
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT 
  
Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 
 
NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
1 § 
Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä 
pelastusliitoksi. 
Pelastusliiton kotipaikka on Hämeenlinna ja toimialue Hämeen lääni ja siihen 
toiminnallisesti liittyvät rajakunnat. 
 
TARKOITUS 
 
2 § 
Pelastusliiton tarkoituksena on toimia kuntien, palokuntien, yhteisöjen ja yritysten 
järjestönä palo- ja pelastustoimen, pelastuspalvelun ja väestönsuojelun kehittämisessä ja 
koulutuksessa.  
Liitto edistää jäsenistönsä, kansalaisten, yhteisöjen ja laitosten valmiutta ihmisten, 
omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta 
normaali- ja poikkeusoloissa. Pelastusliitto voi kuulua jäsenenä alan yhteisöihin ja 
yhdistyksiin. 
 
3 § 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi pelastusliitto: 

1. toimii yhteistyössä jäsenistönsä, alan viranomaisten ja alasta kiinnostuneiden 
yhteisöjen kanssa 

2. herättää harrastusta pelastusalaan ja levittää siitä tietoa sekä tekee alan 
edistämistä koskevia aloitteita 

3. avustaa valtion ja kuntien viranomaisia, järjestöjä, liike- ja teollisuuslaitoksia sekä 
muita yhteisöjä 

4. antaa jäsenistölleen asiantuntija-apua 
5. kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia henkilöitä, sekä tuottaa, 

julkaista ja välittää alan tiedotus- ja koulutusaineistoa 
6. ohjaa ja tukee alan järjestötyötä ja alan nuoriso- ja naistyötä sekä 

pelastuskoiratoimintaa 
7. suorittaa pelastusalan valistus- ja tiedotustoimintaa 
8. suorittaa koulutusta sekä valvonta- ja tarkastustehtäviä viranomaisten kanssa 

tehtävien sopimusten perusteella, sekä 
9. toimii muutoinkin alan edistämiseksi toimialueellaan 

 
Pelastusliitto voidaan toiminnallisesti jakaa rekisteröimättömiin alueisiin. 
 
JÄSENYYS 
 
4 § 
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä kunta, rekisteröity palokunta ja 
muu oikeuskelpoinen yhteisö. 
Kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen 
henkilö, joka haluaa tukea pelastusalaa ja sitoutuu suorittamaan pelastusliiton 
kevätkokouksen määräämän jäsenmaksun. 



Kunniajäseneksi pelastusliiton kokous voi kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt 
pelastusliiton tarkoitusperiä. 
 
5 § 
Jäsenen, joka haluaa erota pelastusliitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa eroamisesta pelastusliiton kokouspöytäkirjaan 
merkittäväksi. 
Jäsenmaksu on kuitenkin suoritettava koko eroamisvuodelta. 
Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, jollei jäsenmaksua ole suoritettu 
viimeistään seuraavan vuoden aikana.  
 
JÄSENMAKSUT JA MUUT TULOT SEKÄ OMAISUUS 
 
6 § 
Pelastusliiton kevätkokous päättää vuosittain pelastusliitolle suoritettavan varsinaisten 
jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden. 
 
Jäsenenä olevilta valtion laitos- ja sotilaspalokunnilta sekä kunniajäseniltä ei peritä 
jäsenmaksua. 
  
7 § 
Pelastusliitto järjestää alan koulutusta ja harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja välitystoimintaa 
kustannukset kattavaa maksua vastaan.  
Pelastusliitto voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja toimeenpanna 
asianomaisella luvalla keräyksiä, juhlia ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja. 
 
TOIMIELIMET JA KOKOUKSET 
 
8 § 
Pelastusliiton toimielimiä ovat kokoukset ja hallitus. 
 
KOKOUKSET 
 
9 § 
Pelastusliiton varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous huhti-
toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. 
Varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, jota käyttävällä on oltava valtakirja eikä hän saa 
edustaa muita jäseniä. 
Muilla kokousedustajilla sekä kunnia- ja kannattajajäsenillä on puheoikeus. 
 
10 § 
Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu ohjelma on postitettava jäsenille vähintään 
kaksi viikkoa ennen kokousta. 
Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti 
hallitukselle kevätkokouksen osalta maaliskuun 15. päivään mennessä ja syyskokouksen 
osalta syyskuun 15. päivään mennessä. 
 
 
 
 



11 § 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 

2. todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus 
3. käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus 
4. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
7. päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenten jäsenmaksun 

suuruus seuraavaksi vuodeksi 
8. päätetään koulutussuunnitelman hyväksymisestä seuraavaa kalenterivuotta varten, 

sekä 
9. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista 

 
12 § 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 

2. todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus 
3. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma 
4. päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista 
5. valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, kun 

hän on erovuorossa 
6. valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 14 §:n 1. kohdan mukaiset 

hallituksen varsinaiset ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten 
tilalle sekä uusi jäsen kesken toimikautta mahdollisesti eronneen tilalle tämän 
toimikauden loppuajaksi 

7. valitaan edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen pelastusliitto on  
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, sekä  
9. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista 

 
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
 
13 § 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun 1/10 
pelastusliiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen 
käsiteltävän asian. 
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu 
ylimääräiseen kokoukseen on postitettava esityslistoineen jäsenille vähintään kaksi viikkoa 
ennen kokousta. 
 
HALLITUS 
 
14 § 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9 muuta varsinaista jäsentä, sekä näiden 
henkilökohtaiset varajäsenet. 
Puheenjohtaja valitaan pelastusliiton syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi. 
Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme 
kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan seuraavaksi kalenterivuodeksi 



varapuheenjohtajan. Ellei syyskokous toisin päätä valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet 
ja varajäsenet alueellisesti ja jäsenistön suhteen tasapuolisesti. 
Jokaisen kalenterivuoden lopussa eroaa hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä 
1/3. Ensimmäisen hallituksen erovuoroisten jäsenten erojärjestys määrätään arvalla. 
Hallitus voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi alan viranomaisia, pelastusliiton eri toiminta-
alojen edustajia ja muita asiantuntijoita. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi 
muuta jäsentä on saapuvilla. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, taikka kun vähintään 
kuusi jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. 
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluvat 
puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. 
 
15 § 
Hallituksen tehtävänä on: 

1. johtaa pelastusliiton toimintaa näiden sääntöjen ja pelastusliiton kokousten 
päätösten mukaisesti niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
saavutetaan 

2. huolehtia pelastusliiton toiminnan kehittämisestä  
3. valmistella ja esittää pelastusliiton kokouksissa käsiteltävät asiat 
4. kutsua koolle pelastusliiton kokoukset 
5. asettaa nais-, nuoriso- sekä muut tarvittavat toimikunnat 
6. ottaa ja erottaa pelastusliiton toiminnanjohtaja 
7. hyväksyä toimintaohjeet pelastusliiton toimielimille ja henkilöille 
8. ehdottaa pelastusliiton kokoukselle kunniajäseniksi kutsuttavat ja käsitellä 

ansiomerkkiasiat 
9. edustaa pelastusliittoa, sekä hoitaa muita pelastusliiton toimintaan kuuluvia asioita 

 
16 § 
Toiminnanjohtaja 
Toiminnanjohtajan tehtävänä on: 

1. johtaa tulosvastuullisesti pelastusliiton toimintaa niin, että asetetut toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet saavutetaan 

2. huolehtia hallituksessa ja työvaliokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja 
esitellä ne, ellei joidenkin asioiden osalta ole toisin määrätty, sekä huolehtia 
päätösten toimeenpanosta, sekä 

3. ottaa palvelukseen hallituksen toimeksiannosta ne toimihenkilöt, joiden osalta ei 
ole toisin määrätty. 

 
PELASTUSLIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
17 § 
Pelastusliiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja jompikumpi 
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. 
 
TILIT 
 
18 § 



Pelastusliiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille 
viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. 
 
ÄÄNESTYKSET 
 
19 § 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
Henkilövaalit suoritetaan lippuäänestyksellä, mikäli yksikin kokousedustaja sitä vaatii. 
Äänten mennessä vaaleissa tasan ratkaisee arpa. 
 
PELASTUSLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 
20 § 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa perättäisessä kokouksessa, 
joiden väliaika on vähintään kuukausi. Kummassakin kokouksessa tulee sääntöjen 
muutosehdotuksen saada vähintään 3/4 osaa annetuista äänistä. Jälkimmäisessä 
kokouksessa muutosehdotus on hyväksyttävä muutoksitta tullakseen hyväksytyksi. 
 
PELASTUSLIITON PURKAMINEN 
 
21 § 
Päätös pelastusliiton purkamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä, kuin sääntöjen 
muuttamisesta 20 §:ssä on määrätty. Päätettäessä pelastusliiton purkamisesta, 
kokouksessa on samalla myös määrättävä, miten sen omaisuus käytetään pelastusliiton 
sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi sen toimialueella. 
 


