
 

 

  

 

 

 

 

   Hyväksytty liittokokouksessa 14.5.2016 
 

 

 

 

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO RY:N SÄÄNNÖT 

 

 

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 
 

1 § 
 

Yhdistyksen nimi on Suomen Rauhanturvaajaliitto ry, josta näissä säännöissä käytetään  
nimitystä liitto. Liiton nimen epävirallinen lyhenne on SRTL. 
 

Liiton virallinen ruotsinkielinen nimi on Finlands Fredsbevararförbund rf ja epävirallinen  
lyhenne FFBF. 
 

Kansainvälisissä yhteyksissä liitto voi käyttää myös epävirallista englanninkielistä nimeä  
Peacekeepers´ Association Finland ja epävirallista lyhennettä PKAF. 
 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 

TARKOITUS JA TOIMINTA 
 

2 § 
  
Liitto on itsenäinen vapaaehtoinen veteraani- ja maanpuolustusjärjestö. Se muodostuu  
rekisteröidyistä jäsenyhdistyksistä, joiden jäseninä on Yhdistyneiden Kansakuntien  
rauhanturvatehtävissä tai muiden organisaatioiden kriisinhallintatehtävissä palvelleita tai  
palvelevia Suomen kansalaisia. 
 

Näissä säännöissä liiton jäsenillä tarkoitetaan sen jäsenyhdistyksiä ja jäsenistöllä näiden  
jäsenyhdistysten henkilöjäseniä. 
 

Liiton ja sen jäsenten toiminta on epäpoliittista ja perustuu jäsenistön yhteisiin arvoihin,  
perinteisiin ja kokemuksiin rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä. Liiton päämääränä on  
ylläpitää ja kehittää jäsenistön yhteisöllisyyttä, osallistua vapaaehtoisjärjestönä 
kriisinhallintaveteraanien ja läheisten tukemiseen sekä ylläpitää jäsenistön henkistä ja 
fyysistä kuntoa.  
 

3 § 
 

Liiton tarkoituksena on 

- koota kaikki rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelevat ja palvelleet 
yhtenäiseksi järjestöksi ja toimia jäsentensä yhdyssiteenä; 

- tukea rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelevia tai palvelleita ja 
heidän läheisiään antamalla vertaistukea ja oikeudellista neuvontaa;  



- edistää kriisinhallintahenkilöstön oikeudellista, sosiaalista ja taloudellista 
asemaa osallistumalla kriisinhallintalainsäädännön ja palvelussuhteen ehtojen 
kehittämiseen; 
- vaalia rauhanturvaamisen perinteitä sekä lisätä rauhanturvaamis- ja 
kriisinhallintatietoisuutta yhteiskunnassa osallistumalla asiantuntijana 
kriisinhallinnasta käytävään kansalaiskeskusteluun ja rauhankasvatukseen; 
- tukea jäsenistön maanpuolustustahdon, -taitojen ja -kunnon ylläpitämistä sekä 
osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja sen kehittämiseen, sekä 

- ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä kriisinhallinta- ja veteraanisuhteita.  
 

4 § 
 

Liitto toteuttaa toimintaansa 
- kehittämällä ja ylläpitämällä kriisinhallintaveteraanien tukijärjestelmää, 

painopiste vertaistukijärjestelmän ylläpidossa ja toiminnassa; 
- ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa; 
- järjestämällä juhla- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukemalla 
rauhanturvaamisperinteen keräämistä ja tallentamista; 
- harjoittamalla koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä tekemällä aloitteita ja 
antamalla lausuntoja; 
- julkaisemalla omaa järjestölehteä; 
- järjestämällä jäsenistön psyykkistä ja fyysistä kuntoa sekä 
kokonaisturvallisuutta ylläpitävää ja kehittävää toimintaa; sekä 

- tekemällä yhteistyötä muiden suomalaisten veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa sekä osallistumalla vastaavien kansainvälisten 
järjestöjen toimintaan.  

 

5 §  
 

Toimintansa toteuttamiseksi ja tukemiseksi liitto  
- kerää jäsenistöltä jäsenmaksua; 
- voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja tarkoitukseen soveltuvaa kustannustoimintaa 
sekä, 
- asianomaisen luvan hankittuaan, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä; 
- voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; 
- voi perustaa rahastoja; 
- voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta; 
- voi ylläpitää jäsenistölle ja näiden perheille tarkoitettuja virkistys- ja 
lomanviettopaikkoja.  

 

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 

6 § 
 

Liiton jäseneksi voidaan ottaa liiton tarkoitusperien hyväksi toimivia rekisteröityjä 
yhdistyksiä. Liiton jäsenyyteen haluavan yhdistyksen on tehtävä kirjallinen hakemus, jonka 
liitteeksi on oheistettava yhdistyksen säännöt. Liiton hallitus hyväksyy jäsenhakemukset. 
 

Liiton kannattajajäseneksi voidaan ottaa myös liiton tarkoitusperiä tukevia oikeuskelpoisia  
yhteisöjä. Liiton jäsenyyteen haluavan yhteisön on tehtävä kirjallinen hakemus, jonka 
liitteeksi on oheistettava yhteisön mahdolliset säännöt. Kannattajajäsenillä ei ole 
äänioikeutta liiton kokouksissa. 
Liiton hallitus hyväksyy jäsenhakemukset. 
 

Jäsenyhdistykset päättävät henkilöjäsentensä ottamisesta omien sääntöjensä mukaan. 



 

7 § 
 

Jäsenyhdistykset suorittavat liitolle henkilöjäsentensä lukumäärän perusteella 
jäsenmaksun, jonka suuruuden henkilöjäsentä kohti liiton syyskokous määrää kutakin 
toimintavuotta varten erikseen. 
 

Kannattajayhteisön jäsenmaksun suuruuden määrää liiton syyskokous kutakin 
toimintavuotta varten erikseen.  
 

8 § 
 

Jäsenen velvollisuutena on  
- toimia liiton sääntöjen mukaisesti ja edistää liiton tavoitteita sekä pitää yllä 
rauhanturvaajien yhteishenkeä, 
- ilmoittaa viipymättä liiton hallitukselle sääntöjään, toimihenkilöitään ja 
osoitteitaan koskevat muutokset, 
- lähettää liiton hallitukselle vuosikertomuksensa ja tilinpäätöksensä 
vuosikokouksensa jälkeen 

 

9 § 
 

Jäsenen, joka on päättänyt erota liiton jäsenyydestä, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus 
liiton hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittaa edustajansa kautta liiton kokouksen  
pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu jäsenyydestä silloin kulumassa olevan  
kalenterivuoden päättyessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi vapauta jäsentä jo  
ennen tätä määräaikaa. 
 

Jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa liittoa kohtaan tai sallii henkilöjäsentensä 
toimia liiton sääntöjen vastaisesti taikka menettelee niin, että liiton arvovalta tai toiminta 
siitä kärsii, on liittokokouksella hallituksen esityksestä oikeus erottaa jäsen liiton 
jäsenyydestä. 
Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen  
osallistuneiden edustajien äänimäärästä. 
 

Jäsenyhdistys päättää omien henkilöjäsentensä eroamisesta ja erottamisesta sääntöjensä  
mukaan.  
 

10 § 
 

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä 
liittokokouksessa tehdyn päätöksen perusteella kutsua liiton tarkoitusperiä huomattavalla 
tavalla edistänyt henkilö. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolme 
neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden edustajien äänimäärästä. 
 

Kunniapuheenjohtajuus on elinikäinen ja kunniapuheenjohtajana voi toimia ainoastaan 
yksi henkilö kerrallaan. 
 

Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouksissa. Heiltä ei  
peritä jäsenmaksua. 
 

 

 

 

 



LIITON TOIMIELIMET  
 

11 § 
 

Liiton toimielimet ovat liittokokous, liiton hallitus ja liiton valtuuskunta.  
 

LIITTOKOKOUKSET  
 

12 § 
 

Liiton sääntömääräiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous. 
 

Liiton kokoukset kutsuu koolle liiton hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille lähetettävällä 
kirjeellä tai sähköpostilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 
 

Liitto voi kutsua ylimääräisen kokouksen, 
- kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
- kun valtuuskunnan kokouksessa 2/3 paikalla olevista jäsenistä sitä vaatii tai 
- kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) liiton jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitetun 
asian käsittelemiseksi vaatii.  

 

13 § 
 

Liiton kokouksissa jäsenillä on yksi (1) ääni henkilöjäsentensä määrän jokaista alkavaa 
viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Äänimäärä lasketaan edellisenä toimikautena liitolle  
suoritettujen jäsenmaksujen perusteella. 
 

Jäsen valtuuttaa kokoukseen yhden (1) virallisen edustajan, jonka on esitettävä ennen  
kokouksen alkua yhdistyksensä antama valtuutus sen tarkastamiseen nimetyille liiton  
toimihenkilöille. 
 

Puheoikeus liittokokouksessa on hallituksen jäsenten ja jäsenyhdistysten virallisten 
edustajien lisäksi myös liiton kunniajäsenillä ja -puheenjohtajalla sekä valtuuskunnan 
puheenjohtajalla ja liiton toimihenkilöillä. Liittokokous voi myöntää puheoikeuden muillekin 
sitä pyytäville henkilöille. 
 

Läsnäolo-oikeus kokouksessa on kaikilla jäsenyhdistysten henkilöjäsenillä kokoustilan  
sallimissa puitteissa.  
 

14 § 
 

Äänestys on liittokokouksessa avoin. Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua 
lippuäänestystä. 
 

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi 9 - 10 §§:ssä ja 27 - 28  
§§:ssä mainituissa tapauksissa. 
 

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, paitsi  
henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.  
 

15 § 
 

Liiton syyskokous tulee pitää marraskuun loppuun mennessä.  
 

Syyskokouksen työjärjestys: 



1. Liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen. 
2. Todetaan jäsenten edustus ja äänivalta. 
3. Valitaan kokoukselle tarvittavat ääntenlaskijat. 
4. Valitaan kokoukselle  

- kaksi puheenjohtajaa, 
- kaksi sihteeriä ja 

- kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
7. Ilmoitusasiat. 

8. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle.  
9. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksun ja kannattajajäsenten 
jäsenmaksun määrä ja periminen.  
10. Käsitellään ja hyväksytään alkavan toimintakauden talousarvio.  
11. Valitaan liitolle puheenjohtaja joka toinen vuosi. 
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan varapuheenjohtaja sekä 
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 
14. Valitaan liiton valtuuskunnalle puheenjohtaja joka toinen vuosi, vuorovuosina liiton 
puheenjohtajan valinnan kanssa.  
15. Käsitellään muut liiton hallituksen esittämät sekä valtuuskunnan ja jäsenten 
elokuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.  

 

16 § 
 

Liiton kevätkokous tulee pitää toukokuun loppuun mennessä. 
 

Kevätkokouksen työjärjestys:  
1. Liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen. 
2. Todetaan jäsenten edustus ja äänivalta.  

3. Valitaan kokoukselle tarvittavat ääntenlaskijat.  
4. Valitaan kokoukselle  

- kaksi puheenjohtajaa, 
- kaksi sihteeriä ja 

- kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
7. Ilmoitusasiat.  
8. Esitetään liiton edellisen toimintakauden vuosikertomus ja päätetään sen 
hyväksymisestä.  
9. Esitetään liiton tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.  
10. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
tilivelvollisille.  
11. Käsitellään muut liiton hallituksen esittämät sekä valtuuskunnan ja jäsenten 
helmikuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 

 

LIITON HALLITUS 
 

17 § 
 

Liiton hallitus toimii liiton lakimääräisenä edustajana sekä vastaa liiton toiminnasta liiton  
sääntöjen, yhdistyslain, liittokokousten päätöksien ja liiton tarkoitusperien mukaisesti.  
 

Liiton toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota  



kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä enintään kahdeksan 
(8) muuta jäsentä. 
 

Liiton puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet  
valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että toinen varapuheenjohtajista ja puolet hallituksen 
muista jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään 
erovuoroisuus arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Yhtä aikaa 
varapuheenjohtajia valittaessa heistä vaalissa enemmän ääniä saanut on myöhemmin 
erovuorossa. 
 

Jos liiton puheenjohtaja toimikautensa kestäessä estyy tehtävänsä hoitamisesta tai eroaa 
tehtävästään, varapuheenjohtajista aikaisemmin tai enemmällä äänimäärällä valittu toimii 
puheenjohtajan sijaisena enintään puheenjohtajan jäljellä olevan toimikauden ajan. 
 

18 § 
 

Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. 
 

Toiminnanjohtajalla tai järjestöpäälliköllä, talouspäälliköllä sekä muilla kutsutuilla  
toimihenkilöillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
 

Liiton hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi enemmistön mielipide, äänten ollessa 
tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövalinnoissa 
tasatulos ratkaistaan arvalla. 
 

19 § 
 

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa liiton asioita ja johtaa sen toimintaa, missä 
tarkoituksessa se:  

- edustaa liittoa ja tekee liiton puolesta sopimuksia sekä esiintyy liiton puolesta 
kantajana ja vastaajana; 
- kutsuu koolle liittokokoukset ja valmistelee niille esitettävät asiat; 
- ottaa valmisteltavaksi jäsenten tai liiton valtuuskunnan sille esittämät asiat; 
- panee täytäntöön liittokokouksen päätökset; 
- hoitaa huolellisesti liiton varoja ja muuta omaisuutta; 
- laatii vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja 
talousarvion; 
- valitsee liitolle järjestöpäällikön tai toiminnanjohtajan, talouspäällikön, liiton 
lehden päätoimittajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrittelee näiden 
tehtävät; 
- valvoo toimihenkilöiden toimintaa ja vahvistaa näiden palkat, palkkiot ja 
kulukorvaukset; 
- hyväksyy liiton matkustussäännön; 
- hyväksyy liiton uudet jäsenet ja tekee liittokokoukselle ehdotuksen 
jäsenyydestä erottamisesta; 
- ylläpitää rekisteriä jäsenistöstä; 
- hyväksyy liiton huomionosoitusohjeistuksen ja liiton nimissä tehtävät 
huomionosoitusesitykset; 
- vahvistaa liiton kilpailujen säännöt; 
- nimeää liiton edustajat pohjoismaiseen yhteistyökomiteaan sekä muihin 
tarpeelliseksi katsomiinsa kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja muihin 
toimintoihin; 



- asettaa keskuudestaan ja liiton toimihenkilöistä sekä kutsumistaan 
asiantuntijoista työvaliokunnan sekä tarpeellisiksi katsomiaan, pysyviä tai tilapäisiä 
toimikuntia valmistelemaan liiton hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita; 
- nimeää liiton jäsenlehden toimitusneuvoston, jonka puheenjohtajana toimii 
liiton puheenjohtaja  

 
LIITON VALTUUSKUNTA 
 

20 § 
 

Liiton valtuuskunta toimii liiton hallituksen neuvoa antavana elimenä ja jäsenten 
yhdyssiteenä liiton hallintoon.  
 

21 § 
 

Liiton valtuuskuntaan kuuluu syyskokouksessa joka toinen vuosi kahdeksi (2) vuodeksi  
kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä jäsen ja varajäsen kustakin liiton jäsenyhdistyksestä  
vuodeksi kerrallaan. 
 

Valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä on kunkin yhdistyksen puheenjohtaja, jolle yhdistys 
on nimennyt henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan yhden 
(1) varapuheenjohtajan toimikautensa ajaksi. Liiton hallitukseen valittavan jäsenen tilalle  
valtuuskuntaan tulee varajäsen hallituksen jäsenen toimikaudeksi. 
 

Valtuuskunta kokoontuu liiton puheenjohtajan esityksestä taikka puheenjohtajansa tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä  
valtuuskunnan jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla viimeistään neljätoista (14) päivää ennen  
kokousta. 
 

Valtuuskunta voi myös kokoontua puheenjohtajansa päätöksen mukaisesti kuukauden  
kuluessa siitä, kun sitä häneltä vähintään 1/3 jäsenistä vaatii, tai jos liiton hallitus ei pysty  
päätöksiä tekemään. 
 

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet  
jäsenistä on saapuvilla.  
 

22 § 
 

Liiton valtuuskunnan tehtävänä on 

- koota yhdistysten ja jäsenistön mielipiteitä ja kertoa niistä eteenpäin liiton 
toimielimille, 
- käsitellä liiton toimintaan liittyviä periaatekysymyksiä ja tehdä niitä koskevia 
aloitteita, sekä 

- antaa liitolle lausuntoja sen toimintaan liittyvistä kysymyksistä, mm. 
toimintasuunnitelman painopistealueista. 

 

TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TILINTARKASTUS  
 

23 § 
 

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 

Liiton tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, on jätettävä 
tilintarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. 
 



 
LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN  
 

24 § 
 

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja yksin tai jompikumpi varapuheenjohtajista 
yhdessä toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön, talouspäällikön tai järjestölehden 
päätoimittajan kanssa. 
 

LIITON TUNNUKSET JA MERKIT  
 

25 § 
 

Liitto käyttää kaikessa viestinnässään ja muistoesineissään hallituksen hyväksymiä ja  
vahvistamia tunnuksia ja graafista ilmettä.  
 

26 § 
 

Liitolla on käytössään oma huomionosoitusjärjestelmä, joka sisältää sekä kannettavia 
kunnia- ja ansiomerkkejä että muita palkitsemisesineitä. Liitto voi hakea jäsenistölleen 
myös valtiollisia ja muiden maanpuolustusjärjestöjen huomionosoituksia. 
 

Kaikista liiton myöntämistä tai esittämistä huomionosoituksista ja palkitsemisista 
määrätään tarkemmin liiton hallituksen erikseen hyväksymillä säännöillä ja jako-ohjeilla. 
 

Liitto pitää luetteloa esittämistään ja myöntämistään huomionosoituksista ja 
palkitsemisista.  
 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN  
 

27 § 
 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain liittokokouksen päätöksellä ja tällöin 
vaaditaan, että muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
äänestykseen osallistuneiden edustajien äänimäärästä. 
 

Sääntöjen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa ja muutosehdotuksen on oltava  
kokouskutsun liitteenä.  
 

28 § 
 

Liiton purkamiseen tarvitaan kahden (2), vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin  
pidetyn liittokokouksen yhtäpitävä päätös. Kummassakin kokouksessa on päätöksen 
puolesta annettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden 
edustajien äänimäärästä. Liiton purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenistölle 
tiedotettava. 
 

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, saadaan liiton varat tällöin käyttää viimeisen  
liittokokouksen päätöksen mukaisesti ja ainoastaan liiton tarkoitusperien toteuttamiseen.  
 
29 § 
 

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan liiton toiminnassa 
voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.  
 



SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA VOIMAANTULO  
 

30 § 
 

Sääntömuutoksen tultua merkityksi yhdistysrekisteriin tulevat muutetut säännöt voimaan 
heti. 


