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1 § Firma och hemort
Andelslagets firma är Metsäliitto
Osuuskunta, på engelska Metsäliitto
Cooperative. Nedan i dessa stadgar
används benämningen Metsäliitto.
Metsäliittos hemort är Helsingfors.
2 § Verksamhetsområde
Metsäliittos syfte är att verka för att
stödja medlemmarnas skogsbruk och
för att ordna marknadsföringen av det
virke som medlemmarna producerat
på ett ekonomiskt och tekniskt effektivt
sätt genom att eftersträva vinst och med
iakttagande av principen om hållbar
utveckling. För genomförande av detta
syfte kan Metsäliitto producera skogsbrukstjänster, köpa och sälja virke,
bedriva skogsindustri och annan
förädling av och handel med skogsbruksprodukter samt förvärva
fastigheter och värdepapper som är
nödvändiga för verksamheten. Även
andra än medlemmar kan utnyttja
Metsäliittos tjänster.
3 § Ansökan om medlemskap
		 och inledning av
		medlemskapet
Som medlem kan Metsäliittos styrelse
anta varje privatperson eller sammanslutning som besitter minst tre hektar
växtlig skogsmark i Finland, som är
villig att verka för det syfte som anges
i stadgarna och vars verksamhet inte
heller i övrigt strider mot stadgarna.
Med skogsägare jämställs också en
sådan privatperson eller sammanslutning som har bestående
besittningsrätt till skogen.
Den som vill bli medlem i Metsäliitto
ska till en av Metsäliittos styrelse
befullmäktigad person inlämna en
skriftlig ansökan i vilken han eller hon
kommunvis anger den totala arealen
växtlig skogsmark som han eller hon
äger eller besitter på ett bestående sätt.
Medlemskapet inleds när sökanden har
antecknats i Metsäliittos medlems- och
ägarförteckning.
4 § Medlemmarnas skyldighet
		 att teckna grundandelar
Grundandelens nominella belopp är en
(1) euro.
Grundandelens teckningspris är
andelens nominella belopp, om inte
fullmäktige eller styrelsen med fullmakt
av fullmäktige beslutar annat.
Varje medlems skyldighet att teckna
grundandelar bestäms utgående från
arealen av den skogsmark som
medlemmen äger och den kommun i
vilken skogsmarken är belägen, dock
så att medlemmen är skyldig att teckna
högst 30 000 grundandelar. För
fastställandet av grundandelarna indelas
landet i fem geografiska zoner. Antalet
grundandelar i den första zonen är 65, i
den andra 50, i den tredje 35, i den fjärde

22,5 och i den femte zonen 12,5 andelar
per hektar. En kommunförteckning,
av vilken antalet andelar per hektar
framgår, ingår som bilaga till dessa
stadgar.
Varje medlems skyldighet att teckna
grundandelar beräknas så att arealen
av den skogsmark som medlemmen
äger, angiven i hektar, multipliceras med
det fastställda antalet grundandelar per
hektar för kommunen i fråga, och
produkten höjs till närmaste hela tal.
Om en medlem förvärvar mer skogsmark eller överlåter skogsmark till
någon annan, beräknas hans eller
hennes skyldighet att teckna grundandelar på nytt på ovan nämnda sätt.
Om medlemmens skyldighet att teckna
grundandelar minskar, kan han eller hon
begära återbetalning av det belopp som
betalats för det överskjutande antalet
grundandelar på samma villkor som en
avgående medlem. Gör medlemmen
inte detta, kan de överskjutande grundandelarna för vilka full insats har betalats ändras till av styrelsen fastställda
tilläggsandelar.
5 § Betalning av grundandelar
Betalningen av grundandelar uppbärs
på det sätt som styrelsen bestämmer
ur köpeskillingen för virke som
mottagits av medlemmen eller på annat
sätt i pengar inom fem (5) år från dagen
för anslutning som medlem.
Om medlemmens skyldighet att teckna
grundandelar ökar med anledning av att
han eller hon förvärvar mer skogsmark
eller att stadgarnas bestämmelse om
skyldighet att teckna andelar ändras,
ska förhöjningen betalas inom fem (5) år
från det att den trädde i kraft.
Ränta eller överskottsåterbetalning till
en medlem innehålls för betalning av
grundandelarna tills medlemmens
grundandelar är till fullo betalda.
6 § Tilläggsandelar
Styrelsen kan besluta om att ge andra
andelar än grundandelar till medlemmarna. Sådana andelar kallas tilläggsandelar.
Medlem kan teckna tilläggsandelar endast om medlemmen har betalat sina
grundandelar till sitt fulla belopp.
Andelslaget kan ha A-tilläggsandelar och
B-tilläggsandelar samt Metsä1-tilläggsandelar och Metsä2-tilläggsandelar.
Antalet A-tilläggsandelar är minst en (1)
och högst en miljard femhundra miljoner
(1 500 000 000). Antalet B-tilläggsandelar är minst en (1) och högst trehundra miljoner (300 000 000). Antalet
Metsä1-tilläggsandelar och Metsä2tilläggsandelar har inte begränsats.
Det belopp som betalats för A-tilläggsandelar samt Metsä1- och Metsä2tilläggsandelar återbetalas till andelens
ägare eller till den vilken hans eller hennes rättigheter har övergått inom sex (6)

månader och det belopp som har betalats för B-tilläggsandelar inom arton (18)
månader efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken medlemskapet
upphörde, eller andelslaget mottog en
skriftliga begäran från andelens ägare
om minskning av tilläggsandelarna med
beaktande av vad som föreskrivs i 16 § i
stadgarna. Dessutom gäller för återbetalning av Metsä1- och Metsä2tilläggsandelar vad som stadgas i 6c §.
Tilläggsandelens nominella belopp är en
(1) euro.
På tilläggsandelarna betalas ränta enligt
14 § i stadgarna. Räntan på tilläggsandelarna kan avvika från den ränta som
betalas på grundandelar och vara olika
för olika slag av tilläggsandelar.
Styrelsen fattar beslut om emission av
tilläggsandelar, grunder för emissionen,
teckningspris, betalning och andra emissionsvillkor. Styrelsen kan också fatta
beslut om att emission av tilläggsandelar som är i andelslagets besittning.
En medlem kan få sin tilläggsandel återbetalad antingen när han eller hon utgår
som medlem eller annars på skriftlig
begäran. Om återbetalning av tilläggsandelar vid överföring av andel föreskrivs nedan i 7 §.
För tilläggsandelar återbetalas ett belopp motsvarande det nominella värdet
om inget annat stipuleras i emissionsvillkoren. Denna paragraf i stadgarna
påverkar inte villkoren för A- eller
B-tilläggsandelar som har emitterats
före paragrafens ikraftträdande.
6 a § Bestämmelser om
			konvertering
Metsä1-tilläggsandelarna konverteras
automatiskt till Metsä2-tilläggsandelar
10 år efter utgången av det kalenderår,
under vilket den tilläggsandel som konverteras har tecknats eller, om den har
erhållits utan vederlag, mottagits. Den
ovannämnda konverteringstidpunkten
framskjuts dock 10 år längre fram i tiden
från den ursprungliga konverteringstidpunkten i situationer som beskrivs i
denna paragraf. Konverteringstidpunkten flyttas automatiskt för ett så stort
antal Metsä1-tilläggsandelar som en
sådan medlem redan äger, att de till sitt
sammanlagda nominella värde motsvarar det eurobelopp som ifrågavarande
medlem har mottagit av andelslaget i
virkesförsäljningsinkomst före konverteringstidpunkten för respektive tilläggsandel (avrundat nedåt till närmaste
hela euro för varje enskild avräkning och
minskat med den mervärdesskatt eller
motsvarande skatter och avgifter som
tillämpas samt förskottsinnehållningens
belopp). Konverteringstidpunkten för
samma tilläggsandel kan framskjutas
flera gånger, men konverteringstidpunkten kan inte vid en enskild framskjutning skjutas längre fram än 20 år
efter utgången av det kalenderår under
vilket den virkesinkomst som ligger som

grund för ifrågavarande framskjutning
har mottagits. Om andelens ägare äger
flera Metsä1-tilläggsandelar, riktas framskjutningen av konverteringstidpunkten
först till den tilläggsandel vars konverteringstidpunkt ligger närmast. Ovan
presenterade konverteringstidpunkt för
respektive Metsä1-tilläggsandel antecknas i medlems- och ägarförteckningen.
Om andelens ägare kräver återbetalning
av en Metsä1-tilläggsandel eller om
Metsäliitto löser in en Metsä1-tilläggsandel, riktas andelens återbetalning eller
inlösen först till den tilläggsandel, vars
ovan avsedda konverteringstidpunkt
ligger närmast.
En A-tilläggsandel kan på ansökan
konverteras till en Metsä1-tilläggsandel
så, att sökanden får ett lika stort antal
Metsä1-tilläggsandelar i stället för de
A-tilläggsandelar som är föremål för
konverteringen. Konverteringen utförs i
förhållandet 1:1, varvid en A-tilläggsandel
konverteras till en Metsä1-tilläggsandel.
Ansökan om konvertering ska lämnas skriftligt till andelslagets styrelse.
Konverteringen av A-tilläggsandel till
Metsä1-tilläggsandel träder i kraft vid
utgången av det kalenderår, under vilket
andelslagets styrelse har mottagit ansökan om konvertering.
6 b § Inlösningsvillkor
Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna
är underställda inlösningsvillkor. Metsäliitto har rätt att inlösa alla Metsä1- och/
eller Metsä2-tilläggsandelar eller en del
av dem. Inlösningen kan gälla antingen
Metsä1- eller Metsä2-tilläggsandelar
eller bägge. Styrelsen kan fatta beslut
om att rikta inlösen till ett slags tilläggsandelar och/eller den proportion, i vilken
Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar
löses in. Partiell inlösen utförs i proportion till det slagspecifika ägarskapet i
det andelsslag som är föremål för inlösen. Inlösningspriset är tilläggsandelens
nominella värde.
Andelslagets styrelse fattar beslut om
att utnyttja rätten till inlösen. Andelarnas
ägare ska informeras om inlösningsbeslutet på det sätt som avses i stadgarnas
20 §, varefter kravet på inlösen anses
vara lämnat.
Inlösningen är utförd då andelslaget har
betalat inlösningspriset. Om inlösningspriset inte kan betalas till tilläggsandelens innehavare, kan inlösningspriset
deponeras hos regionförvaltningsverket
och inlösningen är utförd, då inlösningspriset är deponerat. Inlösningen
utförs med tillgångar som ingår i det
utdelningsbara överskottet med beaktande av vad som stadgas i stadgarnas
16 §. Tilläggsandelar som andelslaget
har inlöst enligt detta inlösningsvillkor
makuleras omedelbart vid inlösningsögonblicket. Andelslagets styrelse fattar
beslut om andra frågor relaterade till
inlösen.

6 c § Senareläggning av
			 återbetalning

9 § 		Principiell marknads			föringsskyldighet

Metsäliittos styrelse har rätt att enligt
egen prövning senarelägga återbetalning av det belopp som betalats för
Metsä1-tilläggsandelar eller Metsä2-til�läggsandelar eller deras nominella värde
under andelslagets verksamhetstid,
om återbetalningen enligt styrelsens
omfattande bedömning kunde äventyra andelslagets betalningsförmåga
eller bevarande av dess solvens på en
tillräcklig nivå. Styrelsen fastställer mål
för andelslagets betalningsförmåga och
solvens och kan senarelägga återbetalningen endast tills en utbetalning av
återbetalningarna inte längre äventyrar
bevarande av betalningsförmågan eller
solvens på en tillräcklig nivå.

Medlemskapet innebär en principiell
skyldighet att till Metsäliitto för
marknadsföring överlåta saluvirke som
avverkas ur skog som medlemmen äger
och besitter.

Andelarnas ägare ska informeras om
beslutet om senareläggning på det sätt
som avses i stadgarnas 20 § och beslutet om senareläggning omfattar också
sådana andelar som har sagts upp högst
tre månader före beslutet om senareläggning och vilka inte ännu har återbetalats. Om en partiell återbetalning trots
ovan avsett senareläggningsbeslut enligt
styrelsens bedömning är möjlig, utförs
den partiella återbetalningen till alla som
är ägare till andelar som är föremål för
senareläggning i proportion till antalet
andelar som är underställda krav på
återbetalning.
Andelslaget kan dela ut tillgångar på det
sätt som avses i 14 §, även om återbetalningen av Metsä1-tilläggsandelar och
Metsä2-tilläggsandelar till erlagt belopp
eller nominellt värde skulle vara senarelagd på det sätt som avses i denna
paragraf.
7 § Överföring av grundandelar och
		tilläggsandelar
En medlem kan överföra sin rätt till
insatsen för en grundandel eller til�läggsandel på någon annan genom ett
skriftlig meddelande till Metsäliitto. Om
förvärvaren är medlem i Metsäliitto eller
på ansökan godkänns som medlem, har
han eller hon samma rätt till återbetalning av insatsen för grundandelar och
tilläggsandelar och till överskott som
överlåtaren skulle ha haft. Om förvärvaren inte ansöker om medlemskap eller
om ansökan avslås, har förvärvaren
endast samma rätt som överlåtaren
skulle ha haft vid sin avgång. Om
förvärvaren inte är medlem i Metsäliitto,
ska förvärvaren ansöka om medlemskap
inom sex (6) månader efter förvärvet.
Rättsinnehavarna efter en avliden
medlem har tillsammans rätt att använda den avlidnas rättigheter i andelslaget.
Rättsinnehavarna kan utnyttja sina
rättigheter endast genom gemensam
representant.
8 § 		Medlemmens ekonomiska 		
			ansvar
Medlemmarna ansvarar inte personligen
för andelslagets förbindelser.

10 § Avgång och medlems		 kapets upphörande
En medlem har rätt att avgå ur Metsäliitto genom en skriftlig anmälan till
styrelsen eller till en av styrelsen
befullmäktigad person. Medlemmens
rättigheter och skyldigheter i Metsäliitto
upphör genast när avgångsanmälan har
kommit in till Metsäliitto.
Om medlemmen till fullo har överfört
rätten till insatsen för sina grundandelar
på någon annan, har en skriftlig anmälan
om överföringen samma inverkan som
om överlåtaren hade anmält sin avgång
hur Metsäliitto.
När en sammanslutning som är medlem
i Metsäliitto upphör eller upplöses, anses
den ha avgått ur Metsäliitto.
11 § Uteslutande av medlem
Styrelsen kan utsesluta medlem ur
Metsäliitto:
1 om han eller hon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lag och dessa
stadgar,
2 om han eller hon har tillfogat 		
Metsäliitto kännbar skada eller 		
uppenbart har handlat i strid 		
mot dess intressen,
3 om han eller hon inte uppfyller 		
de i 3 § i stadgarna nämnda
förutsättningarna.
En utesluten medlem har rätt att
överklaga uteslutningsbeslutet hos
fullmäktige. Besvärsskriften ska skickas
till styrelsen inom en månad efter det
att medlemmen har underrättats om
uteslutande genom protokollutdrag. Om
fullmäktige måste rösta om uteslutandet, ska omröstningen förrättas med
slutna röstsedlar. Beslutet om uteslutande återgår, om minst en tredjedel (1/3)
av de vid omröstningen avgivna rösterna
motsätter sig det. Har beslutet inte överklagats inom utsatt tid, förblir styrelsens
beslut i kraft.
12 § Återbetalning av insatser 		
		 för grundandelar när 		
		 medlemskapet upphör
När medlemskapet i Metsäliitto har
upphört, har den tidigare medlemmen
eller den till vilken rätten till grundandelarna har övergått, rätt att återfå
insatsen för grundandelarna inom ett
år efter närmast följande bokslutsdag
efter att medlemskapet upphörde med
beaktande av vad som föreskrivs i 16 § i
stadgarna.
Utan hinder av ovanstående kan en före
detta medlem få tillbaka sin insats för

grundandelar inom den kalendermånad
som följer efter att medlemskapet upphört, under förutsättning att Metsäliitto
har utdelningsbart överskott motsvarande återbetalningen, och att det
sammanlagda beloppet av de insatser
för grundandelar som ska återbetalas
under räkenskapsperioden inte överstiger tio (10) procent av andelskapitalet
enligt senast fastställda balansräkning.
Rätten till påskyndad återbetalning
bestäms i kronologisk ordning utifrån
när medlemskapet har upphört.
Den påskyndade återbetalningen
verkställs som förvärv av egna andelar
som avses i 19 kap. 10 § i lagen om
andelslag och de grundandelar som
förvärvas genom påskyndat förfarande
makuleras automatiskt vid inlösningstillfället. Vid en sådan inlösning iakttas till
tillämpliga delar vad som fastställts för
återbetalning av tilläggsandelar i denna
stadga. Överskott används för inlösen.
Styrelsen kan dock besluta annorlunda
om envändningen av medlen.
13 § Reservfond
Andelslaget har en reservfond. Till
reservfonden ska överföras minst fem
procent av räkenskapsperiodens överskott, minskat med tidigare räkenskapsperioders underskott i balansräkningen,
tills reservfonden har uppnått minst
70 000 000 euro.
14 § Disponering av
		 överskott och annan
		 utdelning av tillgångar
Överskott kan utbetalas till medlemmarna.
Ränta eller annan avkastning av Metsäliittos överskott kan utbetalas till medlemmarna.
Medel kan också utbetalas till medlemmarna på annat sätt som avses i 16 kap.
1 § i lag om andelslag.
Andelslagets fullmäktige fattar beslut
om utbetalning av medel och grunderna
för utbetalningen. Medel kan genom
fullmäktiges beslut också delas ut i form
av tilläggsandelar som avses i 6 §.
Räntan på grundandelarna och tilläggsandelarna beräknas utifrån det antal
dagar under räkenskapsperioden som
grundandelen och tilläggsandelen har
varit inbetalda.
Om överskott utdelas till en medlem i
förhållande till i vilken grad han utnyttjat
Metsäliittos tjänster, verkställs utdelningen i förhållande till volymen av det
industriella gagnvirke som Metsäliitto
har mottagit av medlemmen under
minst två (2) och högst sex (6) föregående räkenskapsperioder. Fullmäktige
fattar på styrelsens förslag beslut om
återbetalning av överskott och den
granskningsperiod som gäller för det
inom ovannämnda gränser. Om medel
delas ut i form av tilläggsandelar som

avses i 6 §, avrundas antalet tilläggsandelar som tilldelas medlemmen nedåt till
närmaste hela tilläggsandel.
Rätten till framtida ränta eller utdelning
av överskott eller annan intäkt upphör
den dag då medlemskapet har upphört.
15 § Donationer
Andelslagets medel kan användas för
gåvor för ett allmännyttigt eller därmed
jämförbart ändamål.
Andelslagets styrelse kan besluta om
en sådan gåva, då gåvobeloppet med
hänsyn till användningsändamålet samt
andelslagets ställning och övriga
omständigheter kan anses skäligt.
16 § Andelen grundandelar och
		 tilläggsandelar som återbetalas
		 och de uppsagda andelarnas
		rättigheter
För återbetalning av grundandelar och
tilläggsandelar kan man använda en
tredjedel av det utdelningsbara överskottet enligt den senast fastställda
balansräkningen.
De rättigheter som en uppsagd grundandel eller tilläggsandel ger i andelslaget före återbetalning stadgas i 14 § av
dessa stadgar. Rätten till kommande
ränta, återbetalning av överskott eller
annan avkastning upphör den dag, då
medlemskapet i andelslaget upphör.
Räntan som betalas för grundandel och
tilläggsandel för tiden före medlemskapets upphörande räknas enligt antal
dagar under vilka grundandelen eller
tilläggsandelen har varit betalda under
räkenskapsperioden.
17 § Fullmäktige
Medlemmarnas beslutanderätt utövas
av fullmäktige, som väljs bland medlemmarna inom respektive valkrets.
Förvaltningsrådet fastställer indelningen
av landet i valkretsar. Vid bestämmande
av valkretsarna strävar man efter att
följa samma indelningsgrunder som för
Metsäliittos distriktsorganisation. Från
varje valkrets väljs en fullmäktigeledamot per varje påbörjat 2300-tal
röstberättigade medlemmar i Metsäliitto som finns upptagna i vallängden
för valkretsen den 1 januari det år valet
förrättas.
Medlemmarna kan delta i valet av
fullmäktige per post eller dataförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel. En
av förvaltningsrådet tillsatt valnämnd
fastställer valets tillvägagångssätt så, att
förfarandet tryggar medlemmarnas rätt
att använda sin rösträtt och att uppställa
kandidater.
Fullmäktigeledamöterna väljs på det sätt
som anges i bifogade Metsäliittos
valordning med iakttagande av
proportionellt valsätt.
Valbara till fullmäktige är Metsäliittos
fullvärdiga medlemmar som antagits
som medlemmar före den 1 januari det

år när valet förrättas och som inte är
anställda hos Metsäliitto eller dess
koncernbolag eller medlemmar
i Metsäliittos förvaltningsråd eller
styrelse.

beslutsfattande med förmedling av post
eller dataförbindelse eller annat tekniskt
hjälpmedel. Anvisningar för deltagande
i beslutsfattandet lämnas i kallelsen till
fullmäktiges sammanträde.

Om någon invald avgår ur fullmäktige
eller från att vara medlem i Metsäliitto,
eller han eller hon blir invald i
förvaltningsrådet eller styrelsen innan
mandatperioden tagit slut ska
förvaltningsrådet inkalla en suppleant
enligt valordningen till ifrågavarande
fullmäktige.

20 § Fullmäktiges beslutsfattande i
		 övriga situationer och tillkänna		 givande av beslut till andels		 eller aktieägare

Fullmäktigeval förrättas vart fjärde år.
Fullmäktiges mandattid börjar den 1 juli
det år när valet förrättas och upphör den
30 juni fyra år senare.
Fullmäktige har rätt att för sina
medlemmar fastställa arvoden samt
ersättning för resekostnader.
18 § Fullmäktiges sammanträde
Fullmäktige håller årligen ett ordinarie
sammanträde på en dag som fastställs
av förvaltningsrådet senast före
utgången av juni efter
räkenskapsperiodens utgång.
Extra sammanträde hålls, om så har
beslutats vid fullmäktiges tidigare
sammanträde eller om förvaltningsrådet
eller styrelsen anser det nödvändigt
eller då minst en tiondedel (1/10) av
fullmäktigeledamöterna för ett angivet
ändamål skriftligt anhåller om det av
förvaltningsrådet.
Fullmäktigesammanträdena hålls på
Metsäliittos hemort eller i Esbo, om inte
förvaltningsrådet i ett enskilt fall
beslutar att sammanträdet ska hållas
på någon annan ort i Finland.
Fullmäktigesammanträdet öppnas av
förvaltningsrådets ordförande. Därefter
väljer fullmäktige en ordförande för
sammanträdet.
Medlemmarna i förvaltningsrådet och
styrelsen har rätt att närvara och yttra
sig vid fullmäktigesammanträdet.
Vid fullmäktigesammanträdet har varje
ledamot en röst. Ärendena avgörs
genom enkel röstmajoritet bland dem
som deltar i omröstningen, om inte
annat föreskrivs i lag eller i dessa
stadgar. Vid lika röstetal avgörs val
genom lottning, andra ärenden genom
ordförandens röst. Om mötets
ordförande inte är medlem av fullmäktige, avgörs ärendet vid lika röstetal
också i andra frågor genom lottning.
Protokollet över fullmäktigesammanträdet förs och undertecknas av
förvaltningsrådets sekreterare och det
bestyrks av sammanträdets ordförande
och två valda protokolljusterare.
19 § Deltagande i fullmäktiges
		 beslutsfattande på distans
Genom förvaltningsrådets beslut kan
fullmäktiges medlemmar delta i

Om beslutsfattandet enligt 5 kap.
32 § eller någon annan föreskrift i lag om
andelslag förutsätter att beslutet biträds
av innehavare till vissa slag av andelar,
anordnas innehavarnas deltagande i
beslutsfattandet genom förmedling
av post, dataförbindelse eller annat
tekniskt hjälpmedel på ett sätt som
beslutas av styrelsen.
Om lagen om andelslag föreskriver att
ett beslut som skall fattas eller har
fattats inom Metsäliitto skall delges
andelsinnehavarna, sker delgivningen
i Metsäliittos medlemstidning eller
annan motsvarande publikation eller
i en tidning med bred spridning som
publiceras i Finland, om inte lagen om
andelslag föranleder något annat
förfaringssätt.
21 § Sammankallande av
		fullmäktige
Fullmäktigesammanträdet sammankallas av förvaltningsrådet. Kallelse till
fullmäktigesammanträdet ska sändas
skriftligen till varje ledamot tidigast två
(2) månader och senast sju (7) dagar
före sammanträdesdagen. I kallelsen
ska anges vilka ärenden som kommer
att behandlas vid sammanträdet.
Avvikande från det ovan nämnda ska
kallelse till fullmäktigesammanträde
levereras skriftligen till varje ledamot
tidigast två (2) månader och senast en
månad före sammanträdesdagen, om
man vid sammanträdet behandlar
ärenden som avses i 5 kap. 21 § i lagen
om andelslag.
Av fullmäktigeledamöterna föreslagna
ärenden kan tas upp till behandling vid
fullmäktiges ordinarie sammanträde,
om dessa skriftlig en har anmälts till
förvaltningsrådet minst tjugo (20)
dagar före sammanträdet.
22 § Ärenden som ska behandlas
		 vid fullmäktiges ordinarie
		sammanträde
Vid fullmäktiges ordinarie sammanträde
framläggs
1 bokslutet, som också omfattar
koncernbokslut, verksamhetsberättelse
2 förvaltningsrådets utlåtande om
bokslutet,
3 revisionsberättelsen,
4 styrelsens förklaring på eventuella
anmärkningar som revisorn ger i
revisionsberättelsen,

beslutas

rådet vilken de närvarande utser.

5 om fastställande av bokslutet, som
också omfattar koncernbokslutet,

Genom förvaltningsrådets ordförandes
beslut kan förvaltningsrådets medlemmar delta i beslutsfattandet genom
förmedling av posten, dataförbindelse
eller annat tekniskt hjälpmedel.
Anvisningar för deltagande i beslutsfattandet ges i sådana fall i kallelsen till
förvaltningsrådets sammanträde.

6 om dispositionen av överskott enligt
den fastställda balansräkningen,
7 om beviljande av ansvarsfrihet för
ledamöterna i styrelsen och
förvaltningsrådet samt verkställande
direktören,
8 om arvodena till ordföranden och
ledamöterna i förvaltningsrådet samt
till revisor,
9 om antalet ledamöter i
förvaltningsrådet,
väljs
10 ledamöterna i förvaltningsrådet,
11 en revisor som ska vara ett av
Centralhandelskammaren godkänt
revisorssamfund, samt behandlas
12 övriga i kallelsen nämnda ärenden.
23 § Förvaltningsrådet
Förvaltningsrådet består av minst tjugo
(20) och högst trettio (30) personer
som fullmäktige utsett bland Metsäliittos medlemmar.
På förslag av förvaltningsrådet kan
fullmäktige till förvaltningsrådet utöver
de ordinarie ledamöterna välja högst tre
(3) sakkunnigledamöter.

Vid lika röstetal vid röstning i förvaltningsrådet avgör ordförandens röst.
Om rösterna faller jämnt vid val av
ordförande, avgörs valet genom lottning.
Vid förvaltningsrådets sammanträde
förs protokoll, i vilket antecknas vilka
som varit närvarande, beslut som fattats
och omröstningar som företagits.
Styrelsens ledamöter har rätt att
närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets sammanträden.
Förvaltningsrådets ordförande eller
vice ordförande och sekreterare
undertecknar handlingar som skickas
ut på förvaltningsrådets vägnar.
25 § Förvaltningsrådets uppgifter
Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka att Metsäliitto sköts i enlighet med
dessa stadgar, förvaltningsrådets beslut
och Metsäliittos intresse, samt att tillse
att fullmäktiges beslut verkställs.
Till förvaltningsrådet uppgifter hör att:

Mandattiden för en ledamot i
förvaltningsrådet börjar efter det
ordinarie fullmäktigesammanträdet vid
vilket han eller hon har blivit invald och
fortsätter till utgången av det ordinarie
fullmäktige sammanträde som hålls tre
(3) år senare.

1 För tre (3) år i sänder utse
styrelseledamöter och att fastställa
deras löner och arvoden. Valbara till
styrelsen är Metsäliittos medlemmar.
Förvaltningsrådet kan befria en
styrelseledamot från sitt uppdrag
före utgången av mandattiden.

Vid inval av ledamöter i förvaltningsrådet eftersträvar man regional jämlikhet.

2 Ge styrelsen anvisningar i ärenden
som är vittgående eller annars
principiellt viktiga.

Metsäliittos styrelseledamöter får inte
höra till förvaltningsrådet.
Förvaltningsrådet kan ha kommittéer
som förbereder ärenden som hör till
förvaltningsrådets beslutanderätt.
Förvaltningsrådet fattar beslut om att
grunda en kommitté samt om dess
sammansättning och arbetsordning.
24 § Förvaltningsrådets
		sammanträde
Förvaltningsrådet utser inom sig för ett
år i sänder en ordförande och en vice
ordförande samt kallar en sekreterare.
Förvaltningsrådet sammanträder på
kallelse av sin ordförande eller vid förfall
för denna av sin vice ordförande så ofta
som ärendena det påkallar eller
styrelsen det begär.
Förvaltningsrådet är beslutfört om mera
än hälften av dess ledamöter är
närvarande vid sammanträdet. Vid
förfall för både ordföranden och vice
ordföranden, handhas ordförandens
uppgifter av en ledamot i förvaltnings-

3 Ge fullmäktige sitt utlåtande om
bokslutet, som också omfattar
koncernbokslutet samt om
verksamhetsberättelsen.
4 Sammankalla till fullmäktiges
sammanträde.
5 Ge fullmäktige sitt utlåtande om
disposition av överskottet.
6 Bereda de ärenden som ska
behandlas av fullmäktige.
7 Fatta beslut om övriga ärenden som
styrelsen överför till förvaltningsrådet
för avgörande eller som enligt dessa
stadgar eller lag ska behandlas av
förvaltningsrådet.
26 § Styrelsen
Till styrelsen hör minst fem (5) och
högst åtta (8) ledamöter.
Mandatperioden för en ledamot i
styrelsen börjar från ingången av det
kalenderår som börjar efter det
förvaltningsrådets sammanträde vid
vilket han eller hon har blivit vald, och

pågår tre år i sänder.
Styrelsen utser inom sig en ordförande
för ett år i sänder.
Styrelsen sammanträder vid behov på
ordförandens kallelse.

Bokslutet ska färdigställas senast den
31 mars. Revisorn ska lämna revisionsberättelsen till förvaltningsrådets
ordförande senast två veckor före
fullmäktiges ordinarie sammanträde.
Andelslaget företräds av styrelsens
medlemmar, verkställande direktören
eller av styrelsen befullmäktigade
företrädande, alltid två tillsammans.

Styrelsen kan ha utskott som förbereder ärenden som faller inom styrelsens
beslutanderätt. Styrelsen fattar beslut
om att grunda ett utskott samt om dess
sammansättning och arbetsordning.

31 § Distriktsråd

Styrelsens uppgift är att besluta om
de angelägenheter som omfattas av
styrelsens beslutanderätt enligt gällande
lag om andelslag vid respektive tidpunkt
samt därtill:
1 välja och uppsäga verkställande
direktör, som samtidigt är koncernchef för koncernen Metsä Group,
om inte styrelsen beslutar annat,
2 fastställa koncernchefens uppgifter
och villkor för arbetsförhållandet,
3 fastställa verkställande direktörens
uppgifter och villkor för
arbetsförhållandet,
4 anställa och avskeda de ledande
tjänstemän som omedelbart underlyder verkställande direktören,
5 besluta om förvärv och avyttrande
av fastigheter samt om inteckning av
dem för skuld,
6 förbereda de ärenden som ska
behandlas vid förvaltningsrådets
sammanträden.
7 besluta om andra ärenden, vilka
enligt dessa stadgar eller med stöd
av lag ska behandlas av den.
Vid styrelsesammanträdena ska föras
protokoll.
28 § Att vara i tjänst hos eller delta i
		 förvaltningen i andra samfund
Personer inom Metsäliittos förvaltning
får inte vara anställda av affärsföretag
eller andra samfund som direkt eller
indirekt är verksamma inom samma
bransch som Metsäliitto eller dess
koncernbolag och inte heller vara
verksamma i sådana företags eller
samfunds förvaltning. Sådana företag
eller samfund, i vilka Metsä Group
-koncernen är ägare eller i vilka ett
koncernbolag är delaktigt är dock inte
ett sådant samfund som avses ovan.
29 § Räkenskapsperiod,
		 bokslut och revision
Metsäliittos räkenskapsperiod är ett
kalenderår.

Andelsavgiftszoner

30 § Företrädande

Styrelsen är beslutför när fler än hälften
av dess ledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal är ordförandens röst
avgörande.

27 § Styrelsens uppgifter

ändringsförslaget vid fullmäktiges
sammanträde biträds av minst tre
fjärdedelar (3/4) av
fullmäktigeledamöterna.

Godkända vid fullmäktiges
sammanträde 28.4.2022

Som kontaktlänk mellan medlemmarna
och Metsäliittos anskaffningsorganisation finns i varje anskaffningsdistrikt
ett distriktsråd. Till rådet hör
1 de från distriktets område invalda
ledamöterna i fullmäktige,
förvaltningsrådet och styrelsen;
2 av de kandidater som inte har invalts
i fullmäktige två gånger så många
personer som invalts till fullmäktigeledamöter från distriktets område,
dock alltid minst fem, i den ordning
som det personliga röstetalet anger.
Distriktsrådet kan kalla sakkunnigmedlemmar. Distriktsrådets uppgifter finns
angivna i reglementet, som fastställs av
förvaltningsrådet.

12,50 €/ha
22,50 €/ha

32 § Ombildning av
		sammanslutningsform
Om Metsäliitto ombildas till ett
aktiebolag får medlemmarna i
fusionsvederlag aktier i aktiebolaget,
i förhållande till antalet betalade
grundandelar och tilläggsandelar.
33 § Likvidation eller upplösning av
		andelslaget
Om Metsäliitto upplöses, utdelas till
medlemmarna efter det att skulderna
har betalats:
1 den del av de utdelningsbara tillgångarna som tillfaller tilläggsandelarna,
dock högst insatsen för tilläggsandelarna,
2 den del av de utdelningsbara tillgångarna som tillfaller grundandelarna,
dock högst insatsen för grundandelarna,

35 €/ha
50 €/ha

3 återstående medel i proportion till
vad respektive medlem har betalt
i insatser för grundandelar.
34 § Ändring av stadgarna
Om inte lagen om andelslag
föreskriver ett strängare förfarande,
krävs för ändring av dessa stadgar att
ändringsförslaget vid fullmäktiges
sammanträde biträds av minst två
tredjedelar (2/3) av fullmäktigeledamöterna.
Vid beslut som gäller ombildande
av Metsäliitto till aktiebolag, krävs att

65 €/ha

Antalet andelar per hektar
Nr Kommun 		 Andelar/ha
020 Akaa 				
005 Alajärvi 			
009 Alavieska 			
010 Alavus 			
016 Asikkala 			
018 Askola 			
019 Aura 				
604 Birkala 			
609 Björneborg 			
611 Borgnäs 			
638 Borgå 			
678 Brahestad 			
035 Brändö 			
218 Bötom 			
043 Eckerö 			
148 Enare 				
046 Enonkoski 			
047 Enontekis 			
049 Esbo 				
989 Etseri 			
050 Eura				
051 Euraåminne 			
052 Evijärvi 			
060 Finström 			
061 Forssa 			
075 Fredrikshamn 			
062 Föglö 				
065 Geta 				
235 Grankulla 			
304 Gustavs 			
069 Haapajärvi 			
071 Haapavesi 			
074 Halso 				
076 Hammarland 			
078 Hangö 			
077 Hankasalmi 			
079 Harjavalta 			
081 Hartola 			
082 Hattula 			
086 Hausjärvi 			
111 Heinola 			
090 Heinävesi 			
091 Helsingfors 			
097 Hirvensalmi 			
098 Hollola 			
099 Honkajoki 			
102 Huittinen 			
103 Humppila 			
105 Hyrynsalmi 			
106 Hyvinge 			
224 Högfors 			
140 Idensalmi 			
139 Ii 				
142 Iitis 				
143 Ikalis 				
145 Ilmajoki 			
146 Ilomants 			

65
50
35
50
65
65
65
65
50
65
65
35
35
50
50
12,5
65
12,5
65
50
65
50
50
50
65
65
50
50
65
50
35
35
35
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
50
65
65
35
65
65
50
35
65
65
50
50

153 Imatra 			
149 Ingå 				
598 Jakobstad 			
165 Janakkala 			
169 Jockis 			
167 Joensuu 			
170 Jomala 			
171 Jorois 				
172 Joutsa 			
176 Juuka 				
177 Juupajoki 			
178 Juva 				
179 Jyväskylä 			
181 Jämijärvi 			
182 Jämsä 			
204 Kaavi 				
205 Kajana 			
208 Kalajoki 			
211 Kangasala 			
213 Kangasniemi 			
214 Kankaanpää 			
216 Kannonkoski 			
217 Kannus 			
272 Karleby 			
072 Karlö 				
226 Karstula 			
230 Karvia 			
231 Kaskö 			
232 Kauhajoki 			
233 Kauhava 			
236 Kaustby 			
239 Keitele 			
240 Kemi 				
320 Kemijärvi 			
241 Keminmaa 			
244 Kempele 			
245 Kervo 			
249 Keuru 			
250 Kihniö 			
322 Kimitoön 			
256 Kinnula 			
260 Kitee 				
261 Kittilä 				
263 Kiuruvesi 			
265 Kivijärvi 			
273 Kolari 				
275 Konnevesi 			
276 Kontiolax 			
499 Korsholm 			
280 Korsnäs 			
284 Koski Tl 			
285 Kotka 			
286 Kouvola			
287 Kristinestad 			
288 Kronoby 			
290 Kuhmo 			
291 Kuhmoinen 			

65
65
50
65
65
50
50
65
65
50
65
65
65
50
65
50
35
35
65
65
50
50
35
35
35
50
50
50
50
50
35
50
35
22,5
35
35
65
65
50
50
50
50
12,5
50
50
12,5
65
50
50
50
65
65
65
50
50
35
65

295 Kumlinge 			
271 Kumo 				
297 Kuopio 			
300 Kuortane 			
301 Kurikka 			
305 Kuusamo 			
257 Kyrkslätt 			
312 Kyyjärvi 			
316 Kärkölä 			
317 Kärsämäki 			
318 Kökar 				
398 Lahtis 			
399 Laihela 			
400 Laitila 			
402 Lapinlahti 			
403 Lappajärvi 			
408 Lappo 			
407 Lappträsk 			
440 Larsmo 			
410 Laukaa 			
416 Lemi 				
417 Lemland 			
418 Lempäälä 			
420 Leppävirta 			
421 Lestijärvi 			
422 Lieksa 			
425 Limingo 			
426 Liperi 			
430 Loimaa 			
444 Lojo 				
433 Loppi 				
434 Lovisa 			
435 Luhanka 			
436 Lumijoki 			
438 Lumparland 			
423 Lundo 			
441 Luumäki 			
475 Malax 			
478 Mariehamn 			
480 Marttila 			
481 Masku 			
483 Merijärvi 			
489 Miehikkälä 			
494 Muhos 			
495 Multia 			
498 Muonio 			
500 Muurame 			
503 Mynämäki 			
505 Mäntsälä 			
508 Mänttä-Vilppula
507 Mäntyharju 			
504 Mörskom 			
531 Nakkila 			
535 Nivala 			
536 Nokia 			
538 Nousis 			
541 Nurmes 			

35
65
50
50
50
22,5
65
50
65
35
35
65
50
65
50
50
50
65
50
65
65
50
65
65
35
50
35
50
65
65
65
65
65
35
50
65
65
50
50
65
65
35
65
35
65
12,5
65
65
65
65
65
65
50
35
65
65
50

543 Nurmijärvi 			
893 Nykarleby 			
740 Nyslott 			
895 Nystad 			
529 Nådendal 			
545 Närpes 			
560 Orimattila 			
561 Oripää 			
562 Orivesi 			
563 Oulainen 			
309 Outokumpu 			
576 Padasjoki 			
578 Paltamo 			
445 Pargas 			
580 Parikkala 			
581 Parkano 			
599 Pedersöre 			
583 Pelkosenniemi 		
854 Pello 				
577 Pemar 			
584 Perho 			
588 Pertunmaa 			
592 Petäjävesi 			
593 Pieksämäki 			
595 Pielavesi 			
601 Pihtipudas 			
607 Polvijärvi 			
614 Posio 				
615 Pudasjärvi 			
616 Pukkila 			
619 Punkalaidun 			
620 Puolanka 			
623 Puumala 			
625 Pyhäjoki 			
626 Pyhäjärvi 			
630 Pyhäntä 			
631 Pyhäranta 			
624 Pyttis 			
608 Påmark 			
635 Pälkäne 			
636 Pöytyä 			
681 Rantasalmi 			
683 Ranua 			
710 Raseborg 			
684 Raumo 			
686 Rautalampi 			
687 Rautavaara 			
689 Rautjärvi 			
691 Reisjärvi 			
680 Reso 				
694 Riihimäki 			
697 Ristijärvi 			
698 Rovaniemi 			
700 Ruokolahti 			
702 Ruovesi 			
704 Rusko 			
707 Rääkkylä 			

65
50
65
50
50
50
65
65
65
35
50
65
35
50
65
50
50
12,5
22,5
65
35
65
65
65
50
50
50
22,5
22,5
65
65
35
65
35
35
35
50
65
50
65
65
65
22,5
65
50
65
50
65
35
65
65
35
22,5
65
65
65
50

202 S:t Karins 			
491 S:t Michel 			
729 Saarijärvi 			
738 Sagu 				
732 Salla 				
734 Salo 				
736 Saltvik 			
790 Sastamala 			
484 Sastmola 			
739 Savitaipale 			
742 Savukoski 			
743 Seinäjoki 			
753 Sibbo 				
746 Sievi 				
747 Siikainen 			
748 Siikajoki 			
791 Siikalatva 			
749 Siilinjärvi 			
751 Simo 				
755 Sjundeå 			
758 Sodankylä 			
759 Soini 				
761 Somero 			
762 Sonkajärvi 			
765 Sotkamo 			
766 Sottunga 			
152 Storkyro 			
151 Storå 				
768 Sulkava 			
771 Sund 				
777 Suomussalmi 			
778 Suonenjoki 			
781 Sysmä 			
783 Säkylä 			
831 Taipalsaari 			
832 Taivalkoski 			
833 Taivassalo 			
834 Tammela 			
837 Tammerfors 			
109 Tavastehus 			
108 Tavastkyrö 			
844 Tervo 				
845 Tervola 			
848 Tohmajärvi 			
849 Toholampi 			
850 Toivakka 			
851 Torneå 			
186 Träskända 			
858 Tusby 			
857 Tuusniemi 			
859 Tyrnävä 			
564 Uleåborg 			
886 Ulvila 				
887 Urjala 			
889 Utajärvi 			
890 Utsjoki 			
892 Uurainen 			

65
65
50
65
12,5
65
50
65
50
65
12,5
50
65
35
50
35
35
50
35
65
12,5
50
65
50
35
35
50
50
65
50
22,5
65
65
65
65
22,5
50
65
65
65
65
50
35
50
35
65
35
65
65
50
35
35
50
65
35
12,5
65

785 Vaala 				
908 Valkeakoski 			
911 Valtimo 			
092 Vanda 			
915 Varkaus 			
905 Vasa 				
918 Vehmaa 			
921 Vesanto 			
922 Vesilahti 			
924 Vetil 				
927 Vichtis 			
925 Vieremä 			
931 Viitasaari 			
405 Villmanstrand 			
934 Vimpeli 			
935 Virolahti 			
936 Virrat 				
941 Vårdö 				
946 Vörå 				
977 Ylivieska 			

35
65
50
65
65
50
65
50
65
35
65
50
50
65
50
65
65
50
50
35

Valordning för metsaliittos fullmäktige
1 § Valsätt
Medlemmarna i fullmäktige som
fastställs i Metsäliitto Osuuskuntas
stadgar väljs genom proportionella val
för respektive valkrets. Valet förrättas
genom poströstning. Valet kan även
anordnas delvis eller i sin helhet med
hjälp av en dataförbindelse eller annat
tekniskt hjälpmedel. Då iakttas
bestämmelserna i denna valordning
till tillämpliga delar. Välnämnden ska
samtidigt särskilt sörja för åtgärder som
säkerställer medlemmens rätt att ställa
upp kandidater, använda sin rösträtt
och bevara valhemligheten.
2 § Tiden för val
Val förrättas vart fjärde år under tiden
mellan den 1 februari och den 30 juni.
3 § Valnämnd
För förrättande av valet tillsätter
förvaltningsrådet en valnämnd som
består av en ordförande, en vice
ordförande och fem (5) medlemmar.
Valnämnden är beslutför då
ordföranden eller vice ordföranden
samt minst tre andra medlemmar är
närvarande.
4 § Valkretsar
Förvaltningsrådet fastställer indelningen
av landet i valkretsar. Vid bestämmande
av valkretsarna strävar man efter att
följa samma gränser som för Metsäliittos distriktsorganisation. Från
valkretsen väljs en fullmäktigeledamot
per varje påbörjat 2300-tal röstberättigade medlemmar i Metsäliitto som finns
upptagna i vallängden för valkretsen
den 1 januari det år valet förrättas.
Valnämnden fastställer antalet
ledamöter för varje valkrets.
5 § Vallängd
Valnämnden uppgör en vallängd för
varje valkrets, i vilken samtliga
medlemmar i Metsäliitto, vilka
antecknats i Metsäliittos medlemsförteckning den 1 januari det år valet
förrättas, införs. En medlem är
berättigad att rösta i den valkrets dit
hans eller hennes hemort hör. I stället
för valkretsen enligt hemorten kan en
medlem rösta i den valkrets som
fastställs enligt hemkommunen för hans
eller hennes skogsfastighet genom att
anmäla detta till Metsäliittos medlemsregister före utgången av det år som
föregår valåret. Medlem kan endast ställa upp som kandidat i den valkrets i vars
vallängd medlemmen har antecknats.
Yrkanden på rättelse med anledning av
vallängden avgörs av valnämnden.
6 § Information till medlemmarna
Valnämnden informerar medlemmarna
om förrättandet av val på det sätt som
förvaltningsrådet fastställt före slutet
av januari det år valet förrättas.
Meddelandet ska innehålla information
om

1.

röstningstiden

2.

valkretsarnas gränser

3.

antalet ledamöter per valkrets

4.

till vem och tidpunkten för när
valmansföreningens stiftelseurkund och kandidatlistor senast
ska inlämnas.

7 § Valmansföreningar
och kandidatlistor
Minst sex (6) röstberättigade medlemmar från samma valkrets kan bilda en
valmansförening. Medlemmarna i
valmansföreningen ska egenhändigt
underteckna valmansföreningens
stiftelseurkund och anteckna sitt medlemsnummer i den. Stiftelseurkunden
ska dateras och i denna ska nämnas den
medlem i valmansföreningen som
befullmäktigas som ombud förförenin-gen och hans eller hennes suppleant.
Valmansföreningen kan på sin kandidatlista uppställa högst två gånger det antal
valbara kandidater enligt 16 § i stadgarna
som det väljs ledamöter från valkretsen
i fråga. En person som uppställs som
kandidat får inte vara medlem i den egna
valmansföreningen och inte heller kandidat för någon annan valmansförening.
Metsäliittos medlemmar får ansluta sig
endast till en valmansförening. I annat
fall måste valnämnden stryka medlemmens underskrift från samtliga
valmansföreningars stiftelseurkunder.
I kandidatlistan ska antecknas namnet
på den person som uppställs som kandidat, personens personbeteckning,
yrke eller befattning, hemort, eventuell
e-postadress samt eget medlemsnummer eller medlemsnumret för det
samfund som personen företräder i
Metsäliitto. Kandidatlistan får inte innehålla någon kod eller motsvarande anteckningar. Valmansföreningens ombud
ska bevisligen överlämna kandidatlistan
och valmansföreningens stiftelseurkund
till valnämnden före slutet av februari
det år valet förrättas.
8 § Granskning av valmans-		
föreningens handlingar
Valnämnden ska granska valmansföreningarnas handlingar inom 14 dagar
räknat från den sista inlämningsdagen.
På kandidatlistorna ska antecknas ett
löpande diarienummer i den ordning
som listorna kommit valnämnden till
handa.
Om man observerar att en valmansförening inte är lagligen grundad eller
att en person som är uppställd som
kandidat inte är valbar eller att det
förekommer någon annan felaktighet i
kandidatlistan eller i de handlingar som
ansluter sig till denna, ska ombudet utan
dröjsmål bevisligen meddelas att kandidatlistan inte har bifallits samt orsaken
till att den förkastats. Ombudet har rätt
att inom sex (6) dagar efter att ha fått
kännedom om valnämndens beslut rätta
de punkter som varit orsak till att kandi-

datlistan förkastats. Om så inte sker ska
kandidatlista slutgiltigt förkastas.
Rättelse får inte göras i sådant fall att
valmansföreningens stiftelseurkund inte
har tillräckligt många röstberättigade
undertecknare eller att kandidatlistan
inte har inlämnats till valnämnden inom
utsatt tid. I dessa fall är förkastandet
slutgiltigt.
Om den person som har uppställts
som kandidat har avlidit eller förlorat
sin valbarhet efter det att valmansföreningen bildats, har ombudet rätt att
till valnämnden anmäla en annan valbar
kandidat i stället för denna från samma
valmansförening, såvida anmälan
inlämnats till valnämnden före utgången
av den tid som fastställts för inlämnande
av kandidatlistorna.
9 § Sammanställning av
kandidatlistor
Av de godkända kandidatlistorna ska
valnämnden sammanställa kandidatlistorna per valkrets. Den inbördes
ordningen mellan valmansföreningarnas
kandidatlistor för sammanställningen
av kandidatlistorna inom varje valkrets
avgörs genom lottning. Kandidatlistorna
ges en registreringsbokstav med början
från bokstaven A, vilken fastställs enligt
den inbördes ordningen. Efter det ges
kandidaterna ett löpande nummer i
nummerordning så att numreringen
börjar med siffran 2 för den första
kandidaten på lista A i den första valkretsen och slutar med den sista uppställda
kandidaten på den sista kandidatlistan
i den sista valkretsen. Av sammanställningen av kandidatlistorna ska det klart
och tydligt framgå vilken valkrets det är
fråga om, numret på varje kandidat,
dennes namn, yrke eller befattning,
hemort och kandidatlistans registreringsbokstav. Utöver dessa uppgifter får
sammanställningen inte innehålla något
annat än ett gemensamt signum, som
anger för vilket val sammanställningen
har uppgjorts. Sammanställningen av
kandidatlistorna ska utan dröjsmål
skickas till valmansföreningarnas
ombud i den aktuella valkretsen.
1O § Avlägsnande av en kandidat
		 ur valmansföreningen
Om det innan sammanställningen av
kandidatlistorna uppgörs framgår att
det på någon lista uppställts en person
som inte har gett sitt medgivande till att
uppställas som kandidat på listan i fråga,
ska valnämnden på anmodan avlägsna
dennas namn från den aktuella listan.
11 § Nominering av ledamöter 		
utan val
Om det sammanlagda antalet kandidater i de godkända kandidatlistorna
i valkretsen är högst detsamma som
antalet ledamöter som ska väljas inom
valkretsen, eller om det endast har
inlämnats en kandidatlista, förrättas
inget val, utan valnämnden utser
de kandidater som nämns i

kandidatlistorna till ledamöter.
12 § Röstsedel
Vid poströstning används en röstsedel.
Röstsedeln ska vara försedd med en
rubrik som anger för vilket val valsedeln
är avsedd samt med valkretsens namn
och nummer. För tecknandet av numret
på den kandidat som den röstande ger
sin röst åt ska det finnas en cirkel och
inne i cirkeln ska tydligt och klart
tryckas Nro … Då en dataförbindelse
eller annat tekniskt hjälpmedel används,
ska valnämnden försäkra sig om att
kraven gällande röstsedeln uppfylls till
tillämpliga delar.

annat tekniskt hjälpmedel, ska den röst
som getts med dataförbindelsen eller
annat tekniskt hjälpmedel bli i kraft.

de personer från samma kandidatlista,
från vilken de egentliga medlemmarna
har valts.

14 § Rösträkning och
		 fastställande av
		valresultatet

Vid räkningen av valresultatet förs
protokoll, i vilket antecknas per valkrets
såväl de personer som har blivit invalda
till fullmäktigeledamöter som de
personer som närmast träder i stället
för de invalda, om mandat blir lediga.

Då den fastställda tiden för återlämnande av röstsedlarna och/eller för
röstningen har gått ut, räknas rösterna
så att valresultatet är klart senast den
3O juni. En röstsedel är ogiltig,
-

om det på röstsedeln antecknats
flera än en kandidat;

-

om kandidatens nummer är så
otydligt antecknat att man inte
med säkerhet kan fastställa vilken
kandidat som avses;

-

om röstsedeln återlämnas i något
annat än det svarskuvert som
tillställts medlemmen för
förrättande av valet;

13 § Röstning
Röstningen förrättas via posten och/
eller genom användning av en dataförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel
på ett sådant sätt att iakttagandet av
valhemligheten säkerställs. Sammanställningen av valkretsens kandidatlistor,
röstsedeln och svarskuvertet samt
anvisningarna om röstning med hjälp av
endataförbindelse eller annat tekniskt
hjälpmedel ska skickas i slutet kuvert
till varje röstberättigad medlem som
är upptagen i vallängden till den adress
som anges i Metsäliittos medlemsförteckning. Röstningsmaterial skickas
emellertid inte till sådana medlemmar
i vallängden som före postningen av
valkuvertet skriftligen har meddelat att
de utträder ur andelslaget.
Valnämnden fastställer före vilket datum
valmaterialet ska skickas till medlemmarna samt när röstsedeln senast ska
återsändas. Om en medlem innan den
bestämda tiden för när röstsedeln ska
återsändas kan påvisa att han eller hon
inte har fått någon röstsedel eller har
fått en röstsedel för fel valkrets därför
att den adress som han eller hon har
meddelat till medlemsförteckningen har
ändrats eller att röstsedeln har kommit
bort eller blivit förstörd, ger valnamnden
på begäran en ny röstsedel åt honom
eller henne.
En medlem har rätt att rösta endast på
de kandidater som finns upptagna på
kandidatlistorna för hans eller hennes
valkrets. Poströstningen går till så att
den röstberättigade i den cirkel som
finns på röstsedeln, antecknar det
nummer som i sammanställningen av
kandidatlistor har getts den kandidat i
den egna valkretsen, som han eller hon
röstar på. Den röstberättigade får inte
göra andra anteckningar på röstsedeln.
Röstsedeln ska inlämnas till valnämnden
per post, personligen eller med bud i
det förslutna svarskuvertet så, att den
är framme hos valnämnden senast det
datum som valnämnden meddelat som
den sista dagen för inlämnande. Då en
dataförbindelse eller annat tekniskt
hjälpmedel används ska valnämnden ge
instruktioner som säkerställer rösträtten
och en korrekt rösträkning. Om en
medlem har röstat både i postvalet och
med hjälp av en dataförbindelse eller

-

om det finns flera än en röstsedel i
svarskuvertet;

-

om det har gjorts ovidkommande
anteckningar på röstsedeln;

-

om man som röstsedel använt
någonting annat än den röstsedel
som valnämnden har skickat eller

-

om röstsedeln inlämnas för sent.

Vid användning av en dataförbindelse
eller annat tekniskt hjälpmedel förkastas en röst genom att principerna om
förkastande av en röstsedel tillämpas.
Valnämnden avgör om slutgiltigt
förkastande av en röstsedel.
Det antal röster som har avgivits för en
och samma kandidat utgör röstetalet för
kandidaten i fråga. Utifrån det röstetal
kandidaterna fått, har en kandidat förtur
framom följande kandidat i ordningen på
samma kandidatlista. Om röstetalen är
lika avgörs den inbördes ordningsföljden
genom lottning. Härefter ges den kandidat som fått mest röster på kandidatlistan ett jämförelsetal som är detsamma
som kandidatlistans hela röstetal, till den
som fått näst mest röster ges hälften av
listans hela röstetal, till den som i tredje
hand fått mest röster ges en tredjedel av
listans hela röstetal och så vidare så att
varje därpå följande kandidat får den del
av hela röstetalet som ordningsföljden
förutsätter.
När kandidaterna i varje enskild valkrets
fått sina respektive jämförelsetal
konstaterar valnämnden de kandidater
valda som har de högsta jämförelsetalen
inom respektive valkrets. Om jämförelsetalen är lika stora, avgörs den inbördes
ordningsföljden på basis av de röstetal
som kandidaterna fått. Om röstetalen
och jämförelsetalen är lika stora, avgörs
den inbördes ordningsföljden genom
lottning.
Till suppleanter för de invalda
ledamöterna utser valnämnden bland
de kandidater som inte har valts utifrån
storleksordningen på jämförelsetalen

15 § Offentliggörande
		 av valresultatet
Valnämnden fastställer valresultatet och
offentliggör de invalda fullmäktigeledamöterna senast den 1 juli samt ger varje
invald fullmäktigeledamot en fullmakt ur
vilken framför hans eller hennes namn
och mandattid.
16 § Ogiltigt val
En medlem som anser att man vid
förrättandet av valet har brutit mot
andelslagets stadgar eller valordning kan
hänskjuta sitt ärende för avgörande hos
valnämnden. Klander med anledning av
uppställandet av kandidater ska lämnas
till valnämnden före slutet av mars och
med anledning av förrättandet av val av
fullmäktigeledamöter genom poströstning före slutet av juni. Om valnämnden
anser att man vid förrättandet av valet
har brutit mot lagen om andelslag, mot
andelslagets stadgar eller valordningen,
kan den besluta om omval i den
omfattning som den anser nödvändigt.
17 § Övriga bestämmelser
Valnämnden kan ge noggrannare
anvisningar om tillämpandet av denna
valordning. Kandidaterna kan på beslut
av valnämnden erbjudas lika möjlighet
att publicera en kandidatpresentation
på en webbplats som grundats för
fullmäktigevalet. Presentationerna av
kandidaterna görs på ett botten som
valnämnden fastställt. Presentationerna
som läggs ut på internet ska vara
förenliga med lag och god sed.
Om det i denna valordning nämns någon
viss dag då någon förrättning ska göras
och denna dag råkar infalla på en helgdag eller dagen före en helgdag, ska den
närmast därpå följande vardagen anses
som fataliedag. Metsäliittos förvaltningsråd kan bestämma att någon förrättning
enligt denna valordning kan eller ska
utföras under en annan angiven tid eller
före någon viss annan dag än den som
föreskrivs i denna valordning.
Om val på grund av ett oöverstigligt
hinder inte har kunnat förrättas före
valperiodens slut, har de fullmäktigeledamoter vilkas mandattid utgått före
nytt val förrättats rätt att kvarstå på sin
post tills valet har förrättats och de
invaldas mandatperiod har börjat.
Valhandlingarna ska överlämnas till
Metsäliittos arkiv.

