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Yleistä tietoa Ekopulloyhdistys ry:n toiminnasta 

 
1. Liittymismaksu Uuden liittyvän jäsenen tulee suorittaa Ekopulloyhdistys ry:lle kertakorvauksena 

liittymismaksu 1.000 € (+ alv), joka oikeuttaa jäsenhakemuksen perusteella 
ilmoitettujen päällysteiden käyttöön. Liittymismaksua ei palauteta jäsenelle 
jäsenyyden päättyessä. 

  
2. Jäsenmaksu Jäsenet suorittavat yhdistykselle kuukausittain jäsenmaksun, jolla katetaan 

yhdistyksen toiminnan vuosittaiset kustannukset. Jäsenmaksu määräytyy jäsenen 
osuutena yhdistyksen toiminnan vuosittaisista kustannuksista sen perusteella, mikä 
on yhdistyksen sääntöjen 12 §:n (ks. jäljempänä kohta 3) mukaisesti määritetty 
jäsenen äänimäärän osuus yhdistyksen jäsenten yhteenlasketusta 
kokonaisäänimäärästä. Jos yhteisö liittyy jäseneksi kesken tilikauden, hallituksen 
tulee määrätä sille jäljellä olevaa tilikauden osaa vastaava jäsenmaksu.  

 
Uusien jäsenten osalta jäsenmaksu määritellään arvioidun myynnin perusteella, 
joka seuraavan vuoden tammikuussa täsmennetään vastaamaan todellista myyntiä. 
Jäsenmaksuista voidaan hallituksen niin päättäessä periä ennakkona enintään 
puolet edellisen vuoden jäsenmaksun määrästä kalenterivuoden alussa. 
 

3. Äänimäärä  Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan jäsenen äänimäärä yhdistyksen kokouksissa 
määräytyy jäsenen Suomessa myymien, Ekopulloyhdistys ry:n 
kierrätysjärjestelmään kuuluvien kaikkien täysien, juomaa sisältävien pakkausten 
(primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten) yhteenlaskettujen kappalemäärien 
perusteella laskettuna kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta siten, että 
edellä tarkoitettu kunkin pakkauksen kappalemäärä kerrotaan sitä vastaavalla 
euromääräisellä panttihinnalla ja näin saadut euromäärät lasketaan yhteen. 
Jäsenellä on yksi ääni kutakin euroa kohden. Jos jäsen on käyttänyt pakkausta alle 
kaksi kalenterivuotta, äänimäärä perustuu siihen ajanjaksoon, jonka aikana jäsen 
on käyttänyt pakkausta. 

 
4. Jäsenvastuu Ekopulloyhdistys ry määrittelee kullekin jäsenelle kalenterivuosittain 

päällystetyyppikohtaisesti laskettavat jäsenvastuut sekä kokonaisjäsenvastuun. 
Jäsenvastuu saadaan, kun jäsenen Suomessa myymien, Ekopulloyhdistys ry:n 
kierrätysjärjestelmään kuuluvien kaikkien täysien, juomaa sisältävien 
päällystetyyppikohtaisten (primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten) 
yhteenlaskettu kappalemäärä kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta 
kerrotaan sitä vastaavalla päällystetyyppikohtaisella euromääräisellä verollisella 
panttihinnalla ja näin saadut euromäärät lasketaan yhteen (”Jäsenvastuu”). 
Jäsenen kokonaisjäsenvastuu puolestaan saadaan laskemalla edellä tarkoitetut 
päällystetyyppikohtaiset jäsenvastuut yhteen (”Kokonaisjäsenvastuu”). 

 
5. Vastuuosuus Kukin jäsen vastaa käyttämisensä päällysteiden uushankinnoista ja 

romutuskustannuksista ns. vastuuosuuden mukaisesti. Jäsenen 
päällystetyyppikohtainen vastuuosuus saadaan jakamalla edellä kohdassa 4 
todetun mukaisesti määritetty jäsenen Jäsenvastuu samalla perusteella 
määritellyllä, Ekopulloyhdistys ry:n kaikkien ko. päällystetyyppiä käyttävien jäsenten 
yhteenlasketulla Jäsenvastuulla (”Vastuuosuus”). 
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6. Käyttöosuus Kukin jäsen vastaa käyttämisensä päällysteiden korjaus-, tyhjätoimitus- ja 

varastointikustannuksista ns. käyttöosuuden mukaisesti. Käyttöosuus on 
päällystetyyppikohtainen. Käyttöosuuden määrittelyn perusteena on jäsenen 
Suomessa myymien, Ekopulloyhdistys ry:n kierrätysjärjestelmään kuuluvien 
kaikkien täysien, juomaa sisältävien pakkausten (primääri-, sekundääri- ja 
tertiääripakkausten) yhteenlaskettu päällystetyyppikohtainen kappalemäärä 
viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta laskettuna. Jäsenen 
päällystetyyppikohtainen käyttöosuus saadaan jakamalla edellä tarkoitettu, 
päällystetyyppikohtaisesti määritetty, Jäsenen myymien pakkausten yhteenlaskettu 
kappalemäärä Ekopulloyhdistys ry:n kaikkien ko. päällystetyyppiä käyttävien 
Jäsenten yhteenlasketulla päällystetyyppikohtaisella pakkausten kappalemäärällä 
(”Käyttöosuus”). 

  
7. Jäsenvakuus            Jäsenen tulee toimittaa Ekopulloyhdistys ry:lle jäsenvakuus, jonka suuruus 

määräytyy jäsenen Kokonaisjäsenvastuun (ks. edellä kohta 4) perustella. 
Jäsenyyden alkaessa Ekopulloyhdistys ry määrittelee jäsenvakuuden määrän 
hakijan ilmoittamien, vuosittain käyttämien päällystetyyppikohtaisten pakkausten 
kappalemäärien perusteella.  Mikäli myöhemmin ilmenee, että jäsenen toimittama 
jäsenvakuus on liian pieni kyseisen jäsenen Kokonaisjäsenvastuuseen nähden, 
jäsen on velvollinen toimittamaan Ekopulloyhdistys ry:lle kulloinkin olemassa olevan 
Kokonaisjäsenvastuunsa mukaisen jäsenvakuuden. 

 
Ekopulloyhdistys ry palauttaa vakuuden takaisin jäsenelle, kun jäsenyys 
Ekopulloyhdistys ry:ssä päättyy ja jäsen on hoitanut kaikki maksut ja velvoitteet 
Ekopulloyhdistys ry:lle ja sen jäsenille. 

  
8. Vastuiden määrittely Ekopulloyhdistys ry määrittää vuosittain kullekin jäsenelle tämän Jäsenvastuun, 

Kokonaisjäsenvastuun, Vastuuosuuden ja Käyttöosuuden jäsenen 
Ekopulloyhdistys ry:lle päällystetyyppikohtaisesti ilmoittamien pakkausten 
kappalemäärien perusteella. Jäsenen Käyttöosuus perustuu edellä tarkoitettuihin 
pakkausten kappalemääriin tarkasteluhetkeä edeltävän edellisen kalenterivuoden 
perusteella ja Jäsenvastuu, Kokonaisjäsenvastuu sekä Vastuuosuus puolestaan 
jäsenen kahden edellisen kalenterivuoden mukaisiin pakkausten kappalemääriin. 
Jäsenen käytettyä päällystettä vähemmän aikaa, kuin mitä edellä on todettu, 
laskentaperusteena käytetään ajanjaksoa, jona jäsen on käyttänyt päällystettä.  

 
 Ekopulloyhdistys ry raportoi jäsenvastuut kullekin jäsenelle päällystetyypeittäin 

eriteltyinä kaksi kertaa vuodessa maaliskuun ja syyskuun lopun tilanteen mukaan 
käyttäen tarkasteluhetkellä voimassa olevia panttihintoja (sis. alv). 

 
9. Romutuskustannukset Jäsenten päällysteiden romutuskustannukset tasataan vuosittain. Jokainen jäsen 

osallistuu vuosittain käyttämiensä päällystetyyppien osalta käytöstä poistettujen 
päällysteiden romutuskustannuksiin Vastuuosuutensa mukaisesti. 

 
10. Korjaus-, tyhjätoimitus ja varastokustannukset   
 

Jäsenten päällysteiden korjaus-, tyhjätoimitus ja varastointikustannukset tasataan 
vuosittain. Jokainen jäsen osallistuu vuosittain käyttämiensä päällystetyyppien 
osalta korjattujen päällysteiden korjauskustannuksiin Käyttöosuutensa mukaisesti. 


