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29.5.2019

LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO Ry:n SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Logistiikkayritysten Liitto ry ja kotipaikka Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä
käytetään nimeä: Association of Logistic Enterprises in Finland.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa avoimilla markkinoilla toimivien, kuljetus- ja logistiikka-alan
palveluja tuottavien yritysten aatteellisena yhteistoimintajärjestönä huolehtia jäsentensä ja koko alan
yhteisestä edusta, lisätä jäsentensä ja heidän palveluksessaan olevien yritys- ja ammattitietoutta, valvoa
jäsentensä etua työmarkkinakysymyksissä sekä edistää kuljetus- ja logistiikka-alan palvelujen
tuottamisen taloudellisesti terveen kehityksen yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole
toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Kehittää kuljetus- ja logistiikka-alan yleisiä toiminnallisia menetelmiä ja standardeja.
2. Tekee edustamaansa toimialaa koskevia esityksiä, antaa asiantuntijalausuntoja alaa koskevissa
kysymyksissä sekä osallistuu alaa käsitteleviin neuvotteluihin, toimikuntiin ja työryhmiin.
3. Seuraa kuljetus- ja logistiikka-alan lainsäädännön kehitystä pyrkien vaikuttamaan siihen sekä ohjaa
ja neuvoo jäseniään kyseisen lainsäädännön soveltamisessa.
4. Järjestää jäsenilleen ja muille sidosryhmille koulutus-, kurssi- ja seminaaritilaisuuksia sekä muuta
asiantuntijapalvelua.
5. Edistää kuljetusalan ja logistiikan tuntemusta yleisön keskuudessa harjoittamalla tiedotus- ja
julkaisutoimintaa sekä pitämällä yhteyksiä alan sidosryhmiin sekä muihin järjestöihin.
6. Pyrkii luomaan ja ylläpitämään hyvät neuvottelusuhteet elinkeinoelämän järjestöihin ja viranomaisiin,
sekä muihin yhteisöihin.
7. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, sekä ottaa vastaan lahjoituksia.
8. Toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
9. Yhdistys voi kuulua jäsenenä elinkeinoelämän ja kuljetus- ja logistiikka-alan keskus- ja muihin
järjestöihin.
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4§ Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä avoimilla markkinoilla kuljetus- ja logistiikkapalveluja tuottavan oikeuskelpoisen yhteisön.
Näissä säännöissä konsernilla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista konsernia ja muuta siihen rinnastettavaa samojen omistajien vaikutuspiirissä olevaa yritysten yhteenliittymää, jotka harjoittavat näissä
säännöissä tarkoitettua toimintaa Suomessa.
Yhteistyöjäseneksi hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäsenten kanssa yhteistyötä tekevän
oikeuskelpoisen yhteisön.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Yhdistyksen jäsenen velvollisuudet
Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksunsa sekä noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Jäsen ei saa toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä.

6§ Jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on maksettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämät liittymisja jäsenmaksut.
Jäsenmaksun peruste on jäsenyhteisön viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihto.
Mikäli yhteisö kuuluu konserniin ja kaikki konserniin kuuluvat yhteisöt eivät ole jäseniä yhdistyksessä,
on jäsenyhteisö yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien jäsenyhteisöjen kanssa velvollinen
maksamaan edellä mainitun jäsenmaksun sijasta konsernijäsenmaksun. Konsernijäsenmaksu määräytyy
tällöin konsernin kaikkien Suomessa rekisteröityjen kuljetus- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen
Suomessa harjoitettujen toimintojen yhteenlasketun liikevaihdon mukaisesti.
Konserniin kuuluvan erillisen jäsenyhteisön liikevaihto otetaan konsernijäsenmaksua määrättäessä
kuitenkin huomioon vain yhden kerran ja konserniin kuuluvilla yhteisöillä on oikeus määrätä, mikä
konsernin jäsenyhteisöistä jäsenmaksun maksaa.
Yhteistyöjäsenten jäsenmaksut määrää hallitus.

7§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain huhti - toukokuun aikana.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus tulevalle toimikaudelle.
4. Määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksut.
5. Määrätään puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä toiminnantarkastajien palkkioiden
perusteet.
6. Toimitetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit.
7. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.
8. Valitaan hallituksen jäsenet.
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9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Asioista, jotka halutaan yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi, on jäsenten kirjallisesti ilmoitettava
hallituksen puheenjohtajalle vähintään kuukautta ennen kokousta. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
pidetään, jos vähintään 1/10 varsinaisista jäsenistä pyytää hallitukselta yhdistyksen kokouksen koolle
kutsumista tietyn kirjallisesti määrittelemänsä asian käsittelyä varten, kokous on pidettävä kuukauden
kuluessa pyynnön esittämisestä.

8§ Kokouskutsu
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kullekin jäsenelle kirjeellä, joka on annettava
postin kuljetettavaksi vähintään 14 päivää ennen kokousta tai jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen vähintään 14 pv ennen kokousta.

9§ Puhe- ja äänivalta yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä on viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon
perusteella seuraavat äänimäärät:
0 - 2 miljoonan euron liikevaihdosta
2-4
-”4–8
-”8 – 16
-”16 - 32
-”32 - 64
-”64 - 96
-”96 - 128
-”128 - 160
-”160 - 192
-”192 - 224
-”224 - 256
-”256 - 288
-”288 - 320
-”320 - 352
-”352 - 384
-”384 - 416
-”416 - 448
-”448 - 480
-”yli 480 miljoonaa euroa

1 ääni,
2 ääntä,
3 ääntä,
4 ääntä,
5 ääntä,
6 ääntä,
7 ääntä,
8 ääntä,
9 ääntä,
10 ääntä,
11 ääntä
12 ääntä,
13 ääntä,
14 ääntä
15 ääntä
16 ääntä,
17 ääntä,
18 ääntä
19 ääntä
20 ääntä.

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Vaalit toimitetaan
vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Yhteistyöjäsenillä on kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

10§ Hallituksen kokoonpano
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljästä
kahteentoista ( 4-12 ) jäsentä, jotka kaikki valitaan yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen kokouksessa.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenet on pyrittävä valitsemaan edustamaan jäsenten erilaisia toimintoja tasapuolisesti.
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Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen kokouksen
päättyessä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on
läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

11§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
1. Lain ja näiden sääntöjen mukaan hoitaa yhdistyksen asioita.
2. Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.
3. Seurata ja kehittää yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta jäsenten kannalta.
4. Päättää yhdistyksen kannalta merkittävistä logistiikka- ja liikennepoliittisista kannanotoista.
5. Pitää yhdistyksen talous terveessä kunnossa..
6. Esittää vuosikokoukselle tilinpäätös ja kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä tilikaudelta sekä
tehdä esitys talousarvioksi tulevalle tilikaudelle.
7. Päättää toimitusjohtajan palvelukseen ottamisesta ja erottamisesta sekä hänen työsuhteensa ehdoista.
8. Päättää asioista, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle.
9. Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan asioiden valmistelua varten.
10. Päättää yhteistyöjäsenten jäsenmaksun suuruus.

12§ Toimitusjohtajan tehtävät
Toimitusjohtajan tehtävänä on:
1. Valmistella ja esitellä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat.
2. Huolehtia yhdistyksen kokousten, hallituksen ja työvaliokunnan päätösten toimeenpanosta.
3. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi ja kehittämiseksi.
4. Johtaa hallituksen alaisuudessa yhdistyksen toimistoa.
5. Hallituksen toimeksiannosta ottaa palvelukseen ja erottaa muut toimihenkilöt sekä määrätä
henkilöstön työsuhteitten ehdoista.
6. Huolehtia hallituksen antamien ohjeiden mukaan yhdistyksen varojen hoidosta ja kirjanpidosta.
7. Huolehtia yhdistyksen tiedotustoiminnasta.
8. Suorittaa muut hallituksen hänelle antamat tehtävät.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kukin yksin
sekä hallituksen siihen erikseen oikeuttamat, kukin yksin.

14§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja tilikirjat liitteineen sekä hallituksen kertomus jätetään toiminnantarkastajille
tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja näiden tulee antaa siitä lausuntonsa
hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
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15§ Jäsenyyden lakkaaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
kirjallisesti taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ja jäsenyys raukeaa sen kalenterivuoden
lopussa, jona irtisanominen on tapahtunut.
Jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai jättää täyttämättä muut jäsenvelvoitteensa, tai menettelee vastoin lain vaatimuksia, ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja kokousten päätöksiä,
tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, voi yhdistyksen hallitus erottaa.
Erottaminen astuu voimaan välittömästi hallituksen tehtyä asiasta päätöksen, mutta erotettu jäsen on
velvollinen suorittamaan ennen eroamishetkeä erääntyneet maksut, olematta kuitenkaan oikeutettu
saamaan jo maksamiaan maksuja yhdistykseltä takaisin.

16§ Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia päätöksellä, jonka puolesta on yhdistyksen kokouksessa
annettu vähintään kolme neljännestä kokouksessa saapuvilla olleiden äänistä.
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä johonkin yhdistyksen toimintaa
lähellä olevaan tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

