
KESTOPUUTEOLLISUUS RY 
 
 
SÄÄNNÖT 
 
 
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Kestopuuteollisuus ry.  
 
 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Sen toiminta-alue käsittää koko maan.  
 
 
 
 
 
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Kestopuuteollisuus ry on kemiallisen puunsuojauksen alalla toimivien yritysten ja yhteisöjen 
yhteenliittymä. Yhdistyksen tarkoituksena on: 
 

- Edistää puunsuojausalan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä standardisointia. 
- Parantaa kemiallisen puunsuojauksen laatua.  
- Edustaa jäseniään alan kansainvälisessä yhteistyössä. 
- Valvoa puunkyllästysteollisuuden etuja alan terveen kehityksen hyväksi.  
- Edistää luonnonvarojen taloudellista käyttöä ja kestävää kehitystä, rakenneturvallisuutta ja 

ympäristönsuojelua 
- Lisätä kemiallisesti suojatun puutavaran kysyntää. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
 

- Harjoittaa kyllästetyn puutavaran menekinedistämistoimintaa. 
- Harjoittaa alan tutkimustoimintaa. 
- Edustaa jäsenistöä viranomaisneuvotteluissa. 
- Järjestää koulutustoimintaa ja jakaa informaatiota. 
- Hankkii jäsentensä käytettäväksi puunsuojausalan liittyvää tietoutta. 
- Järjestää kyllästetyn puutavaran kierrätyksen. 
 

Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta, mutta se voi omistaa sellaisen yhtiön osakkeita, 
joka harjoittaa liiketoimintaa yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. 
 
 
3 § YHDISTYKSEN JÄSENET 
 
Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla 
puunsuojausalalla toimiva juridinen henkilö. Kannattajajäseniksi voidaan ottaa muita 
puunsuojauksesta kiinnostuneita fyysisiä tai juridisia henkilöitä. Kunniajäsenekseen voi yhdistys, 
hallituksensa yksimielisestä ehdotuksesta, kutsua henkilön, joka menestyksellisesti on toiminut 
yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. 



 
Yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä on kirjallisesti haettava yhdistyksen hallitukselta. 
 
Niitä, joita yhdistyksen hallitus puoltaa, ehdotetaan jäseniksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, 
jolloin hyväksymiseen vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen 
hallitus. 
 
 
4 § VUOSIMAKSUT 
 
Jokainen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun. Jäsenmaksun 
suuruus perustuu jäsenmaksuluokkiin, jotka määräytyvät kyllästykseen liittyvän liiketoiminnan 
laajuuden ja luonteen perusteella. Jäsenmaksuluokkia on viisi. 
 

1. Pienet toiminnanharjoittajat  
2. Keskisuuret toiminnanharjoittajat 
3. Suuret toiminnanharjoittajat 
4. Kyllästysainevalmistajat  
5. Kannatusjäsenet 

  
Jäsenmaksuluokkien rajat ja luokkakohtaiset jäsenmaksut päätetään syyskokouksessa. Jäsenmaksun 
lisäksi voi yhdistyksen kokous päättää jäsenten maksettaviksi menekinedistämis- ja kierrätysmaksut.  
 
 
5 § HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja 
enintään kahdeksan (8) jäsentä. 
 
Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa kolmasosa 
jäsenistä vuoron mukaan. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joita kutsutaan myös 
yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä 
kokouksessa. Hallituksen kokouksessa on sen kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
 
Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen kokoon 
henkilökohtaisella tai kirjallisella ilmoituksella. 
 
Hallituksen tehtävänä on: 
 

a) Toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Hallitus voi tehdä tarpeelliseksi katsomiaan 
esityksiä viranomaisille tai yrityksille sekä solmia yhteyksiä koti- ja ulkomaisten yhteisöjen 
kanssa. 

b) Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistys kokoon. 
c) Toimeen panna yhdistyksen kokousten päätökset. 



d) Asettaa avukseen eri tehtäviin tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia sekä määrätä niiden 
tehtävät. 

e) Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta. 
f) Laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, tilinpäätös sekä vuosikertomus. 
g) Ottaa toimeen ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa tulo- ja 

menoarvion mukaan. 
h) Valvoa, että yhdistyksen sekä sen omistamien osakeyhtiöiden sääntöjä sekä tehtyjä päätöksiä 

ja sopimuksia noudatetaan. 
 
 
6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin. 
Lisäksi hallitus voi määrätä jonkun toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen joko yksin tai 
jommankumman edellä mainitun kanssa. 
 
 
7 § TILIT 
 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajille ennen seuraavan 
maaliskuun 1. päivää. Tilintarkastajien on jätettävä tilit lausuntonsa kera hallitukselle viimeistään 
kahden viikon kuluttua siitä, kun tilit jätettiin tilintarkastajille. 
 
 
8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
 
Kutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään kaksi 
viikkoa ennen kokousta.  
 
 
9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun 15. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä 
aikana. Syyskokous pidetään vuosittain syyskuun 1. päivän ja marraskuun 30. päivän välisenä aikana. 
Kokousten tarkemman ajankohdan ja pitopaikan määrää yhdistyksen hallitus. Ylimääräinen 
yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa tarkoituksen vuoksi hallitukselta 
kirjallisesti pyytää. Vaaleissa käytetään avointa äänestystä, ellei lippuäänestystä vaadita. Jokaiselle 
edellisen vuoden vuosimaksunsa suorittaneella jäsenellä on äänioikeus.  
 
Puunsuojausalan kyllästystä harjoittavan varsinaisen jäsenen äänimäärät lasketaan jäsenen edellisenä 
vuonna suorittaman kyllästysmäärän perusteella siten, että kotimaahan toimitetusta kyllästetystä 
sahatavarasta ja pylväistä jokaisesta täydestä 1 000 k-m3:stä tulee yksi ääni. Vastaavasti 
ratapölkkykyllästyksestä ja vientiin toimitetusta kyllästetystä sahatavarasta ja pylväistä jokaisesta 
täydestä 2 000 k-m3:stä tulee yksi ääni.  
Puunsuojausalan kyllästystä harjoittavien jäsenten äänimäärät määräytyvät kuitenkin niin, että 
äänimäärä on vähintään kaksi ja enintään 50. 
 



Puunsuojausalan muuta toimintaa harjoittavan jäsenen äänimäärä on kaksi. 
 
 
10 § VUOSIKOKOUS 
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

a) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
b) Merkitään läsnä olevat jäsenet, tarkistetaan annetut valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus 

ja päätösvaltaisuus.  
c) Käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta ja 

esitetään tilintarkastajien niistä antama lausunto. 
d) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä käsitellään 

niistä johtuvat asiat. 
e) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten hallituksen kautta vuosikokoukselle viimeistään 14 

päivää ennen kokousta käsiteltäväksi esittämät asiat kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 
14 §:n määräykset. 

 
 
11 § SYYSKOKOUS 
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

a)   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
b) Merkitään läsnä olevat jäsenet, tarkistetaan annetut valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus 

ja päätösvaltaisuus.  
c) Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle. 
d) Vahvistetaan yhdistyksen seuraavan vuoden talousarvio vuosimaksuineen. 
e) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. 
f) Toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmeksi 

kalenterivuodeksi. 
g) Nimetään yhdestä kolmeen tilintarkastajaa, joista vähintään yhden tulee olla 

tilintarkastusyhteisö. 
h) Käsitellään muut hallituksen jäsenten viimeistään 14 päivää ennen kokousta syyskokoukselle 

esittämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset. 
 
 
12 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN 
 
Jäsenyys yhdistyksestä lakkaa joko eroamalla tai erottamalla. Jos joku haluaa erota yhdistyksestä, 
tulee hänen jättää yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallinen eroamisilmoitus tai 
ilmoittaa asiasta suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan: Jäsenen katsotaan eronneen sen 
kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa ilmoitus eroamisesta on tehty. 
  
Jos yhdistyksen jäsen syyllistyy hyvän ammatti- tai yleisen tavan tai lainvastaiseen toimintaan, voi 
hallitus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä. Erotettu jäsen on oikeutettu 30 päivän kuluessa siitä, 
kun päätös on hänelle tiedoksi annettu hallituksen puheenjohtajalle jätettävällä kirjelmällä alistamaan 
erottamisensa yhdistyksen kokouksen harkittavaksi ja ratkaistavaksi. 
 



Jäsenyyden lakatessa ei eronneella tai erotetulla jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen, mutta 
hän on velvollinen täyttämään jäsenenä tekemänsä sitoumukset yhdistystä kohtaan. Eronneen tai 
erotetun jäsenen luottamustoimet yhdistyksessä päättyvät välittömästi eron tultua voimaan. Eronneen 
tai erotetun jäsenen tulee suorittaa yhdistykselle jäsen- ja muut maksut kyseisen kalenterivuoden 
loppuun. Mikäli eroaminen tai erottaminen kuitenkin tapahtuu syyskokouksen jälkeen, jäsen- ja 
muiden maksujen suoritusvelvollisuus jatkuu eroamista tai erottamista seuraavan kalenterivuoden 
loppuun. 
 
 
 
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Yhdistyksen purkamiseen tai yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös tehdään 
vähintään kolme neljäsosalla (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä asiaa varteen kokoon kutsutussa 
yhdistyksen kokouksessa. 
 
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat jollekin samantapaisia pyrkimyksiä 
edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai alalla tutkimustoimintaa harjoittavalle oikeuskelpoiselle 
yhteisölle. Muutoin seurataan yhdistyksistä annettua lakia. 
   
 
 

 


