
PSYKOLOGIEN YHTEISTYÖJÄRJESTÖ RY 

hyväksytty järjestön kokouksessa 26.9.1991 

 

 

SÄÄNNÖT 

 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Psykologien yhteistyöjärjestö ry. Sen kotipaikka on Helsinki. Näissä 

säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä järjestö. 

 

2§ Tarkoitus 

Järjestön tarkoituksena on edistää psykologisen tiedon tuottamista ja käyttöä sekä tämän 

tiedon välitystä yhteiskunnassamme sekä toimia psykologian järjestöjen yhteistyöelimenä. 

 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö järjestää kansainvälisiä ja kansallisia kongresseja, 

symposiumeja sekä muita koulutustilaisuuksia, edistää jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten 

yhteenkuuluvuutta, järjestää kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia ja harjoittaa tiedotus-, 

julkaisu- ja tarkoitusperiään edistävää kustannustoimintaa. 

 

4§ Jäsenet 

Järjestön jäseninä voivat olla valtakunnalliset psykologian alan rekisteröidyt yhdistykset, 

jotka hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan näiden sääntöjen pohjalta tehtyjä 

päätöksiä. Kirjallinen hakemus järjestön jäseneksi on tehtävä hallitukselle, joka päättää 

jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyhdistys voi erota järjestöstä ilmoittamalla eroamisestaan 

kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan 

yhdistyksen kokouksessa suullisesti tai kirjallisesti pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jäsenyhdistysten tulee toimia järjestön sääntöjen ja tarkoitusperien mukaisesti sekä noudattaa 

näihin sääntöihin perustuvia järjestön toimielinten päätöksiä. Jos jäsenyhdistys jättää 

täyttämättä velvollisuutensa järjestöä kohtaan tai menettelee järjestön tarkoitusperien 

vastaisesti, voi hallitus erottaa sen järjestöstä. Jos jäsenyhdistys eroaa tai erotetaan järjestöstä, 

on se kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sen kalenterivuoden loppuun, jona 

eroamisilmoitus tai erottamispäätös tehtiin.  

 

5§ Jäsenmaksu 

Toimintansa tukemiseksi järjestö voi kantaa jäsenmaksuja.  

Jäsenmaksun suuruus päätetään aina järjestön varsinaista kokousta seuraavaksi tilikaudeksi. 

 

6§ Äänioikeus 

Järjestön kokouksessa kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Jäsenyhdistys saa asettaa 

järjestön kokoukseen kaksi edustajaa.  



 

7§ Järjestön toimielimet 

Järjestön toimielimet ovat järjestön kokous ja hallitus. 

 

8§ Järjestön kokous 

Järjestön varsinainen kokous pidetään vuosittain touko-kesäkuussa. Järjestön ylimääräinen 

kokous pidetään, kun varsinainen järjestön kokous niin päättää tai sen hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi taikka milloin yksi jäsenyhdistys sitä ilmoittamaansa asian käsittelyä varten 

vaatii kirjallisesti hallitukselta. Hallitus kutsuu järjestön kokouksen koolle kirjallisesti 

varsinaiseen kokoukseen vähintään 14 päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään 5 päivää 

ennen kokousta. 

 

9§ Järjestön kokouksen tehtävät 

Järjestön varsinaisen kokouksen tehtävänä on: 

• käsitellä toimintakertomus ja toimintasuunnitelma 

• käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päättää tilinpäätöksen 

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä tilikaudelta  

• määrätä järjestölle suoritettavan jäsenmaksun suuruus ja suoritusaika seuraavalle 

tilikaudelle 

• vahvistaa järjestön tulo- ja menoarvio seuraavaa tilivuotta varten 

• valita hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet 

• valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

• päättää muista kokouskutsussa mainitusta asioista. 

 

10§ Järjestön hallitus 

Järjestön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään kaksi jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on järjestön varsinaisten kokousten välinen aika. Hallitus on 

päätösvaltainen, jos sen kokouksessa on puheenjohtajan lisäksi läsnä vähintään kaksi jäsentä. 

Hallitus voi asettaa avukseen ja alaisuuteensa toimikuntia ja työryhmiä. 

 

11§ Tilit ja tilintarkastus 

Järjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi 

tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 

lausuntonsa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ennen huhtikuun loppua.  

 

12§ Järjestön nimen kirjoittaminen 

Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtajat sekä hallituksen määräämät 

toimihenkilöt tai hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet, heistä kaksi yhdessä. 

 



 

13§ Sääntöjen muuttaminen 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain järjestön kokouksen päätöksellä. 

 

14§ Järjestön purkaminen 

Järjestön purkamisesta päättää järjestön varsinainen kokous. Järjestön purkautuessa sen 

jäljelle jääneet varat jaetaan jäsenyhdistysten kesken tasan.  

  

 

 


