
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  SÄÄNTÖMALLI  II 
Yhdistysrekisteri   Yksi kokous, 
    useita jäsenryhmiä 
 
 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä 
kutsutaan näissä säännöissä Pelastusliitoksi tai yhdistykseksi. 

 
 Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. 
 
 
 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Pohjois- Suomen alueella toimivi-
en kuntien, palokuntien, yhteisöjen ja yritysten sekä pelastuslaitos-
ten alueellisena järjestönä, väestönsuojelun sekä pelastuspalvelun 
koulutuksessa ja kehittämisessä.  
 
Pelastusliitto edistää jäsenistönsä, kansalaisten, yhteisöjen ja lai-
tosten valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen on-
nettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa. 
Pelastusliitto kuuluu jäsenenä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
ry:een. 
 
Pelastusliitto voi toimeenpanna asianomaisella luvalla varojen kerä-
yksiä, juhlia ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testa-
mentteja, suorittaa alaan kuuluvaa konsultointi-, kustannus-, julkai-
su-, ja välitystoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta toimintaansa varten. 
 
Pelastusliiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen an-
sion hankkiminen siihen kuuluville jäsenille. 

 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;  
 

2.1. Toimii yhteistoiminnassa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
kanssa alan kaikinpuoliseksi edistämiseksi. 
 
2.2. Toimii yhteistyössä valtion aluehallintoviranomaisten, pelastus-
laitosten, kuntien, ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sekä 
tekee yhteistyötä alan järjestöjen, teollisuus- ja liikelaitosten se-
kä muiden yhteisöjen kanssa. 
 
2.3. Opastaa ja neuvoo kansalaisia välttämään vaaratilanteiden synty-
mistä sekä vähentämään onnettomuus- ja tuhotilanteissa vahinkoja, 
edistäen yleistä harrastusta omaehtoiseen toimintaan ihmisten ja 
omaisuuden suojelemiseksi sekä toimimaan alan vapaaehtoisjärjestöis-
sä. 
 
2.4. Järjestää pelastusalaan liittyvää neuvonta- ja valistustilai-
suuksia, näyttelyitä ja yleisötapahtumia sekä osallistuu muiden jär-
jestämiin vastaaviin yleisötapahtumiin ja näyttelyihin. 
 



2.5. Antaa suunnittelu- ym. asiantuntija-apua jäsenistölleen, valti-
on- ja kuntien viranomaisille, järjestöille, liike- ja teollisuuslai-
toksille sekä muille yhteisöille. 
 
2.6. Kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia hen-
kilöitä sekä laitosten ja muiden yhteisöjen suojelu- pelastustoimin-
nasta vastuussa olevia henkilöitä. 
 
2.7. Tuottaa, julkaisee ja välittää alan tiedotus-, valistus-, ja 
koulutusaineistoa sekä alan välineistöä. 
 
2.8. Ohjaa ja tukee alan järjestötyötä sekä alan nuoriso- ja naistyö-
tä. 
 
2.9. Suorittaa valvonta- ja tarkastustehtäviä keskusjärjestön ja vi-
ranomaisten kanssa tehtävien sopimusten perusteella. 
 
2.10. Osallistuu viranomaisia avustavaan pelastuspalvelutoimintaan. 
 
2.11. Pitää yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin. 
 
2.12. Tekee esityksiä ja aloitteita alan kehittämiseksi sekä toimii 
muutoinkin alan edistämiseksi toiminta-alueellaan. 

 
Toimintansa järjestämiseksi pelastusliiton toiminta-alue voidaan ja-
kaa pienemmiksi alueiksi ja Pelastusliitto voi jakautua rekisteröi-
mättömiksi toiminnallisiksi alueellisiksi osastoiksi, joiden jaon Pe-
lastusliiton kokous vahvistaa. 

  
 
3. Jäsenet 
 

Pelastusliiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoi-
nen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 
jonka Pelastusliiton hallitus hyväksyy. 
  
Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhtei-
sön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea pelastusalaa 
ja sitoutuu suorittamaan Pelastusliiton kannatusjäsenmaksun. 
 
Kunniajäseneksi Pelastusliiton kokous voi kutsua henkilön, joka on 
ansiokkaasti edistänyt Pelastusliiton tarkoitusperiä. 

 
 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 

Jäsen, joka haluaa erota Pelastusliitosta, on ilmoitettava siitä kir-
jallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava 
eroamisestaan Pelastusliiton kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Jäsenmaksu on kuitenkin suoritettava koko eroamisvuodelta. 
 
Pelastusliiton kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, 
joka on olennaisilta osilta jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin jäsen on Pelastusliittoon liittymällä sitoutunut tai menette-
lyllään Pelastusliitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahin-
goittanut Pelastusliittoa. 

 



 
 
 
5.JÄSENMAKSU 
 

Pelastusliiton kokous päättää vuosittain Pelastusliitolle suoritetta-
van jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun perusteet ja suuruuden. 
 
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 
  
6. TOIMIELIMET JA HENKILÖSTÖ 
 

Pelastusliitolla on liiton kokous, hallitus, toiminnanjohtaja sekä 
erikseen päätettävät toimielimet ja muu henkilöstö. 

 
 
7. HALLITUS 
 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Jokaisella  
on henkilökohtainen varajäsenen. 
 
Puheenjohtaja valitaan Pelastusliiton vuosikokouksessa kolmivuotis-
kaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan I ja II varapuheenjohtajan 
kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan henkilökohtainen varajä-
sen ei voi toimia varapuheenjohtajana. Jäsenet valitaan kolmivuotis-
kaudeksi, alueellisesti ja jäsenistön suhteen tasapuolisesti. 

 
Jokaisen kalenterivuoden lopussa eroaa hallituksen jäsenistä kolman-
nes (1/3). Ensimmäisen ja toisen hallituksen erovuoroisten jäsenten 
erojärjestys määrätään arvalla. 

 
Toimikuntien ja valiokuntien puheenjohtajat ja muut henkilöt osallis-
tuvat hallituksen kutsumana tarvittaessa hallituksen kokouksiin. 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä osallistuu kokoukseen. 

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, 
taikka kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti 
pyytää puheenjohtajalta. 

 
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka puheenjohta-
jana on hallituksen puheenjohtaja ja jäseninä varapuheenjohtajat sekä 
yksi muu hallituksen jäsen. 

 
Hallitus määrää työvaliokunnan ja mahdollisten muiden toimikuntien ja 
valiokuntien tehtävät. 

 
Hallitus ottaa tarvittaessa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihtee-
rin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 



 
 

Hallituksen tehtävänä on: 
 

7.1. johtaa pelastusliiton toimintaa näiden sääntöjen ja pelastuslii-
ton kokousten päätösten mukaisesti 
 
7.2. huolehtia pelastusliiton toiminnan kehittämisestä 
 
7.3. valmistella ja esittää pelastusliiton kokouksissa käsiteltävät 
asiat 
 
7.4. kutsua koolle pelastusliiton kokoukset 
 
7.5. asettaa nais- ja nuorisotoimikunnat sekä muut tarvittavat toi-
mielimet 
 
7.6. ottaa ja erottaa pelastusliiton toimihenkilöt sekä hyväksyä hei-
dän palvelussuhteensa ehdot 
 
7.7. vahvistaa toimintasäännöt pelastusliiton toimielimille 
 
7.8. ehdottaa pelastusliiton kokoukselle kunniajäseniksi kutsuttavat 
 
7.9. käsitellä ansiomerkkiasiat ja huomionosoitukset 
 
7.10. edustaa pelastusliittoa sekä 
 
7.11. hoitaa muita pelastusliiton toimintaan kuuluvia asioita. 
 

 
 
8. TOIMINNANJOHTAJA 
 
 Toiminnanjohtajan tehtävänä on 
 

8.1. Avustaa hallitusta pelastusliiton toiminnan johtamisessa niin, 
että asetetut tavoitteet saavutetaan. 

 
8.2. huolehtia hallituksen ja työvaliokunnan käsiteltävien asioiden 

valmistelusta sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.   
 
 
9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
  

Pelastusliiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai jom-
pikumpi varapuheenjohtajista yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituk-
sen määräämän muun toimihenkilön kanssa, taikka hallituksen nimeämät 
toimihenkilöt, kaksi yhdessä. 

 
 
 
10. Tilikausi ja tilintarkastus 
 
 Pelastusliiton tilit päätetään kalenterivuosittain.  
 

Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa 
ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lau-
sunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 
 



11. Yhdistyksen kokoukset 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä tammi-toukokuussa. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai 
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes-
osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  
 
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun 
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 
 Äänimäärät; 
  

Pelastusliiton kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, vä-
hintään kaksi ääntä. Lisäksi varsinaisena jäsenenä olevalla pelastus-
laitoksilla on yksi ääni kutakin alueensa asukasluvun 10 000 asukasta 
kohden. Jäsenen käyttämä äänimäärä voi olla kuitenkin enintään yksi 
viidesosa (1/5) kokouksen kokonaisäänimäärästä. Aluepelastuslaitosten 
äänimäärä perustuu edellisenä vuonna toimitetun henkikirjoituksen mu-
kaiseen asukaslukuun. 

 
  
 

Kullakin varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää pelastusliiton 
kokoukseen yksi varsinainen edustaja, jolla tulee olla jäsenen antama 
valtakirja. Sen lisäksi jäsen voi lähettää kokousta seuraamaan muita 
henkilöitä. Pelastusliiton hallitus voi rajoittaa seuraajien lukumää-
rää. 

 
Kannattaja- ja kunniajäsenillä on Pelastusliiton kokouksessa oikeus 
osallistua keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. 

  
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin 
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää-
nistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeil-
lä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai 
sähköpostitse. 

 
13. Vuosikokous 
 
 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

13.1. kokouksen avaus 
 
13.2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   
 
13.3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
13.4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
13.5. käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toi-
mintakertomus 



 
13.6. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintar-
kastajien lausunto 
 
13.7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
13.8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
 
13.9. päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen ja kannatusjäsen-
maksujen perusteet ja suuruus seuraavaksi vuodeksi 
  
13.10. päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista 
 
13.11. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja talous-
suunnitelma 
 
13.12. valitaan pelastusliiton hallituksen puheenjohtaja kolmeksi (3) 
seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
 
13.13. valitaan hallituksen jäsenet erovuorolaisten tilalle sekä uusi 
jäsen kesken toimikautta mahdollisesti eronneen tilalle tämän toimi-
kauden loppuajaksi 
 
13.14. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, 
joista toisen kummassakin ryhmässä tulee olla joko KHT tai HTM tilin-
tarkastaja 
  
13.15. vahvistetaan toiminta-alueiden esityksestä aluetoimikuntien 
kokoonpano 
 
13.16. valitaan edustajat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n 
edustajakokouksiin ja mahdollisten muiden yhdistyksien kokousedusta-
jat 
 
13.17. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi-
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun. 

 
 
14.YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
 

Pelastusliiton ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen ko-
kous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka 
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
kirjallisesti vaatii. 
 
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut 
asiat. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on postitettava esityslistoi-
neen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 

 
 



 
 
15. Sääntöjen muuttaminen 
 
 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöl-
lä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutta-
misesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
 

 
 
16.PELASTUSLIITON PURKAMINEN 
 

Päätös Pelastusliiton purkamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä 
kuin sääntöjen muuttamisesta 15 §:ssä on määrätty. Päätettäessä Pe-
lastusliiton purkamisesta , kokouksessa on samalla myös määrättävä, 
miten sen omaisuus käytetään Pelastusliiton tarkoitusperien edistämi-
seksi Oulun läänissä. 
 
Pelastusliiton tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoi-
tukseen. 

 
 

Nämä säännöt on hyväksytty Oulun läänin Pelastusliitto ry:n seuraa-
va(i)ssa kokoukse(i)ssa;( I-käsittely)  23.11.2009  sekä muutoksitta 
(II-käsittely)  kokouksessa 19.5.2010. 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


