1 (6)

PUUTUOTETEOLLISUUS RY – TRÄPRODUKTINDUSTRIN RF SÄÄNNÖT
11.02.2022

1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Puutuoteteollisuus ry, ruotsiksi Träproduktindustrin rf, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§

Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä,
puutuotteiden kilpailukykyä ja loppukäyttöä sekä vahvistaa puuteollisuuden roolia merkittävänä osana biotaloutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

3§

a)

seuraa alansa kansallista ja kansainvälistä taloudellista kehitystä, lainsäädäntöä ja
julkista hallintoa sekä tekee näihin liittyen aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja

b)

edistää puunkäyttöä rakentamisessa ja muissa puutuotteiden loppukäytöissä

c)

poistaa puutuotteiden tuotannon, kaupan ja loppukäytön rajoitteita ja esteitä

d)

priorisoi ja koordinoi puun käyttöä tukevaa ja edistävää tutkimusta ja kehitystä

e)

tukee puutuotteiden menekinedistämistyötä

f)

ylläpitää ja välittää puutuoteteollisuuden ja sen loppukäytön keskeisiä tilastoja

g)

edistää puumateriaalin ja puun käytön ympäristömittareiden kehittämistä palvelemaan paremmin edunvalvonnan ja menekinedistämisen tarpeita

h)

toimii yhteistyössä toimialan kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa erityisesti tuotekohtaisen ja loppukäytön sääntely- ja standardisointityön ja tätä tukevan tutkimuksen ja rahoituksen edistämiseksi

i)

järjestää ajankohtaisia toimialan keskeisiin kehitysteemoihin liittyviä keskustelufoorumeja

Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä 1) varsinainen jäsen 2) yhdistysjäsen 3) kannatusjäsen
1. Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä puutuoteteollisuutta harjoittava yritys.
2. Yhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, jonka jäsenet harjoittavat
sääntöjen mukaista puutuotealan edunvalvontaa.
3. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä puutuoteteollisuutta tai siihen liittyvää alaa harjoittava yritys tai yhteisö. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaan ja sen
kehittämiseen, mutta sillä ei ole äänioikeutta.
Jäsenet hyväksyy hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus.

4§

Jäsenten velvollisuudet
Kun jäsenhakemus on hyväksytty, jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyskokouksen ja hallituksen päätöksiä sekä jäsenten palveluksessa oleviin nähden niitä sopimuksia, joihin yhdistys on sidottu.
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Jäsen on velvollinen antamaan vuosittain yhdistyksen pyytämät tiedot jäsenmaksujen
laskemista varten. Lisäksi jäsenen on annettava tiedot yhdistyksen toimialaan liittyvistä
seikoista tilastollisia tai muita tarkoituksia varten. Jäsentä koskevat tiedot käsitellään
luottamuksellisina.

5§

Jäsenenä olevan yhdistyksen erityisvelvoite
Jäsenenä oleva yhdistys on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen jäsenet noudattavat
näitä sääntöjä, sääntöjen mukaan tehtyjä päätöksiä ja niitä sopimuksia, joihin yhdistys on
sidottu.

6§

Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan heti, mutta jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun ja muut taloudelliset velvoitteensa eroamisesta 12 kuukautta eteenpäin.

7§

Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta tai
jos jäsen on menettelyllään toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut
yhdistystä.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on syyllistynyt edellä mainittuun rikkomukseen, jos vähintään kolme neljäsosa (3/4) läsnä olevista hallituksen jäsenistä kannattaa erottamista.
Ennen erottamisesta päättämistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen.
Yhdistyksestä erotettu menettää kaikki oikeutensa yhdistykseen nähden. Ennen jäsenyyden päättymistä jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet maksut.

8§

Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksujen tulee vastata yhdistyksen vahvistaman menoarvion
määrää lisättynä mahdollisesti ylimääräisessä yhdistyskokouksessa hyväksytyn lisämenoarvion määrällä.
Uusi jäsen suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan jäsenmaksun vain niiltä kuukausilta, joina se on kuulunut yhdistykseen.
Jäsenmaksu perustuu yhdistyksen toimialalla maksettuihin palkkoihin, liiketoiminnan jalostusarvoon, liikevaihtoon, myyntiin tai näiden jäsenmaksuperusteiden yhdistelmään.
Hallitus päättää, mikä osa jäsenen liiketoiminnasta ei kuulu yhdistyksen toimialan piiriin.
Yhdistyksen kokous voi lisäksi erityisestä syystä yhdistyksen toiminnan tukemiseksi päättää jäsenmaksuperusteen mukaisesti määräytyvän ylimääräisen eli lisäjäsenmaksun perimisestä jäseniltä. Lisäjäsenmaksusta voidaan tehdä päätös kolme neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Lisäjäsenmaksu saa olla enintään kaksi kertaa niin suuri
kuin varsinainen jäsenmaksu.
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Hallitus voi päättää periä edellisen vuoden jäsenmaksun kaksinkertaisena, jos jäsen ei ilmoita jäsenmaksun määrittämistä varten tarpeellisia tietoja hallituksen määräämässä
ajassa.
Jäseniä voidaan veloittaa myös niistä kuluista, jotka aiheutuvat yhdistyksen toimialaan
liittyvistä jäsenten käyttämistä erityisistä palveluista, ja tuoteryhmän toiminnasta syntyvistä kuluista.
Yhdistysjäsenen jäsenmaksun määrää liittymisvuonna hallitus ja tätä seuraavina vuosina
yhdistyksen vuosikokous ottaen huomioon sen edunvalvontaintressin tämän yhdistyksen
toimialalla sekä sen, että jäsenmaksu ei muodostu kohtuuttomaksi. Kannatusjäsenet
maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannatusmaksun.

9§

Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja.

10 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut viidestä
kymmeneen (5–10) jäsentä. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisimman hyvin vastata yhdistyksen jäsenkunnan koostumusta. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten
välinen aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yksi kolmasosa sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset pyritään tekemään yksimielisellä päätöksellä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtäviin kuluu erityisesti
- johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
- kutsua koolle yhdistyksen kokous, valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät
asiat ja panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
- laatia tilinpäätös ja vuosikertomus kalenterivuosittain
- laatia talousarvio
- huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty
- valita keskuudestaan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja
- päättää toimitusjohtajan palkkaamisesta ja erottamisesta
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Hallitus voi harkintansa mukaan perustaa työvaliokunnan ja toimikuntia. Hallitus hyväksyy erikseen hallituksen päätöksentekoa ohjaavan työjärjestyksen.

12 § Toimitusjohtajan tehtävät
Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen päivittäistä hallintoa,
muuan muassa
1. johtaa yhdistyksen toimistoa
2. valmistella yhdistyksen kokouksissa sekä hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja
vastata päätösten toimeenpanosta ja niistä tiedottamisesta
3. palkata ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
4. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta
5. vastata yhdydenpidosta jäseniin
Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa hallituksen toimeksiannosta yhdistystä tuomioistuimessa ja suhteessa viranomaisiin.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja kukin erikseen ja lisäksi yksin ne yhdistyksen toimihenkilöt, jotka hallitus tähän
määrää.

14 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Tarkastajan tulee antaa
hallitukselle kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen.
Kokous järjestetään viimeistään toukokuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun äänimäärältään kymmenesosa jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty.
Yhdistyksen kokouksissa edustaa jäsentä ja jäsenen puolesta käyttää äänivaltaa henkilö,
jolla asemansa puolesta on tähän valtuus, tai jonka jäsen on tähän erikseen nimennyt ja
valtuuttanut.
Yhdistyksen kokouksissa on kannatusjäseniä lukuun ottamatta kaikilla jäsenillä, myös rekisteröidyillä yhdistyksillä, äänioikeus. Jäsenen äänimäärä määräytyy yhdistyksen ko-
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kouksissa edellisenä kalenterivuotena maksamansa jäsenmaksun perusteella siten, että
kullakin jäsenellä on yksi ääni jokaista jäsenmaksunsa alkavaa 1000 euroa kohti.
Milloin näissä säännöissä ei toisin määrätä, päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide,
joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja asiakysymyksissä
mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

16 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on toimitettava kokouskutsu jäsenille kirjeellä tai sähköpostiviestinä jäsenen
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa esille tulevat asiat.

17 § Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
Lisäksi kokouksessa
5. vahvistetaan yhdistyksen talousarvio
6. valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
7. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet
8. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus sekä tilintarkastuskertomus
9. vahvistetaan tilinpäätös
10. myönnetään vastuuvapaus hallitukselle, toimitusjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille
Edellä olevan lisäksi käsitellään varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa ne asiat, joiden
esille ottamisesta hallitus on päättänyt tai yhdistyksen jäsen on tehnyt ehdotuksen 30
päivää ennen kokousta. Nämä asiat on erikseen mainittava kokouskutsussa.
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut
asiat.

18 § Yhdistyksen päätösten luottamuksellisuus.
Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen tekemät päätökset valmisteluprosesseineen ovat
luottamuksellisia.

19 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
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Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi yhdistyksen varat siirtyvät yhdistyksen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle
aatteelliselle yhteisölle tai säätiölle.

