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Kuormankantajat -neuvottelukunta 
 
Neuvottelukunnan säännöt 
 
 
1 § Neuvottelukunta, sen toiminta-ajatus ja tehtävät 
 
Kuormankantajat -neuvottelukunta, lyhenne KUKA, on kuljetusapuvälineiden 
valmistajien ja niiden käyttäjien yhteistyöfoorumi, jonka jäseniä voivat olla 
puupakkausten, kuormalavojen ja muiden kuljetusapuvälineiden valmistajat ja korjaajat, 
lavakeskukset, pakkausten käyttäjät ja muut mahdolliset yhteistyötahot. 
 
Neuvottelukunnan tehtävät: 

 luoda ja ylläpitää tehokkaasti toimiva järjestelmä (säännöt) puusta tai muusta 
materiaalista valmistetuille pakkauksille ja niihin liittyville palveluille 

 vaikuttaa pakkauksiin liittyvään standardointiin (valmistus, korjaus, lajittelu) 
tavoitteena yhteensopivuus sekä tuote- ja henkilöturvallisuus 

 määrittelee lavakeskusten toiminnan kriteerit ja valvoo niitä auditoinneilla 

 toimii jäsentensä edunvalvojana uudelleenkäytettäviin pakkauksiin liittyvissä 
asioissa 

 tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista 

 järjestää keskustelutilaisuuksia alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa 

 edistää yhteistyötä pakkausten käyttäjien kanssa 

 osallistuu pakkauksiin liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön 

 tuottaa pakkauksiin liittyviä tilastoja 

 edistää ympäristölainsäädännön tavoitteiden toteutumista uudelleenkäytettävien 
kuljetuspakkausten avulla 

 omistaa ja hallinnoi FIN -lavojen oikeuksia. 
 
2 § Neuvottelukunnan jäsenet 
 
Neuvottelukunnan jäseninä voivat olla neuvottelukunnan toimialueen mukaiset yritykset 
(varsinainen jäsen) ja muut yhteisöt (kannatusjäsen). Yhteinen Toimialaliitto ry (YTL) 
ylläpitää jäsenistä luetteloa. Neuvottelukuntaan voidaan kutsua mukaan toiminnan 
kannalta tärkeitä viranomaistahoja. 
 
3 § Neuvottelukunnan toiminta 
 
Yritys-, yhteisöjäsenet voivat nimetä Neuvottelukuntaan yhden henkilön ja tälle 
varajäsenen. 
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Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden 
vuoden toimikaudeksi. 
 
Neuvottelukunta päättää vuosittain seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta. 
 
4 § Johtoryhmän toiminta 
 
Neuvottelukunnalla on Johtoryhmä, joka hoitaa operatiivisia asioita Neuvottelukunnan 
vuosittain päättämän toimintasuunnitelman pohjalta. 
 
Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2-4 jäsentä. 
Johtoryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat Neuvottelukunnan 
vastaavat henkilöt. Neuvottelukunta valitsee Johtoryhmän jäsenet sekä näille 
tarvittaessa varajäsenet vuodeksi kerrallaan. Valinnassa huomioidaan eri osa-alueiden 
toimijat riittävän tasapuolisesti. 
 
Johtoryhmä päättää uusien jäsenten ottamisesta. Johtoryhmä tiedottaa 
Neuvottelukunnalle uusista jäsenyyksistä. 
 
Johtoryhmä voi asettaa työryhmiä, joiden toiminnasta asiamies vastaa. Johtoryhmä 
nimeää työryhmien jäsenet, joiden ei tarvitse olla neuvottelukunnan jäseniä. 
 
5 § Asiamies ja sihteeripalvelut 
 
YTL nimeää neuvottelukunnalle asiamiehen. YTL hoitaa Neuvottelukunnan ja 
Johtoryhmän sihteeripalvelut ja toimistotyöt. 
 
6 § Neuvottelukunnan ja johtoryhmän kokoontuminen ja päätösvaltaisuus 
 
Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa, 
keväällä toukokuun loppuun mennessä ja syksyllä viimeistään marraskuussa. 
Marraskuun kokous on samalla Neuvottelukunnan vuosikokous. 
 
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun 
vähintään kolmasosa neuvottelukunnan äänivallasta on edustettuna paikalla 
puheenjohtajan edustama ääni mukaan lukien. Päätökset tehdään äänten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
 
Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta erikseen sovittavan aikataulun 
mukaan. Jos Johtoryhmän kokouksessa käsitellään uuden jäsenen ottamista koskevaa 
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asiaa tai sääntöjen muuttamista, on tästä mainittava kutsussa ja kutsu on lähetettävä 
viimeistään viikkoa ennen kokousta Johtoryhmän jäsenille. 
 
Johtoryhmä on päätösvaltainen, jos puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja on paikalla. Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
 
7 § Eroaminen ja erottaminen Neuvottelukunnan jäsenyydestä 
 
Irtisanoutuminen tulee voimaan joko 1.7 tai 1.1. Irtisanoutuminen jäsenyydestä tulee 
ilmoittaa kirjallisesti asiamiehelle 6 kuukautta ennen ko. aikoja. Jäsenmaksu on 
kuitenkin maksettava myös irtisanoutumisajalta. 
 
Jäsen voidaan erottaa Neuvottelukunnasta ja sen Johtoryhmästä joko sääntöjen 
rikkomisen tai maksamattomien jäsenmaksujen takia. 
 
8 § Jäsenmaksut 
 
Kukin Neuvottelukunnan jäsen maksaa jäsenmaksua YTL:lle liitteessä 1 mainitulla 
tavalla. YTL päättää jäsenmaksuista Johtoryhmän ehdotuksesta. 
 
Suurehkoista, normaalista poikkeavista toimenpiteistä (selvitykset, raportit jne.) ja niistä 
aiheutuvien kustannusten jakamisesta sovitaan etukäteen erikseen Johtoryhmässä. 
 
9 § Sääntöjen muuttaminen 
 
Neuvottelukunta päättää näiden sääntöjen muuttamisesta. Jos Neuvottelukunnan 
kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista, on tästä mainittava kutsussa ja kutsu 
on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta jäsenille. Sääntöjen muuttamista 
koskevaan päätökseen tarvitaan kuitenkin kahden kolmasosan äänten enemmistö. 
 
10 § Neuvottelukunnan lakkauttaminen 
 
Jos Neuvottelukunta päätetään lakkauttaa, niin Neuvottelukunta päättää mahdollisesti 
kertyneen jäsenmaksutulon ylijäämän käytöstä. 
 
11 § Sääntöjen hyväksyminen 
 
Säännöt on hyväksytty Neuvottelukunnan perustamiskokouksessa 20.4.2017. 


