
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n säännöt 
 
 
 

1 § Nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, Föreningen för Hållbart 
Skogsbruk rf, Sustainable Forest Management Association ja yhdistyksen kotipaikka 
on Helsinki. 

 
Yhdistyksestä voidaan käyttää seuraavia epävirallisia lyhenteitä: KMY, FHS ja 
SFMA.  

 
2 § Tarkoitus ja toiminta 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta 
Suomessa sekä kehittää metsäsertifioinnin käyttöä. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 
• toimii alueellisten ryhmäsertifikaattien hakijana Suomessa 
• hakee metsätalouden toimijoiden puolesta sertifioitaville alueille metsien 

hoidon ja käytön ryhmäsertifikaattia 
• toteuttaa metsäsertifiointiin liittyvää aktiivista viestintää 
• tekee ja tukee metsäsertifiointiin liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa 
• edistää metsäsertifioinnin toteutumista laatimalla ohjeita ja suosituksia sekä 

antamalla lausuntoja 
 

Yhdistyksen jäsenilleen antamasta ammattiavusta ja palveluista peritään yhdistyksen 
hallituksen päättämä toimitusmaksu. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, toteuttaa 
projekteja ja ottaa vastaan lahjoituksia tai avustuksia. Yhdistys on voittoa 
tavoittelematon. 

 
3 § Jäsenet 

 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä metsänomistajia tai puunostajia 
edustava oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen päämääriä ja toimii 
yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. 

 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä metsäsertifioinnin vaatimuksia 
noudattava luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

 
Jäsenet hyväksyy hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus. 

 
4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen 

 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. 
Eroaminen astuu voimaan heti, mutta jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun 
ja muut taloudelliset velvoitteensa eroamisvuoden loppuun saakka. 



Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta 
tai jos jäsen on menettelyllään toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten 
vahingoittanut yhdistystä. 

 
5 § Yhdistyksen perimät maksut 

 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta 
päättää yhdistyksen vuosikokous. 

 
Yhdistyksen kokous tai yhdistyksen kokouksen valtuuttama hallitus voi tarvittaessa 
päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä jäseniltä. 

 
6 § Hallitus 

 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus ja siihen kuuluu 3 - 6 henkilöjäsentä. 

 
Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen 
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus 
nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt. 

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet jäsenistä sitä 
vaatii. 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 2 jäsentä sekä puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. 

 
Päätökset tehdään yksimielisellä päätöksellä. 

 
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen sertifiointiasiamiehen kanssa. 

 
8 § Tilikausi ja tilintarkastus 

 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle/ 
tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Tarkastajan tulee 
antaa hallitukselle kirjallinen lausunto viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. 

 
9 § Yhdistyksen kokoukset ja kokousten koollekutsuminen 

 
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous 
pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa. Yhdistyksen 
ylimääräinen kokous pidetään, kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. 



Yhdistyksen kokouksen hallitus kutsuu koolle vähintään 14 vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse. 

 
Päätökset tehdään yksimielisellä päätöksellä. 

 
Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 
11§ Yhdistyksen kokoukset 

 
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat seuraavat: 

 
• kokoushenkilöiden valinta 
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
• kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
• esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus sekä toiminnan/ tilintarkastajan 

lausunto 
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
• vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
• vahvistetaan jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus 
• valitaan hallituksen jäsenet 
• valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja tälle 

varatoiminnantarkastaja/tilintarkastaja 
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, 
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 
11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Purkautuessa varat käytetään yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla. 

 
12 § Muita säännöksiä 

 
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. 


