kaksi varajäsentä. 

10.3. Hallituksen puheenjohtajan on oltava täysivaltainen sekä jäsenet 15 vuotta täyttäneitä. 
Puheenjohtajalla ja vähintään puolella hallituksen muista jäsenistä on oltava 
kotipaikka Suomessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. 

10.4. Hallitus voi asettaa avuksensa tarvittavia työryhmiä. 
 

11 § 
 

11.1. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa 
estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsenistä sitä 
puheenjohtajalta vaatii. 

11.2. Hallituksen kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri 
allekirjoittavat. Pöytäkirja on hallituksen itsensä tai kahden pöytäkirjantarkistajan 
tarkistettava. 

 
 
 



 
 
 
 

Tilien päättäminen 
12 § 

 
12.1. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille seuraavan 

vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa 
tileistä helmikuun loppuun mennessä. 

12.2. Yhdistyksen on viimeistään huhtikuun aikana toimitettava jäljennös tilinpäätöksestään 
ja toimintakertomuksestaan Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n hallitukselle. 

 
Nimen kirjoittaminen 

13 § 
 
13.1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai joku hallituksen jäsenistä 

yhdessä sihteerin kanssa. 
 

14 § 
 
14.1. Mikäli yhdistykselle annettuun lahjoitukseen ei ole liitetty lahjoittajan toivomusta 

lahjan käyttötarkoituksesta, varat on käytettävä yhdistyksen kokouksen päättämällä 
tavalla psoriasistyöhön. 

14.2. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava Psoriasisliitto – 
Psoriasisförbundet ry:lle. 

 
 
 
 
 























Ohjeita yhdistysten yhden vuosikokouksen mallisääntöjen käyttöönottoon 

- Liittovaltuusto on vuoden 2014 syyskokouksessaan hyväksynyt jäsenyhdistysten 

käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksessa hyväksytyt yhden 

vuosikokouksen mallisäännöt. Hyväksyminen on voimassa 12.5.2016 saakka ja 

yhdistykset voivat päättää niiden käyttöönotosta siinä järjestyksessä kuin sääntöjen 

muuttamisesta on voimassa olevissa yhdistyksen säännöissä ja Yhdistyslaissa 

säädetty.  

- yhdistys voi mallisääntöihin lisätä vain yhdistyksen nimen ja kotipaikan, muut 

muutokset aiheuttavat rekisteriviranomaisen käsittelyn normaalina 

sääntömuutosasiana ilman ennakkotarkastuksen tuomaa alennusta. 

- merkittävimmät muutokset, perustuvat voimassa olevaan Yhdistyslakiin:  
 mahdollisuus etäosallistumiseen mikäli hallitus tai yhdistyksen kokous on niin 

päättänyt ja siitä kerrotaan kokouskutsussa 
 sähköpostin käyttö pätevä vaihtoehto myös kokouskutsujen lähettämiseen 
 hallituksen jäsenien valinnat määräajaksi ja rajoitukset uudelleen valintoihin 
 toiminnantarkastajien valinnat sääntöihin 
 yksinkertaistettu esitystapaa 

 
- kunkin yhdistyksen on säännöistään katsottava, miten sääntömuutokset käsitellään 

(millainen enemmistö ja kuinka monessa kokouksessa). Yhdistyksen säännöt ovat 

ensisijaiset, ellei ole mainintaa, YL 27 §:n määräämä 3/4 kannatus. 

- yhdistyksen kokouksen kutsussa on ilmoitettava sääntömuutosasia (YL 24 §). Ellei 

kokouskutsussa ole mainintaa, ei päätöstä saa tehdä. Mielellään lähetettävä uudet 

säännöt kutsun liitteenä tutustumista varten. 

- kun kokous on päättänyt ennakkotarkastettujen sääntöjen käyttöönotosta, voi se  

tehdä päätöksen niiden välittömästä käyttöönotosta yhdistyksen sisäisessä käytössä 

- säännöt ovat ulkopuolisia sitovat vasta kun ne ovat Patentti- ja rekisterihallituksen 

käsittelemät ja rekisteröimät 

- yhdistysten on tehtävä yhdistysrekisteriin sääntömuutosilmoitus uusien sääntöjen 

rekisteröimiseksi. Ilmoitukseen on merkittävä mallisääntöjen käsittelyn Diaarinumero 

sekä liitettävä nimellä ja kotipaikalla täydennetyt säännöt tarkistettaviksi ja 

rekisteröitäviksi. Rekisteröintimaksu on tällä hetkellä (25.11.2014) 35 €. 

 

 

25.11.2014/ym  



 
 

   Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 22.3.2014  
 
 
ANSIOMERKKISÄÄNNÖT 
 
1 § 
Näissä säännöissä käsitellään Psoriasisliiton hakemuksesta myöntämiä ansiomerkkejä 
paikallisyhdistyksen, psoriasisliiton, sekä maamme psoriaatikoiden hyväksi tehdystä 
työstä.  
Ansiomerkki on saajalleen tunnustus Psoriasisliitto – Psoriasiasförbundet ry:n 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 kultaisen ansiomerkki maamme psoriaatikoiden hyväksi 
tehdystä työstä voidaan myöntää valtakunnallisesti tai kansainvälisesti tehdystä työstä 
maamme  psoriaatikoiden tai Psoriasiliiton hyväksi  ja sen valtakunnallisen toiminnan 
kehittämiseksi.   
 
7 § 
Merkit myöntää Psoriasisliiton liittohallitus, 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 – Psoriasisförbundet ry 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. 
 
 
Liitteet 
Liite 1 ohjeelliset toiminta-ajat eri tehtävissä ansiomerkkiä varten 
Liite 2 ansiomerkki esityksen lomakemalli 
Liite 3 laskentataulukko 
Liite 4 ansiomerkkien ja viirien mallit ja erittely 
 



______________Psoriasisyhdistys

TALOUSARVIO V.

talousarvio toteutunut

v. v.

I. VARSINAINEN TOIMINTA

1. Teemapäivät

Tuotot 0

Kulut 0

2. Jäsentilaisuudet

Tuotot 0

Kulut 0

3. Kaikille avoimet tilaisuudet

Tuotot 0

Kulut 0

4. Ryhmätoiminta

Tuotot 0

Menot 0

5. Yhdistyksen kokoukset ja hallinto

Tuotot 0

Kulut 0

6. Jäsenhuolto

Tuotot 0

Kulut 0

7. Koulutukset ja järjestötapahtumat

Tuotot 0

Kulut 0

Varsinainen toiminta yhteensä 0

II VARAINHANKINTA

1. Jäsenhankinta ja jäsenmaksut

Tuotot 0

Kulut 0

2. Lahjoitukset ja keräykset

Tuotot 0

Kulut 0

3. Muu varainhankinta

Tuotot 0

Kulut 0

Varainhankinta yhteensä 0

KULUJÄÄMÄ 0

III SIJOITUS JA RAHOITUS

Tuotot 0

Kulut

IV Avustukset (kunnat esim.)

Tuotot 0

Kulut

TILIKAUDEN TULOS 0



_________________________ Psoriasisyhdistys ry 

 

 Psoriasisyhdistyksen toimintasuunnitelma xx.xx.xxxx–xx.xx.xxxx 

  

 Toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on  

• edistää psoriasista sairastavien hyvää elämänlaatua ja oikeuksien toteutumista 

• lisätä psoriasiksen, Psoriasisliiton ja psoriasisyhdistysten tunnettuutta 

• edistää sosiaalista tasa-arvoa sekä fyysistä ja psyykkistä esteettömyyttä  

• edistää psoriasista sairastavien aktiivista kansalaisuutta. 

  

1.   Tavoitteet toimintavuodelle (esim. 1-3 kappaletta. Voivat liittyä esim. yhteistyöhön, 

verkostoitumiseen, viestintään, vaikuttamistoimintaan, jäsenhankintaan tai -

huoltoon.) 

 

      2.   Toiminnan sisältö ja tavoitteet        

Kirjatkaa alla oleviin kohtiin myös osallistujatavoite ja miten palaute kerätään. 

 

2.1 Teemapäivät: Psoriviikko huhtikuun alussa ja Maailman psoriasispäivä 29.10. 

2.2 Jäsentilaisuudet 

2.3 Kaikille avoimet tilaisuudet 

2.4 Ryhmätoiminta (vertaistuki, liikunta) 

2.5 Yhdistyksen kokoukset ja hallinto 

2.6 Jäsenhuolto (esim. uusien huomiointi, jäsenkyselyn tekeminen, eronneiden poistaminen 

rekisteristä) 

2.7 Koulutukset ja järjestötapahtumat (mihin koulutuksiin yhdistyksen toimijat 

osallistuvat?) 

2.8 Muu toiminta 

   

3.   Viestintä (miten toiminnasta kerrotaan ja kenelle? Mitä tehdään viestinnän 

tehostamiseksi?)  

 

4.   Yhdistyksen talous (esim. noudatetaan hyvää taloussuunnittelua ja seurataan 

talousarvion toteutumista. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ja jäsenmaksujen 

perintää tehostetaan.) 



 

 

 

Toimintasuunnitelma /-kertomus taulukossa 

Toiminto / 
tapahtuma 

Toiminnan  
tavoite / 
osallistuja- 
tavoite 
 

Miten tavoitteet 
toteutuivat? 
 

Mitä osallistujat 
hyötyivät? 
Osallistujapalaute 
 
 

Kehittämisajatukset 
tulevaan toimintaan 

 
 
 

    

  
 
 

        

  
 
 

        

  
 
 

        

  
 
 

        

  

  

  

  

  

  



Psoriasisyhdistyksen toimintakertomus xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx 

 Peilatkaa toteutunutta toimintaa suhteessa toimintasuunnitelmaan ja tavoitteisiin. 

 

1.   Toimintakauden kuvaus (lyhyt kuvaus toimintakaudesta ja miten toiminnan 

tavoitteet toteutuivat) 

 

2.   Toiminnan toteutuminen ja arviointi  

Kirjatkaa, kuinka tavoitteet toteutuivat ja millainen oli saatu palaute. 

 

2.1 Teemapäivät: Psoriviikko ja Maailman Psoriasispäivä 29.10. 

2.2 Jäsentilaisuudet 

2.3 Kaikille avoimet tilaisuudet 

2.4 Ryhmätoiminta 

2.5 Yhdistyksen kokoukset ja hallinto 

2.6 Jäsenhuolto (esim. uusien huomiointi, jäsenkysely, eronneiden poistaminen rekisteristä) 

2.7 Koulutukset ja järjestötapahtumat (mihin koulutuksiin yhdistyksen toimijat osallistuivat) 

2.8 Muu toiminta 

 

3.    Viestintä (miten toiminnasta kerrottiin ja kenelle? Mitä tehtiin viestinnän 

tehostamiseksi?)  

 

4.    Yhdistyksen talous (talouteen liittyvien tavoitteiden toteutuminen toimintavuoden 

aikana) 
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PEREHDYTYSOHJE PSORIASISYHDISTYKSILLE    2.1. 

    

Tämä ohje on laadittu yhdistyksien avuksi uusien vapaaehtoistensa perehdyttämiseen. Psoriasisliitto haluaa 

kehittää ja yhtenäistää psoriasisyhdistyksissä vallitsevia perehdytyskäytäntöjä.  

Toimintaan sisään pääseminen vaati hyväntahtoisen vastaanoton lisäksi tietoa yhdistyksen toimintatavoista. 

Tähän ohjeeseen on koottu seikkoja, jotka kannattaa käsitellä vapaaehtoisen ja uuden luottamushenkilön 

perehdytyksessä. Lisäksi ohjeeseen on koottu niitä asioita, jotka yhdistyksen kannattaa jokaiselle uudelle 

jäsenelleen kertoa toiminnastaan 

Perehdytysohjeen sisältöä on jatkossa tarkoitus tarkentaa ja päivittää. Järjestösuunnittelijat ottavat 

mielellään vastaan palautetta perehdytysohjeesta. Voit kertoa omia kokemuksia ohjeen käytöstä tai antaa 

sitä koskevia lisäys- tai muutosehdotuksia. 

Perehdytyksestä kannattaa innostua.  

Perehdyttämisestä on tutkitusti paljon hyötyä niin yksilön kuin yhteisön kannalta. Hyvin hoidettu 

perehdyttäminen parantaa ihmisen motivaatiota sekä sitoutumista yhteisöön.  

 

Hyvin hoidettu perehdytys on kaikkien etu!  

 

Mitä uuden jäsenen tulee tietää yhdistyksestä?  

Yhdistyksen uusia jäseniä on hyvä kutsua ja johdattaa (perehdyttää) yhdistyksen toimintaan.  

Tärkeintä on, että uusi jäsen tavalla tai toisella toivotetaan tervetulleeksi yhdistykseen. Se voi olla 

yhdistyksen tiedote tai jäsenkirje, mutta mieluummin tekstari, soitto tai muu henkilökohtaisempi yhteydenotto. 

Aina silloin tällöin kannattaa myös sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook-ryhmä) esittää tervehdys uusille 

ihmisille.  

Muistakaa toimittaa yhdistyksenne esite ja/tai jäsenkirje tai uuden jäsenen tervehdys liittotoimistoon 

sähköpostilla iida.liukkonen@psori.fi Vaihtoehtoisesti käy pino paperiversioita. 

 

1. Jäsenten huomiointi ja perehdytys  

1. Hienoa olisi, jos yhdistyksellä olisi jäsenvastaava huolehtimassa uuden jäsenen huomioimisesta  

2. Uudelle jäsenelle tärkeitä yhdistystietoja ovat mm:  

a. hallituksen jäsenet  

b. yhteystiedot selkeästi (pj, jäsenasiainhoitaja, vertaistukihenkilö, lamppuvastaava ym.)  

c. toiminta-ajatus ja arvot  

d. tulevat tapahtumat, jäsentiedote  

e. toiminta-alue  

f. kokoontumispaikka, toimitilat, aukioloajat, yhdistyksen puhelinnumero  

g. vertaisryhmät ja niiden yhteyshenkilöt  

h. miten yhdistyksen löytää Facebookista  

i. ajan tasalla olevat kotisivut  

mailto:iida.liukkonen@psori.fi


3. Yhdistyksen kaikissa tilaisuuksissa ja kokouksissa kannattaa aina huomioida uudet henkilöt ja 

toivottaa heidät lämpimästi tervetulleeksi yhdistykseen  

4. Otetaan huomioon jäsenten toiveet. Tilaisuuksissa pyydetään palaute. Toiveita voidaan kysyä myös 

esim. Webropol -palvelun kautta tehtävällä jäsenkyselyllä. Järjestösuunnittelija auttaa asiassa.   

5. Kannattaa myös tiedustella, onko henkilöllä jotakin osaamista tai taitoa, jota yhdistyksen 

toiminnassa voisi hyödyntää 

6. Ihmisiltä kannattaa tiedustella suoraan heidän halukkuuttaan vapaaehtoistehtäviin. 

 

2. Yhdistyksen uuden vapaaehtoisen perehdytys 

Usein vapaaehtoinen tulee yhdistyksen toimintaan mukaan jonkin tehtävän tai toiminnan kautta, 

esim. Pieni ele -kerääjäksi tai ohjaamaan vertaistukiryhmää. Tehtävässään vapaaehtoinen toimii 

tavallisen ihmisen taidoilla, omine vahvuuksineen ja yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan. 
Mahdollinen tuen tarve ei saa jäädä vapaaehtoisen oman aktiivisuuden varaan. 

Yhdistyksessä on hyvä sopia, kuka tai ketkä toimivat perehdyttäjinä ja tukijoina eri vapaaehtoistehtäviin. 

Perehdytyksen eteneminen 

1. Keskustelu henkilön kanssa hänen toiveistaan ja tehtävään liittyvistä odotuksista. Kerro avoimesti 

myös yhdistyksen toiveet ja odotukset 

2. Tehkää yhdessä perehdytyssuunnitelma ja sopikaa kuka perehdyttää ja laatikaa aikataulu  

3. Perehdytyksen seuranta ja palaute 

4. Palaa asiaan myöhemmin ja kysy jaksamisesta ja tuen tarpeesta 

  

3. Hallituksen jäsenten eli luottamushenkilöiden perehdyttäminen 

Uuden luottamushenkilön perehdyttäminen alkaa jo, kun häntä pyydetään yhdistyksen hallituksen jäseneksi. 

Henkilölle kannattaa antaa todenmukainen kuva tulevasta tehtävästä ja järjestöstä. Kannattaa korostaa, että 

hänet perehdytetään ja jatkossakin tuetaan tehtävän hoitamisessa. Henkilön odotetaan sitoutuvan käymään 

kokouksissa ja tekemään tehtävän edellyttämät toimet. Tekemistä ja tehtävää ei kannata vähätellä vaan 

kannattaa tehdä selväksi, että vastaanotettu luottamustehtävä tulee myös hoitaa.  On hyvä kertoa, miten 

paljon ajankäyttöä tehtävän hoitaminen vaatii. 

Perehdytyksen tarkoituksena on antaa uudelle luottamushenkilölle tehtävässään tarvittavia tietoja, taitoja, 

valmiuksia ja turvallisuuden tunnetta. Hyvin hoidetun perehdytyksen avulla yhdistyksen toiminta tehostuu ja 

henkilöiden tehtävässä viihtyminen lisääntyy. Asioiden nopeampi omaksuminen, lisääntynyt motivaatio ja 

viihtyminen tuo yhdistykselle etua.  

Panostamalla hyvään perehdyttämiseen puheenjohtajan on mahdollista vähentää itseensä myöhemmin 

kohdistuvaa kuormitusta. Puheenjohtajan tai muun perehdyttäjän kannattaa varata hyvin aikaa uuden 

luottamushenkilön vastaanottamiseen, käydä rauhassa läpi keskeisimmät asiat ja kertoa tulokkaalle 

toiminnasta, tavoitteista ja tehtävistä. Tulokkaalle kannattaa nimetä henkilö, kenen puoleen hän voi kääntyä 

vähäisissäkin asioissa.  

Uuden luottamushenkilön tuoreita ajatuksia, osaamista ja kekseliäisyyttä kannattaa hyödyntää. Tulokkaalla 

voi olla erilaista näkökulmaa tuttuihin asioihin, ideoita, osaamista ja uusia yhteyksiä. Nämä kaikki kannattaa 

hyödyntää ja samalla uudistaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. 

 Perehdytyksen sisältö 



Mitä? Yhdistyksen sääntöjen, toiminnan tarkoituksen, toimintatapojen, sekä muiden luottamushenkilöiden 

tehtävien läpikäynti. Psoriasisliiton toiminnan hahmottaminen ja toimintaa tutustuminen. Liiton työntekijöiden 

toimenkuviin ja tehtäviin on hyvä myös tutustua. 

Kuka? Perehdytyksen hoitaa yhdistys. Käytännössä yhdistyksen hallituksen kannattaa valita keskuudestaan 

uuden luottamushenkilön perehdytyksestä vastaava henkilö (“kummi”) tai henkilöt. Yhdistys voi toki toteuttaa 

perehdytyksen yhteistyössä järjestösuunnittelijan kanssa. Keskustelut muiden luottamushenkilöiden ja liiton 

työntekijöiden kanssa ovat myös hyödyllisiä. 

Miksi? Jotta luottamushenkilö saa varmuutta omaan toimintaansa ja pääsee helpommin mukaan yhteisöön. 

Luottamushenkilö osaa tehdä yhdistyksen tehtävät sääntöjen mukaan ja yhdistyksen tavoilla.  

Miten? Yhdistyksen puheenjohtajan ja muun hallituksen herättämä myönteinen tunnelma on keskeinen osa 

perehdytystä. Suullisen perehdytyksen lisäksi käytössä on hyvä olla myös kirjallista materiaalia. 

Perehdytyksen apuna kanttaa käyttää Psoriasisliiton verkkosivuja, Psoriasisyhdistys toimii opasta ja muuta 

liiton materiaalia.  

Milloin? Mahdollisimman pian luottamushenkilö aloittaessa tehtävässään. Ihmiset oppivat asioita eri lailla ja 

eri tahtiin, joten perehdytettäviin asioihin kannattaa palata yhdessä myöhemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mitä uuden hallituksen jäsenen tulee tietää?  

Sopikaa kuka perehdyttää. Perehdytysvastuuta kannattaa jakaa useammalle hallituksen toimijalle 

(puheenjohtaja, sihteeri, jäsenvastaava jne.)  Perehdytykselle kannattaa varata aikaa 

riittävästi ja perehdyttää useampana kertana.  

Henkilökohtaisen opastuksen lisäksi voi antaa materiaalia omatoimiseen perehtymiseen. Liiton verkkosivulta 

löytyy Psoriasisyhdistys toimii -käsikirja, joka sisältää keskeistä tietoa toiminnasta. 

 

Perehdytyslista 

Listaan kannattaa lisätä teidän yhdistyksenne kannalta tärkeät asiat. 

Tehtävä tehty 

Tullaan tutuiksi 

esittäydytään ja tutustutaan, (viimeistään ensimmäisessä kokouksessa)  

selvitetään uuden jäsenen kiinnostus ja osaaminen erilaisiin tehtäviin  

kerrotaan, mitä odotetaan ja toivotaan hallituksen jäseniltä  

laatikaa yhdessä perehdytykselle aikataulu  

  

  

Yhdistyksen toiminta 

yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio  

yhdistyksen hallituksen jäsenten toimenkuvat ja vastuut   

hallituksen kokouskäytännöt (kokousten määrä, paikka yms.)  

kerro, miten yhdistys tiedottaa ja viestii toiminnastaan ulkoisesti ja sisäisesti   

keskustelkaa yhdistyksen tavoitteista ja arvoista    

kerro periaatteet ja ohjeet, joita yhdistyksessä noudatetaan (esim. laitteet, kokoustila yms.)   

 keskeiset kumppanit ja verkostot  

  

  

Muu perehdytys ja omatoimiseen perehtyminen  

Psoriasisyhdistys toimii käsikirja  

Yhdistyslaki  
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TUKIMATERIAALIA PSORIASISYHDISTYKSELLE 
 

Psoriasisliitto on valmistanut runsaasti aineistoa helpottamaan yhdistystoiminnan suunnittelua ja 
toteutusta. Alla on lueteltu keskeinen materiaali, jota voit tiedustella järjestösuunnittelijoilta. Osa 
materiaalista on luettavissa ja ladattavissa liiton verkkosivulta, mm. Psoriasisyhdistys toimii -opas. 
Lisäksi sosiaalisessa mediassa (Facebook ja YouTube) on aineistoa, jota yhdistysten kannattaa 
hyödyntää toiminnassaan.  

Kannattaa tutustua myös linkkeihin listan lopussa. Niistä löydät muiden toimijoiden valmistamaa 
kiinnostavaa ja hyödyllistä yhdistysaineistoa. Osa materiaaleista sopii hallituksen tai hallituksen 
jäsenen itseopiskelumateriaaliksi.  

• Psoriyhdistys toimii -käsikirja – sisältää perustietoa psoriasisyhdistyksessä toimimisesta  

• Webropol -työkalulla netissä toteutettavat kyselyt, esim. yhdistyksen oma jäsenkysely. 
Webropol on järjestösuunnittelijoilla käytössä ja näin myös yhdistysten käytettävissä. 

• Yhdistystreffit – kirjallinen aineisto. Järjestösuunnittelija voi tulla vierailemaan ja 
kouluttamaan aiheesta. Valitkaa teema ja ottakaa yhteyttä, sovitaan yhdessä aika ja paikka. 

o Arvokas jäsenyys ja jäsenhankinnan ABC 

o Edunvalvonta ja vaikuttaminen 

o Johdamme yhdessä 

o Johdanto sosiaaliseen mediaan 

o Sääntöjen sanelemaa 

o Tiedota tehokkaasti 

o Toimiva yhdistys 

o Yhdistyksen talous 

 

• Kysy järjestösuunnittelijalta malleja ja yhdistystoiminnan lomakkeita 

o jäsenjärjestöavustuksen haku- ja selvityslomake 

o vuosikello 

o toimintakertomus 

o toimintasuunnitelma 
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o talousarvio 

o lehdistötiedote 

o yhdistyksen esite 

o pöytäkirja 

o toiminnan suunnittelun YhdistysEva-lomake 

 

• Psoriasisliiton YouTube -kanava (yht. 33 videota 24.1.2020),  

o Rentoutus 

o Tarinoita elämästä (viiden videon sarja)  

o Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen  

o Psori ei tartu. Vedessäkään. (Maailman psoriasispäivän 29.10.2019 video) 

o Ihosairaus ei torppaa ihmissuhteita. Haastateltavana Mikko von Hertzen  

o Näkymätön psoriasis  

o Hoitovinkkejä psoriasikseen  

o Ihotautilääkäri Tapio Rantasen pustulosis palmoplantaris -luento 

o yms. 

 

• Liiton ylläpitämät Facebook-sivut ja suljetut keskusteluryhmät (sisältö näkyy vain 
ryhmän jäsenille) 

o Psoriasisliiton sivu 

o Psorilinjan Facebook -ryhmä 

o Psoriasis Suomi -ryhmä 

o Palmoplantaari pustuloosi -ryhmä 

o Nupso – nuoret psoriaatikot 

o Psorilasten vanhemmat -ryhmä 

 

• Psoriasisliiton koulutuksia 

o järjestöpäivät 

o aluepäivät 

https://www.youtube.com/user/psoriasisliitto/videos
https://www.facebook.com/psoriasisliitto/
https://www.facebook.com/groups/867838049978058/
https://www.facebook.com/groups/368611316626/
https://www.facebook.com/groups/Palmoplantaaripustuloosi/
https://www.facebook.com/groups/NUPSO/
https://www.facebook.com/groups/psorilapset/
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o vuosittain vaihtuvat vapaaehtoisten koulutukset 

o yhdistysten kehittämistilaisuudet 

 

Muuta hyvää tukimateriaalia 

  
Kannattaa ehdottomasti tutustua myös näihin. 

Yhdistystoimijat 
Opetushallituksen hanke, josta löydät paljon monipuolista yhdistystoiminnan tietoa. 
http://www.yhdistystoimijat.fi/ 

KSL:n yhdistystoiminnanopas 
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2018/06/Yhdistystoiminnan-avaimet_verkkoversio_FINAL.pdf 

Suomen Kotiseutuliitto 
Tiedottaminen ja viestintä yhdistyksissä - kootut vinkit 
https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/ 

Yhdistystieto 
Ilmainen tietopalvelu, jossa yhdistysaktiivien on mahdollista käydä keskustelua yhdistystoiminnasta. 
http://yhdistystieto.fi/ 

Jyväskylän yliopisto 
Tervetuloa oppimaan kokoustekniikkaa! Kokoustekniikka-materiaali on laadittu Jyväskylän yliopiston 
kielikeskuksen puheviestinnän opetuksen tarpeisiin. Sen on tarkoitus tukea kokoustaidon opetusta 
sekä kursseillamme että itseopiskelussa. 
http://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/sanasto.htm 

http://www.yhdistystoimijat.fi/
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2018/06/Yhdistystoiminnan-avaimet_verkkoversio_FINAL.pdf
https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/
http://yhdistystieto.fi/
http://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/sanasto.htm
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Liite 4. 

 

TOIMINTALINJAUKSEMME 2020-2022  

 

1. Toiminta-ajatuksemme (missio) 

 
- Psoriasisliitto on potilas-, kansanterveys- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää psoriasista 

sairastavien hyvää elämänlaatua ja oikeuksien toteutumista.  
 

- Liiton toiminta vahvistaa psoriasista sairastavien sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä 
toimintakykyä, sekä mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina yhteiskunnassa. Liitto edistää 
psoriasista sairastavien mahdollisuutta toimia aktiivisesti yhteiskunnassa tukemalla 
jäsenyhdistyksiään. 

 
- Liitto lisää psoriasiksen tunnettuutta ja vähentää sairauteen kohdistuvia ennakkoluuloja. 
 
- Liitto tukee psoriasikseen liittyvän tutkimuksen tekemistä. 
 
- Psoriasisliiton toiminta on kaikille avointa. 
 
- Psoriasisliitto toimii psoriasisyhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä. 

  

http://www.psoriasisliitto.fi/
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2. Tahtotilamme tulevasta (visio) 

 
- Psoriasisliitto on jäsenmäärältään ja vaikutusvallaltaan kasvava järjestö, joka 

edistää aktiivisesti psoriasista sairastavien oikeuksia ja kehittää palvelujaan. Liitolla 
on vahva asiantuntija- ja vaikuttajarooli sosiaali- ja terveysjärjestöjen kentässä.  

 
-  Elinvoimaiset psoriasisyhdistykset tukevat psoriasista sairastavien hyvinvointia  

 tarjoamalla vertaistukea ja järjestämällä monimuotoista, houkuttelevaa toimintaa  
 psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen. 

   

-      Päättäjät ja terveydenhuolto tuntevat psoriasiksen ihon ja nivelten 
pitkäaikaissairautena, jolla on suuria vaikutuksia sairastuneen elämänlaatuun: 
psoriasis mm. altistaa sairastuneen liitännäissairauksille, kuten diabetekselle ja 
sydän- ja verisuonisairauksille. 

 
-  Psoriasis lasketaan niiden tarttumattomien sairauksien joukkoon, joihin tulee   

 kiinnittää eniten huomiota päätöksenteossa. 

 
- Jokainen psoriasista sairastava saa tarvitsemaansa hoitoa, kuntoutusta, tukea ja 

ohjausta oikea-aikaisesti. Sairastuneet tiedostavat elintapojen merkityksen 
sairauden omahoidon kulmakivinä.  
 

- Sairastamisen kustannukset ovat kohtuulliset: jokaisella psoriasista sairastavalla on 
mahdollisuus hankkia tarvitsemansa hoito. 

 

 

3. Lähtötilanne  

 
- Suomessa 100 000–150 000 sairastaa psoriasista. Heistä 2–3 prosentilla on vaikea 

psoriasis. Arviot nivelpsoriasista sairastavien määrästä vaihtelevat suuresti. 
 

- Liitolla on kokemustietoa psoriasista sairastavien arjesta, erityisasiantuntemusta 
psoriasiksen hoidosta ja kuntoutuksesta ja ajantasaista tutkimustietoa, jota se 
hyödyntää toiminnassaan. 
 

- Liitolla on 41 psoriasisyhdistystä, joissa on runsas 13 000 jäsentä. Yhdistyksissä 
toimii noin 290 vapaaehtoista. Aktiivisten jäsenten vähäinen määrä huolettaa 
monissa yhdistyksissä. 
 

- Eduskunnan Psoriasis-ryhmä on vakiinnuttamassa paikkansa vaikuttamistyön 
välineenä.  
 

- Vuoden 2019 alussa tehdyn jäsenkyselyn mukaan jäsenemme kokevat liiton 
tarjoamat kuntoutuspalvelut tärkeiksi.  
 

http://www.psoriasisliitto.fi/
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- Psoriasista sairastaville tarkoitetut Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit 
eivät täyty. 
 

- Psoribarometrin (2017) mukaan vain joka viidennelle vastaajista oli tehty 
henkilökohtainen hoitosuunnitelma. 
 

- Vuonna 2018 tehdyn kyselyn mukaan 17 prosenttia psoriasista sairastavista on 
jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi.  
 

- Järjestöt ovat esittäneet toiveen, että maksukattojärjestelmän uudistuksesta 
aloitetaan selvitys tulevalla hallituskaudella. 

 

 

4. Arvomme 

 

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus 

Psoriasista sairastavilla on oikeus saada yhdenvertaisesti ja riittävästi 
tarvitsemiaan palveluja. 

 

  Osallisuus 

Psoriasista sairastavat kokevat hyväksyntää, heillä on tasavertaiset mahdollisuudet 
toimia yhteiskunnassa ja osallistua oman hoitonsa ja kuntoutuksensa 
suunnitteluun. 

 

Arvostettu jäsenyys  

Toiminta perustuu jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten tarpeisiin. Yhdistystoiminta 
koetaan tärkeäksi ja vetovoimaiseksi.  

 

Luotettavuus 

Psoriasisliiton viestintä ja palvelut perustuvat tutkittuun tietoon. Psoriasista 
sairastava voi luottaa palveluiden laatuun ja niiden ammatillisuuteen.  

  

http://www.psoriasisliitto.fi/
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5. Toimintamme painoalueet 

 

Psoriasisyhdistysten toiminnan vahvistaminen 

 

 

Yhdistysten tarjoama vertaistuki ja tieto ovat keskeisiä psoria sairastavan 
hyvinvoinnille. Yhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa jäsenille ja muille 
psoriasista sairastaville. Tavoite on, että jäsenet osallistuvat aktiivisesti oman 
yhdistyksensä eri toimintoihin.  

 

Kannustamme yhdistyksiä monipuoliseen jäsenhankintaan. Kun toiminta itsessään 
on vetovoimaista, myös se houkuttelee uusia jäseniä.  

 

Yhdistysten toiminnan elinvoimaisuuden kehittämiseksi liitto on luonut 
elinvoimaisuusmittarin. Mittari perustuu viiteen indikaattoriin: jäsenmäärä, talous, 
toiminta, toimijoiden uusiutuminen ja viestintä.  

 

Psoriasisliitto viestii aktiivisesti ja pitää yhdistysten luottamushenkilöt ajan tasalla 
yhdistyksiä koskettavissa asioissa sekä auttaa ja aktivoi heitä uudistamaan 
yhdistysten toimintaa. Liitto järjestää tarpeen mukaan vapaaehtoisille perehdytystä, 
ohjausta ja koulutusta.  

 

Yhdistykset verkostoituvat aktiivisesti alueensa muiden toimijoiden kanssa ja luovat 
yhteistyökäytäntöjä. Psoriasisliitto ja yhdistykset tekevät yhteistyötä rahoituksen 
hankinnassa ja kehittävät yhdessä toiminnan arviointia.  

 

 

 

Vaikuttamistoiminta ja oikeuksien valvonta  

 

Tehostamme Psoriasisliiton vaikuttamistoimintaa vaikuttamisohjelman ja 
verkostoyhteistyön avulla. Kehitämme Eduskunnan Psoriasis-ryhmän toimintaa 
yhdessä päättäjien kanssa sekä haemme tarpeen mukaan uusia kumppanuuksia 

 

Toimimme aktiivisesti, jotta maksukattojärjestelmän uudistuksesta aloitetaan 
selvitys tulevalla hallituskaudella.  

 

http://www.psoriasisliitto.fi/
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Suuntaamme toimintaa liiton vaikuttamisohjelman mukaisesti. Määrittelemme 
tarkemmat painopisteet kullekin toimintalinjauskaudelle jäsenten mielipiteitä 
kuunnellen. 

 

Varmistamme, että liiton sosiaaliturvamateriaali on ajantasaista ja psoria 
sairastavien saatavilla. Sekä yhdistykset että keskusjärjestö tekevät aktiivisesti 
vaikuttamistyötä.  

 

 

Ulkoisen viestinnän vahvistaminen 

 

Viestintä toimii aktiivisesti liiton vaikuttamistyön tavoitteiden edistäjänä sekä tekee 

näkyväksi liiton muuta toimintaa ja palveluja. Lisäksi lisäämme yleistä tietoisuutta 

psoriasiksesta ja kasvatamme Psoriasisliiton näkyvyyttä. Tätä kautta vahvistamme 

liiton asiantuntijaroolia sosiaali- ja terveyspoliittisessa keskustelussa. 

Osallistumme yhdistystoiminnan vetovoimaisuuden kasvattamiseen mm. 

mediayhteistyöllä ja tuottamalla tarvittavaa materiaalia. 

Tuotamme laadukasta, ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa psoriasiksesta eri 

kanaviin: lehteen, esitteisiin, verkkoon ja sosiaaliseen mediaan.  

Pidämme tiiviisti yhteyttä mediaan, päättäjiin, lääkäreihin ja muihin 

mielipidevaikuttajiin. Vahvistamme viestintää myös tekemällä viestinnällistä 

yhteistyötä eri kotimaisten ja ulkomaisten verkostojen sekä muiden toimijoiden 

kanssa. Lisäksi kannustamme Psoriasisliiton työntekijöitä ja muita toiminnassa 

mukana olevia viemään viestejämme eteenpäin omia sosiaalisen median 

kanaviaan ja muita verkostojaan hyödyntäen. 

 

 

    

Psoriasista sairastavien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 

http://www.psoriasisliitto.fi/
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Syvennämme psoriasista sairastavien, ammattilaisten ja suuren yleisön tietämystä 
psoriasiksesta. Teemme psoriasista tunnetuksi koko kehon sairautena, johon voi 
liittyä myös muita sairauksia. Psoriasis vaikuttaa myös psyykkiseen hyvinvointiin ja 
elämänlaatuun. Tuomme esiin, että liitännäissairauksia voidaan ehkäistä tai jo 
syntyneiden sairauksien haittavaikutuksia voidaan vähentää elintapamuutoksilla.  

 

Psoriasisliiton järjestö- ja kuntoutustoimintaan sekä yhdistysten toimintaan kuuluu 
olennaisena osana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Jäsenet ja asiakkaat 
saavat neuvontaa ja ohjausta muun muassa liikuntaan, terveelliseen ravintoon ja 
uniterveyteen liittyvissä asioissa.  

 

Psoriasisliitto osallistuu hyvinvointia- ja terveyttä edistäviin verkostoihin sekä ohjaa 
yhdistyksiä mukaan paikalliseen yhteistoimintaan. Psoriasisliitto osallistuu yhdessä 
yhdistysten kanssa psoriasisluentojen, hoidonohjaustilaisuuksien ja vertaisryhmien 
järjestämiseen.  

 

  

 

6.  Onnistumisen edellytykset 

 

Tiedostamme toimintaympäristön muutokset ja pyrimme ennakoimaan niitä. Liiton 
toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti kansalaisjärjestöjen toimintaympäristössä 
mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Näitä ovat esimerkiksi järjestöjä koskeva 
lainsäädäntö, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyö, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen (STEA) roolissa ja avustusmäärissä mahdollisesti tapahtuvat 
muutokset, Kansaneläkelaitoksen rahoituspäätökset ja yleisen taloudellisen tilanteen 
kiristyminen. 

 

Psoriasisliiton on otettava toiminnassaan huomioon vapaaehtoistoiminnan ja järjestötyön 
yhteiskunnallinen asema. Liiton toiminta tulee sopeuttaa mahdollisiin toimintaympäristön 
muutoksiin. Se edellyttää tavoitteiden toteutumisen jatkuvaa seurantaa ja arviointia sekä 
muutosvalmiutta. Jäsenyhdistysten aktiivinen toiminta ja sitoutuminen liiton 
toimintalinjauksiin ovat keskeisiä tavoitteiden toteutumisessa.  

 

Yhdistystoiminnan kiinnostavuuden säilyminen on ratkaiseva menestystekijä. Järjestön 
uudistumiskyky on haaste ja välttämättömyys järjestötoiminnan kiinnostavuuden 
säilymiseksi.  

 

Psoriasisliiton tunnettuuden ja julkisuuskuvan on oltava uskottava ja kiinnostava. 
Järjestön on oltava ulospäin suuntautunut ja uusia ideoita rakentava. Uskallamme 
suuntautua tulevaisuuteen ja muuttaa toimintatapoja tarpeen mukaan. Tämä edellyttää 
kokeilujen sallimista ja suhteellisen vapaata työkulttuuria. 

 

http://www.psoriasisliitto.fi/
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Tärkeä onnistumisen edellytys on luottamusjohdon ja toimihenkilöiden sitoutuminen 
toimintalinjauksiin. Henkilöstörakenteen, henkilöstön osaamisen ja taloudellisten 
resurssien tulee vastata liiton toiminnan tavoitteita ja painoalueita. Hoidamme liiton 
taloutta suunnitelmallisesti ja otamme toimintaympäristön muutokset huomioon.  

 

7. Seuranta ja arviointi 

 

Psoriasisliiton päivitetyt toimintalinjaukset ovat voimassa 2020–2022. Seuraamme ja 
arvioimme toteutumista vuosikertomusten avulla. Teemme vuosikertomuksen pohjalta 
muutoksia seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Seuraamme 
toimintojen tavoitteiden toteutumista liittohallituksessa päätetyn mittariston mukaisesti. 
Teemme toimintalinjauksiin tarpeen mukaan muutoksia, jotka liittohallitus vahvistaa.  

 

 

 

 

 

 

http://www.psoriasisliitto.fi/
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	-      Päättäjät ja terveydenhuolto tuntevat psoriasiksen ihon ja nivelten pitkäaikaissairautena, jolla on suuria vaikutuksia sairastuneen elämänlaatuun: psoriasis mm. altistaa sairastuneen liitännäissairauksille, kuten diabetekselle ja sydän- ja veri...
	-  Psoriasis lasketaan niiden tarttumattomien sairauksien joukkoon, joihin tulee    kiinnittää eniten huomiota päätöksenteossa.
	- Jokainen psoriasista sairastava saa tarvitsemaansa hoitoa, kuntoutusta, tukea ja ohjausta oikea-aikaisesti. Sairastuneet tiedostavat elintapojen merkityksen sairauden omahoidon kulmakivinä.
	- Sairastamisen kustannukset ovat kohtuulliset: jokaisella psoriasista sairastavalla on mahdollisuus hankkia tarvitsemansa hoito.
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	- Suomessa 100 000–150 000 sairastaa psoriasista. Heistä 2–3 prosentilla on vaikea psoriasis. Arviot nivelpsoriasista sairastavien määrästä vaihtelevat suuresti.
	- Liitolla on kokemustietoa psoriasista sairastavien arjesta, erityisasiantuntemusta psoriasiksen hoidosta ja kuntoutuksesta ja ajantasaista tutkimustietoa, jota se hyödyntää toiminnassaan.
	- Liitolla on 41 psoriasisyhdistystä, joissa on runsas 13 000 jäsentä. Yhdistyksissä toimii noin 290 vapaaehtoista. Aktiivisten jäsenten vähäinen määrä huolettaa monissa yhdistyksissä.
	- Eduskunnan Psoriasis-ryhmä on vakiinnuttamassa paikkansa vaikuttamistyön välineenä.
	- Vuoden 2019 alussa tehdyn jäsenkyselyn mukaan jäsenemme kokevat liiton tarjoamat kuntoutuspalvelut tärkeiksi.
	- Psoriasista sairastaville tarkoitetut Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit eivät täyty.
	- Psoribarometrin (2017) mukaan vain joka viidennelle vastaajista oli tehty henkilökohtainen hoitosuunnitelma.
	- Vuonna 2018 tehdyn kyselyn mukaan 17 prosenttia psoriasista sairastavista on jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi.
	- Järjestöt ovat esittäneet toiveen, että maksukattojärjestelmän uudistuksesta aloitetaan selvitys tulevalla hallituskaudella.
	4. Arvomme

	Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
	Psoriasista sairastavilla on oikeus saada yhdenvertaisesti ja riittävästi tarvitsemiaan palveluja.
	Osallisuus
	Arvostettu jäsenyys
	Toiminta perustuu jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten tarpeisiin. Yhdistystoiminta koetaan tärkeäksi ja vetovoimaiseksi.
	Luotettavuus
	Psoriasisliiton viestintä ja palvelut perustuvat tutkittuun tietoon. Psoriasista sairastava voi luottaa palveluiden laatuun ja niiden ammatillisuuteen.
	5. Toimintamme painoalueet

	Psoriasisyhdistysten toiminnan vahvistaminen
	Yhdistysten tarjoama vertaistuki ja tieto ovat keskeisiä psoria sairastavan hyvinvoinnille. Yhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa jäsenille ja muille psoriasista sairastaville. Tavoite on, että jäsenet osallistuvat aktiivisesti oman yhdistyks...
	Kannustamme yhdistyksiä monipuoliseen jäsenhankintaan. Kun toiminta itsessään on vetovoimaista, myös se houkuttelee uusia jäseniä.
	Yhdistysten toiminnan elinvoimaisuuden kehittämiseksi liitto on luonut elinvoimaisuusmittarin. Mittari perustuu viiteen indikaattoriin: jäsenmäärä, talous, toiminta, toimijoiden uusiutuminen ja viestintä.
	Psoriasisliitto viestii aktiivisesti ja pitää yhdistysten luottamushenkilöt ajan tasalla yhdistyksiä koskettavissa asioissa sekä auttaa ja aktivoi heitä uudistamaan yhdistysten toimintaa. Liitto järjestää tarpeen mukaan vapaaehtoisille perehdytystä, o...
	Yhdistykset verkostoituvat aktiivisesti alueensa muiden toimijoiden kanssa ja luovat yhteistyökäytäntöjä. Psoriasisliitto ja yhdistykset tekevät yhteistyötä rahoituksen hankinnassa ja kehittävät yhdessä toiminnan arviointia.
	Vaikuttamistoiminta ja oikeuksien valvonta
	Tehostamme Psoriasisliiton vaikuttamistoimintaa vaikuttamisohjelman ja verkostoyhteistyön avulla. Kehitämme Eduskunnan Psoriasis-ryhmän toimintaa yhdessä päättäjien kanssa sekä haemme tarpeen mukaan uusia kumppanuuksia
	Toimimme aktiivisesti, jotta maksukattojärjestelmän uudistuksesta aloitetaan selvitys tulevalla hallituskaudella.
	Suuntaamme toimintaa liiton vaikuttamisohjelman mukaisesti. Määrittelemme tarkemmat painopisteet kullekin toimintalinjauskaudelle jäsenten mielipiteitä kuunnellen.
	Varmistamme, että liiton sosiaaliturvamateriaali on ajantasaista ja psoria sairastavien saatavilla. Sekä yhdistykset että keskusjärjestö tekevät aktiivisesti vaikuttamistyötä.
	Ulkoisen viestinnän vahvistaminen
	Psoriasista sairastavien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
	Syvennämme psoriasista sairastavien, ammattilaisten ja suuren yleisön tietämystä psoriasiksesta. Teemme psoriasista tunnetuksi koko kehon sairautena, johon voi liittyä myös muita sairauksia. Psoriasis vaikuttaa myös psyykkiseen hyvinvointiin ja elämän...
	Psoriasisliiton järjestö- ja kuntoutustoimintaan sekä yhdistysten toimintaan kuuluu olennaisena osana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Jäsenet ja asiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta muun muassa liikuntaan, terveelliseen ravintoon ja unitervey...
	Psoriasisliitto osallistuu hyvinvointia- ja terveyttä edistäviin verkostoihin sekä ohjaa yhdistyksiä mukaan paikalliseen yhteistoimintaan. Psoriasisliitto osallistuu yhdessä yhdistysten kanssa psoriasisluentojen, hoidonohjaustilaisuuksien ja vertaisry...
	6.  Onnistumisen edellytykset

	Tiedostamme toimintaympäristön muutokset ja pyrimme ennakoimaan niitä. Liiton toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti kansalaisjärjestöjen toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Näitä ovat esimerkiksi järjestöjä koskeva lai...
	Psoriasisliiton on otettava toiminnassaan huomioon vapaaehtoistoiminnan ja järjestötyön yhteiskunnallinen asema. Liiton toiminta tulee sopeuttaa mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin. Se edellyttää tavoitteiden toteutumisen jatkuvaa seurantaa ja ...
	Yhdistystoiminnan kiinnostavuuden säilyminen on ratkaiseva menestystekijä. Järjestön uudistumiskyky on haaste ja välttämättömyys järjestötoiminnan kiinnostavuuden säilymiseksi.
	Psoriasisliiton tunnettuuden ja julkisuuskuvan on oltava uskottava ja kiinnostava. Järjestön on oltava ulospäin suuntautunut ja uusia ideoita rakentava. Uskallamme suuntautua tulevaisuuteen ja muuttaa toimintatapoja tarpeen mukaan. Tämä edellyttää kok...
	Tärkeä onnistumisen edellytys on luottamusjohdon ja toimihenkilöiden sitoutuminen toimintalinjauksiin. Henkilöstörakenteen, henkilöstön osaamisen ja taloudellisten resurssien tulee vastata liiton toiminnan tavoitteita ja painoalueita. Hoidamme liiton ...
	7. Seuranta ja arviointi

	Psoriasisliiton päivitetyt toimintalinjaukset ovat voimassa 2020–2022. Seuraamme ja arvioimme toteutumista vuosikertomusten avulla. Teemme vuosikertomuksen pohjalta muutoksia seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Seuraamme toimintoj...



