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Puuenergia +  

Turveteollisuusliitto +   
 Pellettienergiayhdistys = 

 

Bioenergia ry  



Järjestön nimi ja kotipaikka (sääntöjen 1§): 

 

• Järjestön nimi on BIOENERGIA ry 
– Omassa hallussa on jo samanniminen lehti ja nettiosoite 

 

• Järjestön kotipaikka on Helsinki  

 

 

 

Järjestön nimi ja kotipaikka 



Järjestön tarkoitus (sääntöjen 2§): 

 
Bioenergia ry:n tarkoituksena on edistää bioenergian 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.  

Uuden järjestön päälinjaukset (1) 



Osaamista, jäsenpalveluja, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. 
Järjestön tavoitteena on edistää uusiutuvan biomassan 
käyttöä energiantuotannossa ja turvata turpeen nykyinen 
käyttötaso.  

I. Laaja jäsenkunta 

II. Monipuoliset palvelut jäsenille 

III. Tehokas ja osaava organisaatio 

IV. Bioenergia-alan näkyvä viestijä 
– seminaarit, Bioenergia-lehti ja nettiviestintä  

V. Toimiala verkostoitunut   

VI. Hyvät yhteydet poliittisiin päättäjiin ja mediaan 

VII. Alan vetovoimaisuus paranee 

VIII. Keskeinen ja arvostettu lausunnonantaja säädösten 
valmistelussa 

Bioenergia ry = 



• Hoitaa alan edunvalvontaa Suomessa ja EU:ssa 

• Raportoi jäsenille energiapolitiikasta ja lainsäädännöstä 

• Tarjoaa neuvontaa, uutisseurantaa ja jäsentiedotteita 

• Järjestää alan parhaat seminaarit 

• Julkaisee Bioenergia –lehteä 

• Järjestää päättäjätapaamisia 

• Avustaa jäseniä markkinoinnissa ja osallistumisessa 
kansainvälisille messuille 

 

  Bioenergia-alan ykköskohtaamispaikka ! 

Jäsenpalvelut 



Toimisto/tehtävät: 
Toimitusjohtaja 
3 toimialapäällikköä (puu, turve, pelletti) 
Viestintäpäällikkö 
Assistenttipalvelut (osa-aikaisena) 
Mahdolliset asiantuntijat (erillinen poolirahoitus) 
 

Hallitus 

Bioenergia ry 

Messut, julkaisut 
ja seminaarit 

Edunvalvonta 
Jäsenpalvelut ja 

viestintä 



Hallinto 

Hallitus (1+11 jäsentä alkuvaiheessa, hallitus 9-13)  

Polttoaineen tuottajat ja käyttäjät Vaalivaliokunta 
5 paikkaa 

Vaalivaliokunta esittää hallitukseen 
kokoonpanoa, joka kattaa: 
- Maanomistuksen 
- Urakoinnin 
- Metsäteollisuuden 
- Energiantuotannon 
- Teknologian 
- Tutkimuksen/koulutuksen 
- Polttoaineiden tuotannon 

Kansainvälisten asioiden koordinaatio 

Jäsenpalvelut, viestintä 

Toteuttava organisaatio 

Järjestöt (3)  Puu (2) Voimalaitokset/ 
tuottajat (2) 

Turve (2) Teknologia ja 
muut (3) 

Strateginen taso 

Messut, julkaisut ja seminaarit (mahdollisesti Oy-muotoinen) 

Puuenergia Turve 
Pelletti ja 

pienkäyttö 

Bionesteet, 
biokaasu ja 

jalosteet 

Valiokunnat 

Valiokunnat voivat perustaa määräaikaisia työryhmiä ja käyttää asiantuntijoita 

Ympäristö ja kestävä kehitys 



 13.10.2011 

Hallitus 

• Yleinen kokous valitsee hallituksen jäsenet syyskokouksessa  
– Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, maksimi kuusi vuotta 

yhtäjaksoisesti 

• Hallitus päättää  
– yhdistyksen strategiset linjaukset 

– järjestön kannanotoista valiokuntien ja toimitusjohtajan esitysten 
pohjalta  

– valiokuntien perustamisesta (pois lukien vaalivaliokunta) ja jäsenistä 
sekä ohjaa valiokuntien työskentelyä 

• Hallitus valitsee vuosittain 1. ja 2. varapuheenjohtajan 
keskuudestaan 

• Vastaa muista yhdistyksen hallituksen tehtävistä  



 13.10.2011 

Toimitusjohtaja 

• Johtaa toimiston operatiivista toimintaa 

• Toimeenpanee  hallituksen päätökset  

• Toimii hallituksen kokouksien sihteerinä 

• Toimitusjohtajan valitsee hallitus,  
– BIOENERGIA ry:n uusi tj. aloittaa 1.6.2012  

• Toimitusjohtaja päättää siitä viedäänkö valiokunnan tai 
toimiston valmistelema lausunto tai tiedote hallituksen 
hyväksyttäväksi ennen julkistamisia  

• Toimitusjohtajan esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja 



 13.10.2011 

Valiokunnat 

• Valiokunnan koko 4-7 jäsentä 
• Valiokunta laatii osuutensa toimintasuunnitelmaan 
• Valiokuntarakenteessa huomioidaan mukaan lähtevien 

yhdistysten tarpeet 
• Hallitus päättää valiokunnan jäsenistä 
• Valiokunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen, sihteerinä 

toimii yhdistyksen toimihenkilö 
• Valiokunta voi hallituksen päätöksellä toteuttaa omia 

projektejaan ja hankkia lisäresursseja ulkopuolisella 
rahoituksella.  

• Valiokunta valmistelee lausuntoja ja tiedotteita omissa 
asioissaan. Toimitusjohtajan harkinnan mukaan lausunnot ja 
tiedotteet hyväksyy joko hallitus tai toimitusjohtaja (tai hänen 
valtuuttamansa). 



 13.10.2011 

Vaalivaliokunta 

• Vaalivaliokunnan valitsee vuosikokous (keväällä) 

 

• Vaalivaliokunnan jäsenet pääsääntöisesti hallituksen ex-
jäseniä 

– puheenjohtaja edellisestä vaalivaliokunnasta (jatkuvuus) 

– edustettava tasapuolisesti jäsenistöä 

 

• Tekee jäsenkokoukselle ehdotuksen hallituksen 
puheenjohtajasta ja kokoonpanosta  



 13.10.2011 

Jäsenmaksut 2012 ja äänimäärä yhdistyksen 
yleisissä kokouksissa 

          Jäsenmaksu 2012    Äänimäärä 

• Henkilöjäsenet              40 €    1 

• Organisaatiojäsenten jäsenryhmät: 
 - yritysten jäsenmaksut yrityksen bioenergialiikevaihdon mukaan 

• Pienet yritykset alle 0,5 milj. euroa ja pienet yhteisöt  250 €  10 

• Pienehköt yritykset (0,5 – 1 milj. euroa), oppilaitokset  

      ja keskisuuret yhteisöt    500 €  10 

• Keskisuuret yritykset (1 – 3 milj. euroa) ja alan yhteisöt     1.500 €  10 

• Suurehkot yritykset (3 - 10milj. euroa)                             3.000 €  10 

• Suuret yritykset (yli  10 milj. euroa)               10.000 €    20 

• Kantajäsenet                           20.000 €              40 



 13.10.2011 

Aikataulu 

• 1.6.2012 toimisto avataan Helsingissä 

• Mukaan lähtevien järjestöjen toiminta siirtyy uudelle 
yhdistykselle ja  ”vanhojen” yhdistysten toiminta päättyy sitä 
mukaa kun niiden yleiset kokoukset ovat siitä päättäneet.  



 13.10.2011 

Jäsenmaksujen perintä 2012 - 

1.1.2012 

Vanhat yhdistykset perivät jäsen- 

maksut v. 2012 alussa.  

Jäsenmaksut käytetään alkuvuoden 

normaalin toiminnan rahoittamiseksi 

ja toimintojen päättämiseen sekä 

uuden järjestön alkurahoitukseen 

(kantajäsenyys).  

1.1.2013 

Vanhat yhdistykset 

ovat lopettaneet 

toimintansa,  

eivätkä peri  

jäsenmaksuja.  

Uusi yhdistys perii perustajajäseniksi  

hakeutuneilta ”vanhoilta yhdistyksiltä”  

kantajäsenen jäsenmaksut, joilla pystytään 

rahoittamaan uuden yhdistyksen 

alkuvaiheen rahoitus. 

Uusi yhdistys perii jäseniksi hakeutuneilta 

yhteisöjäseniltä 70% jäsenmaksuista.  

Niillä rahoitetaan yhdistyksen toiminta 

1.6.2012 jälkeen. Vanhojen yhdistysten 

henkilöjäsenet hyväksytään uuden 

yhdistyksen jäseniksi ilman 

jäsenmaksuvelvoitetta v. 2012. 

Vuoden  

2013  

jäsenmaksut  


