SUOMEN PSYKOLOGILIITON SÄÄNNÖT
Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 21.-22.11.1998
Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2004
Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 21.5.2005
Hyväksytty liitovaltuuston kokouksessa 18.11.2007
NIMI
1§
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Liitoksi, nimi on Suomen Psykologiliitto r.y.. Liiton
kotipaikka on Helsinki ja sen toimialue on koko
maa.
TARKOITUS
2§
Liiton tarkoituksena on Suomen psykologikunnan
ammatillisena keskusjärjestönä
1. valvoa psykologien yhteiskunnallisia, oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja,
2. edistää psykologien ammattitietouden ja –
taidon kehittymistä,
3. edistää psykologian sovelluksen yleisiä edellytyksiä sekä psykologian sovellutusten ja psykologisten palvelujen ja toimenpiteiden pätevyyttä,
4. edistää psykologista tutkimusta maassamme,
5. edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon
käyttöä maamme yhteiskuntapolitiikassa,
6. toimia psykologien psyykkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi.
TOIMINTA JA TALOUS
4§

7. valvoo liittovaltuuston hyväksymin ohjein ja
sanktioin ammattietiikan ja hyvän psykologitavan
noudattamista psykologien keskuudessa,
8. pitää yhteyttä korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin ja alan ulkomaisiin järjestöihin,
9. kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijäin ja
yleisön huomiota psykologisen tiedon käyttömahdollisuuksiin ja palvelusten tarjonnan ja jakelun
vaikutuksiin sekä tekee tarvittaessa uudistus- ja
korjausehdotuksia,
10. muilla vastaavanlaisilla tavoilla ryhtyy muihinkin psykologien etuja ja yhteisiä pyrkimyksiä
edistäviin toimenpiteisiin.
Liitto voi kuulua jäsenenä sellaisiin kotimaisiin tai
kansainvälisiin järjestöihin tai elimiin, joiden jäsenyys edistää psykologien yhteiskunnallisten ja
ammatillisten kysymysten hoitamista.
4§
Toimintansa rahoittamiseksi Liitto kantaa liittomaksuja. Se voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisen
luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia, harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä jäsenkuntaa tukevaa palvelukeskustoimintaa ja omistaa toimitiloja ja kiinteistöjä.
5§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto
1. hankkii tietoja psykologien ansiokehityksestä ja
työolosuhteista sekä niihin vaikuttavista seikoista,
2. valvoo ja hoitaa sopimustoiminnassa psykologien palkkausta, virkaan tai toimeen ottamista,
virka- tai työsuhdetta koskevia ja muita ammatillisia etuja,
3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,
4. pitää yhteyttä lähialojen järjestöihin, ammattija työmarkkinajärjestöihin sekä psykologisten
palvelujen käyttäjiin ja palveluja tarjoaviin laitoksiin,
5. ylläpitää kiinteää vuorovaikutusta jäsentensä
kanssa ohjaten niiden toimintaa,
6. harjoittaa koulutus- ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa,

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilintarkastajien on vuosittain suoritettava Liiton
tilien ja hallinnon tarkastus ja sen perusteella annettava lausuntonsa liittovaltuuston kevätkokoukselle.
Tilintarkastajat seuraavat toimikautensa aikana
Liiton taloudenhoitoa erityisesti varojen käyttöä ja
raha-asioiden hoitoa sekä siinä tarkoituksessa
suorittavat tarkastuksia. Jos he havaitsevat taloudenpidon antavan aihetta muistutuksiin, heidän on
siitä viipymättä ilmoitettava Liiton hallitukselle.
Liitolla on taloussääntö, jonka hyväksyy liittovaltuusto.

6§
Liiton jäseneksi liittovaltuusto voi hyväksyä sellaiset psykologien muodostamat alueyhdistykset,
jotka hyväksyvät Liiton tarkoituksen ja toimintamuodot, noudattavat Liiton sääntöjä ja päätöksiä
sekä toteuttavat alueelliselle yhdistykselle soveltuvin osin Liiton tarkoitusperiä.
Jäsenyhdistys liittyy Liittoon kaikkine jäsenineen.
Paikkakunnalle, jossa jo on Liiton jäsenyhdistys,
älköön perustettako Liiton jäseneksi pyrkivää
yhdistystä ilman liittovaltuuston lupaa.
Jäsenyhdistys, joka haluaa erota Liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai liiton puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta
liittovaltuuston
pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Eroamisilmoituksen tehnyt jäsenyhdistys on vapaa
jäsenyydestä saman kalenterivuoden päättyessä.
Jäsenyhdistys, joka toimii Liiton tarkoitusperiä
vastaan eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä näiden sääntöjen määräämiä velvollisuuksia, voidaan erottaa Liitosta liittovaltuuston
päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2\3
annetuista äänistä.
Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole
oikeutta Liiton varoihin.
7§
Jäsenyhdistyksen jäsen suorittaa Liitolle liittomaksua, jonka suuruus on enintään 1,3 % hänen
säännöllisestä työ- tai ansiotulostaan. Liittomaksua ei kuitenkaan suoriteta lisä-, yli- tai sunnuntaityökorvauksista. Liittomaksu voi olla jäsenyhdistysten eri jäsenryhmille eri suuruinen. Liittomaksun suuruuden ja suorittamistavan päättää liitovaltuusto.
Liittovaltuusto voi määrätä, että jäsenyhdistyksen
jäsenen liittomaksua alennetaan seuraavista syistä:
jäsen on eläkkeellä, opiskelija tai ammatinharjoittaja eikä ole palkansaajatyöttömyyskassan jäsen,
jäsen on työtön, palkattomalla perhevapaalla, vuorotteluvapaalla, asevelvollisuutta suorittamassa,
ulkomailla tai kaksoisjärjestäytynyt (ei toimi psykologin tehtävässä ja kuuluu toiseen akavalaiseen
ammattijärjestöön, joka vastaa hänen edunvalvonnastaan, ja joka ei saa taloudellisen edunvalvonnan palveluita Liitosta). Liittovaltuusto päättää
alennetun liittomaksun suuruuden ja suoritustavan.

Liitto palauttaa tukimaksuna jäsenyhdistykselle
neljännes vuosittain liittovaltuuston päättämän
osuuden jäsenyhdistyksen jäsenten suorittamasta
liittomaksusta.
Työtaistelun takia jäsenyhdistyksen jäseniltä voidaan periä ylimääräistä liittomaksua. Ylimääräisen liittomaksun laiminlyönnistä ovat samat seuraamuksen kuin varsinaisenkin liittomaksun laiminlyöisestä.
TOIMIELIMET
8§
Liiton päätäntävaltaa käyttävänä elimenä toimii
liittovaltuusto ja toimeenpanevana elimenä hallitus.
Liitolla voi olla hallituksen alaisena ja sen apuna
toimivia hallituksen ja liittovaltuuston asettamia
erikoisalatoimikuntia ja muita pysyviä toimikuntia, joiden säännöistä päättää liittovaltuusto.
Liittovaltuusto ja hallitus voivat asettaa myös
määräaikaisia, tilapäisiä toimielimiä tietyn asian
valmistelua varten.
Liiton toimielimissä päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kanta, johon puheenjohtaja yhtyy paitsi, vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa.
LIITTOVALTUUSTO
9§
Liittovaltuustoon kuuluu vähintään 15 ja enintään
100 varsinaista jäsentä. Jokainen jäsenyhdistys
valitsee liittovaltuustoon jäsenäänestyksellä yhden
jäsenen ja kaksi varajäsentä kutakin alkavaa sataa
jäsenyhdistyksen jäsentä kohti, kuitenkin vähintään kaksi jäsentä ja neljä varajäsentä. Suomen
Psykologian Opiskelijain Liitto valitsee vastaavalla tavalla liittovaltuustoon kaksi jäsentä ja neljä
varajäsentä. Liittovaltuuston jäsenten tulee olla
jäsenyhdistyksen jäseniä.
Liittovaltuuston jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään
kaksi kertaa vuodessa siten, että kevätkokous pi-

detään huhti-toukokuussa ja syyskokous marrasjoulukuussa.
Ylimääräinen liittovaltuuston kokous pidetään, jos
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, jos vähintään
1/5 jäsenyhdistyksistä tai vähintään 1/10 jäsenyhdistyksen jäsenistä taikka vähintään 1/3 liittovaltuuston jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian
käsittelyä varten hallitukselta pyytää. Liittovaltuuston ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus
on esitetty.
Liittovaltuuston kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu sekä ilmoitus ja selonteko käsiteltävistä
asioista on lähetetävä kirjallisesti liittovaltuuston
jäsenille sekä tiedoksi Liiton jäsenille viimeistään
21 vuorokautta ennen varsinaista ja 7 vuorokautta
ennen ylimääräistä kokousta, ellei käsiteltävänä
ole virkaehtosopimus- ja työtaisteluasia, jolloin
kokouskutsu ja muut asiakirjat on lähetettävä viimeistään 2 vuorokautta ennen ylimääräistä kokousta.

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja sekä
vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Liiton hallituksen jäsenillä ja Liiton toimihenkilöillä sekä tilintarkastajilla on liittovaltuuston
kokouksessa puheoikeus.
11 §
Liittovaltuuston
seuraavat asiat:

kevätkokouksessa

käsitellään

I Kokouksen järjestäytyminen
1. valitaan kokouksen sihteerit, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. asetetaan kokouksessa tarvittavat toimikunnat
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
II Varsinaiset kokousasiat

Mikäli Liiton jäsenyhdistyksen jäsen, Liiton jäsen
tai liittovaltuuston jäsen haluaa saada jonkin asian
liittovaltuuston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, se on esitettävä hallitukselle kirjallisesti
kevätkokousta varten viimeistään helmikuun loppuun ja syyskokousta varten viimeistään syyskuun
loppuun mennessä, jolloin hallituksen on otettava
se hallituksen lausunnolla varustettuna liittovaltuuston esityslistalle.
10 §
Liittovaltuusto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan.
Liittovaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä
yksi ääni. Jos liittovaltuuston jäsen valitaan hallituksen jäseneksi, ei hän tänä aikana saa toimia
liittovaltuuston jäsenenä, eikä hän saa ottaa osaa
liittovaltuustossa tilinpäätöksen vahvistamista tai
vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätöksentekoon kaudelta, jonka aikana hän on toiminut
hallituksen jäsenenä. Tällöin tulee liittovaltuuston
varsinaisen jäsenen tilalle varajäsen.
Mikäli liittovaltuuston jäsen lakkaa olemasta jäsen
siinä jäsenyhdistyksessä, jonka piiristä hänet on
valittu, on hänen erottava liittovaltuustosta ja hänen tilalleen astuu varajäsen.

5. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 §
Liittovaltuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
I Kokouksen järjestäytyminen
1. valitaan kokouksen sihteerit, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. asetetaan kokouksessa tarvittavat toimikunnat
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
II Varsinaiset kokousasiat
5. hyväksytään hallituksen toimintasuunnitelma
seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. määrätään liittovaltuuston, hallituksen sekä
toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi

7. vahvistetaan liittomaksun suuruus ja suorittamistapa seuraavalle kalenterivuodelle ja päätetään
jäsenyhdistykselle
palautettavan
tukimaksun
osuus liittomaksusta
8. hyväksytään hallituksen talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle
9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi, ja
varapuheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
10. valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet
ja varajäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
11. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja
heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan
seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.
HALLITUS
13 §
Liiton hallitukseen kuuluu liittovaltuuston syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä vähintään 5 ja enintään 9 varsinaista jäsentä.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuunottamatta henkilökohtainen varajäsen. Yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen tulee mikäli mahdollista edustaa
Suomen Psykologian Opiskelijain Liittoa.
Liiton hallituksen jäsenten tulee olla jäsenyhdistysten jäseniä.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan avukseen työvaliokunnan sekä tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet
jäsenistä sekä heidän lisäkseen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä.
Hallituksen kokouksessa on puheoikeus liittovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
sekä Liiton toimihenkilöillä.
14 §
Hallituksen tehtävänä on
1. edustaa Liittoa
2. käyttää Liiton neuvotteluoikeutta
3. panna toimeen liittovaltuuston päätökset

4. kiinnittää huomiota kaikkeen, millä on merkitystä Liiton toiminnalle, ja milloin asiat sitä vaativat, ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin
5. pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiin ja muihin järjestöihin, jotka Liiton toiminnan kannalta ovat
tarpeellisia
6. valvoa Liiton sääntöjen noudattamista jäsenyhdistysten keskuudessa
7. avustaa jäsenyhdistyksiä ja näiden jäseniä neuvoilla ja ohjeilla
8. tiedottaa suunnitelmistaan ja toimenpiteistään
Liiton jäsenyhdistyksille ja näiden jäsenille
9. hoitaa Liiton varoja ja muuta omaisuutta sekä
huolehtia kirjanpidosta
10. suorittaa tarpeelliset valmistelut liittovaltuuston kokouksia varten
11. nimetä jäsenet ja varajäsenet alaisiinsä valio-,
toimi- ja neuvottelukuntiin jäsenyhdistyksiä kuultuaan
12. ottaa ja vapauttaa toiminnanjohtaja ja Liiton
muut toimihenkilöt
13. suorittaa muut Liiton toiminnan edellyttämät
tehtävät
15 §
Liiton nimen kirjoittavat Liiton puheenjohtaja,
liittovaltuuston puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja sekä yksi hallituksen nimeämä hallituksen jäsen tai Liiton toimihenkilö aina kaksi
yhdessä.
TYÖTAISTELU
16 §
Työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta päättää hallituksen esityksestä liittovaltuusto. Työtaistelun aloittamista koskevaan päätökseen vaaditaan
¾ enemmistö annetuista äänistä.
Liittovaltuusto voi päättää, että työtaistelun aloittamista tai lopettamista koskevasta asiasta toimeenpannaan Liiton jäsenyhdistysten jäsenten
keskuudessa neuvoa-antava jäsenäänestys. Neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tulos ei ole Liiton
toimielimiä sitova.
Liittovaltuuston päättämän neuvoa-antavan jäsenäänestyksen toimeenpanee hallitus. Äänestys toimitetaan umpilipuin tai internetin välityksellä
tarkoin määritellyistä vaihtoehdoista. Äänestys
toimitetaan hallituksen määräämänä aikana ja sen
antamien ohjeiden mukaan.

Liiton hallitus voi kuitenkin päättää työtaistelun
aloittamisesta tai lopettamisesta, jos työriidan
kohteena olevaa asiaa on pidettävä paikallisena tai
muutoin rajoitettuna taikka vähäisenä.
ERINÄISET SÄÄDÖKSET
17 §
Liiton virallinen kieli on suomi, mutta ruotsinkielisellä jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus Liiton
kokouksessa ja kirjeenvaihdossa käyttää ruotsin
kieltä.
18 §
Liitolla on toimisto, jonka tehtävistä ja toimihenkilöiden työsuhteenehdoista määrätään tarkemmin
liittovaltuuston hyväksymällä ohjesäännöllä. Toimien perustamisesta päättää liittovaltuusto.
19 §
Päätös Liiton sääntöjen muuttamisesta on tehtävä
liittovaltuustossa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.
20 §
Päätös Liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa
vähintään kuukauden välein pidetyssä liittovaltuuston kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä
annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.
Liiton purkautuessa käytetään sen varat näiden
sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

