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1 § Neuvottelukunta, sen toiminta-ajatus ja tarkoitus 
 
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta, lyhenne HANNE, englanniksi Chal-
lenging Recovery Management Board (CRMB), on suomalaisten johtavien, suunnittelevien, tekevien 
ja tutkivien jäsentensä yhteistyöverkosto.  
 
HANNE-prosesseissa yrityksiä kehitetään muilla kuin perinteisillä operatiivisen kehittämisen keinoil-
la. HANNE-prosesseissa kehitettävät yritykset voivat olla joko vaikeuksissa olevia, uutta suuntaa 
hakevia tai uudenlaisia markkinoiden mahdollisuuksia hyödyntäviä yrityksiä. 
 
Neuvottelukunnan tarkoituksena on luoda alalle eettiset säännöt ja nostaa jäsentensä osaamistasoa 
sekä edistää yritysjärjestely- ja kehitysprosessien tuloksellisuutta, hyviä käytäntöjä, parantaa yritys-
ten toimintaympäristöä, kilpailukykyä ja menestymistä. Neuvottelukunta toimii jäsentensä valta-
kunnallisena, toimialariippumattomana keskustelu- ja kohtaamispaikkana. 
 
 
2 § Neuvottelukunnan jäsenet 
 
Neuvottelukunnan jäseninä voivat olla neuvottelukunnan toimialueen mukaiset asiantuntijat:  
yritykset (yritysjäsen), yhteisöt (yhteisöjäsen) sekä kannattajat (kannattajajäsen). Asiamies ylläpitää 
jäsenistä luetteloa. Neuvottelukuntaan voidaan kutsua mukaan toiminnan kannalta tärkeitä viran-
omaistahoja.  
 
 
3 § Neuvottelukunnan toiminta 
 
Yritys-, yhteisö- ja kannattajajäsenet voivat nimetä Neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja tälle vara-
jäsenen.  
 
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. 
 
Neuvottelukunta valitsee Johtoryhmän jäsenet sekä näille tarvittaessa varajäsenet vuodeksi kerral-
laan. Johtoryhmään valitaan vähintään yksi edustaja rahoittaja- ja velkojajäsenistä, viranomaisista, 
ja alan toimijajäsenistä. Valinnassa huomioidaan eri osa-alueiden toimijat riittävän tasapuolisesti. 
Neuvottelukunnan puheenjohtajana voi toimia myös Neuvottelukuntaan kuulumattoman toimijan 
edustaja, jos Neuvottelukunta niin päättää. Johtoryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana 
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toimivat Neuvottelukunnan vastaavat henkilöt. Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja sekä korkeintaan 12 jäsentä.  
 
Johtoryhmä päättää uusien jäsenten ottamisesta. Johtoryhmä tiedottaa Neuvottelukunnalle uusista 
jäsenyyksistä. 
 
Johtoryhmä asettaa tarpeellisen määrän työryhmiä ja jaostoja, joiden toiminnasta asiamies vastaa. 
Johtoryhmä nimeää työryhmien ja jaostojen jäsenet, joiden ei tarvitse olla neuvottelukunnan jäse-
niä. 
 
 
5 § Asiamies ja sihteeripalvelut 
 
Neuvottelukunta ottaa itselleen asiamiehen. Yleinen Teollisuusliitto ry (YTL) hoitaa Neuvottelukun-
nan 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. 

Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.  

Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta erikseen sovittavan aikataulun mukaan. Jos Joh-

toryhmän kokouksessa käsitellään uuden jäsenen ottamista koskevaa asiaa tai sääntöjen muutta-

mista, on tästä mainittava kutsussa ja kutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta Joh-

toryhmän jäsenille. 

Johtoryhmä on päätösvaltainen, jos puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja on paikalla. Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheen-
johtajan ääni ratkaisee.  
 
 
7 § Eroaminen ja erottaminen Neuvottelukunnan jäsenyydestä 
 
Irtisanoutuminen tulee voimaan joko 1.7 tai 1.1. Irtisanoutuminen jäsenyydestä tulee ilmoittaa kir-

jallisesti asiamiehelle 6 kuukautta ennen ko. aikoja. Jäsenmaksu on kuitenkin maksettava myös irti-

sanoutumisajalta.   
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Jäsen voidaan erottaa Neuvottelukunnasta ja sen Johtoryhmästä joko sääntöjen rikkomisen tai mak-
samattomien jäsenmaksujen takia. Erottamiseen vaaditaan Neuvottelukunnan kahden kolmasosan 
äänten enemmistö. 
 
 
8 § Jäsenmaksut 
 
Neuvottelukunnan jäsenet vastaavat jäsenmaksun maksamisesta YTL:lle.  

Kukin Neuvottelukunnan jäsen maksaa jäsenmaksuna liitteessä 1 mainitun osuuden.  Jäsenmaksuis-

ta voi kertyä kohtuullista ylijäämää. Neuvottelukunta päättää jäsenmaksuista Johtoryhmän ehdo-

tuksesta Neuvottelukunnan vuosikokouksessa, mahdollisesta ylijäämästä ja sen käytöstä sekä jä-

seneduista. 

Suurehkoista, normaalista poikkeavista toimenpiteistä (selvitykset, raportit jne.) ja niistä aiheutu-
vien kustannusten jakamisesta sovitaan etukäteen erikseen Johtoryhmässä. 
 
 
9 § Sääntöjen muuttaminen 
 
Neuvottelukunta päättää näiden sääntöjen muuttamisesta. Jos Neuvottelukunnan kokouksessa kä-
sitellään 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. YTL tekee laskelman. 
 
 
11 § Sääntöjen hyväksyminen 
 
Säännöt on hyväksytty Neuvottelukunnan perustamiskokouksessa 15.6.2015. 
Sääntöjä on muutettu (§2, §4, §6) Neuvottelukunnan päätöksellä 27.11.2017. 
 

 


