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                                                YHDISTYSSÄÄNNÖT  
                                                Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2020 

 

 

1 § Nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Pro luonnonkosmetiikka ry - Pro naturkosmetik rf, jäljempänä 

”yhdistys”. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 

3.5.2007. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. 

 

2 § Toiminnan tarkoitus 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana edistää luonnonkosmetiikan tunnettuutta ja 

markkinoita Suomessa sekä edistää jäsenten kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla 

toiminnallaan. Yhdistyksen tarkoituksena on myös vahvistaa luonnonkosmetiikan ulkoista kuvaa siten, että 

se perustuu tosiasioihin ja vastaa todellisia ja yhdistyksen linjauksen mukaisia toimintatapoja. 

 

3 § Jäsenyys 

 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat sertifioidut tai yhdistyksen muutoin hyväksymät luonnonkosmetiikkaa 

valmistavat, valmistuttavat ja maahantuovat yritykset. Yhdistyksen jäseniä voivat olla, hallituksen erillisellä 

päätöksellä, myös muut tahot kuten muut yhdistykset, organisaatiot tai yksityishenkilöt. Jäseneksi 

ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

 

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan ottaa sen toimita-alueella toimivia yksityishenkilöitä ja 

oikeuskelpoisia yhteisöjä, joita ei voida hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi. 

 

Jäseneksi hakeminen 

• Yhdistyksen jäseneksi haetaan erillisellä lomakkeella. Yhdistyksen hallitus käsittelee 

jäsenhakemukset ja päättää jäseneksi hyväksymisestä. 

 

Jäsenyrityksen toiminta ja velvollisuudet  

• Jäseneksi liittyvän yrityksen tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja eettisiä arvoja. 

• Jäsenten tulee harjoittaa tuotemarkkinointia totuudenmukaisella tavalla mainoksissaan, 

nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla sekä kaikessa julkisessa mediassa.  

• Jäsenten tulee kaikin mahdollisin tavoin harjoittaa hyvien liiketapojen mukaista 

liiketoimintaa sekä olla lojaaleja ja käyttää viestinnässään asianmukaista kieltä muista 

jäsenyrityksistä ja heidän tuotteistaan. 

• Jäsenen velvollisuus on suorittaa yhdistykselle jäsenmaksu sekä liittyessä liittymismaksu. 

• Jäsenyys on täysmääräinen, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja liittymismaksu sekä 

jäsenmaksu maksettu. 

• Liittymismaksu on yrityskohtainen, ei sarjojen määrään sidottu. Vuosimaksu määrittyy 

tuotesarjojen määrän mukaan. 
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Jäsenkelpoisuus 

• Hyväksytyillä tuotesarjoilla tulee olla yhdistyksen hyväksymä sertifikaatti. 

• Kotimaiset valmistajat voivat hakea jäseniksi myös ilman sertifiointia. Kotimaisten tuotteiden 

tulee vastata yhdistyksen kriteereitä ja ennen jäseneksi hyväksymistä selvitetään tuotteiden 

valmistus ja käytetyt raaka-aineet (INCI-lista) ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.  

• Mikäli tuotesarja sisältää sekä sertifioimattomia että sertifioituja tuotteita, tulee tuotteet 

ilmoittaa listattuina sekä toimittaa sertifioimattomien tuotteiden INCI-listat jäsenhakemuksen 

liitteenä.  

• Jos jo jäseneksi hyväksyttyyn tuotesarjaan tulee lisää uusia tuotteita tai tuotteet 

muutoin muuttuvat, tulee ko. tuotteista toimittaa asianmukaiset dokumentit yhdistykselle. Samoin 

toimitaan, jos jäsenyritykselle tulee uusi tuotesarja myyntiin. 

 

Jäsenluettelossa olevat tiedot jäsenistä voidaan julkaista sähköisesti tai muulla tavoin. 

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 

toimintakoordinaattorille tai sen puheenjohtajalle. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen 

maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä. 

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella tai jos jäsen on tahallaan 

rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai sellaista yhdistyksen hyväksymää periaatetta vastaan, jonka rikkominen 

ilmeisesti on omiaan heikentämään muiden jäsenyritysten asemaa tai luonnonkosmetiikan asemaa tai 

yhdistyksen toimintaa. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden 

kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 

 

 

4 § Jäsenmaksu, liittymismaksu ja kannatusmaksu 

 

Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka määrää yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksu on maksettava 

hallituksen päättämän maksuajan kuluessa. 

 

Liityttäessä maksetaan liittymismaksu, jonka määrää yhdistyksen hallitus. Liittymismaksusta voidaan tehdä 

kampanjoita. 

 

Kannatusjäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannatusmaksun. 

 

5 § Toimintamuodot 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

• viestii ja tiedottaa luonnonkosmetiikkatuotteista, luonnonkosmetiikan sertifioinneista, 

tuotteissa käytetyistä ja hyväksytyistä raaka-aineista, luonnonkosmetiikan markkinoista, 

innovaatioista ja trendeistä sekä muista luonnonkosmetiikkaan liittyvistä asioista. 

• antaa perusneuvoja ja -ohjeita jäsenilleen liittyen luonnonkosmetiikkatuotteisiin, 

luonnonkosmetiikan sertifiointeihin, tuotteissa käytettyihin ja hyväksyttyihin raaka-aineisiin, 

luonnonkosmetiikan markkinoihin, innovaatioihin ja trendeihin sekä muihin 

luonnonkosmetiikkaan liittyviin asioihin. 
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Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan 

• viestimällä nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa 

• osallistumalla tapahtumiin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin 

• järjestämällä tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia sekä 

• teettämällä tutkimuksia. 

 

Jokainen jäsenyritys sitoutuu tuomaan esiin toiminnassaan yhdistyksen linjauksen mukaista 

viestintää. 

 

 

6 § Luonnonkosmetiikan perusperiaatteet 

 

Luonnonkosmetiikan sertifikaatit 

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä kansainvälistä luonnonkosmetiikan sertifiointijärjestelmää, 

vaan luonnonkosmetiikkaa sertifioidaan eri alueilla erilaisilla kriteereillä. 

Luonnonkosmetiikan sertifiointiin erikoistuneita organisaatioita löytyy maailmanlaajuisesti. 

Monet näistä organisaatioista tekevät yhteistyötä ja pyrkivät kriteerien yhdenmukaisuuteen, 

mutta myös keskinäisiä eroavaisuuksia on löydettävissä. Selkeimmät erot liittyvät siihen, 

miten kriteereissä painotetaan luomutuotantoa olevien raaka-aineiden käyttöä sekä siihen, 

miten kriteeristö suhtautuu tiettyjen synteettisten ainesosien käyttöön. Eroja on myös siinä, 

voidaanko sertifiointi myöntää yksittäisille tuotteille vai onko koko tuotannon täytettävät 

kriteerit. 

 

Yhteistä näille erilaisille kriteereille ovat seuraavat pääperiaatteet: 

 

• Valmistuksessa tulee suosia luonnollisia raaka-aineita, geenimanipuloituja raaka- 

aineita ei sallita. 

• Luomulaatuisia raaka-aineita suositaan, villikasvien keräily pitää olla vastuullista. 

• Tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman vähän prosessoituja 

ja niiden käsittely on säädeltyä (esim. raaka-aineiden säteilyttäminen on kielletty). 

• Raaka-aineita ja valmiita tuotteita ei saa testata eläimillä. 

• Tuotteiden tulee aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle tuotteiden 

tuotannon, käytön ja hävittämisen aikana. 

• Pakkausmerkintöjen ja markkinointiviestinnän pitää tarjota kuluttajalle täsmällistä ja 

oikeaa tietoa. 

 

Lisätietoja yhdistyksen hyväksymistä sertifiointitahoista päivitetään myös yhdistyksen 

nettisivuille. 

 

7 § Päätösvalta 

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi (1) vuosikokous hallituksen määräämänä aikana 

ja päättämässä paikassa. Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen 

kokousajankohtaa. 
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Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun 

yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää. 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

 

Vuosikokouksessa yhdistykselle valitaan hallitus. Täten päätösvalta vuoden aikana tehtävistä, 

yhdistystä koskevista päätöksistä on hallituksen jäsenillä.  

 

Vuosikokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei 

henkilövalinta tapahdu yksimielisesti. Yhdistyksen päätökseksi tulee: 

• se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä; 

• äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 

kannattavansa 

 

 

8 § Hallitus 

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) muuta 

jäsentä, joiden tulee olla jäsenyritysten edustajia. 

 

Hallituksen kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoista, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-

oikeus.  

 

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.  

 

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa seuraavaksi 

kalenterivuodeksi sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä, sekä 

määrää muiden toimihenkilöiden palkkiot. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla päätöksiä 

tehtäessä.  

 

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide. 

 

Hallituksen tehtävänä on 

• edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita yhdistysten kokousten hyväksymien päätösten ja ohjeiden 

mukaan 

• päättää yhdistyksen varsinaisten jäsenten sekä kannatusjäsenten ottamisesta ja erottamisesta 

• huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta 

• kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle 

ylimääräinen kokous tarvittaessa 

• päättää jäsenmaksun määrät ja maksuajat 
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Hallituksen kokous 

• hallitus voi keskenään sopia hallitusten kokousten määrästä ja ajankohdista 

• seuraavasta kokouksesta päätetään aina edellisen kokouksen yhteydessä ja tulevasta kokouksesta 

tiedotetaan kaikkia hallituksen jäseniä mahdollisimman pian. 

• kokouksessa päätettävistä asioista laaditaan kokouspöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja. 

 

9 § Nimenkirjoittajat 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimintakoordinaattori yksin. 

 

 

10 § Tilinpäätös, tilintarkastus ja toiminnantarkastus 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 

tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus ja 

toiminnantarkastuskertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen 

yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajana toimii yhdistyksen kirjanpitäjä. Yhdistyksen 

toimintakertomuksen tekee tai teettää hallitus parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 

11 § Sääntöjen muuttaminen 

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan 

(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta.  

 

12 § Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen 

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen 

neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä 

 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava johonkin yhdistyksen 

toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen, viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. 
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