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MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n 
 

S Ä Ä N N Ö T 
 
 

1 §  Liiton nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, ruotsiksi Landsbygdens 
Arbetsgivareförbund LAF rf ja kotipaikka Helsinki.  

 
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. 

 
2 §  Liiton tarkoitus 

 
Liiton tarkoituksena on maatalous-, puutarha-, taimisto-, viher- ja ympäristörakennus- 
sekä turkistuotanto- ja metsäaloilla sekä niitä lähellä olevilla toimialoilla työnantajain 
yhteenliittymänä: 

 
1 valvoa jäsentensä yhteisiä etuja sekä edistää heidän yhteistoimintaansa ja 

järjestäytymistään; 
 

2 neuvotella, tehdä sopimuksia ja toimia muutoinkin jäsentensä hyväksi heidän 
työnantaja-asemaansa koskevissa asioissa; 

 
3 toimia jäsentensä ja heidän työntekijänsä välisten suhteiden järjestämiseksi ja 

kehittämiseksi sekä heidän välistensä työriitaisuuksien välttämiseksi ja 
sovinnolliseksi ratkaisemiseksi; 

 
4 työtaistelun uhatessa tai sen kestäessä tukea edustamiensa alojen työnantajia; 

 
5 seurata ja edistää työsuhteita koskevan lainsäädännön kehitystä; 

 
6 ohjata ja neuvoa jäseniään työlainsäädännön sekä liittoa ja sen jäseniä sitovien 

sopimusten soveltamisessa; 
 

7 edustaa jäseniään valtiovaltaan, muihin työnantajajärjestöihin sekä työntekijäin 
ammatillisiin järjestöihin nähden; 

 
8  toimia työn tuottavuuden kohottamiseksi ja työn käytön taloudellistamiseksi; 

 
9    koota aineistoa työntekijä- ja palkkatilastointia varten sekä laatia työoloja 

koskevia selvityksiä.  
 
Tarkoituksensa saavuttamiseksi liitto järjestää kokouksia, neuvotteluja, tiedotus- ja 
koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja sekä harjoittaa muuta samantapaista edellä 
mainittujen tehtävien suorittamiseen soveltuvaa toimintaa. 

 
3 §  Jäsenyys 

 
Liiton jäseneksi pääsee jokainen yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka  
2 §:ssä mainituilla toimialoilla käyttää palkattua tai vuokratyövoimaa.  Liiton jäseneksi 
voi päästä myös mainittujen alojen työnantajain rekisteröity yhdistys.  Lisäksi kuuluvat 
liittoon perustajajäseninä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry sekä Nylands 
Svenska Lantbruksproducentförbund rf. 
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 4 §  Jäseneksi liittyminen 
 

Liiton jäseneksi liittymistä varten hakijan on täytettävä ja allekirjoitettava hakemus, 
jossa hakija omasta ja yhdistys jäsentensä puolesta sitoutuu noudattamaan liiton 
sääntöjä ja näiden perusteella tehtyjä sopimuksia. 

 
Jäsenyys alkaa liiton hallituksen hyväksyttyä jäsenhakemuksen.  

 
Jäsen kuuluu liittoon kaikkien niiden työpaikkojen ja toimintojen osalta, jotka kuuluvat 
liiton toimialaan. 

 
 5 §  Jäsenyyden lakkaaminen 
 

Jos liiton jäsen haluaa erota, on siitä kirjallisesti ilmoitettava liiton toimistoon osoitettuna 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksen 
pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi siitä ajankohdasta, kun ilmoitus 
eroamisesta on saapunut liiton toimistoon tai ilmoituksessa mainitusta tätä 
myöhemmästä ajankohdasta.  

 
Liiton jäsen, joka on olennaisissa kohdin jättänyt täyttämättä jäsenyyteen liittyvät 
velvollisuutensa taikka menettelyllään vaikeuttanut liiton toimintaa, voidaan, sitten kun 
hänelle on annettu tilaisuus hallituksen määräämässä ajassa antaa kirjallinen 
selityksensä, erottaa liitosta.  Erottaminen tapahtuu hallituksen päätöksellä. 
 
Liiton jäsen, joka eroaa liitosta tai siitä erotetaan, on velvollinen suorittamaan 
jäsenmaksunsa liitolle siltä kalenterivuodelta, jonka kuluessa jäsenyyden lakkaaminen 
tulee voimaan. 

 
Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta liiton varoihin. 
 

 6 §  Jäsenmaksut 
 

Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka tulee perustua jäseneen edellisenä 
kalenterivuonna työsuhteessa olleille maksettujen palkkojen määrään sekä jäsenen 
vuokratyövoiman käytöstä edellisenä kalenterivuonna maksamaan kustannukseen. 

 
Syyskokous vahvistaa jäsenmaksun sekä vähimmäisjäsenmaksun samoin kuin 
jäsenenä olevan yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden kalenterivuodeksi kerrallaan.  
Perustajajäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksen niille määräämän jäsenmaksun. 

 
 7 §  Rahastot 
 

Liittokokous voi päättää varojen keräämisestä jäseniltä myös liiton toiminnalle 
tarpeellisten rahastojen muodostamiseksi, mutta on myös näitä maksuja määrättäessä 
noudatettava 6 §:ssä määrättyjä perusteita. 

 
Liiton suorittamista palveluksista voidaan periä kustannukset kattava toimitusmaksu, 
jonka perusteen hallitus vahvistaa. 

 
Hallitus määrää kaikkien liitolle suoritettavien maksujen maksuajan. 

 
 8 §  Liiton hallinto 
 

Päätäntävaltaa liiton asioissa käyttää liittokokous.  
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Liiton toiminnasta ja hallinnosta huolehtivat hallitus, vaalivaliokunta, hallituksen 
asettamat valiokunnat ja toimitusjohtaja.  
  

 9 §  Liittokokoukset 
 

Varsinaisia liittokokouksia pidetään kaksi, kevätkokous ennen huhtikuun loppua ja 
syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1 esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta; 
 
2 esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus ja 

mahdollinen hallituksen selonteko sekä 
 
3 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. 
 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1 vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio; 
 
2 päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle; 
 
3 määrätään hallituksen jäsenten, hallituksen asettamien valiokuntien ja 

vaalivaliokunnan sekä tilintarkastajien palkkiot ja kulukorvaukset seuraavaksi 
vuodeksi; 

 
4 määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä; 
 
5 valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja näiden varajäsenet 

erovuoroisten tilalle; 
 
6 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa suorittamaan seuraavan 

tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon 
tarkastuksen sekä 

 
7 valitaan vaalivaliokunnan jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

 
10 §  Ylimääräinen liittokokous 
 

Ylimääräinen liittokokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
vähintään 1/20 osa liiton äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. 

 
 11 §  Kutsu liittokokoukseen 
 

Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä kirjeitse jäsenille vähintään neljätoista päivää 
ennen kokousta. 
 
Varsinaisen liittokokouksen kutsussa on mainittava 9 §:ssä lueteltujen asioiden lisäksi 
ne muut asiat, jotka hallitus esittää kokoukselle tai joista joku liiton jäsen vähintään 
neljä viikkoa ennen kokousta on lähettänyt hallitukselle kirjallisen pyynnön.  
 
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. 
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 12 §  Liittokokouksen järjestäytyminen sekä äänioikeus ja äänestys 
 

Liittokokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, minkä jälkeen puhetta johtaa se, jonka 
saapuvilla olevat siihen tehtävään valitsevat. 
 
Jäsenen on mahdollista osallistua liiton kokouksiin hallituksen päätöksellä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, kun siitä ilmoitetaan 
kokouskutsussa mainitulla tavalla, jolloin jäsenen on toimitettava valtakirjat 
edustamistaan jäsenistä, kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. 
 
Kullakin liiton jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Sama henkilö voi 
liittokokouksessa edustaa niiden jäsenten lisäksi, joita hänen on ilman eri valtuutusta 
mahdollista edustaa, enintään kahta muuta jäsentä. Äänioikeus liittokokouksessa 
edellyttää, että jäsen on suorittanut jäsenmaksun edelliseltä vuodelta. Jäsenen on 
voidakseen käyttää äänioikeuttaan liittokokouksessa ilmoittauduttava kokoukseen 
kokouskutsussa mainitulla tavalla, kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. 
 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, 
tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi 
vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. 
 
Äänestys toimitetaan avoimesti, mutta jos joku läsnä olevista sitä vaatii, suljetuilla 
lipuilla. Etäyhteyksiä käytettäessä vaalisalaisuus varmistetaan muilla hallituksen 
hyväksymillä teknisillä apuvälineillä ja toimenpiteillä. 
 
Liittokokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset 
ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä kaksi kokouksen valitsemaa 
pöytäkirjantarkastajaa oikeaksi todistaa 
 

 13 §  Hallitus ja sen valitseminen 
 

Liiton hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään 
viisi ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä.  Kullekin hallituksen 
varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.   
 
Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.  Hallituksen varsinaisten jäsenten 
ja varajäsenten valinnassa on otettava huomioon, että kunkin jäsenryhmän piiristä 
hallitukseen pyritään valitsemaan ainakin yksi jäsen sekä että eri jäsenryhmät muutoin 
tulevat tasapainoisesti edustetuiksi. 
 
Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.  Hallituksen jäsenten toimikausi 
on kaksi kalenterivuotta.  Hallituksen jäsenistä vuosittain puolet on erovuorossa.  
Erovuoroisuus määräytyy ensimmäisellä kerralla arvalla.  Jäsenen henkilökohtainen 
varajäsen on erovuorossa samanaikaisesti jäsenen kanssa. 
 
Kuusikymmentäseitsemän vuotta täyttänyttä tai valitsemisvuonna 
kuusikymmentäseitsemän vuotta täyttävää henkilöä ei voida valita hallituksen 
jäseneksi. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
jäsenistä on saapuvilla. 
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Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan 
voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa arpa 
ratkaisee. 

 
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
 

 14 §  Hallituksen tehtävät 
 

Hallituksen tehtävänä on: 
 

1 huolehtia liiton kokouksissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta; 
 

2 kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella kokouksissa käsiteltäväksi tulevat 
asiat; 

 
3 laatia kertomus liiton toiminnasta ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta; 
 
4 laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio; 

 
5 ottaa ja erottaa jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa; 

 
6 ottaa toimeen ja siitä vapauttaa toimitusjohtaja; 

 
7 hyväksyä liiton puolesta solmitut työehtosopimusratkaisut; 

 
8 harkita niitä toimenpiteitä, joihin sääntöjen 23 §:n ja 24 §:n mukaan ryhdytään 

työriidan, lakon, saarron tai työsulun uhatessa tai puhjetessa; 
 
9 ehdottaa ja nimittää liiton puolesta jäsenet valtion ja kunnan asettamiin 

komiteoihin ja lautakuntiin sekä muihin työmarkkina- ja talouselämän 
edellyttämiin neuvottelukuntiin; 

 
10 antaa liiton puolesta lausunnot viranomaisille tai toisille järjestöille; 
 
11 asettaa työehtosopimusneuvottelukunnat sekä muita neuvottelukuntia ja 

työryhmiä liiton toiminnan edistämiseksi; 
 

12 käsitellä ja ratkaista kaikki sellaiset juoksevaa laatua olevat taloudelliset ja muut 
asiat, jotka sääntöjen mukaan eivät kuulu liittokokoukselle. 

 
15 §  Vaalivaliokunta 
 

Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä syyskokoukselle ehdotus hallituksen 
puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi.  
Syyskokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen. 
 
Vaalivaliokunnan tulee valmistella ehdotus siten, että hallituksen kokoonpano 
mahdollisimman hyvin edustaa kunkin 19 §:ssä mainitun jäsenryhmän suhteellista 
osuutta edellisen vuoden jäsenmaksukertymästä. 
 
Vaalivaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi 
muuta syyskokouksen seuraavaksi kalenterivuodeksi valitsemaa jäsentä. 
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 16 §  Toimitusjohtajan tehtävät 
 

Toimitusjohtajan tehtävänä on: 
 

1 johtaa liiton toimistoa ja järjestää sen työt sekä huolehtia, että liiton juoksevat 
asiat tulevat asianmukaisesti hoidetuksi; 

 
2 esitellä käsiteltävät asiat hallituksen kokouksissa ja huolehtia päätösten 

täytäntöönpanoon liittyvistä käytännön toimenpiteistä; 
3 huolehtia hallituksen toimeksiannosta siitä, että tulot kannetaan ja menot 

suoritetaan ja niistä pidetään tarkkaa kirjaa sekä, että liiton varoja hoidetaan 
asianmukaisesti; 

 
4 seurata lainsäädännön kehitystä varsinkin liiton toimialaan kuuluvissa asioissa; 
 
5 edustaa hallituksen toimeksiannosta liittoa tuomioistuimessa ja suhteissa 

viranomaisiin; 
 

6 valmistella liiton puolesta julkisuuteen tarkoitetut lausunnot sekä 
 

7 pitää yhteyttä muihin työmarkkinajärjestöihin ja liiton alueellisiin ja 
jäsenryhmittäisiin elimiin. 

 
 17 §  Liiton nimen kirjoittaminen 
 

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen 
ja lisäksi ne toimihenkilöt, jotka hallitus tähän määrää, siinä järjestyksessä kuin hallitus 
päättää. 
 

 18 §  Tilinpäätös ja tilintarkastus 
 

Liiton toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi.  Tilinpäätös, muu kirjanpitoaineisto, 
toimintakertomus ja hallintoasiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään 
seuraavan vuoden helmikuun kuluessa. 

 
Tilintarkastajien on tarkastettuaan tilit annettava lausuntonsa maaliskuun 15. päivään 
mennessä. 
 

 19 §  Jäsenryhmät ja niiden valiokunnat 
 

Samankaltaista tuotanto- ja palvelutoimintaa harjoittavat jäsenet jaetaan liiton toimintaa 
ja hallintoa varten jäsenryhmiin.  Liitossa tulee olla ainakin maaseutuelinkeinojen, 
puutarha-alan, taimistoalan, viher- ja ympäristörakennusalan sekä turkistuotantoalan 
jäsenryhmät.  Liiton hallitus voi päättää tarkoituksenmukaisista muutoksista 
jäsenryhmiin.   
 
Kutakin jäsenryhmää varten valitaan valiokunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä 
hallitus päättää. 

 
Jäsenryhmät voidaan jakaa alueellisiin rekisteröimättömiin piireihin, joiden 
lukumäärästä, rajoista ja tehtävistä liiton hallitus päättää. 
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 20 §  Jäsenen yleiset velvollisuudet 
 

Jäsenet ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä sekä liittokokouksen ja 
hallituksen päätöksiä ja jäsenten palveluksessa oleviin nähden niitä sopimuksia, joihin 
liitto on sidottu. 
 
Jäsen älköön tehkö sellaista palveluksessaan olevia koskevaa sopimusta, joka tietäisi 
poikkeamista sellaisesta yleisesti noudatetusta liittoa sitovasta työnantajaperiaatteesta, 
jonka syrjäyttäminen ilmeisesti olisi omiaan heikentämään työnantajien asemaa. 

 
Jäsenellä ei ole ilman hallituksen lupaa oikeutta tehdä palveluksessaan olevia, liiton 
toimialalla työskenteleviä henkilöitä koskevaa työehtosopimusta. 
 

 21 §  Jäsenenä olevan yhdistyksen erityisvelvoite 
 

Jäsenenä oleva yhdistys on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen jäsenet 
noudattavat näitä sääntöjä, sääntöjen mukaan tehtyjä päätöksiä ja niitä sopimuksia, 
joihin liitto on sidottu. 

 
 22 §  Liitolle annetavat tiedot 
 

Jäsenen tulee vuosittain hallituksen määräämässä ajassa ja liiton antamien ohjeiden 
mukaan antaa liitolle ilmoitus yritykseensä edellisen kalenterivuoden aikana 
työsuhteessa olleiden henkilöiden lukumäärästä ja heille sanottuna vuonna 
maksetuista palkoista tai muu jäsenmaksun määräämiseksi tarvittava tieto.  Liittoon 
liittyvän uuden jäsenen on annettava nämä tiedot jäsenhakemuksen yhteydessä. 

 
Jäsen on velvollinen muulloinkin antamaan liitolle sen pyytämät tiedot maksetuista 
palkoista ja muista työsuhteisiin liittyvistä seikoista edellä 2 §:ssä mainittuja tarkoituksia 
varten. 

 
Näiden tietojen käytöstä antaa liiton hallitus periaatteelliset ohjeet. 

 
 23 §  Ilmoitus lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä 
 

Jos lakko, saarto tai muu työtaistelutoimenpide on puhjennut tai uhkaa puhjeta liiton 
jäsenen työpaikalla, on siitä viipymättä ilmoitettava liiton hallitukselle, jonka tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin lakon lopettamiseksi tai ehkäisemiseksi ja riitaisuuden sovinnolliseksi 
ratkaisemiseksi. 

 
 24 §  Työsulku 
 

Jos liiton jäsen tai useammat jäsenet yhdessä aikovat julistaa työsulun, on siitä ja sen 
syistä sekä sen laajuudesta ja lopettamisen ehdoista ilmoitettava liiton hallitukselle.  
Työsulkuun ryhtymiseen on pyydettävä hallituksen suostumus. 
 

 25 §  Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä suljettuja 
 

Liiton jäsenellä ei ole oikeutta lakon, saarron tai työsulun aikana työssään käyttää 
toisen työnantajan työssä lakon tehneitä tai työstä suljettuja työntekijöitä eikä heitä 
muutoin avustaa. 
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 26 §  Sääntöjen muutos ja liiton purkaminen 
 

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos sitä liittokokouksessa 
kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.  Liiton purkamispäätökseen 
vaaditaan edellä mainitun suuruinen äänten enemmistö kahdessa vähintään 
kuukauden väliajoin pidetyssä liittokokouksessa. 
 
Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä johonkin liiton toimintaa 
lähellä olevaan tarkoitukseen sen mukaan kuin viimeinen liittokokous päättää. 

 
 
  - Helsinki 2021 - 


