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METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT
1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto
Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto
Cooperative. Näissä säännöissä siitä
käytetään nimitystä Metsäliitto.
Metsäliiton kotipaikka on Helsinki.
2 § TOIMIALA
Metsäliiton tarkoituksena on toimia
jäsentensä metsätalouden tukemiseksi
ja jäsenten tuottaman puun markkinoinnin järjestämiseksi taloudellisesti ja
teknisesti tehokkaalla tavalla voittoa
tavoitellen ja noudattaen kestävän
kehityksen periaatteita. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi Metsäliitto
voi tuottaa metsätalouden palveluita,
ostaa ja myydä puutavaraa, harjoittaa
metsäteollisuutta ja muuta metsätalouden tuotteiden jalostusta ja
kauppaa sekä hankkia toiminnalleen
tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.
Metsäliiton palveluita voivat käyttää
hyväkseen muutkin kuin jäsenet.
3 § JÄSENYYDEN HAKEMINEN JA
ALKAMINEN
Metsäliiton hallitus voi hyväksyä
jäseneksi jokaisen Suomessa vähintään
kolme hehtaaria kasvullista metsämaata
omistavan yksityisen henkilön tai
yhteisön, joka on halukas toimimaan
sääntöjen määrittelemän tarkoituksen
hyväksi, ja jonka toiminta ei muutenkaan
ole ristiriidassa sääntöjen kanssa.
Metsänomistajaan rinnastetaan myös
sellainen yksityinen henkilö tai yhteisö,
jolla on pysyvä hallintaoikeus metsään.
Metsäliiton jäseneksi pyrkivän tulee
tehdä Metsäliiton hallituksen valtuuttamalle henkilölle kirjallinen hakemus,
jossa on sijaintikunnittain mainittava
hänen omistamansa tai pysyvästi hallitsemansa metsämaan kokonaispinta-ala.
Jäsenyys alkaa, kun hakija on merkitty
Metsäliiton jäsen- ja omistajaluetteloon.
4 § JÄSENEN VELVOLLISUUS
OTTAA PERUSOSUUKSIA
Perusosuuden nimellisarvo on yksi (1)
euro.
Perusosuuden merkintähinta on
osuuden nimellisarvo, ellei edustajisto
tai hallitus edustajiston valtuuttamana
toisin päätä.
Jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia määräytyy jäsenen omistaman
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metsämaan pinta-alan ja sijaintikunnan
perusteella, kuitenkin siten, että jäsen
on velvollinen ottamaan enintään 30.000
perusosuutta. Perusosuuksien määräämistä varten maa jaetaan viiteen
maantieteelliseen vyöhykkeeseen.
Perusosuuksien määrä on ensimmäisessä vyöhykkeessä 65, toisessa 50,
kolmannessa 35, neljännessä 22,5 ja
viidennessä vyöhykkeessä 12,5 osuutta
hehtaaria kohti. Kuntaluettelo, josta
ilmenee perusosuuksien määrä hehtaaria kohti, on näiden sääntöjen liitteenä.

Jäsen voi ottaa lisäosuuksia vain, jos
hänen perusosuutensa on täysin
maksettu.

Jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia lasketaan siten, että jäsenen omistaman metsämaan pinta-ala hehtaareina
kerrotaan sijaintikunnittain ao. kunnalle
vahvistetulla perusosuuksien määrällä
hehtaaria kohti ja tulo korotetaan ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

Lisäosuuslajit poikkeavat toisistaan
siten, että A-lisäosuuksista maksettu
määrä palautetaan osuuden omistajalle
tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, kuuden (6) kuukauden kuluttua,
B- lisäosuuksista maksettu määrä
kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua ja C-lisäosuuksista maksettu määrä
kahdentoista (12) kuukauden kuluttua
sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana jäsenyys päättyi, tai osuuskunta
vastaanotti osuuden omistajan kirjallisen
vaatimuksen lisäosuuksien vähentämisestä ottaen huomioon, mitä sääntöjen
16 §:ssä säädetään.

Jos jäsen hankkii lisää metsämaata tai
luovuttaa sitä toiselle, jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia lasketaan
uudestaan edellä määritellyllä tavalla.
Jos jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia vähenee, hän voi pyytää
velvoitteen ylittävistä perusosuuksista
maksetun määrän palauttamista samoin
ehdoin kuin eronneelle jäsenelle. Ellei
hän sitä tee, velvoitteen ylittävät perusosuudet, joista on maksettu täysi maksu,
voidaan muuttaa hallituksen määrittämiksi lisäosuuksiksi.

Osuuskunnalla voi olla A-lisäosuuksia,
B-lisäosuuksia ja C-lisäosuuksia.
A-lisäosuuksia on vähintään yksi (1)
ja enintään yhdeksänsataamiljoonaa
(900.000.000). B-lisäosuuksia on
vähintään yksi (1) ja enintään kolmesataa miljoonaa (300.000.000).
C-lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja
enintään satamiljoonaa (100.000.000).

Lisäosuuden nimellisarvo on yksi (1)
euro.

5 § PERUSOSUUKSIEN
MAKSAMINEN

Lisäosuuksille maksetaan korkoa
sääntöjen 14 §:n mukaisesti. Lisäosuuksille maksettava korko voi poiketa
perusosuuksille maksettavasta korosta
ja lisäosuuslajien kesken.

Perusosuuksista maksettava määrä
peritään hallituksen määräämällä tavalla
jäseneltä vastaanotetun puutavaran
kauppahinnasta tai muulla tavoin rahana
viiden (5) vuoden kuluessa jäseneksi
liittymisestä.

Lisäosuuksien antamisesta, antamisen
perusteista, merkintähinnasta, maksamisesta ja muista liikkeeseenlaskun
ehdoista päättää hallitus. Hallitus voi
päättää myös osuuskunnan hallussa
olevien lisäosuuksien antamisesta.

Jos jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia nousee sen johdosta, että
hän hankkii lisää metsämaata tai perusosuuksien ottamisvelvollisuutta koskevaa sääntöjen määräystä muutetaan,
korotus on maksettava viiden (5) vuoden
kuluessa sen voimaan tulemisesta.

Osuuden omistaja voi saada lisäosuusmaksun palautettua joko jäsenyyden
päättyessä tai muutoin vaatimalla kirjallisesti. Lisäosuusmaksun palauttamisesta
osuutta siirrettäessä määrätään
jäljempänä 7 §:ssä.

Jäsenelle tuleva korko tai ylijäämän
palautus pidätetään perusosuuksien
maksamiseksi, kunnes jäsenen perusosuudet on täysin maksettu.
6 § LISÄOSUUDET
Hallitus voi päättää muiden osuuksien
kuin perusosuuksien antamisesta
jäsenille. Tällaisia osuuksia kutsutaan
lisäosuuksiksi.

Rahasto- ja sekakorotuksessa annettua
lisäosuutta tai sen osaa vastaavaa
lisäosuusmaksua ei palauteta, ellei
hallitus lisäosuuksia annettaessa tai
erityisistä syistä myöhemmin päätä,
että se palautetaan.
7 § PERUSOSUUKSIEN JA
LISÄOSUUKSIEN SIIRTÄMINEN
Jäsen voi siirtää oikeutensa perusosuudesta tai lisäosuudesta suoritettuun
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määrään toiselle ilmoittamalla siitä
kirjallisesti Metsäliitolle. Jos siirron saaja
on Metsäliiton jäsen tai hakemuksesta
hyväksytään jäseneksi, hänellä on samat
oikeudet perusosuudesta ja lisäosuudesta maksetun määrän palautukseen ja
ylijäämään, kuin siirtäjällä olisi ollut. Jos
siirron saaja ei hae jäsenyyttä, tai hänen
hakemuksensa evätään, hänellä on vain
samat oikeudet, jotka siirtäjällä olisi
erotessaan ollut. Mikäli siirronsaaja ei
ole Metsäliiton jäsen, siirronsaajan on
haettava jäsenyyttä kuuden (6)
kuukauden kuluessa saannosta.
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on
oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta
osuuskunnassa. Oikeudenomistajat
voivat käyttää oikeutta vain yhteisen
edustajan kautta.
8 § JÄSENTEN TALOUDELLINEN
VASTUU
Jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti
osuuskunnan velvoitteista.
9 § PERIAATTEELLINEN
MARKKINOINTIVELVOLLISUUS
Jäsenyyteen sisältyy periaatteellinen
velvollisuus luovuttaa Metsäliiton
markkinoitavaksi jäsenen omistamasta
ja hallitsemasta metsästä myyntiin
hakattava puutavara.
10 § EROAMINEN JÄSENYYDESTÄ
		JA JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN
Jäsenellä on oikeus erota Metsäliitosta
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle.
Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Metsäliitossa päättyvät heti, kun hänen
eroilmoituksensa on saapunut.
Jos jäsen on täysimääräisesti siirtänyt
oikeutensa perusosuuksista suoritettuun
määrään toiselle, siirrosta tehdyllä
kirjallisella ilmoituksella on sama
vaikutus, kuin jos siirtäjä olisi ilmoittanut
eroavansa Metsäliitosta.

ilmoitettu erottamisesta. Jos edustajisto
joutuu äänestämään erottamisesta,
on äänestys toimitettava suljetuin lipuin.
Erottamispäätös raukeaa, jos vähintään
kolmasosa (1/3) äänestyksessä
annetuista äänistä sitä vastustaa.
Ellei valitusta ole tehty määräaikana,
hallituksen päätös jää voimaan.
12 § PERUSOSUUKSISTA MAKSETUN
		MÄÄRÄN PALAUTTAMINEN
		JÄSENYYDEN PÄÄTTYESSÄ
Kun jäsenyys Metsäliitossa on päättynyt,
entisellä jäsenellä tai sillä, jolle hänen
oikeutensa perusosuuksiin on siirtynyt,
on oikeus saada perusosuuksista
maksettu määrä takaisin vuoden
kuluttua jäsenyyden päättymistä lähinnä
seuraavasta tilinpäätöspäivästä ottaen
huomioon, mitä sääntöjen 16 §:ssä
säädetään.
Edellä säädetyn estämättä entinen jäsen
voi saada perusosuusmaksun palautuksen jäsenyyden päättymistä seuraavan
kalenterikuukauden loppuun mennessä
edellyttäen, että Metsäliitolla on
palautusta vastaava määrä jakokelpoista
ylijäämää, eikä tilikauden aikana
palautettavaksi tulevien perusosuusmaksujen yhteismäärä ylitä kymmentä
(10) prosenttia viimeksi vahvistetun
taseen mukaisesta perusosuusmaksujen
määrästä. Oikeus nopeutettuun
palautukseen määräytyy jäsenyyden
päättymisen mukaan aikajärjestyksessä.
Nopeutettu palautus toteutetaan osuuskuntalain 19 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna
omien osuuksien hankintana, ja nopeutetun palautuksen mukaisesti hankitut
perusosuudet mitätöityvät automaattisesti hankintahetkellä. Tällaiseen
hankintaan sovelletaan soveltuvin osin
näiden sääntöjen määräyksiä osuusmaksun palauttamisesta. Hankintaan
käytetään ylijäämää. Hallitus voi kuitenkin päättää käytettävistä varoista toisin.
13 § VARARAHASTO

Hallitus voi erottaa jäsenen Metsäliitosta:

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia
taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen
osoittama tappio edellisiltä tilikausilta,
kunnes vararahasto on vähintään
70.000.000 euroa.

1 jos hän ei täytä lain ja näiden sääntöjen
mukaisia velvollisuuksiaan,

14 § YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN
		JA MUU VAROJEN JAKAMINEN

2 jos hän on tuottanut Metsäliitolle 		
huomattavaa vahinkoa tai ilmeisesti
toiminut sen etuja vastaan,

Jäsenille voidaan jakaa ylijäämän
palautusta.

Kun Metsäliiton jäsenenä oleva yhteisö
lakkaa tai purkautuu, katsotaan sen
eronneen Metsäliitosta.
11 § JÄSENEN EROTTAMINEN

3 jos hän ei täytä sääntöjen 3 §:ssä 		
mainittuja edellytyksiä.
Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa
erottamispäätöksestä edustajistolle.
Valituskirjelmä on lähetettävä
hallitukselle kuukauden kuluessa siitä,
kun jäsenelle on pöytäkirjanotteella

Jäsenille voidaan jakaa Metsäliiton
ylijäämästä korkoa tai muuta tuottoa.
Jäsenille voidaan jakaa varoja myös
muilla osuuskuntalain 16 luvun 1§:ssä
tarkoitetuilla varojenjakotavoilla.
Varojen jakamisesta ja jakoperusteesta
päättää osuuskunnan edustajisto.

Perusosuuksille ja lisäosuuksille maksettava korko lasketaan sen mukaan, kuinka
monta päivää tilikaudesta perusosuus ja
lisäosuus on ollut maksettuna.
Jos jäsenelle jaetaan ylijäämänpalautusta sillä perusteella, miten hän on
käyttänyt Metsäliiton palveluja, toimitetaan jako Metsäliiton jäseniltään päättyneen tilikauden aikana vastaanottamien
puutavaralajien määrien suhteessa niille
puutavaralajeille, joille ylijäämää on
päätetty palauttaa.
Oikeus tulevaan korkoon, ylijäämän
palautukseen tai muuhun tuottoon
päättyy siihen päivään, jolloin jäsenyys
on päättynyt.
15 § LAHJOITUKSET
Osuuskunnan varoista voidaan antaa
lahjoja yleishyödylliseen tai siihen
rinnastettavaan tarkoitukseen. Osuuskunnan hallitus voi päättää tällaisen
lahjan antamisesta, jos lahjoituksen
määrää voidaan käyttötarkoitukseen
ja osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena.
16 § PERUSOSUUKSIEN JA
		LISÄOSUUKSIEN
		PALAUTTAMISEN MÄÄRÄ
Perusosuuksien ja lisäosuuksien
palauttamiseen voidaan käyttää yksi
kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen
mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä.
17 § EDUSTAJISTO
Jäsenten päättämisoikeutta käyttää
heidän keskuudestaan vaalipiireittäin
valittu edustajisto. Maan jakamisen
vaalipiireihin vahvistaa hallintoneuvosto.
Vaalipiirejä määrättäessä pyritään
noudattamaan Metsäliiton piiriorganisaation mukaista jakoa. Kustakin vaalipiiristä valitaan yhtä monta edustajaa,
kuin sen vaaliluetteloon on kirjattu
vaalivuoden tammikuun 1. päivänä
alkavin 2300-luvuin laskettuna
äänioikeutettuja Metsäliiton jäseniä.
Jäsenet voivat osallistua edustajiston
valintaa koskevaan äänestykseen postin
tai tietoliikenneyhteyden taikka muun
teknisen apuvälineen avulla. Hallintoneuvoston asettama vaalilautakunta
määrittää edustajistonvaalin toteuttamistavan siten, että äänestysmenettely
turvaa jäsenten äänioikeuden käytön ja
oikeuden asettaa ehdokkaita.
Edustajat valitaan näiden sääntöjen
liitteenä olevassa Metsäliiton vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla
suhteellista vaalitapaa noudattaen.
Vaalikelpoinen edustajistoon on
täysivaltainen Metsäliiton jäsen, joka
on hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden tammikuun 1. päivää, ja joka ei
ole Metsäliiton tai sen konserniyhtiöiden
palveluksessa, eikä Metsäliiton hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

Jos joku valituksi tulleista eroaa edustajistosta tai lakkaa olemasta Metsäliiton
jäsen, taikka hänet valitaan joko
hallintoneuvostoon tai hallitukseen
ennen toimikautensa päättymistä,
kyseisen edustajiston jäsenen tilalle tulee
hallintoneuvoston kutsusta vaalijärjestyksen mukaisesti valittu varaedustaja.
Edustajiston vaali toimitetaan joka
neljäs vuosi. Edustajan toimikausi alkaa
vaalivuoden heinäkuun 1. päivänä ja
päättyy kesäkuun 30. päivänä neljän
vuoden kuluttua.
Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenilleen palkkio sekä korvaus matkakuluista.
18 § EDUSTAJISTON KOKOUS
Edustajisto pitää vuosittain yhden
varsinaisen kokouksen hallintoneuvoston
määräämänä päivänä viimeistään
tilikauden päättymistä seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos
edustajiston aikaisempi kokous on niin
päättänyt, tai jos hallintoneuvosto tai
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) edustajiston jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallintoneuvostolta kirjallisesti
pyytää.
Edustajiston kokoukset pidetään
Metsäliiton kotipaikalla tai Espoossa, ellei
hallintoneuvosto yksittäistapauksessa
päätä kokousta pidettäväksi muualla
Suomessa.
Edustajiston kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja. Sen jälkeen
edustajisto valitsee kokoukselle
puheenjohtajan.
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenillä
on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston
kokouksessa.

avulla. Ohjeet päätöksentekoon
osallistumisesta annetaan edustajiston
kokouksen kokouskutsussa.
20 § EDUSTAJISTON PÄÄTÖKSE		TEKO MUISSA TILANTEISSA
		SEKÄ TIEDON TOIMITTAMINEN
		OSUUDEN TAI OSAKKEEN
		OMISTAJILLE
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Mikäli päätöksenteko osuuskuntalain
5 luvun 32§:n tai muun osuuskuntalain
määräyksen nojalla edellyttää päätöksen
osuuslajikohtaista kannatusta,
osuuksien omistajien osallistuminen
päätöksentekoon järjestetään
hallituksen erikseen päättämällä tavalla
postin, tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla.
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Jos osuuden omistajalle on osuuskuntalain mukaan toimitettava tieto
Metsäliitossa tehtävästä tai tehdystä
päätöksestä, tieto toimitetaan Metsäliiton jäsenlehdessä tai vastaavassa
julkaisussa taikka Suomessa julkaistavassa laajalti leviävässä sanomalehdessä, jollei osuuskuntalaista
johdu muuta toimittamistapaa.
21 § EDUSTAJISTON KOOLLE
		KUTSUMINEN
Edustajiston kokouksen kutsuu koolle
hallintoneuvosto. Kutsu edustajiston
kokoukseen lähetetään jokaiselle
edustajalle kirjallisena aikaisintaan
kahta (2) kuukautta ja viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Kokouksessa käsiteltävät
asiat on mainittava kutsussa.
Kutsu edustajiston kokoukseen on
edellä mainitusta poiketen toimitettava
jokaiselle edustajalle kirjallisena aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään
kuukautta ennen kokouspäivää, mikäli
kokouksessa käsitellään osuuskuntalain
5 luvun 21§:ssä tarkoitettuja asioita.

Edustajiston kokouksessa on jokaisella
edustajalla yksi ääni. Asiat ratkaistaan
äänestykseen osallistuvien yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli laissa
tai näissä säännöissä ei toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee
vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Mikäli kokouksen puheenjohtaja ei ole edustajiston jäsen,
ratkaistaan tasatilanteessa äänestyksen
tulos myös muissa asioissa arvalla.

Edustajiston jäsenten esittämä asia voi
tulla edustajiston varsinaisen kokouksen
käsiteltäväksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu hallintoneuvostolle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

Edustajiston kokouksen pöytäkirjan
laatii ja allekirjoittaa hallintoneuvoston
sihteeri, ja sen vahvistavat kokouksen
puheenjohtaja sekä kaksi valittua
pöytäkirjantarkastajaa.

esitetään
1 tilinpäätös, joka käsittää myös 		
konsernitilinpäätöksen, sekä
toimintakertomus,
2 hallintoneuvoston lausunto tilin
päätöksestä,
3 tilintarkastuskertomus,
4 hallituksen selvitys tilintarkastajan
tilintarkastuskertomuksessa
mahdollisesti tekemiin
huomautuksiin,

19 § ETÄOSALLISTUMINEN
		EDUSTAJISTON
		PÄÄTÖKSENTEKOON
Hallintoneuvoston päätöksellä edustajiston jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
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22 § EDUSTAJISTON VARSINAISESSA
		KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT
		ASIAT
Edustajiston varsinaisessa kokouksessa

päätetään
5 tilinpäätöksen, joka käsittää myös
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konsernitilinpäätöksen,
vahvistamisesta,
vahvistetun taseen mukaisen
ylijäämän käyttämisestä,
vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen ja hallintoneuvoston
jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
hallintoneuvoston puheenjohtajan
ja jäsenten sekä tilintarkastajan
palkkioista,
hallintoneuvoston jäsenten
lukumäärästä,

valitaan
10 hallintoneuvoston jäsenet,
11 yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö,
sekä käsitellään
12 muut kokouskutsussa mainitut
asiat.
23 § HALLINTONEUVOSTO
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään
kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) edustajiston Metsäliiton
jäsenistä valitsemaa henkilöä. Tämän
lisäksi henkilöstö voi valita enintään viisi
(5) jäsentä siten kuin erikseen on sovittu
henkilöstön edustuksesta yritysten
hallinnossa annetun lain mukaisesti.
Edustajisto voi hallintoneuvoston
esityksestä valita hallintoneuvoston
varsinaisten jäsenten ja henkilöstöedustajien lisäksi hallintoneuvostoon
enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä.
Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi
alkaa hänet valinneen edustajiston
varsinaisen kokouksen jälkeen ja kestää
kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän
edustajiston varsinaisen kokouksen
loppuun.
Jäseniä hallintoneuvostoon valittaessa
pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen.
Metsäliiton hallituksen jäsen ei saa
kuulua hallintoneuvostoon.
Hallintoneuvostolla voi olla toimikuntia,
jotka valmistelevat hallintoneuvoston
päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallintoneuvosto päättää toimikunnan perustamisesta, kokoonpanosta ja työjärjestyksestä.
24 § HALLINTONEUVOSTON KOKOUS
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan
vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä kutsuu
sihteerin.
Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta niin usein
kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää.
Hallintoneuvosto on päätösvaltainen,
jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä
on kokouksessa läsnä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat
estyneitä, puheenjohtajana toimii läsnä

olevien valitsema hallintoneuvoston
jäsen.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan
päätöksellä hallintoneuvoston jäsenet
voivat osallistua päätöksentekoon postin
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla. Ohjeet päätöksentekoon osallistumisesta annetaan
tällöin hallintoneuvoston kokouksen
kokouskutsussa.
Jos hallintoneuvostossa äänestettäessä
äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät
puheenjohtajan vaalissa tasan, vaali
ratkaistaan arvalla.
Hallintoneuvoston kokouksessa pidetään
pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat,
tehdyt päätökset ja tapahtuneet
äänestykset.
Hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja
puheoikeus hallintoneuvoston
kokouksessa.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat hallintoneuvoston puolesta
lähetettävät asiakirjat.
25 § HALLINTONEUVOSTON
		TEHTÄVÄT
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa,
että Metsäliittoa hoidetaan näiden
sääntöjen, hallintoneuvoston päätösten
ja Metsäliiton edun mukaisesti, sekä
valvoa edustajiston päätösten
täytäntöön panemista.
Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu:
1 Valita kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan
hallituksen jäsenet ja määrätä heidän
palkkansa ja palkkionsa. Vaalikelpoisia
hallitukseen ovat Metsäliiton jäsenet.
Hallintoneuvosto voi vapauttaa
hallituksen jäsenen tehtävistään ennen
toimikauden päättymistä.
2 Antaa hallitukselle ohjeita asioissa,
jotka ovat laajakantoisia tai muuten
periaatteellisesti tärkeitä.
3 Antaa edustajistolle lausunto
tilinpäätöksestä, joka sisältää myös
konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksesta.
4 Kutsua edustajiston kokous koolle.
5 Antaa edustajistolle lausunto ylijäämän
käyttämisestä.
6 Valmistella edustajiston käsiteltäviksi
tulevat asiat.
7 Päättää muista asioista, jotka hallitus
siirtää hallintoneuvoston ratkaistavaksi,
tai jotka näiden sääntöjen tai lain
mukaan tulevat sen käsiteltäväksi.
26 § HALLITUS
Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja
enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa
hänet valinneen hallintoneuvoston
kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme vuotta
kerrallaan.

maaliskuuta mennessä. Tilintarkastajan
on luovutettava tilintarkastuskertomus
hallintoneuvoston puheenjohtajalle
viimeistään kaksi viikkoa ennen
edustajiston varsinaista kokousta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi
kerrallaan puheenjohtajan.

30 § EDUSTAMINEN

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa
puheenjohtajansa kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
Hallituksella voi olla valiokuntia, jotka
valmistelevat hallituksen päätösvaltaan
kuuluvia asioita. Hallitus päättää valiokunnan perustamisesta, kokoonpanosta
ja työjärjestyksestä.
27 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on päättää
kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain mukaisista hallituksen päätösvaltaan
kuuluvista asioista sekä lisäksi:
1 valita ja erottaa toimitusjohtaja, joka
toimii samalla Metsä Group -konsernin
pääjohtajana, ellei hallitus toisin päätä,
2 vahvistaa Metsä Group -konsernin
pääjohtajan tehtävät sekä toimisuhteen
ehdot,
3 vahvistaa toimitusjohtajan tehtävät
sekä toimisuhteen ehdot,
4 ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja
mahdollisesti valitun pääjohtajan
välittöminä alaisina olevat johtavat
toimihenkilöt,
5 päättää kiinteistöjen ostamisesta,
luovuttamisesta ja velasta
kiinnityttämisestä,
6 valmistella hallintoneuvoston
kokouksissa käsiteltävät asiat,
Hallituksen kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa.
28 § TOIMIMINEN TOISEN YHTEISÖN
		HALLINNOSSA TAI
		PALVELUKSESSA
Metsäliiton hallintohenkilöt eivät saa olla
Metsäliiton tai sen konserniyhtiöiden
kanssa samalla toimialalla suoraan tai
välillisesti toimivan liikeyrityksen tai
muun yhteisön palveluksessa eivätkä
osallistua tällaisten yritysten tai
yhteisöjen hallintoon. Tällaisen yrityksenä tai yhteisönä ei kuitenkaan pidetä
yrityksiä tai yhteisöjä, joissa Metsä
Group -konsernilla on omistusta tai
joissa konserniyhtiö on jäsenenä.
29 § TILIKAUSI, TILINPÄÄTÖS JA
		TILINTARKASTUS
Metsäliiton tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee valmistua 31.

Osuuskuntaa edustavat hallituksen
jäsenet, toimitusjohtaja tai hallituksen
edustamiseen oikeuttamat henkilöt,
aina kaksi yhdessä.
31 § PIIRITOIMIKUNNAT
Jäsenistön ja Metsäliiton hankintaorganisaation yhdyssiteenä kussakin
hankintapiirissä toimii piiritoimikunta.
Siihen kuuluvat
1 piirin alueelta valitut edustajiston,
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet;
2 edustajiston vaalissa valitsematta
jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen
äänimäärän mukaisessa järjestyksessä
kaksi kertaa niin monta kuin piirin
alueelta on valittu edustajia, aina
kuitenkin vähintään viisi.
Piiritoimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä. Piiritoimikunnan tehtävät
määritellään ohjesäännössä, jonka
hallintoneuvosto vahvistaa.
32 § YHTEISÖMUODON
		MUUTTAMINEN
Jos Metsäliitto muutetaan osakeyhtiöksi,
jäsenille annetaan sulautumisvastikkeena osakeyhtiön osakkeita maksettujen
perusosuuksien ja lisäosuuksien
suhteessa.
33 § OSUUSKUNNAN SELVITYSTILA
		TAI PURKAMINEN
Jos Metsäliitto puretaan jaetaan jäsenille
sen jälkeen, kun velat on maksettu:
1 lisäosuuksille tuleva osuus jaettavasta
omaisuudesta, kuitenkin enintään
lisäosuuksista suoritettu määrä,
2 perusosuuksille tuleva osuus jaettavasta omaisuudesta, kuitenkin enintään
perusosuuksista suoritettu määrä,
3 jäljellä olevat varat jäsenille jäsenten
maksamien perusosuuksien suhteessa.
34 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Mikäli osuuskuntalaissa ei ole säädetty
ankarampaa menettelyä, vaaditaan
näiden sääntöjen muuttamiseksi,
että muutosesitystä edustajiston
kokouksessa kannattaa vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) edustajiston jäsenistä.
Mikäli kysymys on Metsäliiton
muuttamisesta osakeyhtiöksi, vaaditaan,
että muutosesitystä edustajiston
kokouksessa kannattaa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) edustajiston jäsenistä.
Hyväksytty edustajiston kokouksessa
3.5.2018

OSUUKSIEN LUKUMÄÄRÄ
HEHTAARIA KOHTI
Nro Kunta		
020 Akaa 		
005 Alajärvi 		
009 Alavieska 		
010 Alavus 		
016 Asikkala 		
018 Askola 		
019 Aura 			
035 Brändö 		
043 Eckerö 		
046 Enonkoski 		
047 Enontekiö 		
049 Espoo 		
050 Eura 			
051 Eurajoki 		
052 Evijärvi 		
060 Finström 		
061 Forssa 		
062 Föglö 			
065 Geta 			
069 Haapajärvi 		
071 Haapavesi 		
072 Hailuoto 		
074 Halsua 		
075 Hamina 		
076 Hammarland 		
077 Hankasalmi 		
078 Hanko 		
079 Harjavalta		
081 Hartola 		
082 Hattula 		
086 Hausjärvi 		
111 Heinola 		
090 Heinävesi 		
091 Helsinki 		
097 Hirvensalmi 		
098 Hollola 		
099 Honkajoki 		
102 Huittinen 		
103 Humppila 		
105 Hyrynsalmi 		
106 Hyvinkää 		
108 Hämeenkyrö 		
109 Hämeenlinna 		
139 Ii 			
140 Iisalmi			
142 Iitti 			
143 Ikaalinen 		
145 Ilmajoki 		
146 Ilomantsi 		
153 Imatra 		
148 Inari 			
149 Inkoo			
151 Isojoki 			
152 Isokyrö 		

Osuudet
65
50
35
50
65
65
65
35
50
65
12,5
65
65
50
50
50
65
50
50
35
35
35
35
65
50
65
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
50
65
65
35
65
65
65
35
50
65
65
50
50
65
12,5
65
50
50

165 Janakkala 		
167 Joensuu 		
169 Jokioinen 		
170 Jomala 		
171 Joroinen 		
172 Joutsa 			
176 Juuka 			
177 Juupajoki 		
178 Juva 			
179 Jyväskylä 		
181 Jämijärvi 		
182 Jämsä 		
186 Järvenpää 		
202 Kaarina 		
204 Kaavi 			
205 Kajaani 		
208 Kalajoki 		
211 Kangasala 		
213 Kangasniemi 		
214 Kankaanpää 		
216 Kannonkoski 		
217 Kannus 		
218 Karijoki 		
224 Karkkila 		
226 Karstula
230 Karvia 		
231 Kaskinen 		
232 Kauhajoki 		
233 Kauhava
235 Kauniainen 		
236 Kaustinen 		
239 Keitele 		
240 Kemi 			
320 Kemijärvi 		
241 Keminmaa 		
322 Kemiönsaari 		
244 Kempele 		
245 Kerava 		
249 Keuruu 		
250 Kihniö 		
256 Kinnula 		
257 Kirkkonummi 		
260 Kitee 			
261 Kittilä 			
263 Kiuruvesi 		
265 Kivijärvi 		
271 Kokemäki 		
272 Kokkola 		
273 Kolari 			
275 Konnevesi 		
276 Kontiolahti 		
280 Korsnäs 		
284 Koski Tl 		
285 Kotka 			
286 Kouvola 		
287 Kristiinankaupunki
288 Kruunupyy 		
290 Kuhmo 		
291 Kuhmoinen 		

65
50
65
50
65
65
50
65
65
65
50
65
65
65
50
35
35
65
65
50
50
35
50
65
50
50
50
50
50
65
35
50
35
22,5
35
50
35
65
65
50
50
65
50
12,5
50
50
65
35
12,5
65
50
50
65
65
65
50
50
35
65

295 Kumlinge 		
297 Kuopio 		
300 Kuortane 		
301 Kurikka 		
304 Kustavi 		
305 Kuusamo 		
312 Kyyjärvi
316 Kärkölä 		
317 Kärsämäki 		
318 Kökar 			
398 Lahti 			
399 Laihia 			
400 Laitila 		
407 Lapinjärvi 		
402 Lapinlahti 		
403 Lappajärvi 		
405 Lappeenranta 		
408 Lapua 		
410 Laukaa 		
416 Lemi 			
417 Lemland 		
418 Lempäälä 		
420 Leppävirta 		
421 Lestijärvi 		
422 Lieksa 		
423 Lieto 			
425 Liminka 		
426 Liperi 			
444 Lohja 			
430 Loimaa 		
433 Loppi 			
434 Loviisa 		
435 Luhanka 		
436 Lumijoki 		
438 Lumparland 		
440 Luoto 			
441 Luumäki 		
475 Maalahti 		
478 Maarianhamina 		
480 Marttila 		
481 Masku 		
483 Merijärvi 		
484 Merikarvia 		
489 Miehikkälä 		
491 Mikkeli 		
494 Muhos 		
495 Multia 		
498 Muonio 		
499 Mustasaari 		
500 Muurame 		
503 Mynämäki 		
504 Myrskylä 		
505 Mäntsälä 		
508 Mänttä-Vilppula		
507 Mäntyharju 		
529 Naantali 		
531 Nakkila 		
535 Nivala 			
536 Nokia 			

35
50
50
50
50
22,5
50
65
35
35
65
50
65
65
50
50
65
50
65
65
50
65
65
35
50
65
35
50
65
65
65
65
65
35
50
50
65
50
50
65
65
35
50
65
65
35
65
12,5
50
65
65
65
65
65
65
50
50
35
65

538 Nousiainen 		
541 Nurmes 		
543 Nurmijärvi 		
545 Närpiö 		
560 Orimattila 		
561 Oripää 		
562 Orivesi 		
563 Oulainen 		
564 Oulu 			
309 Outokumpu 		
576 Padasjoki 		
577 Paimio 		
578 Paltamo 		
445 Parainen		
580 Parikkala 		
581 Parkano 		
599 Pedersören kunta
583 Pelkosenniemi 		
854 Pello 			
584 Perho 			
588 Pertunmaa 		
592 Petäjävesi 		
593 Pieksämäki 		
595 Pielavesi 		
598 Pietarsaari 		
601 Pihtipudas 		
604 Pirkkala 		
607 Polvijärvi 		
608 Pomarkku 		
609 Pori 			
611 Pornainen 		
638 Porvoo 		
614 Posio 			
615 Pudasjärvi 		
616 Pukkila 		
619 Punkalaidun 		
620 Puolanka 		
623 Puumala 		
624 Pyhtää 		
625 Pyhäjoki 		
626 Pyhäjärvi 		
630 Pyhäntä 		
631 Pyhäranta 		
635 Pälkäne 		
636 Pöytyä 		
678 Raahe 		
710 Raasepori 		
680 Raisio 		
681 Rantasalmi 		
683 Ranua 		
684 Rauma 		
686 Rautalampi 		
687 Rautavaara 		
689 Rautjärvi 		
691 Reisjärvi 		
694 Riihimäki 		
697 Ristijärvi 		
698 Rovaniemi 		
700 Ruokolahti 		
702 Ruovesi 		

65
50
65
50
65
65
65
35
35
50
65
65
35
50
65
50
50
12,5
22,5
35
65
65
65
50
50
50
65
50
50
50
65
65
22,5
22,5
65
65
35
65
65
35
35
35
50
65
65
35
65
65
65
22,5
50
65
50
65
35
65
35
22,5
65
65

704 Rusko 		
707 Rääkkylä 		
729 Saarijärvi 		
732 Salla 			
734 Salo 			
736 Saltvik 		
790 Sastamala 		
738 Sauvo 			
739 Savitaipale 		
740 Savonlinna 		
742 Savukoski 		
743 Seinäjoki 		
746 Sievi 			
747 Siikainen 		
748 Siikajoki
791 Siikalatva 		
749 Siilinjärvi 		
751 Simo 			
753 Sipoo 			
755 Siuntio 		
758 Sodankylä 		
759 Soini 			
761 Somero 		
762 Sonkajärvi 		
765 Sotkamo 		
766 Sottunga 		
768 Sulkava 		
771 Sund 			
777 Suomussalmi 		
778 Suonenjoki 		
781 Sysmä 		
783 Säkylä 		
831 Taipalsaari 		
832 Taivalkoski 		
833 Taivassalo 		
834 Tammela 		
837 Tampere 		
844 Tervo 			
845 Tervola 		
846 Teuva 			
848 Tohmajärvi 		
849 Toholampi 		
850 Toivakka 		
851 Tornio 			
853 Turku 			
857 Tuusniemi 		
858 Tuusula 		
859 Tyrnävä 		
886 Ulvila 			
887 Urjala 			
889 Utajärvi 		
890 Utsjoki 		
892 Uurainen 		
893 Uusikaarlepyy 		
895 Uusikaupunki 		
785 Vaala 			
905 Vaasa 			
908 Valkeakoski 		
911 Valtimo 		
092 Vantaa 		
915 Varkaus 		

65
50
50
12,5
65
50
65
65
65
65
12,5
50
35
50
35
35
50
35
65
65
12,5
50
65
50
35
35
65
50
22,5
65
65
65
65
22,5
50
65
65
50
35
50
50
35
65
35
65
50
65
35
50
65
35
12,5
65
50
50
35
50
65
50
65
65

918 Vehmaa 		
921 Vesanto 		
922 Vesilahti 		
924 Veteli 			
925 Vieremä 		
927 Vihti 			
931 Viitasaari 		
934 Vimpeli 		
935 Virolahti 		
936 Virrat 			
941 Vårdö 			
946 Vöyri 			
976 Ylitornio 		
977 Ylivieska 		
980 Ylöjärvi 		
981 Ypäjä 			
989 Ähtäri 		
992 Äänekoski 		

65
50
65
35
50
65
50
50
65
65
50
50
22,5
35
65
65
50
50

OSUUSMAKSUVYÖHYKKEET

METSÄLIITON EDUSTAJISTON
VAALIJÄRJESTYS
1 § VAALITAPA
Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä
määrätyn edustajiston jäsenet valitaan
suhteellisilla vaaleilla vaalipiireittäin.
Vaali toimitetaan postiäänestyksenä.
Vaali voidaan myös järjestää joko osaksi
tai kokonaan tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla.
Tällöin noudatetaan tämän vaalijärjestyksen määräyksiä soveltuvin osin.
Vaalilautakunnan on samalla erityisesti
huolehdittava toimista, joilla turvataan
jäsenen oikeus asettaa ehdokkaita,
äänioikeuden käyttö ja vaalisalaisuuden
säilyminen.
2 § VAALIAIKA
Vaali toimitetaan joka neljäs vuosi
helmikuun 1. päivän ja kesäkuun
30. päivän välisenä aikana.
3 § VAALILAUTAKUNTA
Hallintoneuvosto asettaa vaalia
toimittamaan vaalilautakunnan, jossa
on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja viisi (5) jäsentä. Vaalilautakunta on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään
kolme muuta jäsentä ovat saapuvilla.
4 § VAALIPIIRIT
Hallintoneuvosto vahvistaa maan jakamisen vaalipiireihin. Vaalipiirejä määrättäessä pyritään noudattamaan Metsäliiton piiriorganisaation mukaisia rajoja.
Vaalipiiristä valitaan yhtä monta edustajaa kuin sen vaaliluetteloon on kirjattu
vaalivuoden tammikuun 1. päivänä
alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliiton jäseniä. Vaalilautakunta vahvistaa edustajien lukumäärän vaalipiireittäin.
5 § VAALILUETTELO
Vaalilautakunta vahvistaa kutakin vaalipiiriä varten vaaliluettelon, johon otetaan
kaikki vaalivuoden tammikuun 1. päivänä
Metsäliiton jäsenluetteloon merkityt
Metsäliiton jäsenet. Jäsen on oikeutettu
äänestämään siinä vaalipiirissä, johon
hänen kotipaikkansa kuuluu. Kotipaikkansa mukaisen vaalipiirin sijasta jäsen
voi äänestää metsätilansa sijaintikunnan
mukaan määräytyvässä vaalipiirissä
ilmoittamalla siitä Metsäliiton jäsenrekisteriin viimeistään vaalivuotta
edeltävän kalenterivuoden loppuun
mennessä. Jäsen tai jäsenen aviopuoliso
voi asettua ehdokkaaksi ainoastaan siinä
vaalipiirissä, johon jäsen on vaaliluettelossa merkitty. Vaaliluettelon
johdosta tehdyt oikaisuvaatimukset
ratkaisee vaalilautakunta.
6 § TIEDOTUS JÄSENILLE
Vaalilautakunta tiedottaa jäsenille vaalin

toimeenpanosta hallintoneuvoston
määräämällä tavalla vaalivuoden tammikuun loppuun mennessä. Tiedotteessa
on ilmoitettava:
1.
2.
3.
4.

äänestysaika
vaalipiirien rajat
edustajien lukumäärä vaalipiireittäin
kenelle ja mihin mennessä valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja
ehdokaslistat on toimitettava.

7 § VALITSIJAYHDISTYKSET JA
EHDOKASLISTAT
Vähintään kuusi (6) saman vaalipiirin
äänioikeutettua jäsentä voi perustaa
valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksen
jäsenten on omakätisesti allekirjoitettava
valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
ja merkittävä siihen jäsennumeronsa.
Perustamisasiakirja on päivättävä ja siinä
on valtuutettava yksi valitsijayhdistyksen
jäsenistä yhdistyksen asiamieheksi ja
toinen hänen varamiehekseen.
Valitsijayhdistys voi asettaa ehdokaslistalleen enintään kaksi kertaa sen määrän sääntöjen 16 §:n mukaan vaalikelpoisia ehdokkaita kuin vaalipiiristä valitaan
edustajia. Ehdokkaaksi asetettu henkilö
ei saa olla oman valitsijayhdistyksensä
jäsen eikä toisen valitsijayhdistyksen
ehdokas. Metsäliiton jäsen saa liittyä
ainoastaan yhteen valitsijayhdistykseen.
Muussa tapauksessa on vaalilautakunnan poistettava jäsenen allekirjoitus
kaikista valitsijayhdistysten perustamisasiakirjoista.
Ehdokaslistaan on merkittävä ehdokkaaksi asetettavan henkilön nimi, henkilötunnus, ammatti tai toimi, kotipaikka,
mahdollinen sähköpostiosoite sekä
hänen tai edustamansa yhteisön jäsennumero Metsäliitossa. Ehdokaslista ei
saa sisältää mitään tunnusta tai vastaavaa merkintää. Valitsijayhdistyksen asiamiehen on toimitettava ehdokaslista ja
valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
todistettavasti vaalilautakunnalle vaalivuoden helmikuun loppuun mennessä.
8 § VALITSIJAYHDISTYSTEN
ASIAKIRJOJEN TARKASTUS
Vaalilautakunnan on tarkastettava
valitsijayhdistysten jättämät asiakirjat
14 päivän kuluessa niiden viimeisestä
jättöpäivästä lukien. Ehdokaslistoihin
on merkittävä juokseva tunnusnumero
sen mukaisesti kuin ne on toimitettu
vaalilautakunnalle.
Jos havaitaan, ettei valitsijayhdistys ole
laillisesti perustettu tai ettei ehdokkaana
oleva henkilö ole vaalikelpoinen tai että
ehdokaslistassa tai siihen liittyvässä
asiakirjassa on muu virheellisyys, on
asiamiehelle viipymättä todistettavasti
ilmoitettava, ettei ehdokaslistaa ole
hyväksytty sekä hylkäämisen syy. Asiamiehellä on oikeus kuuden (6) päivän
kuluessa vaalilautakunnan päätöksestä
tiedon saatuaan oikaista ne kohdat, jotka

ovat aiheuttaneet ehdokaslistan hylkäämisen. Jollei hän sitä tee, ehdokaslista
on lopullisesti hylättävä. Oikaisua ei saa
tehdä, jos valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa ei ole allekirjoittajina
riittävää määrää äänioikeutettuja, tai
ehdokaslistaa ei ole toimitettu vaalilautakunnalle määräaikana, vaan hylkääminen on näissä tapauksissa lopullinen.
Jos ehdokkaaksi asetettu henkilö on
kuollut tai menettänyt vaalikelpoisuutensa valitsijayhdistyksen perustamisen
jälkeen, asiamiehellä on oikeus ilmoittaa
vaalilautakunnalle saman valitsijayhdistyksen toinen vaalikelpoinen ehdokas
hänen tilalleen, mikäli ilmoitus on toimitettu vaalilautakunnalle ennen ehdokaslistojen jättämiselle säädetyn määräajan
päättymistä.
9 § EHDOKASLISTOJEN
YHDISTELMÄT
Vaalilautakunta laatii hyväksytyistä
ehdokaslistoista ehdokaslistojen yhdistelmän vaalipiireittäin. Valitsijayhdistysten ehdokaslistojen keskinäinen järjestys
kunkin vaalipiirin ehdokaslistojen
yhdistelmää varten määrätään arvalla.
Ehdokaslistoille annetaan keskinäisen
järjestyksen mukaan määräytyvä tunnuskirjain, alkaen A-kirjaimesta. Tämän
jälkeen ehdokkaille annetaan juokseva
numero alkaen numerojärjestyksessä
ensimmäisen vaalipiirin listan A ensimmäisen ehdokkaan numerosta 2 ja päättyen viimeisen vaalipiirin viimeisen ehdokaslistan viimeiseksi asetettuun ehdokkaaseen. Ehdokaslistojen yhdistelmästä
on käytävä selvästi ilmi vaalipiiri, jokaisen
ehdokkaan numero, nimi, ammatti tai
toimi, kotipaikka ja ehdokaslistan tunnus.
Näiden tietojen lisäksi yhdistelmässä ei
saa olla mitään muuta kuin yhteinen
tunnus, josta käy selville, mitä vaalia
varten yhdistelmä on laadittu. Ehdokaslistojen yhdistelmä on viipymättä
lähetettävä kyseisen vaalipiirin valitsijayhdistysten asiamiehille.
10 § VALITSIJAYHDISTYKSEN
		EHDOKKAAN POISTO
Jos ennen ehdokaslistojen yhdistelmän
laatimista selviää, että jollekin listalle on
asetettu ehdokkaaksi henkilö, joka ei ole
antanut suostumustaan ehdokkuudestaan sille listalle, vaalilautakunnan on
vaadittaessa poistettava hänen nimensä
kysymyksessä olevalta listalta.
11 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
		VAALIA TOIMITTAMATTA
Jos hyväksytyissä vaalipiirin ehdokaslistoissa mainittujen ehdokkaiden
yhteismäärä on enintään sama kuin
vaalipiiristä valittavien edustajien lukumäärä, tai jos on jätetty vain yksi
ehdokaslista, ei äänestystä toimiteta,
vaan vaalilautakunta nimeää ehdokaslistoissa mainitut ehdokkaat edustajiksi.

12 § ÄÄNESTYSLIPPU
Postiäänestyksessä käytetään äänestyslippua. Äänestyslipussa on oltava
otsikko, jossa mainitaan, missä vaalissa
lippua käytetään, sekä vaalipiirin nimi
ja numero. Sen ehdokkaan numeron
merkitsemistä varten, jolle valitsija antaa
äänensä, on oltava ympyrä ja sen sisäpuolella selvästi havaittava merkintä
Nro....... Tietoliikenneyhteyttä tai muuta
teknistä apuvälinettä käytettäessä
vaalilautakunnan on varmistettava,
että äänestyslippua koskevat
vaatimukset toteutuvat soveltuvin osin.

14 § ÄÄNTEN LASKEMINEN JA
		VAALIN TULOKSEN
		MÄÄRÄÄMINEN

reittäin sekä edustajiksi valitut henkilöt
että ne, jotka sijan joutuessa avoimeksi
lähinnä tulevat valittujen tilalle.

Äänet lasketaan äänestyslippujen
palauttamiselle ja/tai äänestykselle
määrätyn määräajan päätyttyä siten,
että vaalitulos on selvillä viimeistään
kesäkuun 30. päivänä. Äänestyslippu
on mitätön,

15 § VAALIN TULOKSEN
JULKISTAMINEN

-

13 § ÄÄNESTYS
Äänestys tapahtuu postin välityksellä
ja/tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta
teknistä apuvälinettä käyttäen siten, että
vaalisalaisuuden säilyminen turvataan.
Vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä,
äänestyslippu, palautuskuori sekä ohjeet
äänestämisestä tietoliikenneyhteyttä tai
muuta teknistä apuvälinettä käyttäen
on lähetettävä suljetussa kirjekuoressa
kullekin vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle jäsenelle Metsäliiton jäsenluetteloon merkityllä osoitteella.
Äänestysaineistoa ei kuitenkaan lähetetä
sellaiselle vaaliluetteloon otetulle
jäsenelle, joka on ennen vaalikuoren
postittamisprosessin alkua kirjallisesti
ilmoittanut eroavansa osuuskunnasta.
Vaalilautakunta määrää, mihin päivään
mennessä vaaliaineisto on lähetettävä
jäsenille, sekä äänestyslippujen viimeisen
palauttamispäivän. Mikäli jäsen ennen
äänestyslipun palauttamiselle annetun
määrä ajan päättymistä osoittaa, ettei
hän ole saanut äänestyslippua tai on
saanut väärän vaalipiirin lipun sen
johdosta, että hänen jäsen luetteloon
ilmoittamansa osoite on muuttunut tai,
että äänestyslippu on hävinnyt tai
turmeltunut, vaalilautakunta antaa
hänelle pyynnöstä uuden äänestyslipun.
Jäsen on oikeutettu äänestämään vain
vaalipiirinsä ehdokaslistoilla olevia
ehdokkaita. Postivaalissa äänestäminen
tapahtuu siten, että äänestäjä kirjoittaa
äänestyslipussa olevaan ympyrään
oman vaalipiirinsä ehdokaslistojen
yhdistelmästä sen ehdokkaan numeron,
jota hän äänestää. Äänestäjä ei saa
tehdä äänestyslippuun mitään muuta
merkintää. Äänestyslippu on toimitettava suljetussa palautuskuoressa vaalilautakunnalle postitse, henkilökohtaisesti tai
lähetillä siten, että se on perillä viimeistään vaalilautakunnan ilmoittamana
viimeisenä palauttamispäivänä. Tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käytettäessä vaalilautakunnan
on annettava ohjeet, jotka turvaavat
äänioikeuden ja äänten laskennan oikeudellisuuden. Mikäli jäsen on äänestänyt
sekä postivaalissa että tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen, tietoliikenneyhteydellä tai
muulla teknisellä apuvälineellä annettu
ääni jää voimaan.

-

-

jos äänestyslipussa on merkitsemällä osoitettu useampia kuin yksi
ehdokas;
jos ehdokkaan numero on merkitty
siten, ettei täysin selvästi ilmene,
mitä numeroa merkintä tarkoittaa;
jos äänestyslippu palautetaan 		
muussa kuin jäsenelle vaalitoimitusta varten toimitetussa palautus
kuoressa;
jos samassa palautuskuoressa on
useita äänestyslippuja;
jos äänestyslippuun on tehty asiaton
merkintä;
jos äänestyslippuna on käytetty
muuta kuin vaalilautakunnalta
saatua lippua tai
jos äänestyslippu saapuu
myöhästyneenä.

Tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä
apuvälinettä käytettäessä äänen
hylkääminen tapahtuu soveltaen
äänestyslipun hylkäämistä koskevia
periaatteita. Äänen lopullisen hylkääminen ratkaisee vaalilautakunta.
Äänet, jotka on annettu saman ehdokkaan hyväksi, muodostavat ehdokkaan
äänimäärän. Samaan ehdokaslistaan
kuuluville ehdokkaille annetaan etusija
toistensa edellä niiden äänimäärien
perusteella, jotka kukin heistä on saanut.
Jos äänimäärät ovat samat, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla.
Tämän jälkeen ehdokaslistan eniten
ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan
vertausluku, joka on sama kuin ehdokaslistan koko äänimäärä, toiselle puolet
siitä, kolmannelle kolmasosa ja edelleen
kullekin seuraavalle ehdokkaalle hänen
järjestyssijansa edellyttämä osa.
Kun kunkin vaalipiirin ehdokkaat ovat
saaneet oman vertauslukunsa, vaalilautakunta julistaa kustakin vaalipiiristä
valituiksi ne ehdokkaat, joilla on suurimmat vertausluvut. Jos vertausluvut ovat
yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen
järjestys ehdokkaiden saamien äänimäärien perusteella. Jos äänimäärät ja
vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla.
Valituksi tulleiden edustajien varamiehiksi vaalilautakunta määrää valitsematta
jääneistä ehdokkaista vertauslukujen
suuruusjärjestyksessä ne henkilöt
samalta ehdokaslistalta, josta varsinaiset
edustajat on valittu.
Vaalituloksen laskemisesta tehdään
pöytäkirja, jossa on mainittava vaalipii-

Vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen
ja julkistaa valituksi tulleet edustajat
heinäkuun 1. päivään mennessä, sekä
antaa kullekin valitulle edustajiston
jäsenelle valtakirjan, jossa on mainittu
hänen nimensä ja toimikautensa.
16 § VAALIN PÄTEMÄTTÖMYYS
Jäsen, joka katsoo vaalin toimittamisessa rikotun osuuskunnan sääntöjä tai
vaalijärjestystä, voi saattaa asiansa
vaalilautakunnan ratkaistavaksi. Moite
ehdokkaiden asettamisen johdosta on
jätettävä vaalilautakunnalle maaliskuun
loppuun mennessä ja edustajiston jäsenten postivaalin toimittamisen johdosta
kesäkuun loppuun mennessä. Jos
vaalilautakunta katsoo, että vaalin toimittamisessa on rikottu osuuskuntalakia,
osuuskunnan sääntöjä tai vaalijärjestystä, se voi määrätä vaalin tarpeelliseksi
katsomassaan laajuudessa uudelleen
toimitettavaksi.
17 § MUUT MÄÄRÄYKSET
Vaalilautakunta voi antaa tarkempia
ohjeita tämän vaalijärjestyksen soveltamisesta. Vaalitoimikunnan päätöksellä
ehdokkaille voidaan tarjota yhtäläinen
mahdollisuus julkaista ehdokasesittely
edustajistovaalia varten perustetulla
internetsivustolla. Ehdokasesittelyt laaditaan vaalitoimikunnan määrittelemälle
pohjalle. Julkaistavien esittelyjen on
oltava lain ja hyvän tavan mukaisia.
Jos jotakin toimitusta varten tässä
vaalijärjestyksessä mainittu määräpäivä
sattuu pyhäpäiväksi tai sitä edeltäväksi
päiväksi, on lähinnä seuraavaa arkipäivää pidettävä määräpäivänä. Metsäliiton hallintoneuvosto voi määrätä, että
jokin tässä vaalijärjestyksessä määrätty
toimi voidaan suorittaa tai tulee suorittaa
muuna määräaikana tai muuhun päivämäärään mennessä kuin tässä vaalijärjestyksessä on määrätty.
Ellei vaalia ole ylivoimaisesta esteestä
johtuen voitu suorittaa ennen vaalikauden loppua, edustajat, joiden toimikausi sillä välin päättyy, ovat oikeutetut
pysymään toimessaan, kunnes vaali
on suoritettu ja valittujen toimikausi on
alkanut. Vaaliasiakirjat on luovutettava
Metsäliiton arkistoon.

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden
pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu.
Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva
raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus.
Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se
työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.
Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa
noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.
Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa
Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö
Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä
metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu
noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet
Suomen yksityismetsistä.
Metsäliitto Osuuskunta
Revontulenpuisto 2, 02100 ESPOO
Puhelin +358 10 4601
www.metsagroup.com

