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1 §
Yhdistyksen nimi ja tarkoitus
Yhdistyksen nimi on Kaivosteollisuus ry, ruotsiksi Gruvindustri rf,
kansainvälisessä toiminnassa käytetään lisäksi epävirallista nimeä
FinnMin.
Kaivosteollisuus ry on kaivosteollisuuden tutkimusta, suunnittelua,
malmien ja mineraalien etsintää, maankamaran hyödyntämistä
kaivamalla tai louhimalla sekä kaivostuotteiden jalostusta
rikastamalla, hiomalla, murskaamalla, sahaamalla tai niihin
rinnastettavilla menetelmillä, sekä näiden toimintojen edellyttämien
koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden suunnittelua, valmistusta,
palvelujen tuottamista ja kauppaa harjoittavien yritysten
toimialajärjestö. Yhdistys voi tehdä yhteistyösopimuksia muiden
yhdistyksen toimialaan liittyvien yhteisöjen kanssa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaivosteollisuuden yleisiä ja
yhteisiä toimintaedellytyksiä, yleistä edunvalvontaa lainsäädännön
alueella ja suhteessa viranomaisiin sekä lisätä alan yritysten
yhteiskuntavastuuta ja sekä ympäristö- ja
työturvallisuustietoisuutta, organisoida ja koordinoida jäsentensä
yhteisiä tutkimushankkeita sekä kehittää jäsentensä välistä
yhteistoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a) laatii viranomaisille kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä
koskevia kannanottoja ja lausuntoja;
b) toimii Suomen kaivosteollisuuden edustajana Euroopan unionissa ja
muissa kansainvälisissä yhteistyöelimissä;
c) kehittää kaivosteollisuuden logistiikkaa ja standardisointia;
d) osallistuu tutkimushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen
ohjaustasolla; sekä
e) myös muilla kuin edellä mainittuun toimintaan rinnastettavilla
tavoilla edistää jäsentensä etua; ja
f) yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin
yhdistyksiin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tavoitteita.
2 §
Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
3 §
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Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen yritysjäseniksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä
hyvämaineisiksi tunnettuja oikeuskelpoisia, 1 §:ssä mainittua
toimintaa harjoittavia yrityksiä (yritysjäsen).
Yhteisöjäseniksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä vastaavalla
alalla toimivia oikeuskelpoisia tutkimus- tai oppilaitoksia tai
rekisteröityjä yhdistyksiä (yhteisöjäsen).
Yhdistyksen kannatusjäseniksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä
hyvämaineisiksi tunnettuja oikeuskelpoisia, yhdistyksen
yritysjäseniä palvelevaa neuvonta- tai muita palveluja tuottavia
yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa
läsnäolo- tai äänioikeutta (kannatusjäsen).
Yritys- ja yhteisöjäsenten tulee toiminnassaan sitoutua Kestävän
kaivostoiminnan verkoston toimintaperiaatteisiin. Kaivostoimintaa
tai malminetsintää harjoittavien yritysjäsenten on lisäksi
tuotettava Kestävän kaivostoiminnan verkoston
Yhteiskuntavastuuraportin laatimiseen tarvittavat tiedot vuosittain.
Kaivostoimintaa harjoittavien yritysjäsenten tulee lisäksi sitoutua
Kestävän kaivostoiminnan verkoston Kaivosvastuujärjestelmän tai sitä
vastaavan muun vastuullisuussitoumuksen käyttöön vuodesta 2021
eteenpäin.
Malminetsintää harjoittavien yritysjäsenten tulee sitoutua Verkoston
hyväksymän malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän tai sitä
vastaavan muun vastuullisuussitoumuksen käyttöön vuodesta 2021
eteenpäin.
Yhdistyksen kokous voi antaa tarkempia määräyksiä tai sääntöjä
näiden vaatimusten täyttämisestä. Yhdistyksen hallitus päättää, onko
yritysjäsenen noudattama muu vastuullisuusjärjestelmä sellainen,
että se täyttää yhdistyksen sääntöjen vaatimukset.
Jäsen ilmoittaa yhdistyksen yhdistykselle edustajansa ja hänen
varahenkilönsä nimen. Näiden välityksellä hoidetaan yhdistyksen ja
jäsenen yhteydenpito ja nämä henkilöt voivat myös edustaa jäsentä
yhdistyksen kokouksissa ilman erillistä valtakirjaa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Jäsen, joka muistutuksesta huolimatta laiminlyö jäsenmaksun
suorittamisen, vahingoittaa menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella yhdistyksen etuja tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan
hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Ero tulee voimaan
heti kun sitä koskeva ilmoitus on tullut jäsenelle. Eroava tai
erotettu jäsen maksaa täyden jäsenmaksun erovuodeltaan. Se ei ole
oikeutettu saamaan takaisin jo maksamiaan jäsen- tai muita maksuja
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eikä sillä ole osuutta yhdistyksen varoihin.
4 §
Yhdistyksen toiminnan rahoitus
Yritysjäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden
yhdistyksen syyskokous päättää vuodeksi kerrallaan. Yritysjäsenen
jäsenmaksu perustuu yrityksen ennen kokousta viimeksi päättyneen
tilikauden liikevaihdon siihen osaan, joka liittyy yhdistyksen
toimintaan. Yhteisöjäsenet maksavat luokan 1 mukaisen jäsenmaksun
(perusjäsenmaksu).
Jäsenmaksuluokat ovat seuraavat:
Jäsenmaksuluokka
Liikevaihto (miljoonaa euroa)
Luokka I
0,0-0,5
Luokka II
0,5-15,0
Luokka III
15,0-30,0
Luokka IV
30,0-45,0
Luokka V
45,0-60,0
Luokka VI
60,0Kannatusjäsenillä on neljä maksuluokkaa. Kannatusjäsen valitsee itse
haluamansa maksuluokan, jonka suuruuden vuosittain päättää
syyskokous. Jäsenten oikeudet eivät riipu jäsenmaksutasosta.
Uuden jäsenen jäsenmaksu määräytyy siten, että edellä mainitun
määräytymisperusteen mukaisesta jäsenmaksusta maksetaan vain se osa,
joka vastaa niitä täysiä kalenterivuoden kuukausia, jotka uusi jäsen
liittymisvuotenaan on yhdistyksen jäsenenä.
Jäsenmaksut maksetaan hallituksen määräämässä ajassa.
5 §
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Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 8-12 jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta ja heidän tulee olla yhdistyksen
yritysjäsenen tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa.
Hallituksen jäsenenä voi olla myös henkilö, joka on ollut toiminut
edellisen kolmen vuoden aikana edellä mainitun yhtiön palveluksessa.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) jäsentä,
kun hallituksessa on 8-10 jäsentä, ja kolme (3) jäsentä, kun
hallituksessa on 11-12 jäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuorot
ratkaistaan arvalla.
Jäsenet valitaan syyskokouksessa kuitenkin siten, että joka toinen
vuosi valitaan puheenjohtaja ja joka toinen toinen vuosi
varapuheenjohtaja.
Hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan henkilöitä, jotka
mahdollisimman tasapuolisesti edustavat yhdistyksen jäsenistön
erityisaloja niiden merkityksen suhteessa.
Hallituksen jäsenten äänestys ja vaali suoritetaan äänestys- ja
vaalijärjestyksen sekä näiden sääntöjen mukaisesti.
6 §
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kolme jäsentä sitä
vaatii, kuitenkin vähintään kerran kummankin vuosipuoliskon aikana.
Hallitus on päätösvaltainen neljän jäsenen ja puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan ollessa läsnä. Hallituksen päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä siten, että eniten ääniä saanut
ehdotus voittaa.
Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
7 §
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
- valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua
yhdistyksen kokous koolle;
- toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset;
- seurata kehitystä yhdistyksen toimialalla sekä ryhtyä
toimenpiteisiin, jotka ovat omiaan edistämään sen tarkoitusta;
- hyväksyä tai hylätä jäsenhakemukset ja ylläpitää jäsenrekisteriä;
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- hallita yhdistyksen varoja ja omaisuutta;
- tehdä yhteistyösopimuksia kansallisten ja kansainvälisten
yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa;
- päättää tutkimushankkeisiin osallistumisesta;
- laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma esitettäväksi
syyskokoukselle;
- esittää kevätkokoukselle kertomus hallinnosta ja yhdistyksen
toiminnasta;
- yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muiden tarpeellisten
toimihenkilöiden palkkaaminen ja erottaminen sekä heidän tehtäviensä
määrittely;
- erottaa jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, on
toiminut yhdistyksen edun vastaisesti tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja; sekä
- huolehtia asioista, jotka näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan
eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle.
8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi antaa
nimenkirjoitusoikeuden myös toiminnanjohtajalle.
9 §
Neuvottelukunnat ja työryhmät
Yhdistyksellä voi olla kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden
yhteiskuntavastuuta koskevia asioita neuvottelukuntana hoitava
Kestävän kaivostoiminnan verkosto. Yhdistyksellä voi olla myös muita
neuvottelukuntia.
Neuvottelukunta vahvistaa itselleen säännöt sekä valitsee itselleen
puheenjohtajan ja muita tarpeellisia toimielimiä sääntöjensä mukaan.
Neuvottelukuntaan voidaan kutsua jäseniä myös yhdistyksen
ulkopuolelta.
Hallitus voi lisäksi asettaa yhdistyksen toimintaa tukevia muita
työryhmiä, joihin voidaan kutsua jäseniä myös yhdistyksen
ulkopuolelta.
10 §
Vaalivaliokunta
Vaalivaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja
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varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja. Valiokunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä syyskokoukselle ehdotus
hallituksen jäseniksi erovuoroisten ja kesken toimikautensa
eronneiden tilalle sekä tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi
tai tilintarkastusyhteisöksi.
11 §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous
joulukuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistys kokoontuu tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan pitää hallituksen kutsusta
tai vähintään kymmenesosan yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden
toiminnasta;
2) esitetään tilintarkastuskertomus ja käsitellään mahdollinen
hallituksen selitys;
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; sekä
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja määrätään yritys- ja
yhteisöjäsenten jäsenmaksut jäsenmaksuluokittain sekä
kannatusjäsenten jäsenmaksut maksuluokittain;
2) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle 5 §:ssä
mainitulla tavalla;
3) vahvistetaan tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkiot;
4) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä vastaava määrä
varatilintarkastajia, kuitenkin jos tilintarkastajaksi valitaan KHTtilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita; sekä
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Lisäksi käsitellään ne asiat, jotka hallitus esittää tai yhdistyksen
jäsenet jäljempänä mainitulla tavalla ovat esittäneet.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin
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päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai kokouksen aikana
(etäosallistuminen). Tarkemmista määräyksistä päätetään yhdistyksen
äänestys- ja vaalijärjestyksessä.
12 §
Kokouskutsut
Hallituksen on lähetettävä kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen
kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kirjallisena
pidetään myös sähköpostitse tai muulla teknisellä apuvälineellä
jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetettyä kutsua.
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä vastaavasti
viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.
Ylimääräisen kokouksen kutsusta on käytävä ilmi esille tulevat
asiat. Muita kysymyksiä kokouksessa ei voida ottaa käsiteltäväksi.
Kutsussa yhdistyksen kokoukseen on mainittava, jos etäosallistuminen
kokoukseen on mahdollista.
13 §
Jäsenten esitykset kokoukselle ja äänioikeus
Jotta jäsenten esitykset käsiteltäisiin varsinaisessa kokouksessa,
ne on tehtävä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai
toiminnanjohtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.
Jokaisella jäsenmaksun maksaneella, kokouksessa edustettuna olevalla
jäsenellä, lukuunottamatta kannatusjäsentä, on yksi ääni ja
yritysjäsenellä lisäksi ääni kutakin täyttä perusjäsenmaksumäärää
kohden, jolla jäsenen viimeksi veloitettu ja maksettu jäsenmaksu
ylittää perusjäsenmaksun.
Äänestyksessä saadaan käyttää valtakirjaa. Kukaan ei kuitenkaan saa
äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1 /5) kokouksessa
edustettuna olevasta äänimäärästä. Kokouksen päätös on esitys, jonka
puolesta enimmät äänet on annettu. Kokouksen puheenjohtajaa
valittaessa on kullakin vain yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa. Äänestys suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.
14 §
Pöytäkirja
Yhdistyksen kokouksissa pitää kokouksen valitsema henkilö
pöytäkirjaa, ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä puheenjohtaja
allekirjoittavat sen. Kopio pöytäkirjasta lähetetään kaikille
jäsenille. Hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa pitää kokouksen
valitsema henkilö, joka allekirjoittaa sen puheenjohtajan kanssa.
Kopio pöytäkirjasta lähetetään kaikille hallituksen jäsenille.
15 §
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Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
16 §
Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen
kahdessa perättäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään
kuukauden väliajoin.
17 §
Ohjesäännöt
Yhdistyksen kokous voi antaa ohjesääntöjä. Ohjesäännöt tulevat
yhdistyksen jäseniä sitoviksi, kun ne on yhdistyksen kokouksessa
hyväksytty. Ohjesääntöjen voimaan saattamista, muuttamista tai
poistamista koskeva päätös voidaan tehdä tavallisella
enemmistöpäätöksellä yhdessä yhdistyksen kokouksessa.
18 §
Yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö
Yhdistyksen purkamista tarkoittava päätös on tehtävä vähintään
kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään
kuukauden väliajoin.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen
viimeisen kokouksen määräämällä tavalla johonkin sen toimintaa
lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

