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Toimintasuunnitelma 2018
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) on perustettu Psykologien Rauhantoimikunta -nimisenä
vuonna 1982 ja rekisteröity Psykologien Sosiaalinen vastuu –järjestöksi 1998.
Ammattialakohtaiset rauhanjärjestöt ovat edelleen PSV:n tärkeä yhteistyöverkosto.
PSV on järjestörakenteeltaan kollektiivi, jonka varsinaisia jäseniä ovat Suomen Psykologiliitto
ry, Suomen Psykologinen Seura ry ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry. Toiminnallinen
osallistuminen kanavoituu pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Satakunnan
paikallisryhmien aktiviteetteihin ja ulkoministeriön tukemiin kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä
järjestön kotimaan toimintaan. Paikallisryhmien lisäksi kotimaan toimintaan kuuluvat
psykologien osallistuminen paperittomien klinikalla (Global Clinic) tehtävään työhön sekä
Turvapaikanhakijahanke, jossa pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa järjestetään
turvapaikanhakijoiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen tähtääviä ryhmiä ja työnohjausta
keskusten työntekijöille ja yksilökeskusteluita turvapaikanhakijoille yhteistyössä Suomen
Punaisen Ristin kanssa.

PSV:n toiminnan periaatteet, päämäärät ja keinot
Toimintamme tunnuslause on "Jokaiselle oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin".
Kannustamme psykologeja ja muidenkin ammattialojen edustajia toimimaan tämän tavoitteen
saavuttamiseksi. Järjestämme kulttuuri-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Viestintä- ja
vaikuttamistoiminta pohjautuu tutkimustuloksiin ja hyvän ammattikäytännön kokemustietoon.
PSV toimii myös ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitysyhteistyökohteissa ja
kotimaassa useiden eri järjestöjen kanssa. Vuonna 2018 PSV:n tavoitteena on edelleen vahvistaa
erityisesti työtä kotimaassa haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseksi. Eräänä keskeisenä
päämääränä kotimaan työssä on tukea psykologien ammattitaidon hyödyntämistä nykyisessä
pakolaistilanteessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä toteutuu erityisesti
paperittomien klinikalla ja turvapaikanhakijoiden parissa tehtävän työn kautta.
Ann-Christin Qvarnström-Obrey on PSV:n asiantuntija-edustaja ” Pakolaisten
mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishankkeessa (PALOMA), missä rakennetaan
valtakunnallinen toimintamalli pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulleiden
mielenterveystyöhön. PALOMA-hanketta toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion
yliopistollinen sairaala, Suomen mielenterveysseura, HYKS Psykiatria ja Hämeenlinnan
kaupunki Yhteistyökumppaneina ovat Tampereen yliopistollinen sairaala, Turun yliopistollinen
keskussairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Helsinki, Espoo, Turku ja Tampere, Kidutettujen
kuntoutuskeskus ja Moniheli, Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Turvapaikkamaahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EU). Hankkeen kokonaiskesto on 1.1.2016–31.12.2018
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Hallinto ja taloushallinto
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 14.4.2018. Vuosikokouksen yhteydessä pidetään
miniseminaari ajankohtaisesta aiheesta. PSV:n kotimaan työn budjetti koostuu Psykologiliiton
avustuksesta ja yksityishenkilöiden kannatusjäsenmaksuista.
Tilipalvelu Häkkinen Oy suorittaa kirjanpidon ja antaa asiantuntija-apua hankkeiden
taloushallinnon kysymyksissä.
Kehitysyhteistyöhankkeiden hallintaa kehitetään edelleen Kepa ry:n koulutuksissa.
Poliisihallitukselle raportoidaan rahankeräyksen tuotto ja kulut vuodelta 2017.
Ulkoasiainministeriön kansalaisyhteiskuntayksikölle raportoidaan yhdistyksen toiminta
kehitysyhteistyöhankkeissa vuodelta 2017.

Toiminta-areenat
PSV:n kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko Suomi. PSV:n paikallisryhmiä on
pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Satakunnassa. PSV on
Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA:n jäsen ja yhteistyökontaktissa KEHYS ry:n kanssa.
Tietoa PSV:stä ja sen toiminnasta välitetään opiskelijoille SPOL:n kautta. Samoin yhteistyötä
tehdään useiden eri kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Viestintä- ja vaikuttamistyö
PSV pyrkii entisestään kehittämään viestintä- ja vaikuttamistyötä vuonna 2018. Järjestön
internet-sivuja kehitetään. Nettisivuja ja Facebook-sivuja päivitetään jatkuvasti. Jatketaan blogin
julkaisemista kuukausittain. Hyödynnetään kansainvälisten teemapäivien aineistoja, esimerkiksi
Pakolaispäivä 20.6. ja Rauhanpäivä 21.9.
Kehitetään vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa
aktiivisella verkostoitumisella ja osallistumalla kannanottoihin järjestön harkinnan mukaisesti.
Vahvistetaan myös järjestön omaa vaikuttamistyötä psykologisen asiantuntemuksen
hyödyntämisen näkökulmasta. Kehitetään PSV:n uudelle vaikuttamistyöryhmälle käyttökelpoisia
käytäntöjä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistumiseksi.

Toiminta inhimillisen turvallisuuden puolesta
PSV:n toiminnan taustalla on ajatus jokaisen oikeudesta psyykkiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin, minkä perustana on kuulluksi tuleminen. Tähän liittyen PSV pyrkii tekemään
tunnetuksi psykologien ja muiden ammattikuntien keskuudessa laajan turvallisuuden, niin
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sanotun inhimillisen turvallisuuden käsitettä. Inhimillinen turvallisuus on UNDP:n kehittämä ja
vuonna 1994 julkaisema käsite, jossa pyritään ottamaan yksilö mukaan turvallisuus-ajatteluun.
Sillä tarkoitetaan vapautta puutteesta, köyhyydestä ja sorrosta (freedom from want) ja vapautta
väkivallan pelosta (freedom from fear). Human Development 1994 –raportti jakaa inhimillisen
turvallisuuden uhkat seitsemään kategoriaan: talousturvallisuus (esim. työttömyys ja
toimeentulon puute); ruokaturvallisuus; terveysturvallisuus; ympäristöturvallisuus;
henkilökohtainen turvallisuus (fyysisen väkivallan eri muodot; sota, kidutus, raiskaus, jne.);
yhteisöturvallisuus ja poliittinen turvallisuus (esim. ihmisoikeusrikkomukset).
PSV:llä on viisi paikallisryhmää, jotka käsittelevät eri tavoin inhimillisen turvallisuuden
kysymyksiä: pääkaupunkiseudun PSV-Stadi, PSV-Tampere, PSV-Turku, PSV-Jyväskylä ja PSV
Satakunta. Useissa paikallisryhmissä on toimintaa muun muassa turvapaikanhakijoiden
kotoutumisen tukemiseksi. Uusien paikallisryhmien muodostumista tuetaan.
Ammattialakohtaisten rauhanjärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä rauhan ja turvallisuuden
kysymyksissä. PSV pyrkii ottamaan kantaa rauhantyön kysymyksiin psykologisen tiedon ja
tutkimuksen näkökulmasta.

PSV on valtakunnallinen toimija, jolla on viisi paikallistoimintaryhmää
Resurssien puitteissa PSV-Jyväskylä, PSV-Stadi (pääkaupunkiseutu), PSV-Tampere, PSV-Turku
ja PSV-Satakunta (Pori, Rauma) järjestävät uusien psykologian opiskelijoiden perehdytystä
PSV:n toimintaan, koulutusta ajankohtaisista aiheista ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin
kohteisiin. Nostetaan esiin YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 2250 teemoja.
PSV-Stadi – erityisen haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät
PSV Stadin tavoite on edistää pääkaupunkiseudulla erityisen haavoittuvassa asemassa olevien
psyykkisen hyvinvoinnin parantamista. Tavoitetta toteutetaan tiedotuksen ja viestinnän sekä
koulutusten ja ekskursioiden keinoin. Toiminnan kohderyhmää ovat pääkaupunkialueen
psykologit ja psykologian opiskelijat. Lisäksi PSV Stadilla on edustus Psykologien Sosiaalinen
Vastuu ry:n hallituksessa.
Vuonna 2018 PSV Stadin tavoitteena on aktivoida toimintaansa ja saada uusia toimijoita mukaan.
Hyvin toiminutta yhteistyötä Helsingin psykologiyhdistyksen Hepsyn kanssa jatketaan myös
vuonna 2018 järjestämällä yhteinen koulutus. Vuonna 2018 PSV Stadi aktivoituu uudestaan
myös yhteistyössä ainejärjestö Kompleksin kanssa ja osallistuu Kompleksin uusien opiskelijoiden
iltaan, jossa kertoo toiminnastaan.
PSV Stadilla on oma Facebook-sivu, jonka kautta tiedottaminen yhä enemmän hoidetaan. Sivua
päivitetään säännöllisesti, tavoitteena on yhä aktiivisempi julkaisutahti.
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PSV Stadin toimijat ovat pääasiassa pitäneet yhteyttä sähköisesti. Tavoitteena kuitenkin olisi
järjestää myös tapaamisia, jotta toimintamme olisi helpommin lähestyttävää.
PSV-Tampere – yhteistyössä psykologian oppiaineen ja muiden paikallisten järjestöjen
kanssa
Vuonna 2018 PSV-Tampere aikoo jatkaa kaikille avoimien kokouksien pitämistä säännöllisesti.
Lisäksi säännöllisenä toimintana jatkuu psykakahvien järjestäminen yhdessä Tampereen
psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortexin kanssa. Psykakahvien tarkoituksena on kerätä
yhteen oppiaineen henkilökuntaa ja opiskelijoita, kerätä varoja PSV:n hankkeille ja tiedottaa
PSV:n toiminnasta. Loppuvuodesta järjestämme psykakahvien yhteydessä myös perinteiset
joulumyyjäiset, joissa myytävät tuotteet valmistamme itse ja jonka tuotto menee jonkin PSV:n
hankkeen hyväksi.
Syksyllä pidämme uusien illan, jonka on tarkoitus toimia matalan kynnyksen tilaisuutena tutustua
toimintaamme ja tulla siihen mukaan. Joulukuussa kiitämme toiminnassa mukana olleita
panoksestaan pitämällä pikkujoulut.
Järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä
varainkeruutapahtumia. Vuodelle 2018 on suunniteltu ainakin psykologien ja psykologian
opiskelijoiden koulutusta päihdehäiriöistä ja kirpputoria varojen keräämiseksi. Myös
vapaaehtoistyömahdollisuuksia Tampereella kartoitetaan.
PSV-Tampere jatkaa aktiivista tiedottamista toiminnastaan eri kanavien kautta. Osallistumme
myös PSV:n blogin kirjoittamiseen. Pyrimme tekemään yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa
sellaisissa tapahtumissa, joissa yhteistyö on järkevää ja hedelmällistä.
PSV-Turku – opintotilaisuuksia PSV:n linjausten mukaan yhteistyössä alueen muiden
yhdistysten kanssa
Järjestetään kevään ja syksyn aikana mahdollisuuksien mukaan yhteensä n. 8 kokousta.
Vuonna 2018 järjestetään opintotilaisuuksia PSV:n tavoiteaiheista sekä aiempien koulutusten
palautteen perusteella. Maksullisten tilaisuuksien tuotto ja pääosa varainhankinnasta suunnataan
Turkki-hankkeeseen, tai muiden PSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuden
kattamiseksi. PSV-Turku osallistuu tarvittaessa aktiivisesti Turkki-hankkeen organisointiin ja
järjestelyyn. Yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa pyritään lisäämään. Lisäksi PSVTurku pyrkii tuomaan alueellisesti esiin PSV:n kotimaan toiminnan linjauksia ja ideoimaan näiden
pohjalta tapahtumia kohderyhmille.
Syksyllä pyritään osallistumaan molempien Turun alueen yliopistojen opiskelijoille suunnattuun
järjestöinfotilaisuuteen. Lisäksi uusia aktiiveja pyritään innostamaan mukaan toimintaan mm.
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tapahtumien ja sähköpostilistojen kautta. Yhteistyötä muiden Turun alueen yhdistysten kanssa
pyritään tiivistämään.
Tiedotus tapahtuu PSV-Turun sähköpostilistalla, sekä PSV:n verkkosivuilla ja facebookissa.
Tiedottamisen vastuujakoa selkiytetään. Merkittävimmistä tapahtumista tiedotetaan medialle.
PSV-Jyväskylä – kulttuuritapahtumia ja varainkeruuta
PSV-Jyväskylän suunnitelmiin vuonna 2018 kuuluvat taidetapahtuman (esimerkiksi taideterapiaan
liittyvää, terapeuttista kirjoittamista, runokilpailu, workshoppeja) järjestäminen, PSV:n
kehitysyhteistyöhankkeita tukevan kirpputorin järjestäminen ja aktiivien säännölliset tapaamiset.
PSV-Satakunta (Pori ja Rauma) – teemailtoja maahanmuutosta ja vertaisryhmätoimintaa
paperittomille
PSV-Satakunta jatkaa työskentelyä paperittomien henkilöiden ja alaikäisenä yksintulleiden
turvapaikanhakijoiden parissa. Heille tarjotaan psyykkistä ja materiaalista tukea ja heitä autetaan
oikeusneuvonnan saamisessa.
Turvapaikanhakijahanke – toimintamuotojen tarkastelu ja kehittely
Vastaanottokeskuksissa tapahtuva PSV:n toiminta tulee jatkumaan vuoden 2018 aikana.
Tarkoitus on löytää toimintamuotoja, jotka auttavat parhaiten sekä turvapaikanhakijoita että
vastaanottokeskusten henkilökuntaa. Joudumme huomioimaan toiminnassa jatkuvasti muuttuvat
tilanteet sekä yksittäisten turvapaikanhakijoiden että kokonaisten keskusten kohdalla.
Toiminnasta aiheutuvia aiheutuvia kustannuksia korvataan mahdollisuuksien mukaan
järjestöbudjetista, minkä lisäksi vuoden 2018 haalarimerkkitulot on päätetty kohdistaa tälle
hankkeelle.
Paperittomien klinikka (Global Clinic) – asiakastyötä, vakauttavaa ryhmätyötä ja
vaikuttamista paperittomien terveydenhuollon turvaamiseksi
Vapaaehtoiset psykologit jatkavat asiakastyötä paperittomien klinikalla niin yksilöasiakkaiden
kuin esimerkiksi perheidenkin parissa. Lisäksi klinikalla pyritään toteuttamaan paperittomille
suunnattu psykoedukatiivinen vakauttava ryhmä muun muassa traumatisoitumiseen ja
stressinkäsittelytaitoihin liittyen. Psykologit toimivat tekevät myös vaikuttamistyötä
paperittomien terveydenhuollon turvaamiseksi muun muassa Paperittomat-hankkeen
terveystyöryhmän kautta. Klinikkatoiminnasta kiinnostuneille hallituksen jäsenille järjestetään
tutustumistilaisuuksia.
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SPOL ry
Vuonna 2018 Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton hallituksessa on edelleen yksi PSVedustaja ja yksi -varaedustaja. Vuoden tavoitteena on entisestään lisätä opiskelijoiden tietoisuutta
toimintamahdollisuuksista, joita PSV tarjoaa. SPOLin tapahtumien yhteydessä pyritään pitämään
entistä aktiivisemmin pieniä infoiskuja PSV:hen liittyen ja myytyjen haalarimerkkien määrää
pyritään myös edellämainitun tavoitteen pohjalta nostamaan.

Kansainvälinen toiminta – psykologisen tietoperustan koettelua kriisialueilla
International Network of Psychologists for Social Responsibility (INPsySR) perustettiin 2007,
PSV oli yksi kolmesta perustajasta. Yhteydenpidosta verkostoon päätetään tilannekohtaisesti
toimintaresurssien puitteissa.
Kehitysyhteistyöhankkeet perustuvat yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa ja niitä on
Libanonissa, Turkissa ja Somalimaassa.
Libanon, palestiinalaisleirit
Libanonissa seurataan ja edistetään PSV:n “jokaiselle oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin” -tavoitteen toteutumista palestiinalaislasten ja -perheiden keskuudessa
yhteistyöjärjestö The National Institution for Social Care and Vocational Training (NISCVT)
kanssa. Järjestö tunnetaan palestiinalaiselta nimeltään Beit Atfal Assumoud (BAS).
Kehitysyhteistyöhankkeelle jatkoa 2019-2022
“Lasten mielenterveys- ja erityispalveluiden kehittäminen kriisioloissa Libanonissa: Beirut ja
etelä” -hanke päättyy 2018. (UM projektikoodi 85202501). Toimintavuoden aikana kerätään
aineistoa hankejakson arvioimiseksi. Kehitetään yhteistyöjärjestön kanssa tapaa kerätä
palautetietoa lapsilta. Suunnitellaan Beit Atfal Assumoud -järjestön kanssa nelivuotinen
jatkohanke ”Mental health for vulnerable groups: A complex multidisciplinary model combining
client centered and community approaches” ja haetaan avustusta ulkoministeriön
kansalaisjärjestöyksiköstä saman suurisella omarahoitusosuudella ja budjetilla kuin käynnissä
oleva hanke on. Suomessa muodostetaan hankkeelle toimintaryhmä. Vapaaehtoistyö
dokumentoidaan.
Stressinhallintakoulutus jatkuu
Sosiaalityöntekijöiden työkykyä tukeva stressinhallinta -koulutus on etenemässä
kouluttajakoulutuksen vaiheeseen. Nina Lyytinen ja Kirsti Palonen jatkavat yhteistyössä
Arabikansojen ystävyysseura ry:n kanssa Stress reduction –hanketta järjestämällä BAS:in
sosiaalityöntekijöille kolme G-TEP- typpajaa sekä yhden Stress reduction – patikointipäivän.
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Hankkeessa koulutetaan paikallisia kouluttajia. Hankekäynnin yhteydessä
lapsiryhmille ohjattuja patikointipäiviä luonto- ja liikuntaharrastusten tueksi.

järjestetään

Perheneuvola- ja kuntoutuskummitoiminta – kehitysyhteistyön perusta
Kummitoiminta muodostaa kummeille suoran yhteyden palestiinalaisperheiden yhteisöön.
Vastataan viestinnän keinoin heränneeseen tiedontarpeeseen. Selvitetään edellytyksiä tehdä
tutustumis- ja opintomatka Suomesta Libanonin palestiinalaisleireihin. Alustava ajankohta on
syyskuussa.
Beirutin mielenterveyskonferenssi
Osallistutaan 19.-20.10.2018 BAS:in 12. mielenterveyskonferenssiin “Psychological Wellbeing
and Mental health: Interaction Between Children, Parents and Environment”.
Solidaarisuussilmukat
Solidaarisuussilmukat jatkaa entiseen tapaan neuleiden toimittamista Beit Atfal Assumoudiin
lievittämään kylmän kauden haittoja heikoimmassa asemassa olevissa perheissä.
PSV:n viestintä- ja vaikuttamistyöhön osallistuminen
Suomessa osallistutaan PSV:n viestintätyöhön ja tehdään kehitysyhteistyön ja pakolaisleireissä
toteutettavan mielenterveystyön teemoja tunnetuksi yleisölle ja kiinnostuneille. Edistetään
kummien ja kummilasten yhteydenpitoa. Hankematkojen jälkeen pidetään selostustilaisuudet.
Osallistutaan kehitysyhteistyön tapahtumapäiviin.
Kehitysyhteistyön yleiset tehtävät, valmiuksien ylläpitäminen ja yhteistyöverkosto
Osallistutaan Kepa & Kehys –järjestön ja UM:n koulutuksiin ja kampanjoihin. Neuvotellaan
hankkeista Suomen Beirutin suurlähetystön ja EU:n Beirutin delegaation kanssa.
Vammaiskumppanuus ry:tä pyydetään hankkeen vammaisnäkökulman toteutuksen asiantuntijaksi.
Osallistutaan Suomen Lääkäriliiton kehitysyhteistyöneuvottelukunnan seminaareihin. Pyydetään
Arabikansojen ystävyysseura AKYSiä ja Anna Lind Suomen verkostoa asiantuntija- ja
yhteistyökumppaneiksi.
Lisätään yhteistyötä muiden Libanonin alueella työskentelevien ja mielenterveystyötä tekevien
(Lääkärin sosiaalinen vastuu ry) kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa. Suunnitellaan viestintä- ja
vaikuttamistyötä ja tulosraportointia yhdessä.
Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan parhaasta mahdollisesta tavasta tukea
Beit Atfal Assumoudin mielenterveystyötä ja etsitään vaikutuskeinoja palestiinalaisten oikeuksien
edistämiseksi. Suomen edustuston ja Suomen Lähi-idän instituutin kanssa seurataan poliittisen
tilanteen ja elinolojen kehitystä alueella. BAS-järjestön kanssa informoidaan UNRWA:aa ja ILOa
palvelun kehittymisestä.
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Vapaamuotoisia tukitoimintaryhmiä otetaan mielellään vastaan määrämuotoisen
kehitysyhteistyöhankkeen rinnalle.

Turkki, Diyarbakir
'Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen - tukea avun tarjoajille' -hankkeen (UM:n tukema
hanke nro 85501105) rahoitus on päättynyt 2016 ja jatkunut rajallisena siirtorahoituksen turvin.
Hankkeen jatkohakemuksesta neuvotellaan Turkin ihmisoikeussäätiön (Human Rights Foundation
Turkey) kanssa. Hanke keskittyy erityisesti epävakaalle Kaakkois-Turkin alueelle ja Diyarbakırin
kaupungissa sijaitsevaan kidutettujen kuntoutuskeskukseen. Turkin haastavan sisä- ja
ulkopoliittisen tilanteen vuoksi HRFT:n toimintaedellytykset ovat epävarmemmat, eikä laajemman
projektin toteuttaminen välttämättä olisi tällä hetkellä mahdollista.
Suomessa Turkki-työryhmä sekä PSV:n Turun paikallisryhmä tekee hanketta näkyväksi mm.
koulutuksin, tapahtumin sekä hankkimalla tukijäseniä hankkeelle.
Somalimaa
PSV osallistuu kumppanina Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n “Human rights based approach to
strengthening community mental health and services and mental health care infrastructure in
Somaliland” – kehitysyhteistyöhankkeen valmisteluun. LSV jättää hakemuksen UM:lle keväällä
2018 vuosia 2019-2022 varten.
Yhdistyksen tiedot
Rekisteröity 7.9.1998 nro 174.667, Y-tunnus: 1822307-7
Kotisivu: www.vastuu.fi
Sähköpostiosoite: psv(at)vastuu.fi
Facebook: https://www.facebook.com/PsykologienSosiaalinenVastuuRy/
Pankkiyhteys: Järjestö/Psykologien Sosiaalinen Vastuu Danske Bank FI9180001771203412
Kannatusjäsenmaksun viitenumero 7210.
Rahankeräyslupa:
Poliisihallitus RA/2018/212 myönnetty 23.2.2018 ajaksi 23.2.2018-31.12.2020 koko maassa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kirjanpito ja taloushallinnon neuvonta:
Tilitoimisto Häkkinen Oy
Tilintarkastus:
Tilitoimisto Antti Väliaho
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Vastuuvirkamies UM:n kansalaisyhteiskuntayksikössä
Tarkastaja Leila Riitaoja

