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Komposiittijaoston toimintaohjeet
1. Jaoston perustaminen
Suomen Muoviteollisuusliiton yhteyteen perustettiin lujitemuovijaosto 9.2.1999
järjestetyssä kokouksessa.
Suomen Muoviteollisuusliitto on nykyään Muoviteollisuus ry ja lujitemuovijaosto vaihtoi
nimeksi Komposiittijaosto 14.11.2013 pidetyssä yleiskokouksessa.
2. Jaoston tehtävät ja tavoitteet
Jaosto toimii lujitemuovi- ja komposiittialan yhteistyöelimenä, seuraa alan teknologian
kehitystä ja standardointia sekä vaikuttaa niiden sisältöön, edistää alan koulutuksen
kehittämistä ja toteuttamista, toteuttaa yhteisprojekteja markkinoiden kartoittamiseksi ja
toimii alan yleisten toimintaedellytysten kehittämiseksi.
Jaoston tavoitteet ovat
1. Toimiminen lujitemuovialan keskustelufoorumina. Toteutus esimerkiksi kerran
vuodessa järjestettävänä tapahtumana, joka kokoaa yhteen alan ihmiset.
2. Lujitemuoviteknologian seuranta uusien tuotantomenetelmien ja uusien
applikaatioiden löytämiseksi maailmalta.
3. Yhteiset projektit toiminnan tukemiseksi alalla. Tekesin taloudellisen tuen
hyödyntäminen projekteissa.
4. Lujitemuovialan koulutuksen aikaansaaminen ja ylläpitäminen eri tasoilla.
5. Aktiivinen toimija ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymyksissä, kuten
- lujitemuovituotannon ja -tuotteiden jätteiden uusiokäyttö
- työsuojelukysymykset, mm. styreenialtistumisen rajoittaminen.
6. Lujitemuoviteollisuuden tunnettuuden lisääminen.
7. Lujitemuovituotteiden markkinoinnin tukeminen vaikuttamalla alan standardeihin.
8. Yhteyksien varmistaminen kansainvälisiin lujitemuovialan organisaatioihin ja niiden
hyödyntäminen.
3. Jaoston resurssit
Muoviteollisuus ry:n jaostoja koskevien toimintaperiaatteiden mukaan jaostoilla on
mahdollisuus siitä erikseen sopien palkata liiton toimistoon täysipäiväinen tai osapäiväinen
henkilö hoitamaan jaoston määrittämiä asioita. Tällöin jaosto maksaa henkilön toiminnasta
aiheutuvat suorat kulut mukaanlukien osuus yhteisestä sihteeristä. Muoviteollisuus ry
puolestaan antaa henkilölle käyttöön toimistotilan ja toimistotekniikan edellyttäen, että ko.
henkilön asiantuntemus ja työpanos pienessä mittakaavassa on koko ajan käytettävissä
liiton yleiseen edunvalvontaan.
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Jaoston asioita hoidetaan vähintään yksi päivä viikossa periaatteella, jolloin toiminnan
painopisteet päätetään vuodeksi kerrallaan toimintasuunnitelmassa.
4. Jaostomaksut
Jaoston hallitus päättää vuosittain jaostomaksun suuruudesta. Jaostomaksu perustuu
kolmeen suuruusluokkaan liikevaihdon perusteella:
Suuret yritykset, liikevaihto yli 4 miljoonaa euroa vuodessa
Keskisuuret yritykset, liikevaihto 1-4 miljoonaa euroa vuodessa
Pienet yritykset, liikevaihto alle 1 miljoonaa euroa vuodessa
Jaostomaksut ovat tasolla
Suuret yritykset
>2 000 eur
Keskisuuret yritykset
>1 000 eur
Pienet yritykset
<1 000 eur
Lisäksi hallitus voi päättää startup- ja mikroyrityksille oman maksuluokan.
Jaostomaksut laskutetaan Muoviteollisuus ry:n toimesta.
5. Jaoston hallitus
Hallitukseen kuuluu noin 10 jäsentä, joista vähintään puolet edustaisi tuotevalmistajia.
Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Hallituksen sihteerinä toimii jaostolle
rekrytoitu henkilö.
Hallitukseen valitun henkilön toimikausi on 2 vuotinen ja toimikausi on sidottu
kalenterivuoteen. Varsinaisille jäsenille valitaan varajäsenet, joiden toimikausi on
sama kuin varsinaisen jäsenen.
Hallitusjäsen valitaan edustamansa yrityksen jäsenenä. Mikäli varsinainen jäsen
jättäytyy tehtävästä eikä hänen edustamansa yritys nimeä uutta varsinaista jäsentä,
varajäsenestä tulee varsinainen jäsen.
6. Eurooppalainen yhteistyö
Jaosto on eurooppalaisen komposiittialan kattojärjestön, EuCIA, jäsen ja pyrkii myös sitä
kautta vaikuttamaan toimialan edunvalvontaan.

