
SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY:N SÄÄNNÖT 

Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksella 18.2.2022 

 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, ruotsiksi Finlands Transport och 

Logistik SKAL rf. Yhdistys voi käyttää epävirallisesti englanninkielistä nimeä Finnish Transport 

and Logistics SKAL, saksankielistä nimeä Finnlands Transport und Logistik SKAL e.v. ja 

venäjänkielistä nimeä Transport i Logistika Finlandii SKAL. Yhdistyksen kotipaikka on 

Helsinki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi. 

 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 

Liiton tarkoituksena on toimia kuljetuspalveluita tarjoavien yrittäjien ja yritysten sekä logistisia 

palveluja tarjoavien yritysten elinkeinopoliittisena edunvalvontajärjestönä, joka valvoo 

jäsenistöönsä kuuluvien yrittäjien ja yritysten toiminnallisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

etuja sekä edustaa jäsenistöään sitä koskevissa yhteisissä asioissa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi  

– neuvotella jäsenkuntansa puolesta valtiovallan ja eri etujärjestöjen kanssa kuljetus- ja 

logistiikka-alaa koskevista yleisistä kysymyksistä, tehdä näille jäsenistönsä taloudellista, 

yhteiskunnallista ja toiminnallista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä, toimia 

työmarkkinajärjestönä sekä tehdä aloitteita ja antaa logistiikkaa, tiekuljetuksia ja 

kuljetuselinkeinoa koskevia lausuntoja,  

– harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa,  

– tarjota jäsenyrityksilleen näiden yritystoimintaan liittyvää neuvontaa  

– toimia yhteistyössä eri maiden samaa tarkoitusperää ajavien järjestöjen kanssa,  

– suorittaa valtiovallan tai muun julkisen yhteisön sille antamia tehtäviä sekä  

– toimia muutoinkin jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi. 

 

3 § Jäsenet ja jäsenten suhde liittoon 

Liiton jäsenyhdistykseksi voi päästä jokainen näiden sääntöjen tarkoittamia kuljetuspalveluita 

tarjoavien henkilöiden tai oikeuskelpoisten yhteisöjen muodostama rekisteröity yhdistys, jonka 

liiton hallitus hyväksyy liiton jäseneksi. Edellä mainittuja yhdistyksiä, jotka toimivat joko liiton 

alueyhdistyksinä tai suoritealoittain erikoisjärjestöinä, kutsutaan näissä säännöissä 

jäsenyhdistyksiksi. Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry rinnastetaan alueyhdistykseen.  

Kuljetusyrittäjiä ja -yrityksiä, jotka kuuluvat jäseninä jäsenyhdistyksiin tai näiden 

jäsenyhdistyksiin, kutsutaan näissä säännöissä liiton jäsenyrityksiksi. Jäsenyritykset ovat 

kukin erikseen myös liiton jäseniä.  

Liiton hallitus voi hyväksyä liiton logistiikkajäseniksi sellaisia logistiikkapalveluja tarjoavia 

oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka eivät tarjoa kuljetuspalveluita omalla kuljetuskalustollaan.  



Konserniin kuuluvien kuljetusyritysten tai kaikkien niiden kuljetusyritysten, joilla on sama 

omistaja tai omistaja, jolla on määräysvalta kyseisissä kuljetusyrityksissä, on kuuluttava 

liittoon.  

Liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi liittokokous voi hallituksen esityksestä kutsua 

liiton tarkoitusperien hyväksi tarmokkaasti ja ansiokkaasti toimineita henkilöitä.  

Liiton hallitus voi hyväksyä liiton liitännäisjäseniksi kuljetuksia ja logistiikkaa palvelevia 

oikeuskelpoisia yhteisöjä. Liiton hallitus voi lisäksi hyväksyä liiton yhteistyöjäseniksi 

kuljetuselinkeinoa palvelevia tai sille kalustoa, tarvikkeita tai muita näihin verrattavia laitteita 

toimittavia yrityksiä ja tällaisten yritysten oikeuskelpoisia yhteenliittymiä.  

Liiton hallitus voi hyväksyä liiton veteraanijäseneksi henkilön, joka on ollut kuljetusyrittäjänä 

liiton jäsen, mutta joka ei enää tarjoa kuljetuspalveluita, tai häneen rinnastettavan henkilön, 

joka on toiminut liiton jäsenenä olleen yrityksen palveluksessa. Liiton veteraanijäsenellä on 

oikeus osallistua liittokokoukseen, jossa hänellä ei ole esityksenteko- eikä äänioikeutta.  

 

4 § Jäsenmaksut 

Liiton jäsenyritys suorittaa liitolle liittokokouksen määrittelemän jäsenmaksun. Jäsenmaksu 

koostuu joko perusmaksusta tai perusmaksusta ja automaksusta. Perusmaksun maksavat 

jäsenyritykset, joilla on enintään yksi kaupallisissa kuljetuksissa käytettävä moottoriajoneuvo. 

Jäsenyritykset, joilla on useampi kuin yksi kaupallisissa kuljetuksissa käytettävä 

moottoriajoneuvo, maksavat perusmaksun lisäksi kaikista moottoriajoneuvoistaan 

automaksun näiden moottoriajoneuvojen lukumäärän perusteella enintään 50 

moottoriajoneuvoon saakka. Automaksu voi erota eri ajoneuvoluokkien kesken. Liittokokous 

päättää vuosittain perusmaksun ja automaksujen suuruudet. 

Liittokokous voi päättää konsernilta tai niiltä yrityksiltä, joita tarkoitetaan 3 §:n 4 momentissa, 

perittävästä jäsenmaksun enimmäismäärästä. 

Hallitus voi erityisten syiden niin vaatiessa vapauttaa jäsenyrityksen osaksi tai kokonaan 

jäsenmaksun maksamisesta. Erityisiksi syiksi voidaan katsoa erityiset taloudelliset syyt, 

jäsenhankinta ja muut sen kaltaiset syyt. 

Liitännäis-, logistiikka-, veteraani- ja yhteistyöjäsenten jäsenmaksut vahvistaa liiton hallitus. 

Nämä voivat olla keskenään erilaiset. Yhteistyöjäsenten ja logistiikkajäsenten jäsenmaksu 

määräytyy liikevaihdon mukaan. 

Liittokokous voi määrätä koko jäsenistöä koskevia ylimääräisiä jäsenmaksuja, joiden peruste 

on sama kuin varsinaisten jäsenmaksujen. 

Liiton hallitus määrää jäsenmaksun erääntymispäivän tai useampia erääntymispäiviä. Liiton 

hallituksen päätöksellä jäsenmaksun voi jäsenyyden syntymisvuonna maksaa kuukausierissä 

vain niistä kuukausista, jotka jäsenyys kattaa. Tällöin hallitus voi asettaa erityisiä maksuehtoja 

maksamisen varmistamiseksi. 

Liiton kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. 

 

5 § Jäsenyhdistysten ja jäsenyritysten asema ja oikeudet 

Jäsenyhdistys ja jäsenyritys on oikeutettu:  



– saamaan kuljetus- ja logistiikka-alaa sekä näitä elinkeinoja koskevat esityksensä liiton 

asianomaisten elinten tutkittaviksi toimenpiteitä varten,  

– saamaan liitolta tietoja ja neuvoja toiminnassaan sekä muita jäsenpalveluja, mikäli 

jäsenmaksut on maksettu,  

– ottamaan osaa liiton hallintoon lähettämällä näiden sääntöjen ja liiton päätösten mukaisen 

määrän edustajia liiton kokouksiin. 

 

6 § Liitosta eroaminen ja erottaminen 

Halutessaan erota liitosta tulee jäsenyhdistyksen ilmoittaa siitä pöytäkirjan otteella liiton 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eronnut 

jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta.  

Jäsenyhdistyksen erotessa liitosta, on siihen kuuluva jäsenyritys velvollinen eroamaan liitosta, 

ellei jäsenyritys ole jäsenenä toisen jäsenyhdistyksen kautta.  

Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin tämä on 

liittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella vahingoittanut 

liittoa tai ei enää täytä laissa taikka näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja. 

Erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole vuoden 

loppuun mennessä maksanut toimintakauden jäsenmaksua. 

 

7 § Liittokokous  

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain kesä-heinäkuussa liiton hallituksen määräämässä 

paikassa.  

Varsinaiseen tai ylimääräiseen liittokokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua 

kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  

Ylimääräisen liittokokouksen kokoontumisesta päättää liiton hallitus. Ylimääräinen liittokokous 

on kutsuttava koolle silloin, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) liiton jäsenyhdistyksistä, jotka 

edustavat samalla vähintään yhtä kolmasosaa (1/3) liiton jäsenyrityksistä, tai vähintään yksi 

kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisesti 

ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää. Liittokokous voi myös itse 

päättää ylimääräisen liittokokouksen pitämisestä.  

Varsinainen liittokokous valitsee keskuudestaan puhemiehistön ja muut tarpeelliset 

kokousvirkailijat. Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:  

1) Suoritetaan valtakirjojen tarkastus.  

2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

3) Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä 

tilintarkastuskertomus.  

4) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille.  

5) Päätetään hallituksen esityksen perusteella liiton toiminnan yleisistä suuntaviivoista, 

talouden perusteista sekä muista jäsenten kannalta laajaa merkitystä omaavista 

periaatekysymyksistä.  



6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.  

7) Päätetään liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten 

palkkioista, jäsenmaksuista sekä vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.  

8) Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa, joista ainakin toisen tulee olla KHT ja tilintarkastajain 

varamiehet sekä määrätään heidän palkkionsa.  

9) Valitaan kaksivuotiskaudeksi liiton hallituksen puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja ja II 

varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajaa 

kutsutaan näissä säännöissä liiton puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajia 

vastaavasti liiton varapuheenjohtajiksi.  

10) Käsitellään muut hallituksen ja jäsenyhdistysten esittämät asiat, jotka on jätetty 

hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen liittokokousta.  

 

8 § Edustus liittokokouksessa ja äänioikeus  

Liittokokoukseen, jossa valitaan hallitus ja/tai puheenjohtajat, liiton jäsenyhdistykset ovat 

oikeutettuja lähettämään yhden edustajan kutakin sellaista alkavaa neljääkymmentä (40) 

jäsenyritystään kohti, jotka jäsenyhdistyksellä on ollut jäsenenään edellisen kalenterivuoden 

viimeisenä päivänä.  

Liittokokoukseen, jossa ei valita hallitusta ja/tai puheenjohtajia, liiton jäsenyhdistykset ovat 

oikeutettuja lähettämään yhden edustajan jokaista alkavaa kahdeksaakymmentä (80) 

jäsenyritystään kohti, jotka jäsenyhdistyksellä on ollut edellisen kalenterivuoden viimeisenä 

päivänä.  

Liittokokouksessa, jossa valitaan hallitus ja/tai puheenjohtajat, kullakin jäsenyhdistyksen 

lähettämällä liittokokousedustajalla on neljäkymmentä (40) ääntä ja kullakin 

logistiikkajäsenellä on yksi (1) ääni. Liittokokouksessa, jossa ei valita hallitusta ja/tai 

puheenjohtajia, kullakin jäsenyhdistyksen lähettämällä liittokokousedustajalla on 

kahdeksankymmentä (80) ääntä ja kullakin logistiikkajäsenellä on yksi (1) ääni. Äänioikeutta 

on liittokokousedustajan käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenyhdistyksen lähettämä edustaja 

voi edustaa ainoastaan yhtä liiton jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistyksen lähettämän edustajan 

on oltava mukana kuljetuspalveluiden tarjoamista koskevassa yritystoiminnassa.  

Liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä asemansa perusteella on liittokokouksessa 

puhe- ja esityksenteko-oikeus, mutta ei äänioikeutta.  

Alueyhdistyksen ja erikoisjärjestön asiamiehellä sekä liitännäisjäsenillä on liittokokouksessa 

puhe- ja esityksenteko-oikeus. 

 

9 § Liiton hallitus  

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja ja II varapuheenjohtaja 

sekä liittokokouksen valitsemat vähintään 10 ja enintään 20 varsinaista jäsentä. Kullekin 

varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan liiton 

liittokokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten 

toimikausi alkaa välittömästi liittokokouksen tekemän valinnan jälkeen.  

Puheenjohtajana, I varapuheenjohtajana tai II varapuheenjohtajana voi siihen tehtävään 

valittu henkilö toimia yhtäjaksoisesti enintään neljä kaksivuotiskautta.  



Hallituksen jäsenet ja varajäsenet on valittava siten, että jokaisella sellaisella alueyhdistyksellä 

ja erikoisjärjestöllä on yksi varsinaisen ja yksi varajäsenen paikka, jonka jäsenyritysten 

automäärä on vähintään 200. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen on oltava jäsenyrityksessä 

toimiva henkilö.  

Varsinaisten jäsenten lisäksi liittokokous voi valita hallitukseen 0-3 neuvottelevaa jäsentä, 

joiden ei tarvitse olla jäsenyrityksessä toimivia henkilöitä. Neuvottelevilla jäsenillä on 

äänioikeus. Myös neuvotteleville jäsenille valitaan varajäsenet.  

Hallituksen puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina toimivat liiton 

varapuheenjohtajat.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet siihen kuuluvista. 

Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita kokouksessa käsiteltävistä aiheista riippuen. 

Tällaisella asiantuntijalla on hallituksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei 

äänioikeutta. 

 

10 § Hallituksen tehtävät 

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.  

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:  

1) kantaa ja vastata liiton puolesta,  

2) valita liiton toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat; hallitus voi asettaa keskuudestaan 

työvaliokunnan, johon myös toimitusjohtaja kuuluu, kokoontumaan tarvittaessa,  

3) hoitaa liiton asioita liittokokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,  

4) tehdä esityksiä ja aloitteita valtiovallalle ja muille päättäville elimille,  

5) ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja,  

6) laatia liiton vuosikertomus, tilinpäätös ja talousarvio sekä toimintasuunnitelma,  

7) kutsua kokoon liittokokous sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat. Hallituksen tehtävänä 

on lisäksi kutsua kokoon ylimääräinen liittokokous, jos siihen ilmaantuu erityistä aihetta ja  

8) hoitaa liiton omaisuutta ja päättää tarvittaessa liiton kiinteän tai irtaimen omaisuuden 

ostamisesta ja myymisestä. 

 

11 § Äänestykset  

Yhdistyksen kokouksen sekä yhdistyksen toimielinten päätökseksi tulee mielipide, jota on 

kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, ellei yhdistyslaissa tai näissä 

säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi mielipide, jota 

kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.  

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Liittokokouksen, hallituksen ja valiokunnan 

puheenjohtajan vaalissa tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä.  

Jos valittavia on vain yksi, eikä kukaan ehdokkaista saa äänestyksessä yli puolta annetuista 

äänistä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos ensimmäisessä 

äänestyksessä toiseksi ja kolmanneksi eniten ääniä saaneen ehdokkaan äänet menevät 



tasan, arpa ratkaisee, kumpi ehdokkaista jatkaa toiselle kierrokselle. Valituksi tulee ehdokas, 

joka saa tässä äänestyksessä äänten enemmistön. Jos annetut äänet menevät tasan, arpa 

ratkaisee vaalin voittajan. 

 

12 § Kustannukset 

Liittokokousedustajien matka- ym. kustannuksista huolehtivat jäsenyhdistykset.  

Hallituksen kokouskustannuksista vastaa liitto. 

 

13 § Liiton toimitusjohtajan tehtävät 

Liiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on erityisesti:  

1) toimia liiton tarkoitusperien mukaisesti liiton jäsenistön etujen huomioon ottamiseksi 

yhteiskunnassa,  

2) huolehtia liittokokouksen ja hallituksen päätösten toimeenpanosta,  

3) johtaa liiton toimistoa ja järjestää siellä olevat työt,  

4) ottaa palvelukseen ja erottaa ne liiton toimihenkilöt, joiden ottamista tai erottamista ei ole 

määrätty liiton hallituksen tehtäväksi sekä vahvistetun talousarvion mukaisissa rajoissa 

määrätä heidän työ- ja palkkaehtonsa ja  

5) suorittaa muut hallituksen hänelle antamat tehtävät. 

 

14 § Tilit 

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne ennen kunkin maaliskuun 10. päivää 

annettava tilintarkastajille, joiden tulee ennen maaliskuun 31. päivää antaa lausuntonsa. 

 

15 § Nimen kirjoittaminen 

Liiton nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin 

yksin. Hallitus voi lisäksi oikeuttaa liiton toimi- tai luottamushenkilön kirjoittamaan yksin liiton 

nimen. 

 

16 § Kokouskutsu 

Kokouskutsut liittokokouksiin toimitetaan kirjallisesti jäsenille. Kutsu voidaan lähettää myös 

sähköpostilla. Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on postitettava 30 päivää ja ylimääräiseen 

liittokokoukseen 7 päivää ennen kokousta. 

 

17 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 

Ehdotuksia näiden sääntöjen muuttamisesta voi tehdä hallitus tai jäsenyhdistys. 

Jäsenyhdistyksen on tehtävä se kirjallisesti liiton hallitukselle, jonka tulee antaa ehdotuksesta 

lausuntonsa liittokokoukselle. Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen tulee saada yli 



puolet äänestyksessä annetuista äänistä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3 momentissa 

säänneltyjä vaalin toimittamistapaa, jäsenen äänimäärää, toimielimen kokoonpanoa ja 

jäsenen maksuvelvollisuutta koskevia sääntömuutoksia, joiden on saatava taakseen kolme 

neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.  

Liiton purkamista koskevaa päätöstä on käsiteltävä kahdessa perättäisessä, vähintään 

kahden kuukauden väliajoin pidettävässä liittokokouksessa. Päätös liiton purkamisesta on 

kummassakin kokouksessa hyväksyttävä siten, että sitä on kannattanut vähintään 3/4 

toimitetussa äänestyksessä annetuista äänistä.  

Liiton purkautuessa luovutetaan jäljelle jääneet varat johonkin yleishyödylliseen, liiton 

toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. 

 

18 § Siirtymämääräys 

Liiton sääntöjen 3 §:ää ei sovelleta sellaiseen liiton jäsenyhdistyksen jäsenyritykseen, jonka 

jäsenyys jäsenyhdistyksessä on syntynyt ennen 7.6.2003 ja joka ei ole sen jälkeen tullut liiton 

jäseneksi. Näiden jäsenyritysten osalta liiton jäsenmaksun suorittaa liitolle jäsenyhdistys.  

 

 


