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3 Jäseneksi liittyminen ja äänivalta 

Osuuskunnan jäseniksi voivat liittyä luonnolliset 

henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Jäsenyys ei riipu 

osuuskunnan palvelujen käytöstä. 

Jokaisella on oikeus päästä osuuskunnan jäse-

neksi. Jäsenyys voidaan evätä ainoastaan, jos sii-

hen on osuuskunnan toiminnan laadun tai laa-

juuden vuoksi tai muusta syystä erityistä aihetta. 

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hal-

litukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksy-

misestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksy-

misen edellytyksistä. 

Osuuskunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on 

yksi ääni riippumatta jäsenen omistamien osuuk-

sien lukumäärästä. Jos jäsenellä oli kuitenkin 

31.12.2012 kaksi tai useampia osuuskunnassa re-

kisteröityjä varsinaisia osuuksia, hänellä on yhä 

yksi ääni kutakin tuollaista varsinaista osuutta 

kohti. Jäsen voi kuitenkin käyttää yhteensä enin-

tään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa. 
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litukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksy-

misestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksy-

misen edellytyksistä. 

Jäsenen kokonaisäänimäärä määräytyy jäsenen 

omistamien osuuksien perusteella siten, että ku-

kin jäsenelle osuuskuntalain 5 luvun 7 a §:ssä(i) 

tarkoitettuna osuuskunnan kokouksen täsmäy-

tyspäivänä jäsenluetteloon merkitty osuus oi-

keuttaa yhteen ääneen. Jäsen voi kuitenkin käyt-

tää yhteensä enintään kolmea ääntä osuuskun-

nan kokouksessa. 
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Mikäli tällainen jäsen luovuttaa edellä tarkoitet-

tuja varsinaisia osuuksia siirronsaajalle tai osuus 

siirtyy muuten kenelle tahansa, sanotut äänioi-

keudet eivät siirry ja luovuttajan äänioikeus pie-

nenee vastaavasti. 
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ääntä osuuskunnan kokouksessa. 

 

6 Osuudet, osuusmaksu ja niiden vaihdanta 

Kullakin jäsenellä on velvollisuus ottaa yksi 

osuus. Osuusmaksun nimellisarvo on 120 euroa. 

Jäseneksi pyrkivän tulee hankkia vähintään yksi 

osuus (osuusmaksu) muulta taholta kuin osuus-

kunnalta, esimerkiksi ostamalla se markkinoilta 

taikka saada se perintönä, ellei hänellä jo ole 

omistuksessaan osuusmaksua. Sanottu osuus-

maksu käytetään liittyessä suoritettavan osuus-

maksun maksuksi. 

Jäsen voi siirtää osuutensa ja osuusmaksunsa toi-

selle. Osuus voidaan siten myydä, vaihtaa, 
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Kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oi-

keudet eli oikeuden osuuskunnan ylijäämän ja-

koon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuu-

teen osuuskunnan purkautuessa. 
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lahjoittaa tai muuten siirtää kenelle tahansa. Siir-

ronsaajan oikeudesta päästä osuuskunnan jäse-

neksi määrätään sääntöjen kohdassa 3. 

Kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oi-

keudet eli oikeuden osuuskunnan ylijäämän ja-

koon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuu-

teen osuuskunnan purkautuessa. 

Osuuskunnan osuudet kuuluvat ilmoittautumis-

ajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. 

Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle. Osuuden siir-

tyessä myös osuusmaksu siirtyy siirronsaajalle. 

Siirronsaajan, joka ei ole osuuskunnan jäsen, on 

haettava osuuskunnan jäsenyyttä lakisääteisen 

kuuden (6) kuukauden määräajan kuluessa saan-

nosta. Jos siirronsaaja ei hae osuuskunnan jäse-

nyyttä tai hänen jäsenyytensä evätään, siirretty 

osuus lakkaa ja siirronsaajalla on vain sama oi-

keus osuusmaksun palautukseen, joka edellisellä 

osuuden haltijalla olisi ollut jäsenyytensä päätty-

essä. 
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9 Osuuskunnan kokous 

Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous 

pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen 

kesäkuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan 

kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tar-

peelliseksi, hallintoneuvosto kehottaa hallitusta 

sen järjestämään tai milloin se muutoin on lain 

mukaan pidettävä. 

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa 

tai muulla osuuskunnan toimialueella sijaitsevalla 

paikkakunnalla. Osuuskunnan toimialueella tar-

koitetaan näissä säännöissä niitä Suomessa sijait-

sevia kuntia, joiden alueella asuu vakinaisena vä-

hintään 200 osuuskunnan jäsentä. Äänimääristä 

on määrätty edellä kohdassa 3. 

Jäsenenä olevan luonnollisen henkilön äänioi-

keutta voi käyttää valtakirjalla tämän puoliso. 

Luonnollinen henkilö voi edustaa valtakirjalla 

vain yhtä jäsenyhteisöä tai -säätiötä. Jäsenenä 

oleva luonnollinen henkilö voi käyttää omien 

osuuksiensa lisäksi valtakirjalla vain puolisonsa 

tai yhden jäsenyhteisön tai -säätiön äänivaltaa. 

Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan 

avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin 
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lipuin, jos yksikin läsnä olevista äänioikeutetuista 

sitä vaatii. 

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitel-

lään seuraavat asiat: 

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten las-

kijaa; 

2) Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen 

ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määrää-

mällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen; 

3) Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilin-

päätös ja mahdollinen konsernitilinpäätös, tilin-

tarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama 

lausunto; 

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä mah-

dollisen konsernituloslaskelman ja -taseen vah-

vistamisesta; 

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimi-

tusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille tai muusta 

toimenpiteestä, johon tilikauden hallinto ja tilin-

päätös antavat aihetta; 

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimen-

piteestä, johon vahvistettu tappio antaa aihetta; 
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7) Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien 

ja jäsenten palkkiot ja matka- ja ansiomenetys-

korvausten perusteet sekä tilintarkastajien palk-

kiot seuraavaksi kalenterivuodeksi; 

8) Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvos-

toon; 

9) Valitaan ensisijaisesti yksi tilintarkastusyhteisö 

tai toissijaisesti kaksi tilintarkastajaa ja heille va-

ratilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikau-

den kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakerto-

muksen ja hallinnon. Mikäli tilintarkastajaksi va-

litaan tilintarkastusyhteisö, sille ei tarvitse valita 

varatilintarkastajaa; 

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 

asiat. 
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13 Hallitus 

Osuuskunnalla on hallitus, jonka on edistettävä 

osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen 

asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mu-

kaisesti. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huoleh-

tii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 

järjestämisestä. Hallituksen muodostavat 
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hallintoneuvoston toimikaudeksi kerrallaan va-

litsemat 4-6 jäsentä, joista yhtenä jäsenenä voi 

toimia jäljempänä mainittu asiantuntijajäsen. 

Hallituksen toimikausi kestää varsinaisesta 

osuuskunnan kokouksesta seuraavaan varsinai-

seen osuuskunnan kokoukseen. 

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jä-

sen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai 

yhdessä toisen kanssa toimimaan osuuskunnan 

jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön 

puolesta. 

Osuuskunnan palveluksessa oleva ei voi olla hal-

lituksen jäsen. Hallitukseen valittava henkilö ei 

saa valintahetkellä olla täyttänyt 68 vuotta. 

Hallitukseen voidaan valita nimitysvaliokunnan 

perustellusta esityksestä yksi asiantuntijajäsen. 

Asiantuntijajäsenen ei tarvitse täyttää edellä mai-

nittuja hallituksen jäseneen kohdistettuja vaati-

muksia. Tällaisen henkilön hallitukseen valitse-

miseen tulee olla osuuskunnan etuun liittyvä pe-

ruste. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltai-

nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on 
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perustellusta esityksestä yksi asiantuntijajäsen. 

Asiantuntijajäsenen ei tarvitse täyttää edellä mai-

nittuja hallituksen jäseneen kohdistettuja vaati-

muksia. Tällaisen henkilön hallitukseen valitse-

miseen tulee olla osuuskunnan etuun liittyvä pe-

ruste. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan. Hallitus on 

hallintoneuvoston toimikaudeksi kerrallaan va-

litsemat 4-6 jäsentä, joista yhtenä jäsenenä voi 

toimia jäljempänä mainittu asiantuntijajäsen.  

Hallituksen toimikausi alkaa valinnasta päättä-

neen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja 

päättyy seuraavana kalenterivuonna uuden halli-

tuksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston 

kokouksen päättyessäkestää varsinaisesta osuus-

kunnan kokouksesta seuraavaan varsinaiseen 

osuuskunnan kokoukseen. 

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jä-

sen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai 

yhdessä toisen kanssa toimimaan osuuskunnan 

jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön 

puolesta. 

Osuuskunnan palveluksessa oleva ei voi olla hal-

lituksen jäsen. Hallitukseen valittava henkilö ei 

saa valintahetkellä olla täyttänyt 68 vuotta. 

Hallitukseen voidaan valita nimitysvaliokunnan 

perustellusta esityksestä yksi asiantuntijajäsen. 

Asiantuntijajäsenen ei tarvitse täyttää edellä mai-

nittuja hallituksen jäseneen kohdistettuja vaati-

muksia. Tällaisen henkilön hallitukseen valitse-

miseen tulee olla osuuskunnan etuun liittyvä pe-

ruste. 



 

 

käsiteltäväksi, ellei kaikille hallituksen jäsenille 

ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, 

mikäli tällaisen tilaisuuden järjestäminen on ollut 

mahdollista. 

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksin-

kertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men-

nessä tasan voittaa se mielipide, johon puheen-

johtaja on yhtynyt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tar-

peen vaatiessa tai jos hallituksen jäsen tai toimi-

tusjohtaja sitä vaatii. Hallitus voi myös tehdä 

päätöksiä pitämättä kokousta, siten kuin osuus-

kuntalaissa säädetään. Hallitus käsittelee muun 

muassa seuraavat asiat: 

1) Päättää osuuskunnan organisaation olennai-

sesta muuttamisesta; 

2) Ottaa ja erottaa osuuskunnan johtavan henki-

lökunnan ja määrää heidän palkkaetunsa; 

3) Päättää osuuskunnan suhteista muihin yhtei-

söihin; 

4) Päättää velan ottamisesta sekä takaussi-

toumusten ja muiden vakuuksien antamisesta 

sekä kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luo-

vuttamisesta; 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen 

jäsenistä on paikalla. Asiaa ei saa kuitenkaan ot-

taa käsiteltäväksi, ellei kaikille hallituksen jäse-

nille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsit-

telyyn, mikäli tällaisen tilaisuuden järjestäminen 

on ollut mahdollista. 

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksin-

kertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men-

nessä tasan voittaa se mielipide, johon puheen-

johtaja on yhtynyt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tar-

peen vaatiessa tai jos hallituksen jäsen tai toimi-

tusjohtaja sitä vaatii. Hallitus voi myös tehdä 

päätöksiä pitämättä kokousta, siten kuin osuus-

kuntalaissa säädetään. Hallitus käsittelee muun 

muassa seuraavat asiat: 

1) Päättää osuuskunnan organisaation olennai-

sesta muuttamisesta; 

2) Ottaa ja erottaa osuuskunnan johtavan henki-

lökunnan ja määrää heidän palkkaetunsa; 

3) Päättää osuuskunnan suhteista muihin yhtei-

söihin; 

4) Päättää velan ottamisesta sekä takaussi-

toumusten ja muiden vakuuksien antamisesta 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltai-

nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on 

paikalla. Asiaa ei saa kuitenkaan ottaa käsiteltä-

väksi, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu 

tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, mikäli täl-

laisen tilaisuuden järjestäminen on ollut mahdol-

lista. 

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksin-

kertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men-

nessä tasan voittaa se mielipide, johon puheen-

johtaja on yhtynyt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tar-

peen vaatiessa tai jos hallituksen jäsen tai toimi-

tusjohtaja sitä vaatii. Hallitus voi myös tehdä 

päätöksiä pitämättä kokousta, siten kuin osuus-

kuntalaissa säädetään. Hallitus käsittelee muun 

muassa seuraavat asiat: 

1) Päättää osuuskunnan organisaation olennai-

sesta muuttamisesta; 

2) Ottaa ja erottaa osuuskunnan johtavan henki-

lökunnan ja määrää heidän palkkaetunsa; 

3) Päättää osuuskunnan suhteista muihin yhtei-

söihin; 



 

 

5) Antaa prokuraoikeuden osuuskunnan toimi-

nimen kirjoittamiseen; 

6) Valmistelee hallintoneuvoston kokouksissa 

käsiteltävät asiat; 

7) Kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle ja 

määrää ne sanomalehdet, joissa kokouskutsu jul-

kaistaan; 

8) Päättää osuuskunnan tarjoamista palveluista ja 

toimitusehdoista sekä palvelumaksuista tai nii-

den hinnoitteluperusteista; 

9) Käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuu-

luvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita. 

sekä kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luo-

vuttamisesta; 

5) Päättää edustamisoikeuden ja prokuran anta-

misesta; 

6) Valmistelee hallintoneuvoston kokouksissa 

käsiteltävät asiat; 

7) Kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle ja 

määrää ne sanomalehdet, joissa kokouskutsu jul-

kaistaan; 

8) Päättää osuuskunnan tarjoamista palveluista ja 

toimitusehdoista sekä palvelumaksuista tai nii-

den hinnoitteluperusteista; 

9) Käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuu-

luvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita. 

4) Päättää velan ottamisesta sekä takaussi-

toumusten ja muiden vakuuksien antamisesta 

sekä kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luo-

vuttamisesta; 

5) Antaa prokuraoikeuden osuuskunnan toimi-

nimen kirjoittamiseenPäättää edustamisoikeu-

den ja prokuran antamisesta; 

6) Valmistelee hallintoneuvoston kokouksissa 

käsiteltävät asiat; 

7) Kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle ja 

määrää ne sanomalehdet, joissa kokouskutsu jul-

kaistaan; 

8) Päättää osuuskunnan tarjoamista palveluista ja 

toimitusehdoista sekä palvelumaksuista tai nii-

den hinnoitteluperusteista; 

9) Käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuu-

luvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita. 
 

 
i Viittaus osuuskuntalain 5 luvun 7 a §:ään korjattu alkuperäisessä sääntövertailutaulukossa olleen virheellisen viittauksen (osuuskuntalain 15 luvun 2 §:n 2 momentti) tilalle 5.4.2022. 


