
 

   
 

Bioenergia ry:n säännöt 1.1.2022 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Bioenergia ry, ruotsiksi Bioenergi rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan 

käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä The Bioenergy Association of Finland. Yhdistyksen 

kotipaikka on Helsinki.    

2. Tarkoitus ja toiminta L 

Bioenergia ry:n tarkoituksena on: 

edistää bioenergian, biohiilen ja turpeen tuotannon, käytön, kilpailukyvyn ja 

taloudellisuuden yleisiä edellytyksiä kestävästi. Yhdistys edistää eri tuotantomuotojen 

tasapuolisuutta ottaen huomioon biomassan käytöstä saatavan jalostusarvon. Yhdistys 

edistää toimialan osaamista ja jäsentensä välistä yhteistyötä sekä parantaa alan yleisiä 

toimintaedellytyksiä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

• seuraa ja edistää alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita ja 

esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja    

• kokoaa ja julkaisee toimialaa koskevia tilastoja.    

• osallistuu alaan liittyviin työryhmiin ja vaikuttaa alaa koskevan lainsäädännön, standardien 

ja menettelytapojen kehittämiseen   

• ylläpitää yhteyksiä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin, sidosryhmiin ja 

tutkimukseen sekä edistää alan yhteistoimintaa.    

• harjoittaa sisäistä ja ulkoista viestintää ja tiedotusta julkaisemalla painotuotteita ja 

sähköistä viestintää, järjestämällä tiedotustilaisuuksia, julkistamalla tiedotteita sekä 

osallistumalla näyttelyihin ja messuihin.    

• järjestää koulutus‐ ja tiedotustilaisuuksia, alan kokouksia sekä kotimaisia ja kansainvälisiä 

seminaareja ja konferensseja.   

• neuvoo jäsenistöään alan kaupallisissa, hallinnollisissa, teknisissä ja ympäristöllisissä 

kysymyksissä.    

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen 

yhdistykselle itselleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, 

avustuksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.    

3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa yhteisöjäsen tai luonnollinen 

henkilö, jolla on kiinnostusta toimialaan ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Yhteisöjäseninä voi olla oikeuskelpoisia yrityksiä ja yhteisöjä. Yhdistyksen hallitus päättää 

yhdistyksen kokouksen hyväksymän taulukon mukaisesti, käsitellessään jäseneksi 

hyväksymistä yritysten jäsenryhmän niiden yhdistyksen edunvalvonnan piirissä olevan 

toiminnan liikevaihdon perusteella ja muiden yhteisöjen jäsenryhmän niiden toiminnan 

laajuuden perusteella. Jäsenryhmät ovat seuraavat (suluissa on jäsenen äänimäärä 

yhdistyksen kokouksissa): 

Henkilöjäsenet (1 ääni)    

  



 

   
 

Yhteisöjäsenet 

Yritysjäsenet          

• Pienet yritykset, (10 ääntä)           

• Pienehköt yritykset, (10 ääntä)    

• Keskisuuret yritykset, (10 ääntä)          

• Suurehkot yritykset, (10 ääntä) 

• Suuret yritykset, (20 ääntä) 

Muut yhteisöjäsenet          

• Pienet yhteisöt (10 ääntä)    

• Keskisuuret yhteisöt ja oppilaitokset, (10 ääntä)  

• Suuret yhteisöt, (10 ääntä)  

Yksi kokousedustaja saa äänestyksessä käyttää kokouksessa enintään 20 % paikalla olevista 

äänistä. Henkilö‐ ja yhteisöjäsenet voivat käyttää puhe‐ ja äänioikeuttaan yhdistyksen 

kokouksessa asiamiehen välityksellä, mikäli ovat antaneet asiamiehelle tätä koskevan 

valtakirjan. Yhteisöjäsenen siirtymisen, suostumuksensa mukaisesti, jäsenryhmästä toiseen 

jäsenryhmään hyväksyy yhdistyksen hallitus. Vuosikokous päättää hallituksen esityksestä 

jäsenryhmien liikevaihtorajoista ja toiminnan laajuuden kriteerit. Kunniajäseneksi voidaan 

hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti 

edistänyt ja tukenut yhdistyksen ajamia tavoitteita.    

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 

pöytäkirjaan. Mikäli jäsen eroaa yhdistyksestä, astuu ero voimaan sen vuoden lopussa, jona 

irtisanominen on tapahtunut. Jäsenen tulee noudattaa velvollisuuksiaan yhdistystä kohtaan 

koko irtisanomisajan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 

erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, 

joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 

säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.    

5. Jäsenmaksu    

Yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua. Jäseniltä 

perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. 

Yritysjäsenten jäsenmaksu määräytyy niiden yhdistyksen edunvalvonnan piirissä olevan 

toiminnan liikevaihdon suuruuden perusteella ja muiden yhteisöjen jäsenmaksu määräytyy 

niiden toiminnan laajuuden perusteella. Jäsen maksaa jäsenmaksunsa koko kalenterivuodelta, 

vaikka jäsenyys koskisi vain osaa vuotta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.    

6. Hallitus    

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu 9‐13 varsinaista 

jäsentä ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksen hallituksen 

puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi 

kalenterivuotta. Sama henkilö voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta. 

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toimitusjohtaja, joka ei ole hallituksen jäsen. 

Hallituksessa tulee olla edustettuna järjestön edustamien toimialojen eri sektoreiden 

jäsenkunta mahdollisimman kattavasti. Yhdistyksen kevätkokous valitsee vaalivaliokunnan, 

johon kuuluu viisi henkilöä. Se kartoittaa jäsenehdokkaita hallitukseen ja esittelee 



 

   
 

ehdotuksensa syyskokoukselle. Syyskokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista 

palkkioista. 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 vähintään puolet sen 

jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Varsinaisen jäsenen 

tulee estyneenä ollessaan kutsua varajäsenensä paikalle. Jokaisella läsnä olevalla hallituksen 

jäsenellä tai varsinaisen jäsenen tilalla olevalla varajäsenellä on yksi ääni. Äänestykset 

ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu hallituksen kokoukseen on 

lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.   

7. Toimitusjohtaja    

Hallitus valitsee yhdistykselle toimitusjohtajan, jonka tehtävänä on esitellä käsiteltävät asiat 

hallituksen kokouksissa sekä hoitaa yhdistyksen juoksevaa toimintaa hallituksen antamien 

suuntaviivojen mukaisesti. Toimitusjohtajan sopimuksesta mukaan lukien palkkaus, työsuhde‐

edut ja irtisanomisehdot päättää hallitus.    

8. Tilintarkastajat    

Syyskokouksessa valitaan tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja seuraavalle 

kalenterivuodelle. Molemmille tarkastajille valitaan myös varatarkastajat.    

9. Valiokunnat    

Yhdistys voi hallituksen päätöksellä perustaa erilaisia valiokuntia. Valiokunnat käsittelevät 

oman toimialansa erityiskysymyksiä ja raportoivat niistä yhdistyksen toimitusjohtajalle ja 

hallitukselle. Valiokunta valmistelee lausuntoja ja tiedotteita omissa asioissaan. 

Toimitusjohtajan harkinnan mukaan lausunnot ja tiedotteet hyväksyy joko hallitus tai 

toimitusjohtaja. Valiokunnat voivat hallituksen päätöksellä hankkia erillisrahoitusta tärkeäksi 

katsomiinsa hankkeisiin.    

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen    

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yksin yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tai 

kaksi (2) muuta henkilöä, jotka hallitus on erikseen määrännyt.    

11. Tilikausi    

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.    

12. Yhdistyksen kokoukset    

Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous 

pidetään tammi‐kesäkuussa ja syyskokous syys‐joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 

pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 

esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.      



 

   
 

13. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä jäsenille 

sähköpostitse tai postitetuilla kirjeillä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) 

viikkoa ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava 

kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen 

apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. 

14. Kokoukset    

Kokousten ajankohdasta ja paikasta päättää yhdistyksen hallitus. Hallituksen päätöksellä 

kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Kokoukset avaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.    

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo    

2. Valitaan kokouksella puheenjohtaja    

3. Valitaan kokouksella sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat    

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

5. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä 

tilintarkastajien kertomus.    

6. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään niistä toimista, joihin tilinpäätös, yhdistyksen 

hallinto ja tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan antama kertomus antavat aihetta    

7. Päätetään tili‐ ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille    

8. Valitaan vaalivaliokunta tekemään esitys hallituksen jäsenistä syyskokoukselle    

9. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsenet ottavat esille.    

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:    

1. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo    

2. Valitaan kokouksella puheenjohtaja   

3. Valitaan kokouksella sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat    

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

5. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksuista seuraavalle kalenterivuodelle    

6. Päätetään hallituksen jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajan ja/tai 

toiminnantarkastajan palkkioista seuraavalle kalenterivuodelle    

7. Kuullaan vaalivaliokunnan esitys ehdokkaista hallituksen jäseniksi. Kokous ei ole sidottu 

esitykseen. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 

sekä hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi 

kahdeksi kalenterivuodeksi    

8. Hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio    

9. Valitaan tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastajan ja varatarkastajat seuraavaksi 

kalenterivuodeksi    



 

   
 

10. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsenet ottavat esille.    

Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, joka on saanut enemmän kuin puolet 

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan antama ääni. 

Henkilövaalissa valituksi katsotaan henkilö, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee arpa. Kokouksessa otetaan myös käsiteltäväksi yhdistyksen jäsenen toivomat 

muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista on tehty hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 

neljä viikkoa ennen kokousta. Asioita, joita ei ole säädetyssä järjestyksessä ilmoitettu, voidaan 

kokouksen päätöksen mukaisesti ottaa käsiteltäväksi, vain mikäli vähintään 3/4 läsnä olevista 

äänistä sitä kannattaa. Kokous ei voi päättää asioista, jotka edellä mainitulla tavalla ovat 

tulleet käsiteltäviksi, mikäli ne koskevat yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen 

taloutta. Mikäli joku jäsenkokouksessa läsnä olevista vaatii, tulee äänestys suorittaa suljetuin 

lipuin    

15. Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan päätös purkamisesta kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen 

jäsenkokouksessa, joista toisen on oltava kevätkokous tai syyskokous ja niiden välisen ajan 

tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Molemmissa kokouksissa vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) 

annetuista äänistä purkamisen puolesta. Yhdistyksen varat jaetaan sen jälkeen, kun 

yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen siten kuin viimeiseksi 

pidetyssä kokouksessa on päätetty.    

16. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen    

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, jota kolme neljäsosan (3/4) 

enemmistö sääntömuutoksesta päättävässä kokouksessa annetuista äänistä kannattaa. 


