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Osuuskuntalaki

N:o 1488

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin osuuskun-
tiin, jollei erikseen toisin säädetä.

2 §

Osuuskunnan määritelmä ja tarkoitus

Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää
eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty.
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten ta-
loudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi har-
joittaa taloudellista toimintaa siten, että jäse-

net käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoa-
mia palveluita taikka palveluita, jotka osuus-
kunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai
muulla tavalla.
Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin

määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pää-
asiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen to-
teuttaminen.
Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitä-

väksi siten kuin tässä laissa säädetään.

3 §

Jäsenen vastuu

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökoh-
taisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista.
Jäsenen velvollisuudesta ottaa yksi tai

useampi osuus säädetään 9 luvussa. Sään-
nöissä voidaan myös määrätä ylimääräisistä
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maksuista ja jäsenen lisämaksuvelvollisuu-
desta siten kuin 14 ja 15 luvussa säädetään.

4 §

Konserni ja määräysvaltasuhde

Tässä laissa määräysvallalla, emo-osuus-
kunnalla, tytäryhteisöllä ja konsernilla tarkoi-
tetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 ja
6 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa, emoyritys-
tä, tytäryritystä ja konsernia.
Jos osuuskuntaan rinnastettavalla ulkomai-
sella yhteisöllä on määräysvalta suomalaises-
sa osuuskunnassa, ulkomaista yhteisöä pide-
tään emo-osuuskuntana ja suomalaista osuus-
kuntaa tytäryhteisönä sovellettaessa, mitä 6
luvun 3 ja 4 §:ssä säädetään.

2 luku

Osuuskunnan perustaminen ja säännöt

Perustajat ja perustamiskirja

1 §

Perustajat

Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme
luonnollista henkilöä taikka yhteisöä, säätiötä
tai muuta oikeushenkilöä. Perustajan on tul-
tava osuuskunnan jäseneksi.
Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi
olla perustajana.

2 §

Perustamiskirjan vähimmäissisältö

Perustajien on laadittava perustamiskirja,
joka on päivättävä ja perustajien allekirjoi-
tettava.
Perustamiskirjassa on oltava:
1) osuuskunnan säännöt, joista säädetään
5 ja 6 §:ssä;
2) perustajan täydellinen nimi ja osoite,
luonnollisen henkilön asuinpaikka ja suoma-
lainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa
syntymäaika sekä oikeushenkilöstä kotipaik-
ka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oike-
ushenkilö on merkitty;
3) perustajille annettavat osuudet;

4) osuuskunnan perustamisesta osuuskun-
nan maksettaviksi tulevat kulut tai niiden
arvioitu enimmäismäärä; sekä
5) osuuskunnan ensimmäisen hallituksen

tai, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen,
hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien
nimet.
Perustamiskirjaan on lisäksi otettava mää-

räys, jos:
1) osuuskunnan on korvattava muita osuus-

kunnan perustamiseen liittyviä kuluja kuin
julkiset maksut ja tavanomaiset palkkiot
perustamisasiakirjojen laatimisesta ja siihen
rinnastettavasta työstä; taikka
2) joku muutoin saa osuuskunnalta erityi-

sen oikeuden tai edun.
Perustamiskirjassa on oltava selvitys sei-

koista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa
3 momentissa tarkoitettua määräystä. Selvi-
tyksessä on mainittava henkilötiedot ja muut
2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot siitä,
jota määräys koskee.

Rekisteröiminen

3 §

Rekisteri-ilmoitus ja perustamisen
raukeaminen

Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi kuuden kuukauden kuluessa perusta-
miskirjan allekirjoittamisesta siten kuin siitä
erikseen säädetään.
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä osuus-

kunnan hallituksen jäsenten ja toimitusjohta-
jan vakuutus siitä, että osuuskunnan perus-
tamisessa on noudatettu tämän lain säännök-
siä.
Jollei osuuskuntaa ole 1 momentissa mai-

nitussa ajassa ilmoitettu rekisteröitäväksi,
perustaminen on rauennut. Perustaminen rau-
keaa myös, jos osuuskunnan rekisteröiminen
evätään sen vuoksi, että sääntöjä ei ole
laadittu tämän lain säännösten mukaisesti, tai
muusta syystä.
Perustamisen rauetessa hallituksen jäsenet

vastaavat yhteisvastuullisesti sen osuusmak-
suista ja liittymismaksuista maksetun määrän
ja sen siitä saadun tuoton palauttamisesta,
joista on vähennetty 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista toimenpiteistä jo aiheutuneet
kustannukset.
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4 §

Rekisteröimisen oikeusvaikutukset

Ennen rekisteröimistä osuuskunta ei voi
hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia
eikä myöskään hakea, kantaa tai vastata
tuomioistuimissa tai muiden viranomaisten
luona. Hallitus voi kuitenkin käyttää puhe-
valtaa osuuskunnan perustamista koskevissa
asioissa ja ryhtyä muutoin toimenpiteisiin
annetuista osuuksista osuuskunnalle suoritet-
tavan maksun saamiseksi sääntöjen mukai-
sesti.
Osuuskunnan puolesta ennen sen rekiste-
röimistä tehdystä toimesta aiheutuneesta vel-
voitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai
siitä päättäneet yhteisvastuullisesti. Vastuu
perustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen
syntyneestä velvoitteesta siirtyy kuitenkin
osuuskunnalle, kun se on rekisteröity.
Jos osuuskunnan puolesta on ennen sen
rekisteröimistä tehty sopimus sellaisen hen-
kilön kanssa, joka tiesi osuuskunnan olevan
rekisteröimätön, hän voi, jollei toisin ole
sovittu, luopua sopimuksesta, jos osuuskuntaa
ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi 3 §:ssä
säädetyssä ajassa tai jos rekisteriviranomai-
nen on evännyt osuuskunnan rekisteröimisen.
Jollei sopimuskumppani tiennyt osuuskunnan
olevan rekisteröimätön, hän voi luopua sopi-
muksesta siihen asti, kun osuuskunta on
rekisteröity.
Osuuskunnan jäseneksi tullut ei voi osuus-
kunnan rekisteröinnin jälkeen kieltäytyä
osuusmaksun suorittamisesta sillä perusteella,
että osuuskunnan perustamiskirja on 1, 2, 5 tai
6 §:n vastaisena tai muusta syystä pätemätön.

Osuuskunnan säännöt

5 §

Sääntöjen vähimmäissisältö

Osuuskunnan säännöissä on mainittava:
1) osuuskunnan toiminimi;
2) osuuskunnan kotipaikkana oleva Suo-
men kunta;
3) osuuskunnan toimiala;
4) osuuden nimellisarvo (osuusmaksu), sen
suorittamisaika ja -tapa; sekä

5) osuuskunnan tilikausi.
Jos osuuskunta aikoo käyttää toiminimeään

kaksi- tai useampikielisenä, jokainen toimi-
nimen ilmaisu on mainittava säännöissä.
Lisäksi varsinaiseen osuuskunnan kokouk-

seen ja kokouskutsuun sekä hallituksen jä-
senten, varajäsenten ja tilintarkastajien luku-
määrään ja toimikauteen sovelletaan 4 luvun
3, 11 ja 13 §:n, 5 luvun 1 ja 2 §:n ja 7 luvun
2 ja 4 §:n säännöksiä, jollei säännöissä toisin
määrätä siten kuin mainituissa säännöksissä
säädetään.

6 §

Muut sääntömääräykset ja sääntöjen
muuttaminen

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä:
1) osuuskunnan perustamisesta määräajak-

si;
2) osuuskunnan palveluiden tarjoamisesta

myös muille kuin jäsenille;
3) jäsenen eroamisoikeuden rajoittamisesta

siten kuin 3 luvun 4 §:ssä ja 4 luvun 25 §:ssä
säädetään;
4) suhteellisen vaalitavan noudattamisesta

ja osuuskunnan jäsenten päätösvaltaa käyttä-
västä edustajistosta siten kuin 4 luvussa
säädetään;
5) osuuskunnan toimitusjohtajasta, toi-

minimenkirjoittajasta ja hallintoneuvostosta
siten kuin 5 luvussa säädetään;
6) ylijäämän jakamisesta ja muusta käyt-

tämisestä ja vararahastosta sekä purkautuvan
osuuskunnan varojen jakamisesta siten kuin 8
ja 19 luvussa säädetään;
7) jäsenen velvollisuudesta ottaa useita

osuuksia siten kuin 9 luvun 2 §:ssä säädetään;
8) vapaaehtoisista osuuksista siten kuin

9 luvun 3 §:ssä säädetään;
9) liittymismaksujen perimisestä siten kuin

9 luvun 4 §:ssä säädetään;
10) osuuden apporttimaksusta ja muusta

erityisestä ehdosta siten kuin 9 luvun 7 §:ssä
säädetään;
11) osuuksien lukumäärän vähentämisoi-

keuden rajoittamisesta sekä osuusmaksun
palautuksen lykkäämisestä siten kuin 9 luvun
3 §:ssä ja 10 luvun 3 §:ssä säädetään;
12) lisäosuuksista siten kuin 11 luvussa

säädetään;
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13) sijoitusosuuksista siten kuin 12 luvussa
säädetään;
14) ylimääräisten maksujen perimisestä
siten kuin 14 luvussa säädetään; sekä
15) jäsenen lisämaksuvelvollisuudesta vel-
kojia kohtaan siten kuin 15 luvussa säädetään.
Sääntöihin voidaan ottaa myös muita mää-
räyksiä, jollei laissa muuta säädetä.
Osuuskunnan kokous päättää sääntöjen
muuttamisesta siten kuin 4 luvussa ja muualla
tässä laissa säädetään.

3 luku

Jäsenet, jäsenyyden alkaminen ja
päättyminen

1 §

Jäsenten vähimmäismäärä

Osuuskunnassa on oltava vähintään kolme
jäsentä.
Jos jäsenmäärä alenee alle kolmen eikä se
nouse vähintään kolmeen vuoden kuluessa,
osuuskunnan kokouksen on päätettävä osuus-
kunnan asettamisesta selvitystilaan siten kuin
19 luvussa säädetään.

2 §

Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjalli-
sesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemus-
ten hyväksymisestä tai hyväksymismenette-
lystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Sään-
nöissä voidaan määrätä, että hakemuksen
hyväksymisestä päättää osuuskunnan tai
edustajiston kokous tai hallintoneuvosto.
Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä,
että jäseneksi on hyväksyttävä jokainen, joka
täyttää säännöissä määrätyt jäsenyyden edel-
lytykset. Tällöin säännöissä voidaan määrätä
myös, että jäsenyys voidaan evätä, jos siihen
on osuuskunnan toiminnan laadun tai laajuu-
den vuoksi tai muusta syystä erityistä aihetta.
Osuuskunnan jäsenyys alkaa, kun hakemus
on hyväksytty, jollei säännöissä toisin mää-
rätä.
Osuuden ottamisvelvollisuudesta ja osuu-
desta osuuskunnalle maksettavasta osuus-
maksusta säädetään 9 luvussa.

3 §

Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että
osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluette-
loa. Luetteloon merkitään jäsenen nimi ja
osoite, hänen osuuksiensa lukumäärä sekä
päivä, jona hän on tullut jäseneksi.
Osuuskunnan entisistä jäsenistä on pidet-

tävä luetteloa, kunnes osuuskunta on palaut-
tanut osuusmaksun siten kuin 10 luvussa
säädetään. Jos säännöissä määrätään lisämak-
suvelvollisuudesta, entinen jäsen saadaan
poistaa luettelosta, kun hänen lisämaksuvel-
vollisuutensa on päättynyt. Luettelo voidaan
sisällyttää jäsenluetteloon, tai sitä voidaan
pitää muulla luotettavalla tavalla. Luetteloon
merkitään 1 momentissa mainittujen tietojen
lisäksi päivä, jona jäsenyys on päättynyt.
Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä

on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jä-
senten ja velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja
velkojalla on oikeus saada jäljennös luette-
losta tai sen osasta kulujen korvaamista
vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka
osoittavat etunsa sitä vaativan.

4 §

Eroamisoikeus ja -ilmoitus

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta
ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle
23 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetyllä
tavalla. Säännöissä voidaan määrätä myös
muusta tavasta, jolla osuuskunnan katsotaan
ottaneen vastaan eroamisilmoituksen, ja hal-
litus voi lisäksi nimetä jonkun ottamaan
vastaan eroamisilmoituksia.
Säännöissä voidaan määrätä, että jäsen saa

erota vasta määräajan kuluttua jäsenyyden
alkamisesta. Määräaika voi olla enintään
kolme vuotta.
Jäsenen ylimääräisestä eroamisoikeudesta

säädetään 4 luvun 25 §:ssä.

5 §

Erottamispäätös

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos
hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan
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velvollisuutensa. Säännöissä voidaan määrätä
myös muista erottamisperusteista.
Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoi-
tus erottamisperusteesta ja päätöksen teke-
västä osuuskunnan elimestä vähintään kuu-
kautta ennen erottamispäätöksen tekemistä.
Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluet-
teloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan
tiedossa olevaan osoitteeseen.
Erottamisesta päättää hallitus tai se osuus-
kunnan elin, joka sääntöjen mukaan päättää
jäsenen ottamisesta. Säännöissä voidaan mää-
rätä, että jäsenen erottamisesta päättää toinen
osuuskunnan elin kuin jäsenen ottamisesta.
Jos jäsen erotetaan muuten kuin osuuskun-
nan kokouksen päätöksellä, hänellä on oikeus
vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouk-
sen päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen
vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskun-
nalle 23 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetyllä
tavalla kuukauden kuluessa siitä, kun erotta-
mispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle jäsen-
luetteloon merkittyyn tai muuten osuuskun-
nan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erottamis-
päätöksen tehneellä osuuskunnan elimellä on
oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia
osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.
Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouk-
sen tekemää erottamispäätöstä tuomiois-
tuimessa. Erottamispäätöksen moittiminen on
kuitenkin annettava välimiesten ratkaistavak-
si, jos osuuskunnan säännöissä määrätään
osuuskunnan ja jäsenen välisten riitojen rat-
kaisemisesta 23 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla
tavalla. Kanteeseen sovelletaan, mitä 4 luvun
26 §:ssä säädetään.
Jos tuomioistuimen lainvoimaisessa pää-
töksessä tai välimiesoikeuden päätöksessä
todetaan, että osuuskunnan kokouksen päätös
erottamisesta on pätemätön, laittomasti ero-
tetulla on oikeus saada osuuskunnalta korvaus
menettämistään jäseneduista.

6 §

Jäsenyyden päättymisajankohta

Jäsen on eronnut osuuskunnasta, kun
osuuskunta on vastaanottanut eroamisilmoi-
tuksen, jollei eroamisoikeutta ole lykätty
säännöissä siten kuin 4 §:n 2 momentissa
säädetään.
Jäsen on erotettu osuuskunnasta, kun

osuuskunnan kokous on päättänyt erottami-
sesta. Jos osuuskunnan muu elin on päättänyt
erottamisesta, ja erotettu ei ole vaatinut asian
siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettä-
väksi, erottaminen tulee voimaan, kun on
kulunut kuukausi erottamispäätöksen tiedoksi
antamisesta erotetulle.
Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenyy-

den tuottama oikeus osuuskunnassa jatkuu
jäsenyyden lakkaamisesta huolimatta, kunnes
osuudesta maksetun määrän palautus on
suoritettu entiselle jäsenelle. Tällainen oikeus
voi olla vain oikeus osuuskunnan ylijäämään
ja muihin varoihin sekä oikeus käyttää hy-
väkseen osuuskunnan palveluja.
Osuusmaksun palauttamisesta ja alentami-

sesta sekä osuuksien vähentämisestä sääde-
tään 10 luvussa.

7 §

Jäsenyyden luovutuskielto

Jäsenyyttä ei voi luovuttaa toiselle.
Jäsen voi kuitenkin siirtää osuutensa toi-

selle siten kuin 9 luvussa säädetään.

8 §

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on
oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta
osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä
tai, kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen
tullut osuuskunnan jäseneksi, jollei säännöis-
sä toisin määrätä. Oikeudenomistajien on
käytettävä oikeutta yhteisen edustajan kautta.

4 luku

Osuuskunnan kokous ja edustajisto

Yleiset säännökset

1 §

Päätöksentekotavat

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuus-
kunnan asioissa yksimielisinä siten kuin
2 §:ssä säädetään tai osuuskunnan kokouk-
sessa siten kuin 3—26 §:ssä säädetään.
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Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenten
päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokouksen
sijasta jäsenten valitsema edustajisto siten
kuin 27—32 §:ssä säädetään.

2 §

Kaikkien jäsenten yksimielinen päätös

Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuus-
kunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman
kokousta.
Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on
päivättävä ja vähintään kahden jäsenen alle-
kirjoitettava. Päätöksessä on mainittava pää-
töksentekoon osallistuneiden jäsenten nimet.
Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muu-
ten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkir-
jasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan
tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

Osuuskunnan kokous

3 §

Varsinainen kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidet-
tävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä, jollei säännöissä määrätä ai-
kaisemmasta ajankohdasta. Kokouksessa on
esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
sekä, jos osuuskunnalla on hallintoneuvosto,
sen lausunto tilinpäätöksestä.
Kokouksessa on päätettävä:
1) tuloslaskelman ja taseen sekä emo-
osuuskunnassa myös konsernituloslaskelman
ja konsernitaseen vahvistamisesta;
2) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
ja emo-osuuskunnassa konsernitaseen mukai-
nen ylijäämä tai tappio antaa aihetta;
3) vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
sen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta; sekä
4) muista asioista, jotka tämän lain tai
osuuskunnan sääntöjen mukaan kuuluvat var-
sinaiselle kokoukselle.
Kokouksessa on myös valittava hallituksen
jäsenet ja tilintarkastajat, jos heitä ei ole
sääntöjen mukaan valittava toisessa varsinai-
sessa kokouksessa tai asetettava muussa
järjestyksessä.
Päätöksen tekeminen 2 momentin 1—3

kohdassa mainitussa asiassa on kuitenkin
siirrettävä tiettynä päivänä vähintään kuu-
kautta ja enintään kahta kuukautta myöhem-
min pidettävään jatkokokoukseen, jos jäsenet,
jotka edustavat vähintään kymmenesosaa tai
säännöissä määrättyä pienempää osaa jäsen-
ten koko äänimäärästä, sitä vaativat. Päätök-
sen tekemistä ei saa toistamiseen siirtää.
Osuuskunnalla voi olla useita varsinaisia

kokouksia, jolloin säännöissä on määrättävä,
mitkä asiat kussakin kokouksessa käsitellään.
Edellä 2 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut
asiat on tällöinkin käsiteltävä kokouksessa,
joka pidetään kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.

4 §

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pi-
dettävä, jos hallitus tai hallintoneuvosto kat-
soo siihen olevan aihetta.
Ylimääräinen kokous on myös pidettävä,

jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat
vähintään kymmenesosaa tai säännöissä mää-
rättyä pienempää osaa jäsenten koko ääni-
määrästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoitta-
mansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsu
on toimitettava 14 päivän kuluessa vaatimuk-
sen esittämisestä.

5 §

Jäsenen osallistumisoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua
osuuskunnan kokoukseen ja käyttää siellä
puhevaltaa, jollei tässä laissa toisin säädetä.
Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen on
saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittau-
duttava osuuskunnalle viimeistään kokous-
kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokous-
ta.
Osuuskunnan jäsenenä oleva tytäryhteisö

ei saa osallistua osuuskunnan kokoukseen.
Tällaisen tytäryhteisön ääniä ei oteta lukuun,
jos pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn
oikeuden käyttämiseen vaaditaan kaikkien
jäsenten kannatus tai kannatus jäseniltä, joilla
on määräosa osuuskunnan kaikista äänistä.
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Mitä tässä momentissa säädetään, koskee
vastaavasti osuuskunnan tai sen tytäryhteisön
määräysvallassa 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla
tavalla olevaa säätiötä.

6 §

Jäsenen asiamies ja avustaja

Jäsen käyttää oikeuttaan osuuskunnan ko-
kouksessa henkilökohtaisesti.
Jäsen voi käyttää oikeuttaan myös asia-
miehen välityksellä, jollei säännöissä rajoiteta
sitä. Asiamiehen on esitettävä päivätty val-
takirja tai hänen on muulla luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edus-
tamaan jäsentä. Valtuutus koskee yhtä ko-
kousta, jollei valtakirjasta muuta ilmene.
Valtuutus on kuitenkin voimassa enintään
kolme vuotta sen antamisesta. Asiamies voi
samanaikaisesti edustaa enintään kolmea jä-
sentä, jollei säännöissä toisin määrätä. Tämän
estämättä asiamies voi edustaa jäsenen kuo-
linpesän osakkaita ja jäseniä, jotka kuuluvat
samaan kirjanpitolaissa tarkoitettuun konser-
niin.
Jäsenellä ja asiamiehellä saa olla avustaja
osuuskunnan kokouksessa.

7 §

Jäsenen äänimäärä

Jäsenellä on kokouksessa yksi ääni kaikissa
osuuskunnan kokouksessa käsiteltävissä asi-
oissa.
Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että
jäsenillä on erisuuruinen äänimäärä. Jäsenen
äänimäärä saa olla suurempi kuin kymmenen
kertaa toisen jäsenen äänimäärä vain sellai-
sessa osuuskunnassa, jonka sääntöjen mukaan
jäsenten enemmistön on oltava osuuskuntia
tai muita oikeushenkilöitä.

8 §

Esteellisyys päätöksenteossa

Jäsen ei saa osuuskunnan kokouksessa
äänestää asiassa, joka koskee vastuuvapauden
myöntämistä hänelle, kannetta häntä vastaan,
hänen vapauttamistaan vahingonkorvausvel-
vollisuudesta tai muusta velvoitteesta osuus-

kuntaa kohtaan taikka hänen ja osuuskunnan
välistä sopimusta tai sitoumusta. Hän ei
myöskään saa äänestää asiassa, joka koskee
kannetta muuta henkilöä vastaan, tämän va-
pauttamista velvoitteesta osuuskuntaa koh-
taan tai tämän ja osuuskunnan välistä sopi-
musta, jos hänellä on asiassa odotettavana
olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa
osuuskunnan edun kanssa. Tämän momentin
estämättä vastaanottava osuuskunta saa käyt-
tää äänivaltaa 16 luvun 4 §:ssä tarkoitettua
sulautumissuunnitelmaa käsiteltäessä.
Hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tai

toimitusjohtaja ei saa äänestää tilintarkastajan
valitsemista, erottamista eikä palkkiota kos-
kevassa asiassa.
Osuuskunnan kokous voi myös päättää,

että jäsen ei saa osallistua tässä pykälässä
tarkoitetun asian käsittelyyn.
Mitä tässä pykälässä säädetään jäsenestä,

koskee myös jäsenen asiamiestä, ja mitä
säädetään sopimuksesta ja sitoumuksesta,
koskee myös osuuskunnan antamaa lahjaa.

9 §

Kokouspaikka

Kokous on pidettävä osuuskunnan kotipai-
kassa. Säännöissä voidaan määrätä, että ko-
kous on pidettävä tai voidaan pitää jollakin
toisella paikkakunnalla Suomessa. Erittäin
painavista syistä kokous voidaan pitää muulla
kuin edellä tarkoitetulla paikkakunnalla Suo-
messa.
Säännöissä voidaan määrätä tai osuuskun-

nan hallitus voi päättää, että osuuskunnan
kokoukseen voidaan osallistua myös postin
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun tekni-
sen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeel-
lisuus voidaan selvittää tavallisessa osuus-
kunnan kokouksessa noudatettaviin menette-
lyihin verrattavalla tavalla. Tällaisesta osal-
listumismahdollisuudesta on mainittava ko-
kouskutsussa.

10 §

Kokouksen koolle kutsuminen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen
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koolle. Jos osuuskunnalla on hallintoneuvos-
to, säännöissä voidaan määrätä, että hallin-
toneuvosto kutsuu kokouksen koolle.
Jos tämän lain, sääntöjen tai osuuskunnan
kokouksen päätöksen mukaan pidettävää
osuuskunnan kokousta ei ole kutsuttu sääde-
tyssä järjestyksessä koolle, lääninhallituksen
on hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen,
toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osuus-
kunnan jäsenen hakemuksesta oikeutettava
hakija kutsumaan kokous koolle osuuskunnan
kustannuksella.

11 §

Kokouskutsuaika

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimi-
tettava aikaisintaan kahta kuukautta ja vii-
meistään viikkoa ennen kokousta tai 5 §:n 1
momentin mukaista viimeistä ilmoittautumis-
päivää. Säännöissä voidaan pidentää lyhyem-
pää määräaikaa ja lyhentää pidempää mää-
räaikaa.
Jos päätöksen tekeminen kokouksessa kä-
siteltävässä asiassa siirretään jatkokokouk-
seen, siihen on toimitettava eri kutsu, jos
kokous pidetään myöhemmin kuin kuuden
viikon kuluttua. Sen estämättä, mitä sään-
nöissä määrätään kutsuajasta, kutsu jatkoko-
koukseen voidaan toimittaa viimeistään neljä
viikkoa ennen kokousta.
Jos asia on sääntöjen mukaan käsiteltävä
kahdessa kokouksessa, kutsua toiseen ko-
koukseen ei saa toimittaa ennen kuin ensim-
mäinen kokous on päättynyt. Kutsussa on
mainittava edellisessä kokouksessa tehty pää-
tös.

12 §

Erityinen kokouskutsuaika

Kokouskutsu on aina toimitettava aikaisin-
taan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta
ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään:
1) osuuskunnan tarkoituksen tai toimialan
olennaista muuttamista tai toiminnan jatka-
mista yli säännöissä määrätyn ajan;
2) jäsenten äänimäärän muuttamista;
3) osuuskunnan johdon, tilintarkastajien tai
edustajiston valinnan vaalitavan tai vaalipii-

rien muuttamista taikka jäsenten päätösvallan
siirtämistä edustajistolle;
4) jo jäsenenä olevan eroamisoikeuden

rajoittamista;
5) jo annettujen osuuksien vähentämis- tai

siirto-oikeuden rajoittamista taikka osuus-
maksun palautuksen lykkäämistä;
6) jo jäsenenä olevan tai jo annetun

osuuden osalta ylijäämää, osuusmaksun pa-
lautusta tai osuuskunnan säästöä koskevan
oikeuden rajoittamista muulla kuin 4 tai 5
kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka ylijää-
män tai säästön jakoperusteiden muuttamista
muulla tavalla;
7) jo jäsenenä olevan maksuvelvollisuuden

lisäämistä maksullisella osuusmaksun koro-
tuksella tai muulla tavalla taikka uusien
osuuksien antamista sekakorotuksena;
8) osuusmaksun tai siitä suoritetun määrän

alentamista taikka osuuksien lukumäärän vä-
hentämistä; taikka
9) osuuskunnan sulautumista, jakautumista

tai muuttamista osakeyhtiöksi taikka osuus-
kunnan asettamista selvitystilaan, selvitysti-
lan lopettamista tai osuuskunnan poistamista
rekisteristä.
Edellä 1 momentissa säädettyä kutsuaikaa

sovelletaan myös muihin samassa kokouk-
sessa käsiteltäviin asioihin sen estämättä, mitä
säännöissä määrätään lyhyemmästä kutsu-
ajasta.

13 §

Kokouskutsun toimittaminen ja sisältö

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähe-
tettävä jäsenille kirjallisesti jäsenluetteloon
merkittyihin tai muuten osuuskunnan tiedossa
oleviin osoitteisiin. Säännöissä voidaan mää-
rätä, että kokouskutsu toimitetaan muulla
tavalla.
Jos kutsu sääntöjen mukaan toimitetaan

jäsenille muulla tavalla kuin lähettämällä se
kirjallisesti ja kokouksessa käsitellään
12 §:ssä tarkoitettua asiaa, säännöissä mää-
rätyn toimittamistavan lisäksi kirjallinen kut-
su on:
1) lähetettävä jokaiselle jäsenelle, jonka

osoite on osuuskunnan tiedossa; taikka
2) toimitettava muulla yleisesti jäsenten

tiedoksi tulevalla tavalla.
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Kutsussa on mainittava kokouksessa käsi-
teltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään
sääntöjen muuttamista tai 12 §:ssä tarkoitet-
tua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuk-
sien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa
on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen
sisältö.

14 §

Jäsenen ehdotus kokouksessa käsiteltäväksi
asiaksi

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia
osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos
hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

15 §

Kokousasiakirjat ja niiden nähtävinä
pitäminen

Jos osuuskunnan kokouksessa käsitellään
tilinpäätöstä, tilinpäätöstä koskevat asiakirjat
tai niiden jäljennökset on pidettävä vähintään
viikon ajan ennen kokousta osuuskunnan
pääkonttorissa jäsenten nähtävinä ja viivy-
tyksettä lähetettävä jäsenelle, joka sitä pyytää.
Jos kokouksessa käsitellään osuuskunnan su-
lautumista toiseen osuuskuntaan, jakautumis-
ta tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiök-
si, asiakirjat on pidettävä nähtävinä vähintään
kuukautta ennen kokousta.
Jos muussa kuin 1 momentissa tarkoite-
tussa osuuskunnan kokouksessa käsitellään
12 §:ssä tarkoitettua asiaa, hallituksen on
laadittava selostus tilinpäätöksen jälkeisistä
osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikutta-
vista tapahtumista. Hallintoneuvoston ja ti-
lintarkastajien on annettava lausunto selos-
tuksesta. Lausuntoja ei kuitenkaan tarvitse
antaa, jos hallitus ilmoittaa kokouskutsussa,
että sen tiedossa ei ole osuuskunnan asemaan
olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Viimeis-
tä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, mainitun
tilikauden ylijäämää tai tappiota koskeva
osuuskunnan kokouksen päätös sekä hallituk-
sen selostus ja sitä koskevat lausunnot on
pidettävä nähtävinä ja lähetettävä 1 momen-
tissa säädetyllä tavalla.

Jos osuuskunnan sulautumista, jakautumis-
ta tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi
käsittelevään osuuskunnan kokoukseen men-
nessä on kulunut kuusi kuukautta viimeksi
päättyneen tilikauden päättymisestä, kokous-
asiakirjoihin on lisäksi liitettävä välitilinpää-
tös. Välitilinpäätöskausi saa päättyä aikaisin-
taan kolme kuukautta ennen kokousta. Väli-
tilinpäätös on laadittava ja tarkastettava nou-
dattaen soveltuvin osin tilinpäätöstä koskevia
säännöksiä ja määräyksiä. Välitilinpäätökseen
on lisäksi liitettävä sitä koskeva hallintoneu-
voston lausunto. Välitilinpäätös on pidettävä
nähtävänä ja lähetettävä 1 momentissa sää-
detyllä tavalla.
Jos kokouksessa käsitellään 12 §:ssä tar-

koitettua asiaa, myös päätösehdotus on pi-
dettävä nähtävänä ja lähetettävä siten kuin 1
momentissa säädetään.
Jos asiasta on sääntöjen mukaan päätettävä

kahdessa osuuskunnan kokouksessa ja jäl-
kimmäinen kokous pidetään kolmen kuukau-
den kuluessa ensimmäisestä kokouksesta,
jälkimmäistä kokousta varten ei tarvitse laatia
uusia tässä pykälässä tarkoitettuja asiakirjoja.

16 §

Muotovaatimuksen sivuuttaminen

Asiassa, jossa ei ole noudatettu kokous-
kutsua tai asiakirjan nähtäväksi asettamista
koskevia tämän lain säännöksiä tai sääntöjen
määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain niiden
jäsenten suostumuksella, joita laiminlyönti
koskee.
Jos asia on sääntöjen mukaan käsiteltävä

osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa, ko-
kous saa päättää siitä, vaikkei asiaa ole
mainittu kokouskutsussa. Kokous voi myös
aina päättää ylimääräisen kokouksen koolle
kutsumisesta määrättyä asiaa käsittelemään.

17 §

Puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja,
ääniluettelo ja pöytäkirja

Osuuskunnan kokous valitsee kokouksen
puheenjohtajan, jollei säännöissä toisin mää-
rätä. Lisäksi kokouksen on valittava vähin-
tään yksi pöytäkirjantarkastaja, jos kaikki
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edustettuina olevat jäsenet ja jäsenten edus-
tajat eivät allekirjoita pöytäkirjaa.
Kokouksessa on oltava nähtävänä jäsen-
luettelo, jossa on mainittava myös jäsenen
äänimäärä ja sen määräytymisperuste, jos
jäsenellä voi sääntöjen mukaan olla useita
ääniä. Kokouksen puheenjohtajan on huoleh-
dittava siitä, että läsnä olevista jäsenistä,
asiamiehistä sekä avustajista laaditaan luet-
telo, johon merkitään kunkin jäsenen osuuk-
sien lukumäärä ja äänimäärä (ääniluettelo).
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluet-
telo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä
siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouk-
sessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos,
jos päätöksestä on äänestetty. Puheenjohtajan
ja pöytäkirjantarkastajan on allekirjoitettava
pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden
viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuus-
kunnan pääkonttorissa jäsenten nähtävänä.
Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla taval-
la. Korvattuaan osuuskunnan kulut jäsenellä
on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytä-
kirjasta tai sen osasta.

18 §

Jäsenen kyselyoikeus

Hallituksen ja toimitusjohtajan on osuus-
kunnan kokouksessa jäsenen pyynnöstä, jos
hallitus katsoo sen käyvän päinsä osuuskun-
nalle olennaista haittaa tuottamatta, annettava
tarkempia tietoja sellaisista seikoista, jotka
saattavat vaikuttaa osuuskunnan tilinpäätök-
sen ja taloudellisen aseman tai muun kokouk-
sessa käsiteltävän asian arviointiin. Velvolli-
suus antaa tietoja koskee myös osuuskunnan
suhdetta samaan konserniin kuuluvaan toi-
seen yhteisöön sekä emo-osuuskunnassa li-
säksi konsernitilinpäätöstä ja tytäryhteisöä
koskevia edellä tarkoitettuja tietoja.
Jos jäsenen kysymykseen voidaan vastata
vain sellaisten tietojen perusteella, jotka eivät
ole kokouksessa käytettävissä, kysymykseen
on annettava kirjallinen vastaus kahden vii-
kon kuluessa kokouksesta. Vastaus on pidet-
tävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten
nähtävänä ja lähetettävä kysymyksen esittä-
neelle jäsenelle.
Jos hallitus katsoo, ettei pyydettyä tietoa

voida antaa jäsenelle aiheuttamatta tiedon
antamisella olennaista haittaa osuuskunnalle,
hallituksen on kahden viikon kuluessa koko-
uksesta annettava pyydetty tieto osuuskunnan
tilintarkastajille. Tilintarkastajien on kuukau-
den kuluessa kokouksesta annettava hallituk-
selle kirjallinen lausunto tiedon vaikutuksesta
tilintarkastuskertomukseen tai muuhun tilin-
tarkastajien kokoukselle antamaan lausun-
toon. Lausunnon nähtävänä pitämistä ja jäl-
jennösten antamista koskee, mitä 17 §:n
3 momentissa säädetään osuuskunnan koko-
uksen pöytäkirjasta. Lausunto on viipymättä
lähetettävä kysymyksen esittäneelle jäsenelle.

19 §

Yhdenvertaisuusperiaate

Osuuskunnan kokouksessa ei saa tehdä
päätöstä, joka on omansa tuottamaan jäsenelle
tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua
toisen jäsenen tai osuuskunnan kustannuksel-
la.

20 §

Yleiset enemmistövaatimukset

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee
se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on
enemmän kuin puolet annetuista äänistä.
Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa

eniten ääniä. Osuuskunnan kokous voi kui-
tenkin ennen vaalia päättää tai säännöissä
voidaan määrätä, että valituksi tulee kanna-
tusta saaneista ehdokkaista se, joka saa
enemmän kuin puolet annetuista äänistä.
Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita
henkilöitä hallitukseen, hallintoneuvostoon,
tilintarkastajaksi tai muutoin samanlaisiin
tehtäviin.
Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan

arvalla, ja muissa asioissa päätökseksi tulee se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Säännöissä voidaan 2 ja 3 momentin

estämättä määrätä, että vaalit toimitetaan
suhteellista vaalitapaa noudattaen. Säännöissä
on tällöin määrättävä, missä vaaleissa sovel-
letaan suhteellista vaalitapaa, sekä äänestäjä-
ryhmien muodostamisesta, toimeenpano- ja
tarkastuselimistä ja muista vaalin toimittami-
seen liittyvistä seikoista.
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Säännöissä voidaan määrätä muista päte-
vän päätöksen edellytyksistä. Säännöissä voi-
daan kuitenkin määrätä tässä laissa säädettyä
lievemmästä enemmistövaatimuksesta vain
vaalien osalta ja muutettaessa jäsenen ääni-
määrää osuuskunnassa, jonka säännöissä
määrätään jäsenten erisuuruisesta äänimää-
rästä. Äänimäärän muuttamisen osalta sään-
nöissä ei voida kuitenkaan määrätä 21 §:n
1 momentissa säädettyä lievemmästä enem-
mistövaatimuksesta.

21 §

Sääntömuutoksen enemmistövaatimus ja
muutoksen täytäntöönpano

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskun-
nan kokous. Päätös on pätevä, jos sitä
kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä.
Päätös sääntöjen muuttamisesta on viivy-
tyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi eikä
sitä saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.
Päätöstä sääntöjen muuttamisesta sovelle-
taan kuitenkin ennen päätöksen rekisteröintiä
jäseneksi otettuun ja ennen rekisteröintiä
annettuun osuuteen vuoden kuluttua sen
tilikauden päättymisestä, jonka aikana rekis-
teröitävällä päätöksellä:
1) lykätään osuuteen perustuvaa maksuvel-
vollisuutta;
2) aikaistetaan osuusmaksun palautusta
muuten kuin 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna
nopeutettuna palautuksena;
3) lisätään oikeutta rahastokorotuksen, liit-
tymismaksun tai ylimääräisen maksun palau-
tukseen;
4) alennetaan osuusmaksua muuten kuin
tappion kattamiseksi; taikka
5) rajoitetaan jäsenen lisämaksuvelvolli-
suutta.

22 §

Erityisten sääntömuutosten enemmistö-
vaatimukset

Sääntöjen muuttamista koskevan pätevän
päätöksen edellytyksenä on kuitenkin niiden
jäsenten kannatus, joilla on vähintään yhdek-
sän kymmenesosaa kokouksessa annetuista
äänistä, jos päätöksellä:

1) rajoitetaan jo jäsenenä olevan eroamis-
oikeutta;
2) rajoitetaan jo annettujen osuuksien vä-

hentämis- tai siirto-oikeutta; taikka
3) lykätään jo annettua osuutta koskevan

osuusmaksun palautusta.
Sääntöjen muuttamista koskevaan pätevän

päätöksen edellytyksenä on kuitenkin kaik-
kien kokouksessa edustettujen jäsenten kan-
natus, jos päätöksellä:
1) muutetaan osuuskunnan pääasiallista

tarkoitusta;
2) määrätään jäsenten erisuuruisesta ääni-

määrästä osuuskunnassa, jonka jokaisella jä-
senellä on yksi ääni;
3) muutetaan jäsenten erisuuruista ääni-

määrää;
4) rajoitetaan jo jäsenenä olevan tai jo

annetun osuuden tuottamaa oikeutta ylijää-
mään, osuusmaksun palautukseen tai osuus-
kunnan säästöön muuten kuin 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla;
5) lisätään jo jäsenenä olevan maksuvel-

vollisuutta määräyksellä, joka koskee ylimää-
räisiä maksuja, lisämaksuvelvollisuutta tai
sellaista liittymismaksua, jota ei palauteta;
taikka
6) rajoitetaan jo jäsenenä olevan eroamis-

oikeutta tai oikeutta vähentää jo annettujen
osuuksien lukumäärää osuuskunnassa, jonka
säännöissä määrätään ylimääräisistä maksuis-
ta tai lisämaksuvelvollisuudesta.

23 §

Muut enemmistövaatimukset

Osuuksien lukumäärän vähentämistä tai
osuusmaksuista osuuskunnalle maksetun
määrän alentamista koskevaan osuuskunnan
kokouksen päätökseen ja hallitukselle annet-
tavaan valtuutukseen sovelletaan 21 §:n
1 momentissa säädettyä enemmistövaatimus-
ta. Päätökseen ja valtuutukseen sovelletaan
kuitenkin 22 §:ssä säädettyjä enemmistövaa-
timuksia, jos päätöksellä tai valtuutuksella
rajoitetaan tai muutetaan jäsenen oikeutta
pykälässä tarkoitetulla tavalla.
Sulautuvan osuuskunnan kokouksen päätös

sulautumisesta on pätevä, jos sitä kannattavat
jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa
annetuista äänistä. Sama koskee osuuskunnan
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kokouksen päätöstä osuuskunnan jakautumi-
sesta, osuuskunnan muuttamisesta osakeyhti-
öksi, osuuskunnan asettamisesta vapaaehtoi-
seen selvitystilaan ja selvitystilan lopettami-
sesta sekä päätöstä selvitystilaan määräämistä
tai rekisteristä poistamista koskevan hake-
muksen tekemisestä.

24 §

Kokouskutsusta poikkeavan päätöksen
ilmoittaminen jäsenelle

Osuuskunnan kokouksen päätöksestä on
ilmoitettava osuuskunnan jäsenelle, jos
12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien
osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien
antamista koskevan päätöksen pääasiallinen
sisältö poikkeaa kutsussa mainitusta siten,
että päätöksellä:
1) muutetaan jäsenen oikeutta tai velvol-
lisuutta osuuskunnassa;
2) muutetaan osuuskunnan pääasiallista
tarkoitusta; taikka
3) muutetaan olennaisesti osuuskunnan
toimialaa tai jatketaan osuuskunnan toimintaa
ehdotettua pidemmän ajan.
Ilmoitus on toimitettava viipymättä jäse-
nille, jotka eivät olleet edustettuina kokouk-
sessa. Ilmoitus on toimitettava samalla tavalla
kuin kutsu osuuskunnan kokoukseen.

25 §

Ylimääräinen oikeus eroamiseen ja
palautukseen

Säännöissä määrätyn eroamisoikeuden ra-
joituksen ja osuusmaksun palautuksen lykkä-
yksen estämättä jäsenellä on oikeus erota
osuuskunnasta ja saada palautus tässä pykä-
lässä säädetyllä tavalla, jos hän ei ole
kannattanut 12 §:ssä tarkoitettua päätöstä (yli-
määräinen eroamis- ja palautusoikeus). Sa-
nottua ei kuitenkaan sovelleta sulautumista
koskevaan vastaanottavan osuuskunnan ko-
kouksen päätökseen eikä selvitystilaan aset-
tamista tai rekisteripoistoa koskevaan päätök-
seen.
Ylimääräinen eroamis- ja palautusoikeus
on, jos jäsen eroaa osuuskunnasta tai jäsenyys
muuten päättyy 30 päivän kuluessa osuus-

kunnan kokouksen päätöksestä taikka jos
jäsenyys on päättynyt aiemmin sen tilikauden
aikana, jonka kuluessa päätös tehdään.
Jos päätös koskee osuuskunnan sulautu-

mista toiseen osuuskuntaan, jakautumista tai
yhteisömuodon muuttamista, jäsenellä on oi-
keus saada vastaanottavalta osuuskunnalta tai
rekisteröitävältä osakeyhtiöltä koko se määrä,
joka hänen osaltaan on maksettu osuusmak-
susta. Oikeus palautukseen syntyy, kun
osuuskunnan kokouksen päätös on rekisteröi-
ty. Jos päätös koskee muuta 1 momentissa
tarkoitettua asiaa, jäsenellä on oikeus saada
osuuskunnalta osuusmaksun palautus siten
kuin 10 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään ja, jos
tässä laissa niin säädetään, sitten kun osuus-
kunnan kokouksen päätös on rekisteröity.
Jos sääntöjen muutos koskee jäsenen mak-

suvelvollisuuden lisäämistä, eronnut jäsen
vapautuu samalla muutokseen perustuvasta
velvollisuudesta.
Säännöissä voidaan määrätä ylimääräisen

eroamis- ja palautusoikeuden rajoituksesta tai
poistamisesta.

26 §

Päätöksen moittiminen

Jos osuuskunnan kokouksen päätös ei ole
syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai
jos se muuten on tämän lain tai sääntöjen
vastainen, osuuskunnan jäsen, hallitus, hal-
lintoneuvosto taikka hallituksen tai hallinto-
neuvoston jäsen taikka toimitusjohtaja voi
panna vireille kanteen osuuskuntaa vastaan
päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi tai
sen muuttamiseksi.
Kanne on pantava vireille kolmen kuukau-

den kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos
jäsenellä on ollut hyväksyttävä syy viivästy-
miseen ja päätöksen jääminen päteväksi olisi
hänelle ilmeisen kohtuutonta, kanne saadaan
panna vireille vuoden kuluessa päätöksen
tekemisestä. Jollei kannetta nosteta määrä-
ajassa, päätöstä pidetään pätevänä.
Mitä 2 momentissa säädetään, ei kuiten-

kaan sovelleta:
1) jos päätös on sellainen, ettei sitä lain

mukaan voida tehdä edes kaikkien jäsenten
suostumuksella;
2) jos päätökseen vaaditaan sääntöjen
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mukaan kaikkien tai tiettyjen jäsenten suos-
tumus eikä suostumusta ole annettu; taikka
3) jos kokoukseen ei ole toimitettu kutsua
taikka jos kokouskutsusta tai kokousasiakir-
jojen nähtävinä pitämisestä voimassa olevia
säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti
rikottu.
Tuomioistuimen ratkaisu, jolla osuuskun-
nan kokouksen päätös on julistettu pätemät-
tömäksi tai muutettu, on voimassa myös
niihin jäseniin nähden, jotka eivät ole yhty-
neet kanteeseen. Tuomioistuin voi muuttaa
osuuskunnan kokouksen päätöstä vain, jos
voidaan todeta, minkä sisältöinen päätöksen
olisi pitänyt olla.

Edustajisto

27 §

Tehtävät

Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenten
päätösvaltaa joko kaikissa tai joissakin asi-
oissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta
jäsenten valitsema edustajisto.
Säännöissä on tällöin määrättävä, miten
edustajisto asetetaan, edustajiston tehtävät,
siihen valittavien jäsenten lukumäärä ja toi-
mikausi sekä edustajiston täydentäminen ta-
pauksessa, jossa siihen valitun toimi päättyy
kesken toimikauden. Toimikauden on päätyt-
tävä viimeistään kuudentena valinnan jälkei-
senä tilikautena, joko silloin, kun uusi edus-
tajisto on valittu, tai tilikauden päättyessä.
Säännöissä voidaan määrätä osuuskunnan
jäsenen oikeudesta edustajiston kokouksessa.
Säännöissä ei kuitenkaan voida määrätä
osuuskunnan jäsenen äänioikeudesta edusta-
jiston kokouksessa.

28 §

Valinta

Edustajisto on aina valittava suhteellista
vaalitapaa noudattaen.
Säännöissä voidaan määrätä, että edusta-
jiston jäsenet valitaan eri jäsenryhmien tai eri
alueiden mukaan määrättävistä vaalipiireistä.
Säännöissä on tällöin määrättävä myös pe-

rusteista, joilla jäsenet jaetaan eri vaalipiirei-
hin.
Säännöissä voidaan määrätä, että kustakin

vaalipiiristä valittavien edustajiston jäsenten
suhteellinen osuus edustajistosta määräytyy:
1) osuuskunnan jäsenten lukumäärän pe-

rusteella;
2) jäsenten osuuksien lukumäärän tai niistä

suoritetun määrän perusteella;
3) osuuskunnan tarjoamien tai muulla

tavalla järjestämien palveluiden käytön mu-
kaan; taikka
4) muun säännöissä määrätyn perusteen

mukaan.
Jos edustajiston jäsenet on valittava vaa-

lipiireittäin, säännöissä voidaan määrätä va-
litsijamiehet toimittamaan vaalipiiristään
edustajistoon tulevien jäsenten vaali. Osuus-
kunnan jäsenet valitsevat valitsijamiehet vaa-
lipiireittäin suhteellista vaalitapaa noudattaen
ja siten kuin tässä pykälässä säädetään edus-
tajiston jäsenten valinnasta. Säännöissä on
määrättävä valitsijamiesten toimikausi, joka
saa olla enintään edustajiston toimikauden
pituinen.
Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenet

osallistuvat edustajiston tai valitsijamiesten
valintaa koskevaan äänestykseen postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun tekni-
sen apuvälineen avulla. Äänestysmenettelystä
on tällöin otettava sääntöihin määräykset,
jotka turvaavat jäsenten äänioikeuden ja
oikeuden asettaa ehdokkaita.

29 §

Uusi valinta kesken toimikauden

Edustajiston jäsenten valinta on järjestet-
tävä kesken heidän toimikautensa, jos osuus-
kunnan jäsenet, jotka edustavat vähintään
puolta tai säännöissä määrättyä pienempää
osaa jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä,
kirjallisesti sitä vaativat.
Jäsenet on valittava neljän kuukauden

kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Uusien
jäsenten toimikausi alkaa valinnan tuloksen
toteamista seuraavana päivänä. Säännöissä
voidaan kuitenkin määrätä, että uusien jäsen-
ten toimikausi alkaa viimeistään kahden
viikon kuluttua valinnasta.
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30 §

Valinnan laiminlyönti

Jos edustajiston jäsenten valinta laimin-
lyödään, sovelletaan soveltuvin osin, mitä
10 §:n 2 momentissa säädetään, ja siinä
tarkoitetun hakemuksen voi tehdä myös
osuuskunnan jäsen.

31 §

Edustajiston kokous

Edustajiston kokoukseen sovelletaan sovel-
tuvin osin osuuskunnan kokousta koskevia
tämän lain säännöksiä, jollei tässä pykälässä
toisin säädetä. Edustajiston jäsenellä on ko-
kouksessa aina yksi ääni, eikä hän voi käyttää
oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Edustajis-
ton jäsen saa käyttää avustajaa vain, jos
säännöissä niin määrätään tai edustajiston
kokous niin päättää.
Ylimääräinen edustajiston kokous on pi-
dettävä, jos vähintään neljäsosa edustajiston
jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä
myös, jos säännöissä määrätty mainittua
pienempi osa edustajiston jäsenistä sitä vaatii.
Edustajiston kokous ei saa päättää 12 §:ssä
tarkoitetusta asiasta ennen kuin on kulunut
kuukausi siitä, kun osuuskunnan jäsenille on
toimitettu ilmoitus päätösehdotuksen pääasi-
allisesta sisällöstä ja edustajiston kokouksen
ajankohdasta samalla tavalla kuin kutsu täl-
laista asiaa käsittelevään osuuskunnan ko-
koukseen toimitetaan. Jos 24 §:ssä tarkoitet-
tua asiaa koskeva päätös poikkeaa osuuskun-
nan ja edustajiston jäsenille ilmoitetusta,
poikkeamisesta on ilmoitettava jäsenille siten
kuin mainitussa pykälässä säädetään.

32 §

Päätösten moittiminen ja vahingonkorvaus-
vastuu

Edustajiston kokouksen päätöstä voivat
moittia osuuskunnan tai edustajiston jäsen,
hallitus, hallintoneuvosto taikka hallituksen
tai hallintoneuvoston jäsen taikka toimitus-
johtaja siten kuin 26 §:ssä säädetään.
Edustajiston jäsenen vahingonkorvausvas-

tuuseen sovelletaan, mitä tässä laissa sääde-
tään osuuskunnan jäsenen vahingonkorvaus-
vastuusta.
Edellä 27 §:ssä säädetyn estämättä myös

osuuskunnan jäsenillä on oikeus vaatia 7
luvun 7 §:ssä tarkoitettua erityistä tarkastusta
ja oikeus ajaa 20 luvun 5 §:ssä tarkoitettua
kannetta osuuskunnan puolesta. Tarkastusta
hakevilla tai kanteen vireille panevilla osuus-
kunnan jäsenillä on oltava vähintään neljäsosa
tai säännöissä määrätty pienempi osa osuus-
kunnan koko äänimäärästä. Osuuskunnan
jäsenet voivat hakea tarkastusta tai panna
vireille kanteen, vaikka edustajiston jäsenet
eivät ole vastustaneet edustajiston päätöstä
7 luvun 7 §:ssä tai 20 luvun 5 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla.

5 luku

Osuuskunnan johto

Hallitus ja toimitusjohtaja

1 §

Hallituksen jäsenten valinta ja varajäsenet

Osuuskunnalla on oltava hallitus.
Hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja

enintään seitsemän jäsentä, jollei säännöissä
toisin määrätä. Jos hallituksessa on vähem-
män kuin kolme jäsentä, hallituksessa on
lisäksi oltava vähintään yksi varajäsen.
Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen

jäsenet. Säännöissä voidaan määrätä, että
hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.
Säännöissä voidaan määrätä myös, että

vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä
asetetaan muussa järjestyksessä. Jos hallituk-
sen jäsenen asettamisesta ei tällaisessa ta-
pauksessa ilmoiteta osuuskunnalle kuukauden
kuluessa, osuuskunnan kokous tai hallinto-
neuvosto voi valita jäsenelle sijaisen siten
kuin 3 momentissa säädetään, jollei säännöis-
sä toisin määrätä. Määräaika lasketaan siitä,
kun hallituksen jäsenen asettamiseen oikeu-
tetulla on syytä olettaa, että hallituksen
jäsenen tehtävä on avoinna tai että hallituksen
jäsen on menettänyt 5 §:ssä tarkoitetun kel-
poisuutensa tehtävään, eikä varajäsentä ole.
Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja

allekirjoitettu suostumus tehtävään.
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Mitä tässä laissa säädetään hallituksen
jäsenestä, koskee myös varajäsentä.

2 §

Hallituksen jäsenen toimikausi

Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu tois-
taiseksi, jollei säännöissä määrätä määräai-
kaisesta toimikaudesta. Toimikausi päättyy
uuden jäsenen valinnasta päättävän osuus-
kunnan kokouksen päättyessä, jollei säännöis-
sä toisin määrätä tai uutta jäsentä valittaessa
toisin päätetä.

3 §

Hallituksen jäsenen eroaminen ja
erottaminen

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästä en-
nen toimikauden päättymistä. Eroamisesta on
ilmoitettava hallitukselle ja, jos eroavaa jä-
sentä ei ole valittu osuuskunnan kokouksessa,
myös sille, joka hänet on asettanut. Eroil-
moitus on päivättävä ja allekirjoitettava.
Hallituksen jäsenen voi erottaa tehtävästä se,
joka on hänet valinnut.
Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken
toimikauden avoimeksi tai jos hallituksen
jäsen menettää 5 §:ssä tarkoitetun kelpoisuu-
tensa tehtävään, eikä varajäsentä ole, halli-
tuksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä,
että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Jos valinta kuuluu osuuskun-
nan kokoukselle ja hallitus jäljellä olevine
jäsenineen ja varajäsenineen on päätösvaltai-
nen, valinta voidaan siirtää siihen seuraavaan
osuuskunnan kokoukseen, jossa hallituksen
jäsenet muutenkin on valittava.
Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan
syytä olettaa, että osuuskunnalla ei enää ole
muita hallituksen jäseniä, hänen on kutsuttava
osuuskunnan kokous koolle 4 luvun 10 §:n
2 momentin mukaisesti valitsemaan uutta hal-
litusta.

4 §

Toimitusjohtajan valinta ja toimitusjohtajan
sijainen

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos

säännöissä niin määrätään tai hallitus niin
päättää.
Toimitusjohtajan nimittää hallitus tai, jos

säännöissä niin määrätään, hallintoneuvosto
tai osuuskunnan kokous. Toimitusjohtajalta
on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostu-
mus tehtävään.
Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohta-

jasta, koskee myös hänen sijaistaan.

5 §

Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan
kelpoisuusvaatimukset

Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja
toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu-
roopan talousalueella, jollei kauppa- ja teol-
lisuusministeriö myönnä osuuskunnalle lupaa
poiketa tästä.
Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi

olla hallituksen jäsenenä eikä toimitusjohta-
jana.

6 §

Hallituksen ja toimitusjohtajan yleiset
tehtävät

Hallituksen ja toimitusjohtajan on edistet-
tävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoi-
dettava sen asioita tämän lain ja sääntöjen
mukaisesti.
Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta

ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Jos osuuskunnalla on toimitusjohtaja, hän
hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hal-
lituksen antamien ohjeiden ja määräysten
mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toi-
minnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat
epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohta-
ja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen
valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida
odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toimin-
nalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa
tapauksessa hallitukselle on annettava toi-
menpiteestä tieto niin pian kuin mahdollista.
Hallituksen on huolehdittava siitä, että

kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on
asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtajan
on huolehdittava siitä, että osuuskunnan
kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty.
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7 §

Konsernisuhde

Jos osuuskunnasta on tullut emo-osuuskun-
ta, hallituksen on viivytyksettä ilmoitettava
siitä tytäryhteisön hallitukselle tai vastaavalle
toimielimelle. Tytäryhteisön hallitus tai vas-
taava toimielin on velvollinen antamaan
emo-osuuskunnan hallitukselle konsernin
aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tulok-
sen laskemiseen tarvittavat tiedot.

8 §

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen
kokous

Hallituksessa, johon kuuluu useita jäseniä,
on yhden jäsenen oltava puheenjohtaja. Pu-
heenjohtajan valitsee hallitus, jollei säännöis-
sä toisin määrätä tai hallitusta valittaessa ole
toisin päätetty. Jos äänet menevät hallituk-
sessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohta-
jan on kutsuttava hallitus koolle, jos halli-
tuksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.
Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan
hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen
kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa,
jollei hallitus määrätyssä tapauksessa toisin
päätä.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöy-
täkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen pu-
heenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita
jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen
valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toi-
mitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mie-
lipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkir-
jat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.

9 §

Hallituksen kokouksen päätös

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla
on enemmän kuin puolet sen jäsenistä, jollei
säännöissä vaadita suurempaa määrää. Pää-
töstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille
hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien
mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian

käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt,
hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on
varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.
Hallituksen päätökseksi tulee, jollei sään-

töjen mukaan vaadita määräenemmistöä, se
mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä
olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät
tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja
yhtyy.

10 §

Esteellisyys päätöksenteossa

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa
osallistua hänen ja osuuskunnan välistä so-
pimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei
myöskään saa osallistua osuuskunnan ja
kolmannen henkilön välistä sopimusta kos-
kevan asian käsittelyyn, jos hänellä on siitä
odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla
ristiriidassa osuuskunnan edun kanssa. Mitä
tässä säädetään sopimuksesta, sovelletaan
vastaavasti oikeudenkäyntiin ja muuhun pu-
hevallan käyttämiseen sekä lahjaan, jonka
osuuskunta antaa.

11 §

Yhdenvertaisuusperiaate ja täytäntöön-
panokielto

Hallitus tai toimitusjohtaja ei saa ryhtyä
sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimen-
piteeseen, joka on omiaan tuottamaan jäse-
nelle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua
osuuskunnan tai toisen jäsenen kustannuksel-
la.
Osuuskunnan edustaja ei saa noudattaa

osuuskunnan kokouksen tai osuuskunnan
muun elimen päätöstä, joka on tämän lain tai
sääntöjen vastaisena pätemätön.

Hallintoneuvosto ja muut toimielimet

12 §

Hallintoneuvoston valinta

Säännöissä voidaan määrätä, että osuus-
kunnalla on hallintoneuvosto.
Hallintoneuvostossa on oltava vähintään

kolme jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen
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jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsenenä.
Hallintoneuvoston jäsenten ja mahdollisten
varajäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja
enimmäismäärä sekä toimikausi on mainitta-
va säännöissä.
Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneu-
voston.
Mitä 1 §:n 4—6 momentissa sekä 2, 3 ja
5 §:ssä säädetään hallituksen jäsenistä ja
varajäsenistä, koskee myös hallintoneuvoston
jäseniä ja varajäseniä.

13 §

Hallintoneuvoston tehtävät ja hallinto-
neuvoston kokous

Hallintoneuvoston on valvottava hallituk-
sen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan
hallintoa ja annettava varsinaiselle osuuskun-
nan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä.
Hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava
hallintoneuvostolle ja sen jäsenelle ne tiedot,
joita nämä pitävät tarpeellisina tehtävänsä
hoitamiseksi. Hallintoneuvoston jäsenen on
pyydettävä tiedot hallintoneuvoston kokouk-
sessa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle
ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai
periaatteellisesti tärkeitä.
Säännöissä voidaan määrätä, että:
1) hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja
määrää hallituksen jäsenten palkkion;
2) hallintoneuvosto valitsee toimitusjohta-
jan ja muut osuuskunnan ylimpään johtoon
kuuluvat henkilöt sekä päättää heidän palk-
kaeduistaan;
3) hallintoneuvosto päättää asioista, jotka
koskevat toiminnan huomattavaa supistamista
tai laajentamista taikka osuuskunnan organi-
saation olennaista muuttamista; sekä
4) hallintoneuvostolla on myös muita tä-
män lain mukaan hallitukselle kuuluvia teh-
täviä.
Hallintoneuvostolle ei kuitenkaan voida
sääntöjen määräyksellä siirtää 6 §:ssä tarkoi-
tettua päivittäistä hallintoa, kirjanpitoa ja
varainhoitoa koskevia tehtäviä. Säännöissä ei
myöskään voida rajoittaa hallituksen, sen
jäsenen eikä toimitusjohtajan oikeutta edustaa
osuuskuntaa. Hallituksella ei ole toimivaltaa
hallintoneuvostolle siirretyissä tehtävissä,
jollei säännöissä toisin määrätä.

Hallintoneuvostosta ja sen jäsenistä on
soveltuvin osin voimassa, mitä hallituksesta
ja hallituksen jäsenistä 8—11 §:ssä säädetään.

14 §

Muut toimielimet

Säännöissä voidaan määrätä myös muista
osuuskunnan toimielimistä. Tällaisille elimil-
le ei voida antaa tämän lain mukaan osuus-
kunnan tai edustajiston kokoukselle, valitsi-
jamiehille, hallitukselle, toimitusjohtajalle tai
hallintoneuvostolle kuuluvia tehtäviä.

Osuuskunnan edustaminen

15 §

Yleinen edustamisoikeus ja erityinen
toiminimenkirjoitusoikeus

Hallitus edustaa osuuskuntaa ja kirjoittaa
sen toiminimen.
Säännöissä voidaan määrätä, että hallituk-

sen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus
toiminimen kirjoittamiseen taikka että hallitus
tai hallintoneuvosto voi antaa tällaisen oikeu-
den jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle
henkilölle. Mitä 5, 10 ja 11 §:ssä säädetään
toimitusjohtajasta, koskee toiminimenkirjoit-
tajaa, joka ei ole hallituksen jäsen tai toimi-
tusjohtaja.
Oikeutta toiminimen kirjoittamiseen voi-

daan rajoittaa niin, että kahdella tai useam-
malla henkilöllä on vain yhdessä oikeus
kirjoittaa toiminimi. Muuta rajoitusta ei saa
merkitä kaupparekisteriin.
Hallitus tai hallintoneuvosto voi milloin

tahansa peruuttaa antamansa oikeuden toimi-
nimen kirjoittamiseen.
Prokurasta säädetään prokuralaissa (130/

1979).

16 §

Toimitusjohtajan edustamisoikeus

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa
osuuskuntaa asiassa, joka 6 §:n mukaan kuu-
luu hänen tehtäviinsä.
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17 §

Edustajan kelpoisuuden tai toimivallan
ylittäminen

Osuuskunnan 15 tai 16 §:ssä tarkoitetun
edustajan osuuskunnan puolesta tekemä oi-
keustoimi ei sido osuuskuntaa, jos:
1) edustaja on toiminut vastoin tässä laissa
säädettyä kelpoisuuden rajoitusta;
2) edustaja on toiminut vastoin 15 §:n
3 momenttiin perustuvaa rajoitusta; taikka
3) edustaja on ylittänyt toimivaltansa ja se,
johon oikeustoimi kohdistui, tiesi tai hänen
olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetus-
sa tapauksessa riittävänä osoituksena siitä,
että oikeustoimen kohteena ollut henkilö tiesi
tai että hänen olisi pitänyt tietää toimivallan
ylityksestä, ei voida pitää pelkästään sitä, että
toimivaltaa koskevat rajoitukset on rekiste-
röity ja kuulutettu.

6 luku

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

1 §

Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus ja
kirjanpitolain soveltaminen

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain ja
tämän lain säännösten mukaisesti.
Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa
säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja
tämän luvun säännösten soveltamisesta.
Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille
viimeistään kuukautta ennen sitä varsinaista
osuuskunnan kokousta, jossa tuloslaskelma ja
tase on esitettävä vahvistettaviksi.

2 §

Osuuskunnan oman pääoman erät

Osuuskunnan oma pääoma jaetaan:
1) osuuspääomaan;
2) lisäosuuspääomaan;
3) sijoitusosuuspääomaan;
4) ylikurssirahastoon;
5) arvonkorotusrahastoon;
6) vararahastoon;

7) ylijäämään tai tappioon; sekä
8) pääomalainoihin.
Tilikauden ylijäämä ilmoitetaan erikseen

edellisiltä tilikausilta jäljellä olevan ylijäämän
lisäyksenä tai tappion vähennyksenä. Tilikau-
den tappio ilmoitetaan vastaavasti edellisten
tilikausien ylijäämän vähennyksenä tai tap-
pion lisäyksenä.
Osuuskunnan taseen omaan pääomaan voi-

daan merkitä sellaisia liittymismaksuja ja
muita eriä, joiden maksamista, palautusta ja
alentamista sekä joille maksettavaa hyvitystä
ja joista annettavaa vakuutta koskevat ehdot
vastaavat 1 momentin 1—4, 6 tai 7 kohdassa
mainittua erää koskevia tämän lain säännök-
siä. Tällaisesta erästä on määrättävä sään-
nöissä, jos erän ehdot vastaavat 1 momentin
1—4 tai 6 kohdassa mainittua erää. Tällainen
erä on esitettävä sen ehtoja vastaavalla tavalla
taseen omassa pääomassa.
Edellä 3 momentissa tarkoitetun erän pa-

lautukseen ja alentamiseen sekä sille makset-
tavaan hyvitykseen ja siitä annettavaan va-
kuuteen sovelletaan, mitä 8 luvun 8 §:ssä
säädetään laittomasta varojenjaosta.

3 §

Lainat ja vakuudet lähipiirille ja muille
jäsenille

Taseessa tai sen liitteenä on erikseen
ilmoitettava:
1) osuuskunnan johtoon kuuluvalle ja

muulle 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetulle sekä näihin mainitun momentin 4 tai
5 kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevalle
luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai sääti-
ölle annettujen lainojen yhteismäärät sekä
olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisin-
maksusta;
2) osuuskunnassa määräysvallassa olevalle

ja muulle 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa
mainitulle annettujen lainojen yhteismäärät
sekä olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja
takaisinmaksusta;
3) osuuskunnan osuuksista tai äänimäärästä

vähintään yhden prosentin omistavalle jäse-
nelle ja muulle 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetulle sekä näihin mainitun momentin
4 tai 5 kohdassa tarkoitetussa suhteessa
olevalle luonnolliselle henkilölle, yhteisölle
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tai säätiölle annettujen rahalainojen yhteis-
määrä, jos se on suurempi kuin 20 000 euroa
tai viisi prosenttia osuuskunnan taseen tai
konsernitaseen omasta pääomasta;
4) osuuskunnan muille jäsenille annettujen
rahalainojen yhteismäärä, jos se on suurempi
kuin 20 000 euroa tai viisi prosenttia osuus-
kunnan taseen tai konsernitaseen omasta
pääomasta;
5) 1—4 kohdassa tarkoitetun hyväksi an-
netut vastuut ja vastuusitoumukset vastaavasti
jaoteltuina;
6) osuuskunnan kanssa samaan konserniin
kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuut ja
vastuusitoumukset.
Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa
säädettyä ei sovelleta siltä osin kuin vastaavat
tiedot sisältyvät kirjanpitoasetuksessa
(1339/1997) tarkoitettuihin saataviin samaan
konserniin kuuluvilta yrityksiltä ja omis-
tusyhteysyrityksiltä.

4 §

Lähipiiri

Osuuskunnan lähipiiriin kuuluvat:
1) se, jolla on osuuskunnassa määräysvalta
tai joka on osuuskunnassa määräysvaltaa
käyttävän määräysvallassa taikka joka kuuluu
osuuskunnan kanssa samaan konserniin;
2) se, jolla jäsenyyden perusteella on
vähintään yhden prosentin osuus osuuksista
tai äänimäärästä osuuskunnassa taikka jolla
on tai voi olla jäsenyyden, omistuksen,
optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjan nojalla
vastaava omistus tai äänivalta osuuskunnan
konserniin kuuluvassa yhteisössä taikka
osuuskunnassa määräysvaltaa käyttävässä yh-
teisössä tai säätiössä;
3) osuuskunnan toimitusjohtaja, hallituksen
jäsen, hallintoneuvoston jäsen ja tilintarkas-
taja sekä 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisössä
tai säätiössä vastaavassa asemassa oleva
henkilö;
4) 1—3 kohdassa tarkoitetun henkilön
aviopuoliso tai häneen avioliitonomaisessa
suhteessa oleva henkilö, sisarus, sisar- ja
velipuoli, 1—3 kohdassa tarkoitetun henkilön
ja hänen aviopuolisonsa tai häneen aviolii-
tonomaisessa suhteessa olevan henkilön ete-

nevässä tai takenevassa polvessa oleva suku-
lainen sekä mainittujen henkilöiden aviopuo-
lisot tai heihin avioliitonomaisessa suhteessa
olevat henkilöt;
5) yhteisö ja säätiö, jossa 2—4 kohdassa

tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä
toisen kanssa on määräysvalta.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua

omistusta ja äänivaltaa laskettaessa sovelle-
taan, mitä kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n 2 ja
3 momentissa säädetään, ja yhteisön osak-
kaalla ja jäsenellä olevaan osuuteen luetaan
häneen tämän pykälän 1 momentin 4 koh-
dassa tarkoitetussa suhteessa olevan luonnol-
lisen henkilön ja 5 kohdassa tarkoitetussa
suhteessa olevan yhteisön ja säätiön omistus
ja äänivalta.

5 §

Oman pääoman erittely

Taseessa tai sen liitteenä on annettava
seuraavat tiedot:
1) osuuskunnan osuuspääoma, lisäosuus-

pääoma, sijoitusosuuspääoma ja 2 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu pääoma jaoteltuna osuus-
lajeittain;
2) pääomalainasta pääasialliset lainaehdot

ja lainalle kertynyt kuluksi kirjaamaton korko
tai muu hyvitys;
3) osuuskunnan antamiin optio-oikeuksiin

ja vaihtovelkakirjoihin perustuvien lisäosuuk-
sien ja sijoitusosuuksien antamisaika ja ehdot
sekä optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen
perusteella merkittävistä lisäosuuksista ja si-
joitusosuuksista lukumäärä ja osuusmaksujen
yhteismäärä osuuslajeittain;
4) osuuskunnan hallussa olevista omista

sijoitusosuuksista sekä emo-osuuskunnan
osuuksista, lisäosuuksista ja sijoitusosuuksis-
ta lukumäärä, osuusmaksujen yhteismäärä ja
hankintameno osuuslajeittain;
5) osuusmaksuista ja lisäosuusmaksuista

jäsenyyden päättymisen sekä osuus- ja lisä-
osuusmaksujen alentamisen ja osuuksien ja
lisäosuuksien lukumäärän vähentämisen
vuoksi tämän tai aiemman tilinpäätöksen
perusteella palautettaviksi tulevat määrät ja
palautusajankohdat osuuslajeittain.
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6 §

Apportti ja muut osuuden antamisen erityiset
ehdot

Taseessa tai sen liitteenä on annettava
tilikaudelle kuuluvan osuuden, lisäosuuden ja
sijoitusosuuden apporttimaksun ja muun 9 lu-
vun 7 §:ssä tarkoitetun erityisen ehdon arvi-
oinnin kannalta olennaiset tiedot, kuten:
1) 2 luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa
mainitut tiedot siitä, jota erityinen ehto
koskee;
2) selvitys osuuskunnalle tulevasta omai-
suudesta;
3) arvo, joka osuuskunnalle tulevalle omai-
suudelle merkitään taseeseen;
4) selvitys omaisuuden arvioinnissa käy-
tetyistä arvostusmenetelmistä ja niitä käyttä-
mällä saatavista tuloksista;
5) selvitys omaisuutta vastaan annettavien
osuuksien, lisäosuuksien ja sijoitusosuuksien
lukumäärästä ja muusta vastikkeesta.
Jos 1 momentissa tarkoitetussa erityisessä
ehdossa tarkoitetusta asiasta tehdään kirjalli-
nen sopimus tai annetaan kirjallinen sitou-
mus, asiakirja tai sen jäljennös taikka viittaus
siihen ja ilmoitus paikasta, jossa asiakirja
pidetään nähtävänä, on liitettävä tilinpäätök-
seen. Jos liike pannaan osuuskuntaan osuuk-
sia vastaan tai muutoin hankitaan osuuskun-
nalle, tilinpäätökseen on liitettävä myös liik-
keen tilinpäätösasiakirjat kahdelta viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta sekä viimeisen tilin-
päätöksen jälkeen laaditut osavuosikatsauk-
set. Osuuskunnan tilinpäätöksessä on lisäksi
annettava selvitys liikkeen tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta viimeisen tilinpäätök-
sen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkei-
seltä ajalta. Jollei tilinpäätösasiakirjoja ole,
osuuskunnan tilinpäätöksessä on annettava
selvitys liikkeen tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta kahdelta viimeksi päättyneeltä tili-
kaudelta.

7 §

Toimintakertomus

Sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa säädetään,
toimintakertomuksessa on oltava:
1) esitys ylijäämää tai tappiota koskeviksi
toimenpiteiksi;

2) rahoituslaskelma, jos sekä päättyneellä
että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella
osuuskunnassa on ylittynyt vähintään kaksi
kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista rajoista;
3) tiedot ulkomaisista sivuliikkeistä;
4) jos osuuskunnasta on tullut emo-osuus-

kunta, tieto siitä;
5) tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlas-

ketuista määristä tilikauden alkaessa ja päät-
tyessä, jos säännöissä määrätään jäsenten
lisämaksuvelvollisuudesta;
6) selostus, jos osuuskunta on ollut vas-

taanottavana osuuskuntana sulautumisessa tai
osuuskunta on jakautunut.
Rahoituslaskelmassa on annettava selvitys

varojen hankinnasta ja käytöstä tilikauden
aikana.

8 §

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on kir-
janpitolain lisäksi noudatettava soveltuvin
osin, mitä 1—7 §:ssä säädetään.
Konsernitilinpäätös on laadittava aina, jos

emo-osuuskunta palauttaa osuus-, lisäosuus-
tai sijoitusosuusmaksuja, jakaa muuten varoja
jäsenille tai muille osuuden, lisäosuuden tai
sijoitusosuuden omistajille taikka palauttaa
pääomalainan pääomaa tai maksaa sen korkoa
tai muuta hyvitystä.
Sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa säädetään,

emo-osuuskunnan toimintakertomuksessa on
annettava seuraavat tiedot:
1) konsernista 7 §:n 1 momentin 2 koh-

dassa tarkoitettu rahoituslaskelma, jos emo-
osuuskunta on kirjanpitolain mukaan velvol-
linen laatimaan konsernitilinpäätöksen;
2) määrä, joka konsernin ylijäämästä ja sitä

vastaavista 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista
eristä on siirrettävä konserniin kuuluvan
yhteisön sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mu-
kaan vararahastoon tai sitä vastaavaan omaan
pääomaan.

9 §

Tilinpäätöksen rekisteröinti

Osuuskunnan on ilmoitettava tilinpäätös
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rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa
tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Il-
moitukseen on liitettävä jäljennös tilintarkas-
tuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpää-
töksen vahvistamisen päivämäärästä ja osuus-
kunnan kokouksen päätöksestä. Emo-osuus-
kunnan on ilmoitettava rekisteröitäviksi myös
konsernitilinpäätös ja konsernitilintarkastus-
kertomus.
Jos 1 momentissa säädetty velvollisuus
laiminlyödään, rekisteriviranomainen voi vel-
voittaa toimitusjohtajan tai hallituksen jäse-
nen sakon uhalla täyttämään velvollisuuden
määräämässään ajassa.
Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on
asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta
valittamalla.

7 luku

Tilintarkastus, jäsenen tarkastusoikeus ja
erityinen tarkastus

Tilintarkastus ja tilintarkastajat

1 §

Tilintarkastuslain soveltaminen

Osuuskunnan tilintarkastuksessa noudate-
taan, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa
(936/1994) säädetään.
Tässä laissa hyväksytyllä tilintarkastajalla
tarkoitetaan tilintarkastuslain 2 §:n 2 kohdas-
sa tarkoitettua henkilöä ja yhteisöä.

2 §

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
valitseminen

Osuuskunnalla on oltava tilintarkastaja.
Säännöissä voidaan määrätä, että osuuskun-
nalla on useita tilintarkastajia. Osuuskunnan
kokous valitsee tilintarkastajat. Jos osuuskun-
nalla on sääntöjen mukaan useita tilintarkas-
tajia, säännöissä voidaan määrätä, että joku tai
jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, asetetaan
muussa järjestyksessä.
Osuuskunnan kokous voi lisäksi valita
yhden tai useamman varatilintarkastajan. Va-
ratilintarkastajan valitsemisvelvollisuudesta

säädetään tilintarkastuslaissa. Mitä tässä lais-
sa ja tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkas-
tajasta, koskee myös varatilintarkastajaa.
Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on

saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus
tehtävään.

3 §

Velvollisuus valita hyväksytty tilintarkastaja

Hyväksytyn tilintarkastajan valitsemisvel-
vollisuudesta säädetään tilintarkastuslaissa.
Myös muussa kuin tilintarkastuslain 11 tai
12 §:ssä tarkoitetussa osuuskunnassa on tilin-
tarkastajaksi valittava hyväksytty tilintarkas-
taja, jos jäsenet sitä vaativat. Vaatimuksen
tekevillä jäsenillä on oltava vähintään neljäs-
osa tai säännöissä määrätty pienempi osa
osuuskunnan jäsenten koko äänimäärästä.
Vaatimus on tehtävä kokouksessa, jossa
tilintarkastajat on valittava. Jos osuuskunnan
kokous ei kuitenkaan valitse hyväksyttyä
tilintarkastajaa, lääninhallituksen on määrät-
tävä hyväksytty tilintarkastaja tilintarkastus-
lain 27 §:n 1 ja 3 momentissa säädetyssä
järjestyksessä, jos jäsen hakee hyväksytyn
tilintarkastajan määräämistä kuukauden ku-
luessa kokouksesta.

4 §

Tilintarkastajan toimikausi

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistai-
seksi, jollei säännöissä määrätä määräaikai-
sesta toimikaudesta. Toimikausi päättyy
uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän
osuuskunnan kokouksen päättyessä, jollei
säännöissä toisin määrätä tai uutta tilintar-
kastajaa valittaessa toisin päätetä.

5 §

Lisätilintarkastaja

Jäsen voi vaatia yhden tilintarkastajan
asettamista osallistumaan tilintarkastukseen
muiden tilintarkastajien ohella. Tätä koskeva
ehdotus on tehtävä siinä osuuskunnan ko-
kouksessa, jossa tilintarkastajat on valittava
tai jossa asia kokouskutsun mukaisesti on
käsiteltävä. Jos ehdotusta ovat kokouksessa
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kannattaneet jäsenet, joilla on vähintään nel-
jäsosa tai säännöissä määrätty pienempi osa
osuuskunnan jäsenten koko äänimäärästä,
jäsen voi kuukauden kuluessa kokouksesta
hakea lääninhallitukselta hyväksytyn tilintar-
kastajan määräämistä. Lääninhallituksen on
osuuskunnan hallitusta kuultuaan määrättävä
tilintarkastaja ajaksi, joka kestää seuraavana
tilikautena pidettävän varsinaisen osuuskun-
nan kokouksen loppuun.

Jäsenen tarkastusoikeus ja erityinen tarkastus

6 §

Jäsenen tarkastusoikeus harvainosuus-
kunnassa

Jäsenellä on oikeus osuuskunnassa, jossa
on enintään kymmenen jäsentä, tutustua
osuuskunnan kirjanpitoon ja muihin osuus-
kunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin sii-
nä laajuudessa kuin se on tarpeen 4 luvun
18 §:n 1 momentissa tarkoitettujen seikkojen
arvioimiseksi.
Hallitus voi evätä tarkastusoikeuden siltä
osin kuin se katsoo, että tutustumisesta
aiheutuu olennaista haittaa osuuskunnalle.
Hallituksen velvollisuuteen antaa tietoja ti-
lintarkastajille sovelletaan, mitä 4 luvun
18 §:n 3 momentissa säädetään. Määräaika
tiedon antamiselle ja tilintarkastajien lausun-
nolle lasketaan kuitenkin oikeuden pyytämi-
sestä.
Jäsenellä on oikeus käyttää avustajaa sekä
korvattuaan osuuskunnan kulut oikeus saada
jäljennöksiä kirjanpidosta ja asiakirjoista.
Hallitus voi kieltää muun kuin hyväksytyn
tilintarkastajan käyttämisen avustajana.
Jäsen tai avustaja ei saa ilmaista eikä
käyttää tietoa, jonka hän saa tässä pykälässä
säädetyllä tavalla, jos tiedon ilmaisemisesta
tai käyttämisestä saattaa aiheutua olennaista
haittaa osuuskunnalle.

7 §

Erityinen tarkastus

Jäsen voi vaatia erityisen tarkastuksen
toimittamista osuuskunnan hallinnosta ja kir-
janpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta
taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista.

Tätä koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa
osuuskunnan kokouksessa tai siinä osuuskun-
nan kokouksessa, jossa asia kokouskutsun
mukaisesti on käsiteltävä. Jos jäsenet, joilla
on vähintään neljäsosa tai säännöissä mää-
rätty pienempi osa osuuskunnan jäsenten
koko äänimäärästä, ovat ehdotusta kannatta-
neet, jäsen voi kuukauden kuluessa kokouk-
sesta hakea lääninhallitukselta tarkastajan
määräämistä.
Lääninhallituksen on ennen tarkastajan

määräämistä kuultava osuuskunnan hallitusta
ja, jos tarkastus hakemuksen mukaan koskee
tietyn henkilön toimenpiteitä, tätä henkilöä.
Hakemukseen on suostuttava, jos tarkastuk-
sen toimittamiseen katsotaan olevan painavia
syitä. Lääninhallitus voi määrätä yhden tai
useamman tarkastajan.
Mitä tilintarkastajasta säädetään 20 luvun

4—6 §:ssä ja 23 luvun 4 §:ssä sekä tilintar-
kastuslain 10, 15, 21—25 ja 44 §:ssä, sovel-
letaan vastaavasti tässä pykälässä tarkoitet-
tuun tarkastajaan.
Osuuskunnan kokoukselle on annettava

lausunto tarkastuksesta. Lausunto on vähin-
tään viikon ajan ennen kokousta pidettävä
osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten nähtä-
vänä ja viivytyksettä lähetettävä jäsenelle,
joka sitä pyytää, sekä asetettava nähtäväksi
kokouksessa. Tarkastajalla on oikeus saada
osuuskunnalta palkkio.

8 luku

Varojen käyttäminen, vararahasto, yli-
kurssirahasto ja arvonkorotusrahasto

Yleiset säännökset

1 §

Sallitut varojenjakotavat

Osuuskunnan varoja saadaan jakaa jäsenil-
le ja heidän oikeudenomistajilleen vain sen
mukaisesti kuin tässä laissa säädetään:
1) ylijäämän jaosta;
2) osuusmaksun palautuksesta jäsenyyden

päätyttyä ja osuuksien lukumäärää vähennet-
täessä;
3) lisäosuus- ja sijoitusosuusmaksun pa-

lautuksesta;
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4) varojen jaosta osuus- ja lisäosuusmak-
sun, vararahaston, ylikurssirahaston ja sijoi-
tusosuuspääoman alentamisen yhteydessä;
5) omien ja emo-osuuskunnan sijoitus-
osuuksien hankkimisesta ja pantiksi ottami-
sesta;
6) varojen jaosta osuuskunnan purkautu-
essa, sulautuessa, jakautuessa tai muuttuessa
osakeyhtiöksi tai poistettaessa osuuskuntare-
kisteristä.
Varoja ei saa jakaa ennen osuuskunnan
rekisteröimistä.

Ylijäämä ja sen jakaminen

2 §

Oikeus ylijäämään ja sen jakoperusteet

Ylijäämää saa jakaa jäsenille vain, jos
säännöissä niin määrätään. Jos jaossa nouda-
tettavasta perusteesta ei määrätä säännöissä,
jako toimitetaan sen mukaan kuin jäsenet ovat
käyttäneet hyväkseen osuuskunnan palvelui-
ta.
Säännöissä voidaan määrätä, että ylijäämää
jaetaan kokonaan tai osittain:
1) osuuksista maksetulle määrälle suoritet-
tavana korkona tai muuna hyvityksenä;
2) sen mukaan, miten jäsenet ovat käyttä-
neet osuuskunnan tarjoamia tai muulla 1
luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
järjestämiä palveluita; taikka
3) muulla säännöissä määrätyllä tavalla.

3 §

Jakokelpoinen ylijäämä

Ylijäämän jako ei saa ylittää viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
mukaisen ylijäämän ja muiden 6 luvun 2 §:n
3 momentissa tarkoitettujen ylijäämää vastaa-
vien erien yhteismäärää, josta on vähennetty
2 momentissa mainitut erät.
Jakokelpoista ylijäämää laskettaessa 1 mo-
mentin mukaisesta yhteismäärästä vähenne-
tään:
1) taseen osoittama tappio, jota ei ole
vähennetty ylijäämästä;
2) taseeseen aktivoituja perustamismenoja
vastaava määrä;
3) taseeseen aktivoituja tutkimusmenoja ja

muita kuin kirjanpitolain 5 luvun 8 §:ssä
tarkoitettuja kehittämismenoja vastaava mää-
rä;
4) määrä, joka sääntöjen mukaan on siir-

rettävä vararahastoon, käytettävä muuhun
tarkoitukseen tai muutoin jätettävä jakamatta.

4 §

Jakokelpoista ylijäämää koskevat
lisärajoitukset

Jakokelpoista ylijäämää laskettaessa taseen
osoittamasta ylijäämästä vähennetään myös:
1) osuusmaksujen nopeutetun palautuksen

yhteismäärä siten kuin 10 luvun 4 §:ssä
säädetään;
2) pääomalainalle maksettavan koron tai

muun hyvityksen yhteismäärä siten kuin
13 luvun 1 §:ssä säädetään.
Jäsenelle tulevasta ylijäämästä pidätetään

puolet hänen osuusmaksustaan maksamatta
olevan määrän suorittamiseksi, jollei sään-
nöissä toisin määrätä.
Osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuusmaksun

ja siitä maksetun määrän alentamiseen,
osuuksien, lisäosuuksien ja sijoitusosuuksien
lukumäärän vähentämiseen sekä vararahaston
ja ylikurssirahaston alentamiseen perustuvas-
ta ylijäämän jakokiellosta säädetään 10 ja
11 §:ssä, 10 luvun 9, 12 ja 13 §:ssä, 11 luvun
3 §:ssä ja 12 luvun 1 §:ssä.

5 §

Emo-osuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä

Emo-osuuskunnassa jakokelpoisena ylijää-
mänä pidetään taseen ja konsernitaseen pe-
rusteella lasketuista määristä pienempää.
Konsernitaseeseen perustuva jakokelpoi-

nen ylijäämä lasketaan noudattaen soveltuvin
osin, mitä 3 ja 4 §:ssä säädetään. Konserni-
taseen perusteella laskettavaan jakokelpoi-
seen ylijäämään ei lueta:
1) sellaista tytäryhteisön ylijäämää tai

voittoa, johon sovelletaan 10 luvun 9 §:n 3
momentissa säädettyä vastaavaa ylijäämän tai
voiton jaon rajoitusta; eikä
2) konserniin kuuluvien yhteisöjen tilin-

päätöksissä tehdyistä, kirjanpitolaissa tarkoi-
tetuista vapaaehtoisista varauksista eikä teh-
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tyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen
erotuksesta konsernitilinpäätöksen omaan
pääomaan merkittyjä määriä.

6 §

Ylijäämän jakopäätös

Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan ko-
kous.
Osuuskunnan kokous saa päättää jaettavak-
si hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää
määrää enemmän vain, jos se on sääntöjen
mukaan siihen velvollinen.

Osuuksien rahoituskielto ja laiton
varojenjako

7 §

Omien osuuksien, lisäosuuksien ja
sijoitusosuuksien rahoituskielto

Osuuskunta ei saa antaa rahalainaa tai
muita osuuskunnan varoja käytettäviksi sitä
varten, että varojen saaja tai hänen 6 luvun
4 §:ssä tarkoitettuun lähipiiriinsä kuuluva
maksaisi varoilla osuuskunnan tai sen kanssa
samaan konserniin kuuluvan toisen yhteisön
osuudesta, lisäosuudesta tai sijoitusosuudesta
maksettavaa määrää taikka osakkeiden mer-
kintähintaa. Sama koskee muun samaan kon-
serniin kuuluvan yhteisön osuuden tai yhtiö-
osuuden maksun rahoittamista.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta
henkilöstörahastolain (814/1989) 23 §:ssä tar-
koitettuun lainaan. Tällaisen rahalainan saa
kuitenkin antaa vain jakokelpoisen ylijäämän
rajoissa.
Mitä tässä pykälässä säädetään rahalainan
antamisesta, koskee vastaavasti vakuuden
antamista pykälässä tarkoitetun henkilön vel-
voitteesta.

8 §

Laiton varojenjako

Jäsenen on palautettava vastoin tämän lain
säännöksiä osuuskunnasta saamansa varat
korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa
säädettyine vuotuisine korkoineen, jollei hä-

nellä ollut perusteltua aihetta olettaa, että
varat jaettiin tämän lain mukaisesti.
Varojenjakoa koskevan päätöksen tekemi-

seen tai täytäntöönpanoon taikka päätöksen
perusteena olevan virheellisen taseen laatimi-
seen tai vahvistamiseen osallistuneet ovat
yhteisvastuussa varojen palauttamisen jälkei-
sen vajauksen täyttämisestä 20 luvun
1—3 §:n sekä tilintarkastuslain 44 §:n mu-
kaisesti.

Vararahasto, ylikurssirahasto ja
arvonkorotusrahasto

9 §

Vararahasto ja rahastointivelvollisuus

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahas-
toon on siirrettävä viisi prosenttia taseen
osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on
vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä
tilikausilta. Vararahastoa on kerrytettävä,
kunnes rahasto on vähintään sadasosa osuus-
kunnan taseen loppusummasta. Rahastoa on
kuitenkin aina kerrytettävä vähintään
2 500 euroon.
Säännöissä voidaan määrätä 1 momentissa

säädettyä suuremmasta vararahastosta ja suu-
remmasta vuotuisesta rahastoinnista.
Osuuskunnan kokous voi muutenkin päät-

tää, että vararahastoa kartutetaan ylijäämästä
ja arvonkorotusrahastosta.

10 §

Vararahaston alentaminen

Vararahastoa saadaan alentaa osuuskunnan
kokouksen päätöksellä vain 10 luvun 7 §:ssä
säädetyssä tarkoituksessa ja sijoitusosuuspää-
oman rahastokorotuksen toteuttamiseksi siten
kuin 12 luvussa säädetään. Päätökseen sovel-
letaan soveltuvin osin, mitä 4 ja 10 luvussa
säädetään osuusmaksun alentamispäätökses-
tä.
Jos vararahastoa alennetaan tappion katta-

miseksi, rahasto on alennettu, kun päätös on
tehty. Tällöin osuuskunta ei saa jakaa ylijää-
mää ennen kuin on kulunut vuosi sen
tilikauden päättymisestä, jonka aikana vara-
rahaston alentamisesta päätettiin.
Jos vararahastoa alennetaan muutoin kuin
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tappion kattamiseksi, päätöksen täytäntöön-
panoon tarvitaan rekisteriviranomaisen lupa.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos vararahastoa,
ylikurssirahastoa tai sijoitusosuuspääomaa sa-
manaikaisesti korotetaan alentamismäärää
vastaavalla määrällä. Lupaa on haettava kuu-
kauden kuluessa vararahaston alentamisesta
tehdystä päätöksestä tai päätös raukeaa. Ha-
kemukseen on liitettävä päätös liitteineen.
Muilta osin lupaan sovelletaan, mitä 16 luvun
13—15 §:ssä säädetään. Vararahasto on alen-
nettu, kun lupa on myönnetty.

11 §

Ylikurssirahasto

Ylikurssirahastoon on merkittävä:
1) se osa osuusmaksusta, lisäosuusmaksus-
ta ja sijoitusosuusmaksusta osuuskunnalle
maksetusta määrästä, jota ei palauteta, käytetä
vahvistetun tappion kattamiseen eikä siirretä
osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaises-
ti käytettävään rahastoon; sekä
2) omien ja emo-osuuskunnan sijoitus-
osuuksien myynnistä saatu myyntivoitto.
Ylikurssirahastoon voidaan lisäksi merkitä
sellainen liittymismaksu ja muu 6 luvun 2 §:n
3 momentissa tarkoitettu erä, jonka ehdot
vastaavat ylikurssirahastoa koskevia tämän
pykälän säännöksiä.
Ylikurssirahaston alentamisesta on voimas-
sa, mitä 10 §:ssä säädetään vararahaston
alentamisesta.

12 §

Arvonkorotusrahasto

Arvonkorotusrahastoa saadaan käyttää ai-
noastaan vararahaston kartuttamiseen ja si-
joitusosuuspääoman rahastokorotukseen siten
kuin 12 luvussa säädetään.
Arvonkorotusta peruutettaessa on arvonko-
rotusrahastoon merkittyä pääomaa vastaavasti
vähennettävä. Jos arvonkorotusrahastoa on
käytetty eikä rahastoon merkittyä määrää
voida pienentää peruutettavalla määrällä, vas-
taava määrä on merkittävä ylijäämän vähen-
nyksenä.

9 luku

Osuudet, osuusmaksut, osuuspääoma ja
liittymismaksut

Yleiset säännökset

1 §

Osuudet

Jäsenen on otettava yksi osuus ja makset-
tava siitä osuuskunnalle sen säännöissä mää-
rätty osuusmaksu.
Kaikki osuudet tuottavat yhtäläiset oikeu-

det osuuskunnassa, jollei tässä laissa toisin
säädetä tai säännöissä toisin määrätä.
Osuusmaksut ovat samansuuruisia.

2 §

Usean osuuden ottamisvelvollisuus

Säännöissä voidaan määrätä, että osuus-
kunnan jäsenellä on velvollisuus ottaa useita
osuuksia osuuskuntaan liittymisen yhteydessä
tai jäsenyyden aikana ja että tällainen vel-
vollisuus vähenee jäsenyyden aikana. Tällöin
säännöissä on määrättävä velvollisuuden li-
säämisen ja vähentämisen perusteista sekä
uusien osuusmaksujen suorittamisaika ja -ta-
pa.
Jos jäsenen velvollisuus ottaa useita osuuk-

sia vähenee, velvoitteen ylittävät osuudet
muuttuvat 3 §:ssä tarkoitetuiksi vapaaehtoi-
siksi osuuksiksi.
Edellä 2 momentissa säädetyn estämättä

säännöissä voidaan määrätä, että vapaaehtoi-
seksi muuttuvasta osuudesta suoritettu osuus-
maksu palautetaan säännöissä määrätyllä ta-
valla tai että osuus muuttuu lisäosuudeksi.
Tällöin osuus muuttuu lisäosuudeksi, kun
velvollisuus ottaa osuuksia vähenee. Tällai-
sesta lisäosuudesta suoritettu maksu voidaan
palauttaa aikaisintaan vuoden kuluttua sen
tilikauden päättymisestä, jonka aikana osuus
on muuttunut lisäosuudeksi.

3 §

Vapaaehtoiset osuudet

Säännöissä voidaan määrätä, että osuus-
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kunta voi antaa jäsenille vapaaehtoisia osuuk-
sia sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään.
Säännöissä on tällöin määrättävä:
1) annettavien osuuksien lukumäärä, enim-
mäismäärä tai laskemisperuste sekä osuuksien
antamisessa noudatettava järjestys ja uusien
osuusmaksujen suorittamisaika ja -tapa; taik-
ka
2) että osuuskunnan kokous päättää osuuk-
sien antamisesta tai valtuuttaa hallituksen
päättämään siitä.
Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi
vuodeksi osuuskunnan kokouksen päätökses-
tä.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetus-
sa tapauksessa osuuksien antamisesta päättää
jäseneksi ottamisesta päättävä osuuskunnan
elin, jollei säännöissä toisin määrätä. Osuuk-
sien antamista tai valtuutusta koskevassa
päätösehdotuksessa ja osuuskunnan kokouk-
sen päätöksessä on mainittava 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetut asiat ja valtuutuspää-
töksessä lisäksi valtuutuksen kesto. Hallituk-
sen päätöksessä on mainittava 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetut asiat. Vapaaehtoisen
osuuden antamiseen sovelletaan muuten, mitä
osuuskuntaan liittymisestä säädetään 3 luvun
2 §:ssä.
Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä
myös, että osuuskunnan on annettava jäse-
nelle vapaaehtoisia osuuksia. Tällöin sään-
nöissä on määrättävä myös 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetuista asioista.
Jäsenellä on oikeus vähentää vapaaehtois-
ten osuuksiensa lukumäärää ilmoittamalla
siitä kirjallisesti osuuskunnalle siten kuin
23 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään. Sään-
nöissä voidaan määrätä myös muusta tavasta,
jolla osuuskunnan katsotaan ottaneen vastaan
ilmoituksen, ja hallitus voi lisäksi nimetä
jonkun ottamaan vastaan näitä ilmoituksia.
Säännöissä voidaan määrätä lisäksi, että jäsen
ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa
lukumäärää tietyn määräajan kuluessa osuuk-
sien antamisesta.

4 §

Liittymismaksut

Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen
on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu

silloin, kun jäsenyys alkaa tai kun jäsenen
osuuksien lukumäärää lisätään.
Liittymismaksua ei palauteta, jollei sään-

nöissä toisin määrätä.
Liittymismaksuja koskevaan sääntöjen

määräykseen ja osuuskunnan kokouksen pää-
tökseen ja hallitukselle annettavaan valtuu-
tukseen sovelletaan muuten, mitä 3 §:n 1—3
momentissa säädetään vapaaehtoisista osuuk-
sista.

5 §

Osuuspääoma

Annettuja osuuksia vastaavien osuusmak-
sujen yhteenlasketusta määrästä osuuskunnal-
le kulloinkin suoritettu määrä muodostaa
osuuspääoman.

Osuusmaksun maksaminen ja periminen

6 §

Maksaminen

Osuusmaksu on maksettava osuuskunnalle
määräajassa yhtenä tai useampana eränä siten
kuin säännöissä määrätään.
Osuusmaksu voidaan suorittaa myös jäse-

nelle tulevasta ylijäämästä ja rahastokorotuk-
sena siten kuin tässä laissa säädetään.
Säännöissä voidaan määrätä, että osuus-

maksu tai osa siitä maksetaan ensi sijassa
maksuajan kuluessa jäsenelle jaettavasta yli-
jäämästä. Säännöissä voidaan määrätä myös,
että tältä osin jäsen vastaa osuusmaksun
maksamisesta vain, jos osuuskunta menettää
osuuspääomansa tai asetetaan selvitystilaan
tai konkurssiin siten kuin 9 §:n 2 ja 3
momentissa säädetään.

7 §

Apportti ja muut osuuden antamisen erityiset
ehdot

Säännöissä voidaan määrätä, että osuus
voidaan antaa oikeuksin tai velvollisuuksin
panna osuuskuntaan osuutta koskevana
osuusmaksuna muuta omaisuutta kuin rahaa
(apporttiomaisuus) tai että osuus muuten
voidaan antaa erityisin ehdoin.

4126 N:o 1488



Apporttiomaisuutta voi olla vain omaisuus,
jolla on osuuskunnalle taloudellista arvoa.
Työsuoritusta tai palvelun suorittamista kos-
keva sitoumus ei voi olla apporttiomaisuutta.

8 §

Kuittaaminen ja periminen

Osuusmaksun saa kuitata osuuskunnalta
olevalla saatavalla, jos osuuskunnan hallitus
suostuu siihen. Hallitus ei saa antaa suostu-
musta, jos kuittauksesta aiheutuisi vahinkoa
osuuskunnalle tai sen velkojille.
Säännöissä voidaan määrätä kuittausoikeu-
desta. Siitä voidaan määrätä myös vapaaeh-
toisten osuuksien antamista koskevassa
osuuskunnan kokouksen päätöksessä ja hal-
litukselle annettavassa valtuutuksessa.
Osuuskunnan selvitystilan tai konkurssin
aikana osuusmaksua ei saa kuitata osuuskun-
nalta olevalla saatavalla.
Osuuskunta ei saa luovuttaa eikä pantata
osuusmaksuun perustuvaa saatavaansa. Jos
osuuskunta asetetaan konkurssiin, tällainen
saatava kuuluu konkurssipesään.
Hallituksen on viipymättä perittävä viiväs-
tynyttä määrää, jos osuusmaksua ei suoriteta
ajoissa. Hallitus voi todeta oikeuden vapaa-
ehtoiseen osuuteen menetetyksi, jos viiväs-
tynyttä määrää korkoineen ei makseta kuu-
kauden kuluessa maksuajan päättymisestä.
Jos oikeus vapaaehtoiseen osuuteen on me-
netetty, hallitus voi antaa sen toiselle, jonka
on viipymättä suoritettava osuusmaksusta
erääntynyt määrä.

9 §

Jäsenyyden päättyessä maksamaton
osuusmaksu

Entinen jäsen ei vastaa maksamattomasta
osuusmaksusta.
Entisen jäsenen on kuitenkin suoritettava
maksamatta olevaa määrää, jos osuuskunnalla
ei ole 10 luvun 1 eikä 2 §:n mukaan
osuusmaksun palautukseen käytettävissä ole-
via varoja siltä tilikaudelta laadittavan tilin-
päätöksen mukaan, jonka aikana jäsenyys
päättyi. Entisen jäsenen on tällöin suoritettava
osuudelle laskettava osuus määrästä, jolla

taseen osoittaman tappion sekä muiden 8
luvun 3 §:n 2 momentissa ja 4 §:ssä tarkoi-
tettujen jakokelvottomien erien yhteismäärä
ylittää osuuspääoman, ylijäämän ja muiden
10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdassa
tarkoitettujen osuusmaksun palautukseen
käytettävien erien yhteismäärän. Entisen jä-
senen on kuitenkin maksettava enintään
osuusmaksusta maksamatta oleva määrä.
Osuuskunnan on vaadittava suoritusta vuoden
kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana jäsenyys päättyi.
Jäsenyyden lakkaamisesta huolimatta

osuusmaksu on suoritettava kokonaan, jos
osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai kon-
kurssiin vuoden kuluessa sen tilikauden päät-
tymisestä, jonka aikana jäsenyys päättyi.
Suorittamaton osuusmaksu voidaan periä

vainajan kuolinpesästä 2 ja 3 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa, vaikka hänen oi-
keudenomistajansa on 10 §:n 3 momentin
mukaisesti tullut osuuskunnan jäseneksi.
Edellä tässä pykälässä säädettyä sovelle-

taan myös osuuksien lukumäärän vähentämi-
seen.

Osuuden siirtäminen

10 §

Siirto-oikeus ja siirronsaajan asema

Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle, jollei
säännöissä toisin määrätä. Siirrosta osuuskun-
nalle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella on
sama vaikutus, kuin jos siirtäjä olisi ilmoit-
tanut eroavansa osuuskunnasta tai vähentä-
vänsä osuuksiensa lukumäärää.
Jos siirronsaaja hyväksytään jäseneksi

3 momentin mukaisesti, hänellä on oikeus
lukea osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän
osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu mää-
rä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut tähän
lakiin ja sääntöihin perustuvat taloudelliset
edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi
ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.
Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jä-

senyyttä kuuden kuukauden kuluessa saan-
nosta tai, jos saanto perustuu kuolleen jäsenen
jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai osi-
tukseen, vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Jos
siirronsaaja ei hae jäsenyyttä määräajassa tai

4127N:o 1488



hänen hakemuksensa evätään, hänellä on vain
samat oikeudet osuusmaksun palautukseen,
ylijäämään ja osuuskunnan muihin varoihin
kuin osuuden siirtäjällä olisi erotessaan ollut.
Tätä pykälää sovelletaan myös siirronsaa-
jaan, joka on osuuskunnan jäsen.

11 §

Saannon ja muun oikeuden ilmoittaminen

Siirronsaajan osuuskunnalle ilmoittama
osuuden saanto, josta on esitetty luotettava
selvitys ja selvitys säädetyn varainsiirtoveron
suorittamisesta, on viivytyksettä merkittävä
jäsenluetteloon. Merkintä on päivättävä. Jos
osuuden luovuttamiseen tai hankkimiseen
vaaditaan osuuskunnan suostumus tai osuus-
kunnan jäsenellä on lunastusoikeus, merkin-
tää ei kuitenkaan saa tehdä ennen kuin on
selvinnyt, että suostumus on annettu tai ettei
lunastusoikeutta ole käytetty.
Osuuskunnan on pyynnöstä merkittävä vii-
vytyksettä jäsenluetteloon jokainen, joka asia-
kirjalla osoittaa hänellä olevan panttauksen,
toimeksiannon tai muun seikan nojalla oikeus
osuuskunnasta palautettaviin tai jaettaviin
varoihin. Merkintä on päivättävä. Merkintä on
poistettava, kun oikeuden näytetään lakan-
neen.

12 §

Osuusoikeuksien käyttämiseen oikeutetut

Osuuteen perustuvia oikeuksia osuuskun-
nassa saa käyttää vain se, joka on merkitty
jäsenluetteloon taikka joka on ilmoittanut
osuuskunnalle saantonsa tai muun 11 §:ssä
tarkoitetun oikeutensa ja esittänyt siitä selvi-
tyksen.
Jos useat omistavat osuuden, he voivat
käyttää osuuteen perustuvaa oikeutta osuus-
kunnassa vain yhteisen edustajan kautta.

Osuuskirja ja väliaikaistodistus

13 §

Osuuskirjan ja muiden asiakirjojen
antaminen

Jos säännöissä määrätään oikeudesta päästä

osuuskunnan jäseneksi siten kuin 3 luvun
2 §:n 2 momentissa säädetään, säännöissä
voidaan määrätä myös, että osuudesta voi-
daan antaa osuuskirja ja väliaikaistodistus.
Tällöin osuuskirja on pyynnöstä annettava
jäsenluetteloon merkitylle osuuden omistajal-
le. Osuuskirja on asetettava nimetylle henki-
lölle, ja se voi koskea useita osuuksia.
Osuuskirjaa ei saa antaa ennen kuin osuus-
pääomaa koskevat sääntöjen määräykset on
rekisteröity ja täysi maksu osuudesta on
suoritettu. Osuuskirjojen antamista koskevat
sääntöjen määräykset voidaan poistaa sään-
nöistä, kun kaikki osuuskirjat ja väliaikais-
todistukset on mitätöity tai palautettu osuus-
kunnalle.
Osuuskirjassa on mainittava osuuskunnan

toiminimi ja rekisterinumero, osuuskirjan jär-
jestysnumero sekä osuuskirjan sisältämien
osuuksien lukumäärä ja osuuden omistajan
nimi. Hallituksen tai hallituksen valtuuttaman
on päivättävä ja allekirjoitettava osuuskirja.
Osuuskirja saadaan allekirjoittaa painamalla
tai muulla siihen verrattavalla tavalla.
Osuuskirjassa on myös mainittava tähän

lakiin tai sääntöihin perustuvasta osuuden
luovuttamisen ja hankkimisen rajoituksesta
sekä sääntöihin perustuvasta ylimääräisen
maksun suorittamisvelvollisuudesta, lisämak-
suvelvollisuudesta ja lunastusehdosta.
Osuuskirjaan voidaan liittää todisteita, jot-

ka oikeuttavat osuudelle jaettavaan ylijää-
mään. Tällaiseen todisteeseen sovelletaan,
mitä velkakirjalain (622/1947) 24 ja 25 §:ssä
säädetään osinkolipuista.
Osuuskirjaan voidaan liittää myös todistei-

ta, jotka oikeuttavat uusiin osuuksiin. Tällai-
seen todisteeseen sovelletaan velkakirjalain
13, 14 ja 22 §:n säännöksiä sen jälkeen, kun
päätös uusien osuuksien antamisesta on tehty.
Jos todiste on saatu yhdessä osuuskirjan
kanssa, sen saajalla ei ole siihen parempaa
oikeutta kuin osuuskirjaan. Todisteen haltijan
on noudatettava todistetta koskevia sääntöjen
määräyksiä. Jos todiste on luovutettu erillään
osuuskirjasta ennen kuin päätös osuuksien
antamisesta on tehty, velkakirjalain 14 §:ää ei
sovelleta.
Ennen osuuskirjan antamista osuuskunta

voi antaa nimetylle henkilölle asetetun väli-
aikaistodistuksen, joka koskee oikeutta yh-
teen tai useampaan osuuteen ja joka sisältää
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ehdon osuuskirjan antamisesta ainoastaan
väliaikaistodistuksen palauttamista vastaan.
Todistukseen on pyynnöstä tehtävä merkintä
osuudesta suoritetuista maksuista. Todistuk-
seen sovelletaan muuten, mitä 2 momentissa
säädetään osuuskirjasta.

14 §

Asiakirjojen luovuttaminen

Osuuskirjan ja väliaikaistodistuksen luo-
vuttamiseen ja panttaamiseen sovelletaan,
mitä velkakirjalain 13, 14 ja 22 §:ssä sääde-
tään juoksevista velkakirjoista. Mainittuja
lainkohtia sovellettaessa se, jolla on osuus-
kirja tai väliaikaistodistus hallussaan ja joka
osuuskunnan asiakirjaan tekemän merkinnän
mukaan on omistajana merkitty jäsenluette-
loon, rinnastetaan siihen, jolla velkakirjalain
13 §:n 2 momentin mukaan edellytetään
olevan velkakirjan osoittama oikeus.
Mitä 12 §:ssä säädetään, ei koske sellaista
osuuteen perustuvaa oikeutta, jota käytetään
esittämällä tai luovuttamalla osuuskirja,
13 §:n 4 momentissa tarkoitettu todiste tai
muu osuuskunnan antama erityinen asiakirja.
Jos osuuskunnalle ilmoitettu osuuden vii-
meinen luovutus on merkitty osuuskirjaan tai
väliaikaistodistukseen avoimella siirrolla,
osuuskirjaan ja väliaikaistodistukseen on li-
säksi merkittävä uuden omistajan nimi ennen
kuin saanto merkitään jäsenluetteloon. Osuus-
kunnalle esitettyyn osuuskirjaan tai väliai-
kaistodistukseen on merkittävä todistus saan-
non merkitsemisestä jäsenluetteloon ja sen
päivämäärästä.

15 §

Osuuskirjaan tehtävät merkinnät

Osuuden omistajan pyynnöstä hallituksen
on toimitettava kohtuullista maksua vastaan
osuuskirjan jakaminen tai osuuskirjojen yh-
distäminen.
Jos osuuskunta osuusmaksun alentamisen,
osuuksien vähentämisen tai osuuskunnan pur-
kamisen vuoksi taikka osuuskunnan sulautu-
essa toiseen osuuskuntaan, jakautuessa tai
muuttuessa osakeyhtiöksi suorittaa maksun
osuuden omistajalle, osuuskirjaan on viivy-
tyksettä tehtävä siitä merkintä. Samoin on

osuuskirjaan tehtävä merkintä, jos osuus on
mitätöity tai osuusmaksua on alennettu mak-
sua suorittamatta.
Jos osuuskirja kuolettamisen yhteydessä on

annettu toisen sijaan, osuuskirjassa on mai-
nittava siitä.
Jos osuuskirja tämän lain mukaan on

varustettava merkinnällä tai jos se on osuus-
kunnan kokouksen osuuksien jakoa koskevan
päätöksen perusteella vaihdettava kahteen tai
useampaan osuuskirjaan, osuuskunta voi pi-
dättää osuudelle tulevan koron tai muun
hyvityksen, kunnes osuuskirja on sanottua
tarkoitusta varten esitetty. Osuuskunta voi
pidättää osuudelle tulevan koron tai hyvityk-
sen myös, jos osuuskirja on vaihdettava sen
vuoksi, että osuus muunnetaan lisäosuudeksi
tai sijoitusosuudeksi.

16 §

Rahastokorotus

Jos osuudesta on annettu osuuskirja eikä
osuuden perusteella annettavaa uutta osuutta
vaadita kymmenen vuoden kuluessa rahasto-
korotuspäätöksestä, uusi osuus on menetetty.
Menetetystä osuudesta maksettuna pidetyn
osuusmaksun määrä siirretään osuuspääomas-
ta vararahastoon.

Osuuksien jakaminen ja yhdistäminen

17 §

Jakamisen ja yhdistämisen edellytykset

Osuus voidaan jakaa useiksi osuuksiksi ja
useita osuuksia voidaan yhdistää yhdeksi
osuudeksi siten, että:
1) säännöissä määrättyä osuusmaksua

muutetaan osuuksien jako- tai yhdistämissuh-
teen mukaisesti; sekä
2) osuusmaksujen yhteenlaskettu määrä ja

osuuspääoman määrä säilyy ennallaan.
Osuuden jakamisessa osuusmaksusta

osuuskunnalle maksettu määrä jaetaan osuus-
maksuille osuuksien jakosuhteen mukaan,
jollei säännöissä tai osuuden jakamista kos-
kevassa osuuskunnan kokouksen päätöksessä
toisin määrätä.
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Osuusmaksun korottaminen ja uusien
osuuksien antaminen

18 §

Osuusmaksun korottamistavat

Osuusmaksua voidaan korottaa maksua
vastaan (maksullinen korotus) tai maksutta
(rahastokorotus) taikka osittain maksua vas-
taan (sekakorotus). Rahastokorotus ja seka-
korotus voidaan toteuttaa myös siten, että
osuuskunta antaa uusia osuuksia, lisäosuuksia
tai sijoitusosuuksia.
Osuusmaksun korotuksesta päättää osuus-
kunnan kokous. Päätökseen ja sen rekiste-
röintiin sovelletaan, mitä 4 luvussa säädetään
sääntöjen muuttamisesta. Päätöstä ei saa
tehdä ennen osuuskunnan rekisteröimistä.
Korotuksen maksamiseen, perimiseen ja
kuittaamiseen sovelletaan, mitä 6—9 §:ssä
säädetään.

19 §

Maksullinen korotus

Maksullinen korotus toteutetaan siten, että
osuusmaksua koskevaa sääntöjen määräystä
muutetaan ja jäsenet velvoitetaan maksamaan
osuuskunnalle korotuksen määrä siten kuin
säännöissä määrätään.
Jos korotus voidaan maksaa käyttämällä
kuittausoikeutta tai apporttiomaisuutta taikka
muuten erityisin ehdoin, siitä on mainittava
päätösehdotuksessa ja korotuspäätöksessä.

20 §

Rahastokorotus

Rahastokorotus toteutetaan siten, että
osuusmaksua koskevaa sääntöjen määräystä
muutetaan ja jakokelpoista ylijäämää siirre-
tään jäsenen osuusmaksuun vastaavassa suh-
teessa kuin jäsenille voidaan jakaa ylijäämää
tämän lain ja sääntöjen mukaan. Oikeus
rahastokorotukseen on sillä, joka on osuus-
kunnan jäsen rahastokorotuksesta päätettäes-
sä, jollei tässä pykälässä toisin säädetä taikka
säännöissä tai korotuspäätöksessä toisin mää-
rätä.
Rahastokorotusta koskevassa päätösehdo-

tuksessa ja päätöksessä on mainittava osuus-
pääomaan siirrettävä määrä.
Osuuskunnan kokous ei saa päättää suu-

remmasta rahastokorotuksesta kuin minkä
hallitus ehdottaa tai hyväksyy.
Säännöissä voidaan määrätä, että rahasto-

korotusta ei lueta jäsenen puolesta tai sen
puolesta, jolle jäsenen oikeus on siirtynyt,
osuusmaksusta maksettuun määrään silloin,
kun lasketaan osuusmaksusta palautettavaa
määrää tai osuusmaksusta maksetulle mää-
rälle jaettavaa ylijäämää. Tällaisen rahasto-
korotuksen määrä on merkittävä osuuden
kohdalle jäsenluetteloon.
Osuuskunnan kokous voi myös päättää,

että rahastokorotus toteutetaan antamalla jä-
senille uusia osuuksia. Tällöin päätösehdo-
tuksessa ja päätöksessä on mainittava myös
annettavien osuuksien lukumäärä ja anta-
misajankohta. Muutoin päätösehdotusta ja
päätöstä koskee soveltuvin osin, mitä 1—4
momentissa säädetään. Tällainen rahastoko-
rotus tulee voimaan, kun uudet osuudet on
annettu, jos korotus toteutetaan sääntöjä
muuttamatta.
Rahastokorotuksessa annettavista lisä-

osuuksista ja sijoitusosuuksista säädetään
11 ja 12 luvussa.

21 §

Sekakorotus

Sekakorotus toteutetaan siten, että osuus-
maksua koskevaa sääntöjen määräystä muu-
tetaan ja korotuksesta suoritetaan osa rahas-
tokorotuksena ja osa maksullisena korotuk-
sena.
Sekakorotusta koskevassa päätösehdotuk-

sessa ja päätöksessä on mainittava maksullista
korotusta koskevien tietojen lisäksi määrä,
joka siirretään rahastokorotuksena maksuksi
jäsenen osuusmaksusta.
Osuuskunnan kokous voi päättää, että

sekakorotus toteutetaan antamalla jäsenille
uusia osittain rahastokorotuksena maksettuja
osuuksia. Tällöin päätösehdotuksessa ja pää-
töksessä on mainittava 20 §:n 5 momentissa
tarkoitettujen tietojen lisäksi määrä, joka
siirretään rahastokorotuksena maksuksi jäse-
nen osuusmaksusta.
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22 §

Osuuksien ottamisvelvollisuuden
muuttaminen

Jäsenen velvollisuutta ottaa osuuksia voi-
daan muuttaa siten, että velvollisuutta kos-
kevia sääntöjen määräyksiä muutetaan.

10 luku

Osuusmaksun palauttaminen ja alentami-
nen sekä osuuksien vähentäminen

Osuusmaksun palauttaminen jäsenyyden
päättyessä

1 §

Osuusmaksun palautus

Kun jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt,
entisellä jäsenellä on oikeus saada osuusmak-
sunsa takaisin siten kuin tässä pykälässä ja
2—6 §:ssä säädetään. Sama oikeus on sillä,
jolle jäsenen oikeus on siirtynyt.
Osuusmaksusta palautettava määrä on
osuusmaksusta maksetulle määrälle lasketta-
va osuus palautukseen käytettävissä olevasta
omasta pääomasta. Rahastokorotus luetaan
maksetuksi määräksi, jollei säännöissä toisin
määrätä. Palautuksen enimmäismäärä on
osuusmaksusta maksettu määrä.
Maksettu määrä palautetaan kokonaan, jos
osuuskunnalla on taseen mukaan jakokelpois-
ta ylijäämää. Jos osuuskunnalla ei ole jako-
kelpoista ylijäämää, palautukseen käytettävis-
sä oleva oma pääoma lasketaan siten, että:
1) osuuspääomaan lisätään taseen mukai-
nen ylijäämä sekä vapaaehtoiset varaukset ja
poistoero verovelalla vähennettynä; sekä
2) osuuspääomasta vähennetään tappio se-
kä muut 8 luvun 3 §:n 2 momentissa ja 4 §:ssä
tarkoitetut jakokelvottomat erät.
Palautukseen käytettävissä oleva oma pää-
oma ja osuusmaksusta palautettava määrä
lasketaan siltä tilikaudelta laadittavan tilin-
päätöksen perusteella, jonka aikana jäsenyys
päättyi. Palautettava määrä on suoritettava
vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä.
Palautus katsotaan suoritetuksi, kun palautet-
tava määrä on nostettavissa osuuskunnassa,
jollei säännöissä määrätä toisin tai toisin

sovita. Jos jäsenyys päättyy kuoleman vuoksi,
palautettava määrä on suoritettava vuoden
kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana osuuskunta sai kuolemasta tiedon.
Lisäosuuspääoman, sijoitusosuuspääoman

ja pääomalainan huomioon ottamisesta osuus-
maksun palautukseen käytettävissä olevan
oman pääoman laskemisessa säädetään 11
luvun 9 §:n 3 momentissa, 12 luvun 1 §:ssä
ja 13 luvun 2 §:n 3 momentissa.

2 §

Emo-osuuskunnan palautuskelpoinen oma
pääoma

Emo-osuuskunnassa osuusmaksujen palau-
tukseen käytettävissä olevan oman pääoman
määrä on taseen ja konsernitaseen mukaan
lasketuista määristä pienempi.
Konsernitaseeseen perustuva palautukseen

käytettävissä oleva määrä lasketaan soveltu-
vin osin noudattaen, mitä 1 §:ssä säädetään.

3 §

Lykätty palautus

Edellä 1 §:n 4 momentissa säädetyn estä-
mättä säännöissä voidaan määrätä, että osuus-
maksun palautus maksetaan myöhemmin
kuin vuoden kuluttua mainitussa momentissa
tarkoitetun tilikauden päättymisestä (lykätty
palautus). Säännöissä on tällöin määrättävä
palautuksen ajankohdasta sekä entisen jäse-
nen oikeuksista osuuskunnassa jäsenyyden
päättymisen ja osuusmaksun palautuksen vä-
lisenä aikana. Jäsenyyden päättymisestä huo-
limatta entiseen jäseneen sovelletaan 4 luvun
19 §:ää ja 5 luvun 11 §:ää, kunnes lykätty
palautus on suoritettu.
Säännöissä voidaan 1 §:n 4 momentin

estämättä määrätä myös, että palautettava
määrä lasketaan myöhemmän kuin mainitussa
momentissa tarkoitetun tilinpäätöksen perus-
teella.

4 §

Nopeutettu palautus

Edellä 1 §:n 4 momentissa säädetyn estä-
mättä säännöissä voidaan määrätä, että jäsen
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voi saada osuusmaksun palautuksen jakokel-
poisen ylijäämän rajoissa välittömästi jäse-
nyyden päätyttyä tai säännöissä määrätyn ajan
kuluessa jäsenyyden päättymisestä (nopeutet-
tu palautus).
Säännöissä on tällöin lisäksi määrättävä
nopeutetussa palautuksessa noudatettava jär-
jestys ja kunkin tilinpäätöksen perusteella
nopeutetusti palautettavien osuusmaksujen
enimmäismäärä, joka voi olla enintään kym-
menen prosenttia tilinpäätöksen mukaisesta
osuuspääomasta.
Nopeutettua palautusta vastaavan määrän
saa jakaa ylijäämänä vasta, kun on kulunut
vuosi sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana jäsenyys päättyi.

5 §

Jälkipalautus

Edellä 1 §:ssä säädetyn estämättä säännöis-
sä voidaan määrätä, että oikeus osuusmaksun
palautukseen säilyy, jos siitä maksettua mää-
rää ei voida kokonaan palauttaa siten kuin
1—3 §:ssä säädetään (jälkipalautus). Sään-
nöissä on tällöin määrättävä siitä, minkä
tilinpäätöksen tai tilinpäätösten perusteella
jälkipalautuksen määrä lasketaan, milloin pa-
lautus suoritetaan, ja siitä, milloin oikeus
palautukseen päättyy. Säännöissä on tällöin
määrättävä myös entisen jäsenen oikeuksista
osuuskunnassa jäsenyyden päättymisen ja
jälkipalautuksen suorittamisen välisenä aika-
na. Jäsenyyden päättymisestä huolimatta en-
tiseen jäseneen sovelletaan 4 luvun 19 §:ää ja
5 luvun 11 §:ää, kunnes jälkipalautus on
suoritettu.
Jälkipalautuksen määrä lasketaan siten, että
1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa laskelmassa
entisen jäsenen osuusmaksusta osuuskunnalle
maksettu määrä otetaan huomioon täyteen
määrään. Näin lasketusta palautettavasta mää-
rästä vähennetään entiselle jäsenelle aiemmin
palautettu määrä. Jälkipalautuksen määrä las-
ketaan aina vahvistetun tilinpäätöksen perus-
teella ja maksetaan noudattaen soveltuvin
osin, mitä 1—4 ja 6 §:ssä säädetään.

6 §

Palauttaminen selvitystilassa ja konkurssissa
sekä poistettaessa osuuskunta rekisteristä

Jos osuuskunta on asetettu selvitystilaan tai
konkurssiin taikka poistettu rekisteristä ennen
kuin osuusmaksu on palautettu 1—5 §:n
mukaisesti, palauttamiseen sovelletaan osuus-
kunnan varojen jakoa koskevia 19 luvun
säännöksiä.

Osuusmaksun ja siitä maksetun määrän
alentaminen

7 §

Osuusmaksun alentamistavat

Osuusmaksua voidaan alentaa:
1) osuusmaksun palauttamiseksi jäsenille;
2) jäsenten maksuvelvollisuuden vähentä-

miseksi;
3) osuuspääoman siirtämiseksi vararahas-

toon taikka 6 luvun 2 §:n 3 momentissa
tarkoitettuun ylijäämää tai vararahastoa vas-
taavaan rahastoon;
4) sellaisen vahvistetun taseen mukaisen

tappion kattamiseksi osuuspääomasta, johon
6 luvun 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettu ylijäämä
ja sitä vastaavat saman pykälän 3 momentissa
tarkoitetut erät eivät riitä.
Osuusmaksua alennetaan siten, että osuus-

maksua koskevaa sääntöjen määräystä muu-
tetaan. Osuusmaksusta maksettua määrää voi-
daan alentaa 1 momentin 4 kohdassa tarkoi-
tetun tappion kattamiseksi myös sääntöjä
muuttamatta.

8 §

Alentamispäätös

Osuuskunnan kokous päättää osuusmaksun
ja siitä maksetun määrän alentamisesta siten
kuin 4 luvun 21—23 §:ssä säädetään. Osuus-
maksusta palautetaan siitä osuuskunnalle
maksetun määrän ja alennetun osuusmaksun
erotus, jollei alentamispäätöksessä toisin
määrätä. Tappiota katetaan jokaisesta osuus-
maksusta samalla määrällä, jollei päätöksessä
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toisin määrätä. Tappion kattamisesta sanottu
koskee myös rahastosiirtoa.
Osuusmaksun palautukseen käytettävään
omaan pääomaan sovelletaan, mitä 1 ja
2 §:ssä säädetään palautukseen käytettävissä
olevasta omasta pääomasta. Oma pääoma
lasketaan siltä tilikaudelta laadittavan tilin-
päätöksen perusteella, jonka aikana alenta-
mista koskeva päätös rekisteröidään. Sama
koskee siirtoa ylijäämää vastaavaan rahas-
toon.
Alentamisesta voidaan päättää, kun osuus-
kunta on rekisteröity. Osuusmaksun palaut-
tamisesta ja siirtämisestä ylijäämää vastaa-
vaan rahastoon voidaan päättää vain hallituk-
sen suostumuksella.
Päätösehdotuksessa ja päätöksessä on mai-
nittava alentamistapa ja alentamismäärä sekä
mahdollisen palautuksen ajankohta.

9 §

Alentamisen täytäntöönpano ja ylijäämän
jakorajoitus

Osuusmaksun alentamista koskeva sääntö-
jen muutos on ilmoitettava rekisteröitäväksi
kuukauden kuluessa tai se raukeaa.
Alentamista koskevan sääntöjen muutok-
sen täytäntöönpanosta säädetään 4 luvun
21 §:ssä. Jos osuusmaksusta maksettua mää-
rää alennetaan tappion kattamiseksi sääntöjä
muuttamatta, alentaminen tulee voimaan, kun
päätös on tehty.
Jos osuusmaksua tai siitä maksettua määrää
alennetaan tappion kattamiseksi, osuuskunta
ei saa jakaa ylijäämää ennen kuin on kulunut
vuosi sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana alentamista koskeva sääntöjen muutos
on rekisteröity tai osuusmaksusta maksetun
määrän alentamisesta on päätetty sääntöjä
muuttamatta.
Edellä 3 momentissa sanotun estämättä
ylijäämää saa jakaa, jos osuuspääomaa, va-
rarahastoa, ylikurssirahastoa ja sijoitusosuus-
pääomaa on yhteensä lisätty vähintään alen-
tamisen määrällä.

Vapaaehtoisten osuuksien lukumäärän
vähentäminen

10 §

Jäsenen oikeus

Jäsenellä on oikeus vähentää vapaaehtois-
ten osuuksiensa lukumäärää.
Jos jäsen kuolee tai eroaa osuuskunnasta,

myös vapaaehtoisen osuuden osuusmaksu
palautetaan.
Vapaaehtoisten osuuksien lukumäärän vä-

hentämiseen ja niitä vastaavien osuusmaksu-
jen palautukseen sovelletaan, mitä 9 luvun
3 §:ssä ja tämän luvun 1—6 §:ssä säädetään
ja säännöissä määrätään. Osuuksien lukumää-
rän vähentämisestä on ilmoitettava kirjalli-
sesti osuuskunnalle siten kuin 3 luvun 4 §:ssä
ja 23 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään.

11 §

Osuuskunnan oikeus

Osuuskunnan kokous voi päättää vapaaeh-
toisten osuuksien lukumäärän vähentämisestä
palautusta vastaan tai palautuksetta 7 §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla, jollei sään-
nöissä toisin määrätä.
Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa

hallituksen päättämään osuuksien lukumäärän
vähentämisestä, jos osuusmaksusta maksettu
määrä palautetaan kokonaan vuoden kuluttua
sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana
vähentämisestä päätetään. Valtuutus voidaan
antaa enintään vuodeksi osuuskunnan koko-
uksen päätöksestä.
Jäsenen oikeus vapaaehtoisiin osuuksiin

päättyy, kun hänet erotetaan. Osuuksia vas-
taavista osuusmaksuista maksetun määrän
palautus määräytyy jäsenyyden päättymisen
ajankohdan perusteella, jollei säännöissä toi-
sin määrätä.

12 §

Osuuskunnan kokouksen päätös ja valtuutus

Osuuskunnan kokous päättää osuuksien
lukumäärän vähentämisestä ja hallitukselle
annettavasta valtuutuksesta siten kuin 4 luvun
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21—23 §:ssä säädetään. Vähennettäviä
osuuksia vastaavista osuusmaksuista osuus-
kunnalle maksettu määrä palautetaan koko-
naan, jollei päätöksessä toisin määrätä. Tap-
pion kattamiseksi osuuksia vähennetään jä-
senten osuuksista maksettujen osuusmaksujen
suhteessa, jollei päätöksessä toisin määrätä.
Tappion kattamisesta sanottu koskee myös
rahastosiirtoa.
Osuusmaksun palautukseen ja rahastosiir-
toon käytettävissä olevaan omaan pääomaan
ja vähentämispäätökseen sovelletaan, mitä
8 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. Jos
osuuksien lukumäärää vähennetään sääntöjä
muuttamatta, oma pääoma lasketaan kuiten-
kin siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen
perusteella, jonka aikana vähentämisestä pää-
tetään.
Osuuskunnan kokouksen päätösehdotuk-
sessa ja päätöksessä on mainittava:
1) osuuksien lukumäärän vähentämistapa;
2) mitä osuuksia vähentäminen koskee;
3) missä järjestyksessä osuuksia vähenne-
tään;
4) osuusmaksun palautuksen ajankohta;
5) valtuutuksen voimassaoloaika.
Valtuutukseen perustuvassa hallituksen
päätöksessä on mainittava 3 momentin
1—4 kohdassa tarkoitetut asiat.
Osuuksien lukumäärän vähentämistä kos-
kevan päätöksen täytäntöönpanoon ja ylijää-
män käyttörajoitukseen sovelletaan, mitä
9 §:ssä säädetään. Jos osuuksien lukumäärää
vähennetään sääntöjä muuttamatta, vähentä-
minen tulee voimaan, kun päätös on tehty, ja
osuusmaksu voidaan palauttaa, kun on kulu-
nut vuosi sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana päätös on tehty. Viimeksi sanottu
koskee myös siirtoa ylijäämää vastaavaan
rahastoon.

13 §

Lunastusehtoiset osuudet

Säännöissä voidaan määrätä osuuskunnan
oikeudesta vähentää vapaaehtoisten osuuksi-
en lukumäärää 7 §:n 1 momentissa säädetyllä
tavalla (lunastusehtoiset osuudet). Säännöissä
on tällöin määrättävä 12 §:n 3 momentin 1—4
kohdassa tarkoitetuista asioista.
Osuuskunnan kokous päättää lunastusoi-
keuden käyttämisestä, jollei säännöissä toisin

määrätä. Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa
hallituksen päättämään lunastuksesta siten
kuin 11 ja 12 §:ssä säädetään.
Osuusmaksun palautukseen ja rahastosiir-

toon käytettävissä olevaan omaan pääomaan,
osuusmaksun palautukseen, rahastosiirtoon ja
ylijäämän jakorajoitukseen sovelletaan, mitä
12 §:n 2 ja 5 momentissa säädetään.

11 luku

Lisäosuudet

Yleiset säännökset

1 §

Lisäosuudet

Säännöissä voidaan määrätä, että osuus-
kunta voi antaa myös lisäosuuksia.
Säännöissä voidaan määrätä, että osuus-

kunta voi antaa lisäosuuksia myös muille kuin
jäsenille.

2 §

Sääntöjen sisältö

Säännöissä on aina määrättävä:
1) lisäosuuksien lukumäärä ja niiden an-

tamisessa noudatettava peruste sekä lisä-
osuusmaksujen suorittamisaika ja -tapa siten
kuin 9 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetään;
2) lisäosuuden nimellisarvo (lisäosuusmak-

su);
3) ylijäämästä lisäosuudelle maksettava

korko tai muu hyvitys;
4) mitkä oikeudet lisäosuus tuottaa, jos

osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan,
jakautuu, muutetaan osakeyhtiöksi, asetetaan
selvitystilaan tai päätetään poistaa rekisteristä
ilman selvitysmenettelyä.
Säännöissä voidaan määrätä lisäosuuden

tuottamasta oikeudesta tavalla, joka poikkeaa
osuuteen sovellettavista sääntöjen määräyk-
sistä.

3 §

Osuuksia koskevien säännösten soveltaminen

Lisäosuuteen ja sen omistajaan, lisäosuus-
maksuun ja lisäosuusluetteloon sovelletaan
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soveltuvin osin, mitä vapaaehtoisesta osuu-
desta, osuusmaksusta, jäsenestä ja jäsenluet-
telosta säädetään 1 luvun 3 §:ssä, 2 luvun
2—4 §:ssä, 3 luvun 2—6 §:ssä, 4 luvun
19 §:ssä ja 21 §:n 2 ja 3 momentissa, 5 luvun
11 §:ssä sekä 6, 8—10 ja 14—23 luvussa,
jollei tässä luvussa toisin säädetä.
Lisäosuuteen ei liity:
1) äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa;
2) oikeutta käyttää osuuskunnan palveluita;
3) oikeutta uusiin osuuksiin;
4) muuta oikeutta osuuskunnan ylijäämän
jaossa kuin oikeus 2 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitettuun korkoon tai muuhun
hyvitykseen;
5) oikeutta rahastokorotukseen, uusiin li-
säosuuksiin eikä sijoitusosuuksiin eikä oi-
keutta purkautuvan osuuskunnan säästöön;
6) osuuskunnan oikeutta päättää lisäosuus-
maksun maksullisesta korotuksesta eikä yli-
määräisen maksun tai lisämaksun suorittami-
sesta lisäosuuksien omistuksen perusteella;
eikä
7) osuuskunnan oikeutta päättää lisäosuuk-
sien lukumäärän vähentämisestä taikka lisä-
osuusmaksun tai siitä osuuskunnalle makse-
tun määrän alentamisesta.
Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että
lisäosuuteen liittyy 2 momentin 4 ja 5
kohdassa tarkoitettu oikeus ja että osuuskun-
nan kokous voi tehdä 2 momentin 6 ja 7
kohdassa tarkoitetun päätöksen. Säännöissä
voidaan määrätä myös, että jäsenellä on
velvollisuus ottaa lisäosuuksia tai että osuus-
kunnan on annettava jäsenelle lisäosuuksia.

4 §

Erilajiset lisäosuudet

Kaikki lisäosuudet tuottavat yhtäläiset oi-
keudet osuuskunnassa.
Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että
osuuskunnassa on tai voi olla erilaiset oikeu-
det tai velvollisuudet tuottavia lisäosuuksia.
Tällöin säännöissä on mainittava lisäosuuk-
sien väliset erot.
Jos osuuskunnassa on erilajisia lisäosuuk-
sia, lisäosuusluettelossa on mainittava, mihin
lajiin kukin lisäosuus kuuluu.

Lisäosuuksia koskevat osuuskunnan
päätökset

5 §

Päätös lisäosuuksien antamisesta

Lisäosuuksien antamisesta päättää jäsenek-
si ottamisesta päättävä osuuskunnan elin,
jollei säännöissä toisin määrätä.

6 §

Lisäosuuksien omistajien kannatus

Jos osuuskunnan kokouksen päätös koskee
jo annettua lisäosuutta tai sen omistajaa 4
luvun 22 §:ssä tai 23 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla, päätökseen vaaditaan
mainituissa lainkohdissa säädetyn kannatuk-
sen lisäksi, että päätöstä kannattavat lisä-
osuuksien omistajat, joilla on mainituissa
lainkohdissa tarkoitettu enemmistö lisäosuuk-
sien omistajien äänistä. Jos osuuskunnan
kokouksen päätös koskee 3 §:n 3 momentissa
tarkoitetun määräyksen lisäämistä sääntöihin
jo annetun lisäosuuden osalta, päätökseen
vaaditaan jäsenten kannatuksen lisäksi, että
päätöstä kannattavat lisäosuuden omistajat,
joilla on vähintään kaksi kolmasosaa anne-
tuista lisäosuuksien omistajien äänistä. Vii-
meksi sanottu koskee myös tällaisen sääntö-
jen määräyksen muuttamista siten, että osuus-
kunnan kokouksen päätöksellä voidaan lisätä
lisäosuuden omistajan maksuvelvollisuutta tai
vähentää lisäosuuden tuottamaa oikeutta
osuuskunnassa.
Säännöissä voidaan määrätä, että myös

muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun
osuuskunnan kokouksen päätökseen vaadi-
taan lisäosuuksien omistajien kannatus.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa

äänestyksessä lisäosuuden omistajalla on yksi
ääni, jollei säännöissä määrätä lisäosuuden
omistajien erisuuruisesta äänimäärästä. Täl-
laisessa asiassa lisäosuuden omistajalla on
jäsenen äänioikeutta lukuun ottamatta muut
jäsenen oikeudet osuuskunnan kokouksessa.
Lisäosuuden omistajalla on lisäksi aina oikeus
nostaa 4 luvun 26 §:ssä tarkoitettu kanne
sellaisen osuuskunnan kokouksen päätöksen
kumoamiseksi tai muuttamiseksi, joka on
omiaan tuottamaan hänen kustannuksellaan
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jollekulle 4 luvun 19 §:ssä tarkoitettua epä-
oikeutettua etua.
Jos osuuskunnan kokous tekee sellaisen
1 momentissa tarkoitetun päätöksen, joka voi
lisätä lisäosuuden omistajan maksuvelvolli-
suutta tai vähentää lisäosuuden tuottamaa
oikeutta osuuskunnassa, lisäosuuden omista-
jalla on oikeus luopua lisäosuudesta ja oikeus
lisäosuusmaksun palautukseen siten kuin
4 luvun 25 §:ssä säädetään.

Lisäosuusmaksun maksaminen ja
lisäosuuspääoma

7 §

Maksaminen sekä oikeuksien ja velvollisuuk-
sien syntyminen

Lisäosuusmaksu on suoritettava yhtenä
eränä, jollei säännöissä toisin määrätä.
Lisäosuuden tuottamat oikeudet ja velvol-
lisuudet osuuskunnassa syntyvät, kun lisä-
osuutta koskevat sääntöjen määräykset on
rekisteröity ja, jollei säännöissä toisin mää-
rätä, lisäosuusmaksu on maksettu osuuskun-
nalle.

8 §

Lisäosuuspääoma

Annettuja lisäosuuksia vastaavien lisä-
osuusmaksujen yhteenlasketusta määrästä
osuuskunnalle kulloinkin suoritettu määrä
muodostaa lisäosuuspääoman.

Lisäosuusmaksun palauttaminen ja
lisäosuuden siirtäminen

9 §

Lisäosuusmaksun ja osuusmaksun
palauttaminen

Lisäosuusmaksu palautetaan kuuden kuu-
kauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä,
jolta laadittavan tilinpäätöksen perusteella
palautettava määrä lasketaan 10 luvun mu-
kaan. Lisäosuusmaksua ei palauteta jäsenyy-
den päättymisen vuoksi, jos säännöissä mää-
rätään, että lisäosuuksia voidaan antaa myös
muille kuin jäsenille.

Osuusmaksun ja lisäosuusmaksun palau-
tukseen käytettävissä olevaa omaa pääomaa
laskettaessa 10 luvun 1 §:n 3 momentin
2 kohdassa tarkoitetut erät vähennetään ensi
sijassa osuusmaksun palautukseen käytettä-
vissä olevasta omasta pääomasta, jollei sään-
nöissä toisin määrätä.
Osuuskunnan purkamisen yhteydessä lisä-

osuusmaksut palautetaan ennen osuusmaksu-
ja, jollei säännöissä toisin määrätä.

10 §

Lisäosuuden siirtäminen

Lisäosuuden voi luovuttaa jäsenelle tai
muulle, jolle osuuskunta voi sääntöjen mu-
kaan antaa lisäosuuden. Säännöissä voidaan
myös rajoittaa lisäosuuden luovuttamista ja
hankkimista.

11 §

Lisäosuuskirjat

Säännöissä voidaan määrätä, että lisäosuu-
desta voidaan antaa lisäosuuskirja ja väliai-
kaistodistus. Lisäosuuskirjan ja lisäosuuteen
liittyvien muiden asiakirjojen antamiseen so-
velletaan muilta osin, mitä 9 luvun
13—16 §:ssä säädetään osuuskirjasta ja muis-
ta osuuteen liittyvistä asiakirjoista.
Jos osuuskunnassa on erilajisia lisäosuuk-

sia, lisäosuuskirjassa on mainittava myös
lisäosuuden laji.

Optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat

12 §

Määritelmät

Osuuskunta voi antaa uusiin lisäosuuksiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia (optio-oikeus).
Osuuskunta voi myös ottaa lainan ehdoin, että
lainanantajalla on oikeus vaihtaa velkakirjan-
sa (vaihtovelkakirjalaina) kokonaan tai osit-
tain uusiin lisäosuuksiin.

13 §

Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainan
ehdot

Optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjan no-
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jalla annettavien lisäosuuksien ehdot on mai-
nittava optio-oikeuksien antamista tai vaih-
tovelkakirjalainan ottamista koskevassa pää-
töksessä. Ehtojen on oltava sellaiset, että
lisäosuudet voidaan antaa sääntöjä muutta-
matta.
Päätöksessä on myös mainittava, mitkä
oikeudet optio-oikeus tai vaihtovelkakirja
tuottavat, jos ennen lisäosuuden antamista:
1) annetaan uusia lisäosuuksia;
2) annetaan sellainen optio-oikeus tai ote-
taan sellainen vaihtovelkakirjalaina, joka oi-
keuttaa uusiin lisäosuuksiin;
3) lisäosuusmaksua korotetaan tai alenne-
taan tai lisäosuuksien lukumäärää vähenne-
tään; taikka
4) osuuskunta sulautuu toiseen osuuskun-
taan, jakautuu, muutetaan osakeyhtiöksi tai
asetetaan selvitystilaan taikka päätetään pois-
taa rekisteristä ilman selvitysmenettelyä.
Optio-oikeuden nojalla annettavasta lisä-
osuudesta on maksettava rahassa vähintään
lisäosuusmaksua vastaava määrä. Vaihtovel-
kakirjalainan ehdot eivät saa olla sellaiset,
että velkakirjasta maksettava määrä on pie-
nempi kuin niitä lisäosuuksia vastaavien
lisäosuusmaksujen yhteenlaskettu määrä, joi-
hin velkakirja voidaan vaihtaa, jollei erotusta
makseta rahassa lisäosuuden antamisen yh-
teydessä.

14 §

Todistukset optio-oikeudesta ja vaihtovelka-
kirjasta

Optio-oikeuden omistajalla on oikeus saa-
da osuuskunnalta todistus, josta käy ilmi
oikeus saada lisäosuus.
Optio-oikeuksien antamista koskevassa
päätöksessä voidaan määrätä, että optio-
oikeuden omistajalle annetaan erityinen to-
distus, joka sisältää lisäosuuden antamisen
ehdot, sekä määräyksen siitä, että todistus on
luovutettava osuuskunnalle lisäosuuden anta-
misen yhteydessä (optiotodistus). Optio-
todistukseen sovelletaan muutoin soveltuvin
osin, mitä 9 luvun 13 §:ssä ja 14 §:n 1
momentissa säädetään osuuskirjasta.
Optiotodistusta tai juoksevaa vaihtovelka-
kirjaa ei saa antaa, ennen kuin siinä tarkoi-
tettuja lisäosuuksia koskevat sääntöjen mää-

räykset on rekisteröity ja osuuskunta on
saanut täyden maksun optio-oikeudesta tai
vaihtovelkakirjasta.

12 luku

Sijoitusosuudet

Yleiset säännökset

1 §

Sijoitusosuudet ja sijoitusosuuspääoma

Säännöissä voidaan määrätä, että osuus-
kunta voi antaa myös sijoitusosuuksia.
Sijoitusosuuspääomaan ja sijoitusosuuksiin

sovelletaan 11 luvun säännöksiä lisäosuus-
pääomasta ja lisäosuuksista, jollei tässä lu-
vussa toisin säädetä. Sama koskee sellaisia
optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirjoja, jotka
tuottavat oikeuden sijoitusosuuksiin.

2 §

Sijoitusosuusmaksu ja sijoitusosuuspääoma

Sijoitusosuudesta on maksettava osuuskun-
nalle säännöissä määrätty sijoitusosuusmak-
su.
Rekisteröity sijoitusosuuspääoma osoittaa

osuuskunnan sijoitusosuuspääoman määrän.

Sijoitusosuuspääoman rekisteröiminen ja
sijoitusosuuskirja

3 §

Osuuskunnan päätöksen raukeaminen

Jos sijoitusosuuksien antamista koskevassa
päätöksessä mahdollisesti määrättyä vähim-
mäismäärää sijoitusosuuksia ei ole otettu
päätöksessä määrätyn ajan kuluessa, päätös
raukeaa. Niin ikään raukeaa sellainen sään-
töjen muutosta koskeva päätös, joka on tehty
edellytyksin, että sijoitusosuuksia annetaan.
Otetuista sijoitusosuuksista osuuskunnalle
maksettu määrä on tällöin heti palautettava.
Hallituksen on ennen sijoitusosuuksien

ilmoittamista rekisteröitäviksi mitätöitävä si-
joitusosuudet, joita ei ole täysin maksettu.
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4 §

Sijoitusosuuspääoman rekisteröiminen

Sijoitusosuuspääomana rekisteröidään an-
nettuja sijoitusosuuksia vastaavien sijoitus-
osuusmaksujen yhteenlaskettu määrä vähen-
nettynä mitätöityjä sijoitusosuuksia vastaa-
valla määrällä.
Sijoitusosuuspääoman korotus voidaan il-
moittaa rekisteröitäväksi, vaikka aiemmin
tehtyyn päätökseen perustuvaa sijoitusosuus-
pääomaa ei ole vielä rekisteröity.
Sijoitusosuuspääomana rekisteröitävistä si-
joitusosuuksista maksettavan määrän on ol-
tava osuuskunnan omistuksessa ja hallinnassa
ennen sijoitusosuuspääomaerän ilmoittamista
rekisteröitäväksi. Rahassa maksettava määrä
on maksettava osuuskunnan Suomessa ole-
valle talletuspankin tai talletusten vastaanot-
tamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitok-
sen sivukonttorin tilille.
Sijoitusosuuksien antamista koskevan pää-
töksen mukainen sijoitusosuuspääoma tai sen
vähimmäismäärä on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi viipymättä osuuksien antamisen edel-
lytysten täytyttyä ja viimeistään vuoden ku-
luessa päätöksen tekemisestä. Loppuosa on
ilmoitettava rekisteröitäväksi yhdessä tai use-
ammassa erässä. Ilmoitus on tehtävä viipy-
mättä, ottaen huomioon sijoitusosuuksien
omistajien oikeudet ja osuuskunnalle aiheu-
tuvat ilmoituskustannukset, ja viimeistään
vuoden kuluessa vähimmäismäärää vastaavan
sijoitusosuuspääomaerän rekisteröimisestä.
Jos rekisteriviranomaiselle on viimeksi mai-
nitun määräajan kuluessa ilmoitettu, että
sijoitusosuuden antamiseen perustuvaa saata-
vaa on haettu laillisesti sijoitusosuuden otta-
jalta, korotuserä voidaan ilmoittaa rekisteröi-
täväksi viiden vuoden kuluessa vähimmäis-
määrää vastaavan korotuserän rekisteröimi-
sestä.

5 §

Rekisteri-ilmoitus

Sijoitusosuuspääomaa ja sen korottamista
koskevasta rekisteri-ilmoituksesta säädetään
kaupparekisterilaissa (129/1979). Rekisteri-
ilmoitukseen on liitettävä:

1) osuuskunnan hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan vakuutus siitä, että sijoitus-
osuuksien antamisessa on noudatettu tämän
lain säännöksiä ja että rekisteröitävästä sijoi-
tusosuuspääomasta tai sen korotuksesta mak-
settu määrä on osuuskunnan omistuksessa ja
hallinnassa; sekä
2) tilintarkastajien todistus siitä, että sijoi-

tusosuuspääoman maksua koskevia tämän
lain säännöksiä on noudatettu.
Jos sijoitusosuus on annettu apporttiomai-

suutta vastaan tai muuten erityisin ehdoin,
ilmoitukseen on lisäksi liitettävä 6 luvun
6 §:ssä tarkoitetut tiedot ja asiakirjat.

6 §

Rekisteröinnin ja puutteellisen ilmoituksen
oikeusvaikutukset

Sijoitusosuuspääoma on suoritettu ja ko-
rotettu, kun vastaava sijoitusosuuspääomaerä
on rekisteröity. Sijoitusosuuden omistaja ei
voi rekisteröinnin jälkeen vedota siihen, että
sijoitusosuuden antaminen on tämän lain
vastaisena pätemätön.
Jos sijoitusosuuspääomaa ei ilmoiteta re-

kisteröitäväksi 4 §:n 4 momentissa säädetyssä
ajassa tai rekisteröiminen evätään, sijoitus-
osuuksiin sovelletaan kultakin sijoitusosuus-
pääomaerältä soveltuvin osin, mitä 3 §:n 1
momentissa säädetään.
Sijoitusosuudet tuottavat oikeuden ylijää-

mään ja muun oikeuden osuuskunnassa niitä
vastaavan sijoitusosuuspääomaerän rekiste-
röimisestä, jollei sijoitusosuuksien antamista
koskevassa päätöksessä määrätä tätä myöhäi-
semmästä ajankohdasta. Nämä oikeudet al-
kavat kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua
rekisteröimisestä.

7 §

Sijoitusosuuskirjan antaminen

Sijoitusosuuskirjaa ei saa antaa, ennen kuin
siinä tarkoitettua sijoitusosuutta vastaava si-
joitusosuuspääomaerä on rekisteröity.

8 §

Rahastokorotus ja sekakorotus

Osuuskunnan kokous voi päättää, että 9
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luvun 20 §:n 5 momentissa tarkoitettu rahas-
tokorotus toteutetaan antamalla uusia sijoi-
tusosuuksia jäsenille sekä sellaisten lisä-
osuuksien ja sijoitusosuuksien omistajille,
joiden osuudet tuottavat oikeuden rahastoko-
rotukseen. Tällaisessa rahastokorotuksessa si-
joitusosuuspääomaan siirretään annettavien
sijoitusosuuksien yhteenlaskettua nimellisar-
voa vastaava määrä ylijäämästä, ylikurssira-
hastosta, vararahastosta ja niitä vastaavasta
6 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta
oman pääoman erästä sekä arvonkorotusra-
hastosta.
Osuuskunnan kokous voi päättää, että 9
luvun 21 §:n 3 momentissa tarkoitettu seka-
korotus voidaan toteuttaa antamalla jäsenille
uusia sijoitusosuuksia. Tällaiseen sekakoro-
tukseen sisältyvään rahastokorotukseen voi-
daan käyttää 1 momentissa tarkoitettua osuus-
kunnan omaa pääomaa.

Optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat

9 §

Maksaminen

Hallituksen on mitätöitävä sellaiset optio-
oikeudet ja vaihtovelkakirjat, joita ei ole
täysin maksettu, ennen kuin optio-oikeudet ja
vaihto-oikeudet ilmoitetaan rekisteröitäviksi.

10 §

Rekisteröiminen

Osuuskunnan on viipymättä ja viimeistään
kahden vuoden kuluessa optio-oikeuksien
antamista tai vaihtovelkakirjalainan ottamista
koskevasta päätöksestä ilmoitettava rekiste-
röitäväksi sijoitusosuuslajeittain määrä, jolla
sijoitusosuuspääomaa voidaan korottaa, sekä
aika, jonka kuluessa optio-oikeutta tai vaihto-
oikeutta voi käyttää. Rekisteröimisestä on
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 4 §:n
1—3 momentissa, 5 §:n 1 momentissa sekä
6 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.
Optio-oikeuden tai vaihto-oikeuden käyt-
tämiseen varatun ajan päätyttyä optio-oike-
uksien tai vaihtovelkakirjalainan nojalla otet-
tujen sijoitusosuuksien määrä on viipymättä
ilmoitettava rekisteröitäväksi. Rekisteröimä-

tön optio-oikeus tai vaihtovelkakirja ei tuota
oikeutta sijoitusosuuteen sijoitusosuuspää-
oman korotuksessa.
Jos optio-oikeuden tai vaihto-oikeuden

käyttämiseen varattu aika on vuotta pitempi,
ilmoitus on lisäksi tehtävä viipymättä sellai-
sen tilikauden päättymisen jälkeen, jonka
aikana sijoitusosuuksia on annettu. Rekiste-
röimisestä on muutoin soveltuvin osin voi-
massa, mitä 4 §:n 1—3 momentissa, 5 §:n
1 momentissa sekä 6 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetään.
Sijoitusosuus tuottaa oikeuden ylijäämään

ja muihin varoihin rekisteröinnistä riippumat-
ta viimeistään vuoden kuluttua vaihdosta tai
siitä, kun sijoitusosuus on täysin maksettu.

Sijoitusosuusmaksun alentaminen ja sijoitus-
osuuksien vähentäminen

11 §

Sijoitusosuuden omistajan oikeus

Sijoitusosuuden omistajaan ei sovelleta
11 luvun 3 ja 9 §:n säännöksiä lisäosuuden
omistajan oikeudesta vaatia lisäosuusmaksun
palauttamista.
Sijoitusosuuden omistajan oikeudesta sijoi-

tusosuusmaksun palautukseen voidaan mää-
rätä säännöissä vain siten kuin 13 §:ssä
säädetään.

12 §

Osuuskunnan päätös alentamisesta tai
vähentämisestä

Jos sijoitusosuusmaksua alennetaan tai si-
joitusosuuksien lukumäärää vähennetään tap-
pion kattamiseksi, sijoitusosuuspääoma on
alennettu, kun alentamista tai vähentämistä
koskeva päätös on rekisteröity. Tällöin osuus-
kunta ei saa jakaa ylijäämää, ennen kuin on
kulunut vuosi sen tilikauden päättymisestä,
jonka aikana päätös rekisteröitiin. Tämän
estämättä ylijäämää saa jakaa ja käyttää
muulla tavalla, jos sijoitusosuuspääomaa, va-
rarahastoa ja ylikurssirahastoa on yhteensä
lisätty vähintään alentamismäärällä.
Muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa

tapauksessa alentamista tai vähentämistä kos-
kevan osuuskunnan kokouksen päätöksen
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täytäntöönpanoon tarvitaan rekisteriviran-
omaisen lupa, jos täytäntöönpano johtaa
siihen, että 6 luvun 2 §:n 1 momentin
1—6 kohdassa tarkoitettujen oman pääoman
erien ja niitä vastaavien saman pykälän 3
momentissa tarkoitettujen erien yhteismäärä
vähenee. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos
vararahastoa, ylikurssirahastoa tai sijoitus-
osuuspääomaa samanaikaisesti korotetaan
alentamismäärää vastaavalla määrällä. Jos
lupaa ei tarvita, sijoitusosuuspääoma on alen-
nettu, kun päätös on tehty ja rekisteröity sekä
palautettavan tai muuhun rahastoon siirrettä-
vän määrän osoittava tase on vahvistettu.
Lupaa osuuskunnan päätöksen täytäntöön-
panoon on haettava kuukauden kuluessa
alentamista tai vähentämistä koskevasta pää-
töksestä tai päätös raukeaa. Hakemukseen on
liitettävä päätös liitteineen. Muilta osin lu-
paan sovelletaan, mitä 16 luvun 12—14 §:ssä
säädetään. Jos lupaa ei haeta määräajassa tai
lupa evätään, myös sellainen sääntöjen muu-
tosta koskeva päätös raukeaa, joka on tehty
edellytyksin, että sijoitusosuusmaksua alen-
netaan tai sijoitusosuuksia vähennetään. Re-
kisteriviranomaisen päätös on rekisteröitävä
viran puolesta. Sijoitusosuuspääoma on alen-
nettu, kun hakemuksen hyväksymistä koske-
va päätös on rekisteröity ja palautettavan tai
muuhun rahastoon siirrettävän määrän osoit-
tava tase on vahvistettu.

13 §

Lunastusehtoiset sijoitusosuudet

Säännöissä voidaan määrätä, että sijoitus-
osuuksien lukumäärää voidaan vähentää si-
joitusosuusmaksujen palauttamiseksi sääntöjä
muuttamatta (lunastusehtoiset sijoitusosuu-
det). Edellä 10 luvun 13 §:ssä mainittujen
asioiden lisäksi säännöissä on tällöin määrät-
tävä:
1) onko osuuskunnalla oikeus tai velvol-
lisuus palauttaa sijoitusosuusmaksut; sekä
2) mitä varoja palautuksen maksuun käy-
tetään.
Palautusta koskevan päätöksen täytäntöön-
panoon tarvitaan rekisteriviranomaisen lupa
12 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapaukses-
sa. Lupaa koskevaan hakemukseen, sen kä-
sittelyyn ja sijoitusosuuksien lukumäärän vä-

hentämisen rekisteröimiseen sovelletaan, mitä
12 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

14 §

Sijoitusosuuksien hankintarajoitus

Osuuskunta saa vastiketta vastaan hankkia
ja ottaa pantiksi oman sijoitusosuutensa tai
emo-osuuskunnan sijoitusosuuden vain vas-
taanottaessaan liikkeen sulautumisessa tai
muulla tavoin taikka ostaessaan huutokaupas-
sa osuuskunnan saamisesta ulosmitatun täysin
maksetun sijoitusosuuden. Lisäksi osuuskunta
saa palauttaa sijoitusosuusmaksun, kun
osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan,
jakautuu tai muuttuu osakeyhtiöksi.
Osuuskunnan on luovutettava hankkimansa

omat ja emo-osuuskunnan sijoitusosuudet
kolmen vuoden kuluessa saannosta.
Jos sijoitusosuuksia ei ole luovutettu mää-

räajassa, sijoitusosuuspääomaa on heti alen-
nettava sijoitusosuuksia vastaavista sijoitus-
osuusmaksuista osuuskunnalle maksetulla
määrällä mitätöimällä sijoitusosuudet tai
osuuskunnan kokouksen on päätettävä osuus-
kunnan asettamisesta selvitystilaan.

13 luku

Pääomalaina

1 §

Vähimmäisehdot

Osuuskunta voi ottaa lainan (pääomalai-
na), jonka:
1) pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan

maksaa osuuskunnan purkautuessa ja kon-
kurssissa vain kaikkia muita velkoja huonom-
malla etuoikeudella;
2) pääomaa saadaan muutoin palauttaa

vain, jos osuuskunnalla on viimeksi päätty-
neeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mu-
kaan pääomalainan palautukseen käytettävis-
sä olevaa omaa pääomaa;
3) korkoa tai muuta hyvitystä saadaan

maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan
käyttää ylijäämän jakamiseen viimeksi päät-
tyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
perusteella; sekä
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4) pääoma merkitään taseeseen omaan
pääomaan erillisenä eränä.
Osuuskunta tai sen kanssa samaan konser-
niin kuuluva yhteisö ei saa antaa vakuutta
lainan pääoman taikka koron tai muun hyvi-
tyksen maksamisesta.
Pääomalainalle viimeksi päättyneeltä tili-
kaudelta vahvistettavan taseen perusteella
maksettava korko tai muu hyvitys vähentää
ylijäämää, joka voidaan saman taseen perus-
teella jakaa tai käyttää muulla tavalla. Jako-
kelpoista ylijäämää vähentää sellainen mak-
settava korko tai muu hyvitys, jota ei ole
merkitty kuluksi viimeksi päättyneeltä tai sitä
edeltävältä tilikaudelta laadittuun tilinpäätök-
seen.

2 §

Pääoman palautus

Pääomalainan palautukseen käytettävissä
oleva oma pääoma lasketaan viimeksi päät-
tyneeltä tilikaudelta vahvistettavan osuuskun-
nan taseen mukaan siten, että:
1) pääomalainojen yhteismäärään lisätään
taseen mukainen ylijäämä sekä vapaaehtoiset
varaukset ja poistoero verovelalla vähennet-
tynä; sekä
2) pääomalainojen yhteismäärästä vähen-
netään taseen mukainen tappio, jota ei ole
vähennetty ylijäämästä, sekä muut 8 luvun
3 §:n 2 momentissa ja 4 §:ssä tarkoitetut
jakokelvottomat erät.
Emo-osuuskunnassa pääomalainan palau-
tukseen käytettävissä olevan oman pääoman
määrä on taseen ja konsernitaseen mukaan
lasketuista määristä pienempi. Konsernitasee-
seen perustuva palautukseen käytettävissä
oleva määrä lasketaan noudattaen soveltuvin
osin, mitä 1 momentissa säädetään. Konser-
nitaseeseen perustuvassa laskelmassa palau-
tukseen käytettävissä olevaan omaan pää-
omaan ei lueta sellaisen tytäryhteisön ylijää-
mää tai voittoa, johon sovelletaan 8 luvun
10 §:n 2 momentissa säädettyä vastaavaa
ylijäämän tai voiton jaon rajoitusta.
Pääomalainaa ei lueta osuusmaksujen, li-
säosuusmaksujen ja sijoitusosuusmaksujen
palautukseen käytettävissä olevaan omaan
pääomaan, jollei lainaehdoissa toisin määrätä.

3 §

Koron ja muun hyvityksen maksu

Pääomalainan koron ja muun hyvityksen
maksuun käytettävissä oleva jakokelpoinen
ylijäämä lasketaan viimeksi päättyneeltä tili-
kaudelta vahvistettavan osuuskunnan taseen
perusteella.
Emo-osuuskunnassa jakokelpoisena ylijää-

mänä pidetään tilinpäätöksen ja konserniti-
linpäätöksen perusteella lasketuista määristä
pienempää.
Ylijäämää vastaavat 6 luvun 2 §:n 3 mo-

mentissa tarkoitetut erät lisätään hyvityksen
maksuun käytettävissä olevaan ylijäämään.
Pääomalainan korko maksetaan ennen yli-

jäämän jakoa jäsenille sekä lisäosuuksien ja
sijoitusosuuksien omistajille, jollei lainaeh-
doissa toisin määrätä.

4 §

Pääomalainasopimus ja sen muuttaminen

Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjal-
lisesti.
Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen

oikeus osuuskunnan varoihin, jollei muuta ole
osuuskunnan ja pääomalainojen velkojien
kesken sovittu.
Lainaehtojen muutos on pätemätön, jos se

on 1 §:n 1 momentin vastainen. Myös 1 §:n
2 momentin vastainen vakuus on pätemätön.

5 §

Laiton pääomalainan palautus, hyvitys ja
vakuus

Pääomalainan 1 §:n vastaista pääoman pa-
lautusta, koron ja muun hyvityksen maksua,
vakuuden antamista sekä ylijäämän jakamista
koskee soveltuvin osin, mitä 8 luvun 8 §:ssä
säädetään.

6 §

Yhteisörakenteen muuttaminen

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta su-
lautumisen, jakautumisen tai osakeyhtiöksi
muuttamista koskevan päätöksen täytäntöön-
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panoa koskevassa lupamenettelyssä. Pääoma-
lainan velkojalle tulevan määrän saa kuiten-
kin maksaa vasta, kun sulautuminen, jakau-
tuminen tai yhteisömuodon muuttaminen on
rekisteröity.

14 luku

Ylimääräinen maksu

1 §

Yleiset säännökset

Säännöissä voidaan määrätä, että osuus-
kunnan kokous voi päättää ylimääräisten
maksujen perimisestä säännöissä määrättyyn,
osuuskunnan toiminnan aikana ilmenevään
tarpeeseen. Säännöissä on tällöin mainittava
myös maksuvelvollisuuden perusteet sekä,
minkä verran ylimääräisiä maksuja enintään
voidaan määrätä jäsenen suoritettaviksi tili-
kauden aikana. Ylimääräistä maksua ei pa-
lauteta, jollei säännöissä toisin määrätä.
Ylimääräinen maksu on suoritettava yhtenä
tai useampana eränä osuuskunnan kokouksen
määräämän kohtuullisen ajan kuluessa.
Jos osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai
konkurssiin, selvitysmiehet tai konkurssipesä
saavat periä ylimääräisen maksun vain, jos se
olisi tullut suorittaa ennen selvitystilaan tai
konkurssiin asettamista.

2 §

Uusi jäsen

Uusi jäsen on velvollinen suorittamaan
ylimääräisen maksun, jollei sen suorittamis-
aika hänen jäseneksi tullessaan ollut päätty-
nyt.
Ennen uuden jäsenen hyväksymistä osuus-
kuntaan hallituksen on huolehdittava siitä,
että hakija saa tiedon 1 momentissa tarkoi-
tetusta maksusta.

3 §

Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyyden päättymisestä huolimatta enti-
nen jäsen on velvollinen suorittamaan sellai-
sen jäsenyyden päättyessä kulumassa olevalta

tai aikaisemmalta tilikaudelta perittävän yli-
määräisen maksun, jonka perimisestä on
päätetty ennen jäsenyyden päättymistä.
Jos oikeus osuuteen on siirtynyt toiselle,

joka 9 luvun 10 §:ssä mainitussa ajassa
tekemästään hakemuksesta on hyväksytty
jäseneksi ja joka on tämän luvun 2 §:n
mukaan velvollinen suorittamaan ylimääräi-
sen maksun, entinen jäsen tai hänen kuolin-
pesänsä sekä uusi jäsen vastaavat omasta ja
toistensa puolesta tällaisen ylimääräisen mak-
sun suorittamisesta.

15 luku

Lisämaksuvelvollisuus

Yleiset säännökset

1 §

Lisämaksuvelvollisuus

Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenet
vastaavat osuuskunnan veloista siinä tapauk-
sessa, että konkurssiin tai selvitystilaan ase-
tetun osuuskunnan omat varat eivät riitä
velkojen maksuun (lisämaksuvelvollisuus).
Tällöin säännöissä on määrättävä lisämak-

suvelvollisuuden peruste, onko maksuvelvol-
lisuus rajaton vai rajoitettu ja rajoitetun
maksuvelvollisuuden määrä.
Lisämaksuvelvollisuus on määrättävä sään-

nöissä kaikille jäsenille samoin perustein ja
saman suuruiseksi jäsentä tai, jos lisämaksu-
velvollisuus määräytyy osuuksien lukumää-
rän tai muun laskemisperusteen mukaan, näin
määrättyä perusyksikköä kohden.

2 §

Uusi jäsen

Uusi jäsen on lisämaksuvelvollinen myös
veloista, jotka osuuskunnalla on hänen siihen
liittyessään.
Ennen uuden jäsenen hyväksymistä osuus-

kuntaan hallituksen on huolehdittava siitä,
että hakija saa tiedon säännöissä määrätystä
lisämaksuvelvollisuudesta.

4142 N:o 1488



3 §

Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyyden päättymisestä huolimatta enti-
nen jäsen on velvollinen suorittamaan lisä-
maksun, jos osuuskunta asetetaan selvitysti-
laan tai konkurssiin vuoden kuluessa sen
tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäse-
nyys päättyi.
Lisämaksuvelvollisuus ei koske velkaa,
jonka peruste syntyy jäsenyyden päättymisen
jälkeen. Jos kuolleen jäsenen oikeudenomis-
tajat ovat 3 luvun 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla
käyttäneet vainajan oikeutta osuuskunnassa,
lisämaksuvelvollisuus koskee myös velkaa,
jonka peruste on syntynyt oikeuden käyttä-
misaikana. Oikeudenomistajat vastaavat näis-
tä veloista vain kuolinpesän varoilla.
Lisämaksuvelvolliseen entiseen jäseneen ja
hänen oikeudenomistajiinsa sovelletaan, mitä
tässä luvussa säädetään lisämaksuvelvollises-
ta jäsenestä.

4 §

Kuittaaminen

Lisämaksuvelvollisuuden perusteella suo-
ritettavaa maksua ei saa kuitata saatavalla,
joka jäsenellä on osuuskunnalta.

5 §

Jäsenhakemusten säilyttäminen

Jos jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia,
osuuskunnan hallituksen on säilytettävä hy-
väksytyt jäsenhakemukset, kunnes jäsenyys
on päättynyt. Hallituksen on säilytettävä
eroamisilmoitukset kolmen vuoden ajan.

6 §

Lisämaksuvelvollisen jäsenen eroilmoitus

Jos jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia,
eroamisilmoitus on tehtävä kaksin kappalein,
joista toinen on annettava jäsenelle takaisin.
Takaisin annettavaan kappaleeseen on tehtävä
merkintä siitä, milloin ilmoitus on tullut
hallitukselle tai sille, jonka hallitus on ni-

mennyt ottamaan vastaan tällaisia ilmoituk-
sia.

7 §

Lisämaksuvelvollisuuden muuttaminen

Jos sääntöjä muutetaan lisämaksuvelvolli-
suuden vähentämiseksi tai poistamiseksi, sa-
malla voidaan määrätä, että lisämaksuvelvol-
lisuus koskee edelleen velkaa, jonka peruste
syntyy ennen muutoksen voimaantuloa.

8 §

Päätös lisämaksujen perimisestä
selvitystilassa

Jos jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia ja
osuuskunnan selvitystilan aikana ilmenee,
että osuuskunnan velat ovat varoja suuremmat
ja velat voidaan lisämaksuja perimällä saada
suoritetuiksi, selvitysmiesten on heti kutsut-
tava osuuskunnan kokous koolle päättämään
lisämaksujen perimisestä.
Selvitysmiesten on kokouksessa esitettävä

kirjallinen selostus osuuskunnan taloudelli-
sesta tilasta, luettelo varoista ja veloista sekä
luettelon mukaiseen arvoon perustuva ositte-
lulaskelma perittävistä lisämaksuista. Varat
on merkittävä luetteloon myös todennäköi-
seen luovutushintaan, josta vähennetään luo-
vutuksesta johtuvat erilliskulut.
Jollei selvitystilassa olevan osuuskunnan

kokous päätä periä lisämaksuja, selvitysmies-
ten on heti luovutettava osuuskunnan omai-
suus konkurssiin. Osuuskunnan omaisuus on
luovutettava konkurssiin myös, jos vajauksen
koko määrää ei ole suoritettu osuuskunnalle
60 päivän kuluessa kokouksesta, joka päätti
lisämaksujen perimisestä.
Jos osuuskunta joutuu konkurssiin sen

jälkeen, kun kokouksessa on tehty päätös
lisämaksujen perimisestä, päätöksen täytän-
töönpanoa ei saa jatkaa.

9 §

Päätös lisämaksujen perimisestä
konkurssissa

Jos sellaisen konkurssissa olevan osuus-
kunnan varat, jonka jäsenet ovat lisämaksu-
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velvollisia, eivät riitä velkojen maksuun var-
mojen saatavien perimisen ja muun riidatto-
man omaisuuden rahaksi muuttamisen jäl-
keen, konkurssihallinnon on laadittava osit-
telulaskelma vajauksen peittämiseksi perittä-
vistä lisämaksuista.
Konkurssissa tehty osittelulaskelma on esi-
tettävä riittävällä tavalla kuulutetussa velko-
jainkokouksessa. Osuuskunnan jäsenet on
kutsuttava velkojainkokoukseen samalla ta-
valla kuin kutsu osuuskunnan kokoukseen
toimitetaan.

10 §

Erilaiset lisämaksuvelvollisuudet

Jos lisämaksuvelvollisuus on eri sitoumuk-
sista erilainen eikä suoritettu määrä riitä
kaikkien sitoumusten täyttämiseen, kertyneet
maksut jaetaan sitoumusryhmien kesken nii-
den perusteiden mukaan, jotka säännöissä on
määrätty noudatettaviksi lisämaksuja perittä-
essä.

11 §

Rajaton lisämaksuvelvollisuus

Jos lisämaksuvelvollisuus on rajaton, tä-
män luvun säännösten mukaan toimitettavas-
sa osittelussa jäsenen maksettavaksi pannaan
hänen osalleen niiden jäsenten pääluvun
mukaan laskien tuleva määrä, joiden kesken
osittelu tapahtuu. Säännöissä voidaan määrätä
muusta ositteluperusteesta.

12 §

Lisämaksuvelvollisuuden täydennys

Edellä 8 ja 9 §:ssä tarkoitetussa lisämak-
sujen osittelussa voidaan, lisämaksuvelvolli-
suuden rajoissa, tarvittavan määrän lisäksi
samalla ositella maksettavaksi enintään
25 prosenttia vajauksesta.

13 §

Osittelulaskelman moittiminen

Jäsen voi moittia osuuskunnan kokouksen
päätöstä 8 §:ssä tarkoitetusta osittelulaskel-

masta nostamalla kanteen osuuskuntaa vas-
taan. Kanne on pantava vireille 30 päivän
kuluessa siitä, kun laskelma on esitetty
osuuskunnan kokouksessa.
Jäsen tai velkoja voi moittia 9 §:ssä tar-

koitettua osittelulaskelmaa nostamalla kan-
teen konkurssihallintoa vastaan. Kanne on
pantava vireille 30 päivän kuluessa siitä
velkojainkokouksesta, jossa laskelma esitet-
tiin.

Lisämaksuvelvollisuuden täytäntöönpano

14 §

Lisämaksun periminen

Niin pian kuin osittelulaskelma on 8 tai
9 §:n mukaisesti esitetty, selvitysmiesten tai
konkurssihallinnon on vaadittava jäseniä suo-
rittamaan heidän maksettavakseen pantu mää-
rä 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on
toimitettu heille samalla tavalla kuin kutsu
osuuskunnan kokoukseen. Selvitysmiesten tai
konkurssihallinnon pyynnöstä ulosottomies
perii suorittamatta jätetyt maksut osittelulas-
kelman perusteella siten kuin lainvoimaisen
tuomion täytäntöönpanosta säädetään. Tällai-
nen periminen voidaan toimittaa, vaikka
osittelua on moitittu, mutta peritty maksu
saadaan tällöin nostaa ainoastaan panttia tai
takausta vastaan.

15 §

Lisämaksuvelvollisten yhteisvastuu

Jos ulosottomiehen antaman todistuksen
mukaan jäseneltä ei heti saada perityksi
osittelussa hänen maksettavakseen pantua
määrää, selvitysmiesten tai konkurssihallin-
non on ositeltava puuttuva määrä muiden
jäsenten kesken lisämaksuvelvollisuuden ra-
joissa ja perittävä se heiltä siten kuin 14 §:ssä
säädetään.

16 §

Jäsenen oikeus palautukseen

Jos osuuskunnan kokous on päättänyt
lisämaksujen perimisestä 8 §:ssä tarkoitetulla
tavalla ja jäsen on suorittanut osuuskunnalle
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lisämaksuja enemmän kuin hänen osalleen
osittelulaskelman mukaan tulee, osuuskunnan
on palautettava jäsenen liikaa suorittama
määrä niistä varoista, jotka osittelulaskelman
mukaan saadaan muilta jäseniltä perityiksi.
Jos osuuskunta on joutunut konkurssiin ennen
kuin jäsenen liikaa suorittama määrä on
palautettu, määrä on otettava huomioon kon-
kurssissa tehtävässä osittelulaskelmassa ja
palautettava tämän osittelulaskelman perus-
teella perityistä varoista. Tämä edellyttää
kuitenkin, että jäsenen liikaa suorittama mää-
rä voidaan palauttaa hänelle velkojien oikeut-
ta loukkaamatta.

16 luku

Sulautuminen

Sulautumisen määritelmä ja edellytykset

1 §

Sulautumistavat

Osuuskunta (sulautuva osuuskunta) voi
sulautua toiseen osuuskuntaan (vastaanottava
osuuskunta) siten, että sulautuvan osuuskun-
nan varat ja velat siirtyvät selvitysmenette-
lyttä vastaanottavalle osuuskunnalle, sulautu-
van osuuskunnan jäsenistä tulee vastaanotta-
van osuuskunnan jäseniä ja nämä saavat
vastikkeena vastaanottavan osuuskunnan
osuuksia. Vastike saa olla myös rahaa, muuta
omaisuutta ja sitoumuksia. Jos jäsenelle tar-
jotaan osuuksien vastikkeeksi muuta omai-
suutta kuin vastaanottavan osuuskunnan
osuuksia, hänellä on oikeus saada tällaisen
vastikkeen sijasta rahakorvaus, jollei sään-
nöissä toisin määrätä.
Osuuskuntien sulautuminen voi tapahtua
siten, että:
1) vastaanottava osuuskunta ja yksi tai
useampi sulautuva osuuskunta sulautuvat (ab-
sorptiosulautuminen); taikka
2) vähintään kaksi sulautuvaa osuuskuntaa
sulautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan
osuuskunnan (kombinaatiosulautuminen).

2 §

Tytäryhteisösulautuminen

Jos osuuskunta omistaa osakeyhtiön kaikki

osakkeet, hallitukset voivat sopia osakeyhtiön
sulautumisesta osuuskuntaan. Sama koskee
tytärosuuskunnan sulautumista emo-osuus-
kuntaan, jos tytärosuuskunnassa ei ole muita
jäseniä.
Tytärosakeyhtiön sulautumista koskee so-

veltuvin osin, mitä osakeyhtiölain (734/1978)
14 luvussa säädetään tytäryhtiösulautumises-
ta. Sulautumiseen ei kuitenkaan sovelleta
luvun 8—11 §:ää, 12 §:n säännöksiä sulau-
tuvan yhtiön osakkeiden lunastamisesta,
14 §:n 1 momentin toista virkettä eikä
18 §:ää.

3 §

Sulautuvan osuuskunnan selvitystila

Sulautuminen voidaan toteuttaa, vaikka
sulautuva osuuskunta on asetettu selvitysti-
laan, jollei osuuskunnan omaisuutta ole ryh-
dytty jakamaan jäsenille.

Sulautumissuunnitelma

4 §

Sulautumissuunnitelma

Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien
hallitusten on laadittava kirjallinen sulautu-
missuunnitelma, joka on päivättävä ja alle-
kirjoitettava.
Sulautumissuunnitelmassa on oltava:
1) sulautumiseen osallistuvien osuuskunti-

en toiminimet, rekisterinumerot, osoitteet ja
kotipaikat;
2) absorptiosulautumisessa ehdotus vas-

taanottavan osuuskunnan sääntöjen muutok-
sesta sekä kombinaatiosulautumisessa ehdo-
tus perustettavan osuuskunnan säännöistä ja
siitä, miten perustettavan osuuskunnan halli-
tuksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja tilin-
tarkastajat valitaan;
3) ehdotus vastikkeesta sulautuvan osuus-

kunnan jäsenille;
4) selvitys pääomalainoista, joiden velkojat

voivat vastustaa 12 §:ssä tarkoitetun luvan
myöntämistä;
5) sulautuvan osuuskunnan ja sen tytäryh-

teisön omistamista vastaanottavan osuuskun-
nan osuuksista, lisäosuuksista ja sijoitus-
osuuksista osuuslajeittain niiden lukumäärä,
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yhteenlaskettu osuus pääomasta ja taseeseen
merkitty hankintameno;
6) absorptiosulautumisessa ehdotus vastik-
keen suorittamiseksi tarvittavasta osuuksien,
lisäosuuksien ja sijoitusosuuksien antamises-
ta;
7) ehdotus vastikkeen jakamisen ajankoh-
dasta ja muista ehdoista;
8) selvitys sulautumiseen osallistuvan
osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston
jäsenelle, toimitusjohtajalle ja tilintarkastajal-
le annettavista erityisistä eduista ja oikeuk-
sista;
9) selvitys sulautumisen syystä sekä pe-
rusteista, joiden mukaan vastike määritetään,
kuten selvitys vastaanottavalle osuuskunnalle
tulevasta omaisuudesta ja arvosta, joka sille
merkitään taseeseen, omaisuuden arvioinnissa
käytetyistä arvostusmenetelmistä ja niitä
käyttämällä saatavista tuloksista;
10) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon
suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta.
Sulautumissuunnitelmassa ei tarvita 2 mo-
mentin 9 kohdassa tarkoitettua selvitystä, jos
kaikki sulautumiseen osallistuvien osuuskun-
tien jäsenet suostuvat siihen, että selvitystä ei
laadita.

5 §

Tilintarkastajien lausunnot

Sulautumiseen osallistuvan osuuskunnan
tilintarkastajien on annettava sulautumissuun-
nitelmasta lausunto osuuskunnalle. Lausun-
nossa on arvioitava, annetaanko sulautumis-
suunnitelmassa oikeat ja riittävät tiedot sei-
koista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikut-
tamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle
osuuskunnalle siirtyvän omaisuuden sekä
vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaan-
ottavalle osuuskunnalle annettavassa lausun-
nossa on erikseen mainittava, onko sulautu-
minen omiaan vaarantamaan osuuskunnan
velkojen maksun.
Jos sulautumiseen osallistuvien osuuskun-
tien kaikki jäsenet suostuvat, riittää, että
lausunto annetaan siitä, onko sulautuminen
omiaan vaarantamaan vastaanottavan osuus-
kunnan velkojen maksun.
Lausunto on päivättävä ja allekirjoitettava.
Lausunto on annettava välittömästi ennen
sulautumisesta päättävää osuuskunnan ko-
kousta.

6 §

Sulautumissuunnitelman liitteet

Sulautumissuunnitelmaan on kunkin sulau-
tumiseen osallistuvan osuuskunnan osalta
liitettävä:
1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää-

töstä koskevista asiakirjoista ja viimeksi
päättyneen tilikauden ylijäämää tai tappiota
koskevasta osuuskunnan kokouksen päätök-
sestä;
2) 4 luvun 15 §:ssä tarkoitettu hallituksen

selostus, välitilinpäätös sekä niitä koskevat
hallintoneuvoston ja tilintarkastajien lausun-
not;
3) 5 §:ssä tarkoitetut lausunnot sulautumis-

suunnitelmasta.

Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

7 §

Sulautumisesta päättävä osuuskunnan elin

Sulautuvassa osuuskunnassa sulautumises-
ta päättää osuuskunnan kokous siten kuin
4 luvussa säädetään. Tytäryhteisösulautumi-
sesta voi kuitenkin päättää sulautuvan osuus-
kunnan hallitus.
Vastaanottavassa osuuskunnassa sulautu-

misesta päättää hallitus. Muusta kuin tytär-
yhteisösulautumisesta päättää kuitenkin
osuuskunnan kokous siten kuin 4 luvussa
säädetään, jos sitä vaativat jäsenet, joilla on
vähintään viisi prosenttia tai säännöissä mää-
rätty pienempi osa kaikkien jäsenten yhteen-
lasketusta äänimäärästä.

8 §

Kokouskutsu ja ilmoitus jäsenille

Vastaanottavassa osuuskunnassa on kutsut-
tava koolle osuuskunnan kokous tai ilmoitet-
tava suunnitelmasta jäsenille samalla tavalla
kuin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimi-
tetaan. Jäsen voi kuukauden kuluessa ilmoi-
tuksesta kirjallisesti vaatia, että sulautumises-
ta on päätettävä osuuskunnan kokouksessa.
Osuuskunnan ilmoituksen sisältöön ja jäsen-
ten nähtävinä pidettäviin asiakirjoihin sovel-
letaan, mitä sulautumispäätöstä koskevasta
kokouskutsusta ja asiakirjojen nähtävinä pi-
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tämisestä säädetään 4 luvussa. Vastaanotta-
vassa osuuskunnassa kokouskutsun toimitta-
misessa noudatettavaan määräaikaan sovelle-
taan 4 luvun 11 §:ää, jos sulautumisesta
päätetään osuuskunnan kokouksessa jäsenen
vaatimuksesta ja jos osuuskunnan ilmoituk-
sen ja osuuskunnan kokouksen välinen aika
on vähintään kuukausi.

9 §

Osuuskunnan kokouksen päätös

Jos sulautumissuunnitelmaa ei hyväksytä
muutoksitta kaikissa sulautumiseen osallistu-
vissa osuuskunnissa, sulautuminen raukeaa.
Sulautuvan osuuskunnan kokous voi kuiten-
kin muuttaa sulautumissuunnitelman määrä-
ystä vastikkeen jakamisesta osuuskunnan jä-
senten sekä lisäosuuksien ja sijoitusosuuksien
omistajien kesken. Muutoksesta on viipymät-
tä ilmoitettava muiden sulautumiseen osallis-
tuvien osuuskuntien hallituksille sekä osuus-
kunnan jäsenille samalla tavalla kuin kutsu
osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

10 §

Sulautumispäätös kombinaatio-
sulautumisessa

Kombinaatiosulautumisessa sulautumis-
suunnitelma korvaa perustettavan osuuskun-
nan perustamiskirjan.
Sulautumisesta päättävän osuuskunnan ko-
kouksen on valittava vastaanottavan osuus-
kunnan hallituksen tai hallintoneuvoston jä-
senet ja tilintarkastajat, jollei sulautumissuun-
nitelmassa muuta määrätä.

11 §

Sulautumista vastustavan jäsenyyden
päättyminen

Sulautuvan osuuskunnan jäsenellä, joka ei
ole kannattanut sulautumispäätöstä, on oikeus
erota osuuskunnasta ja oikeus osuusmaksun
palautukseen siten kuin 4 luvun 25 §:ssä
säädetään.
Jos jäsenyys päättyy myöhemmin kuin
30 päivän kuluttua sulautumispäätöksestä,
osuudesta maksetun määrän palautukseen
sovelletaan vastaanottavan osuuskunnan jä-

seniä koskevia 10 luvun 1—6 §:n säännöksiä
ja sääntöjen määräyksiä. Sama koskee palau-
tusta silloin, kun jäsen on kannattanut sulau-
tumispäätöstä.

Lupa sulautumisen täytäntöönpanoon

12 §

Täytäntöönpanolupa

Sulautumisen täytäntöönpanoon tarvitaan
rekisteriviranomaisen lupa. Osuuskuntien on
haettava lupaa neljän kuukauden kuluessa
sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Ty-
täryhteisösulautumisessa lupaa hakee emo-
osuuskunta. Jos lupahakemusta ei tehdä mää-
räajassa tai lupaa ei myönnetä, sulautuminen
raukeaa.
Lupahakemukseen on liitettävä:
1) hyväksytty sulautumissuunnitelma liit-

teineen;
2) sulautumispäätökset;
3) selvitys 11 §:n 1 momentin perusteella

palautettavien sulautuvan osuuskunnan
osuusmaksujen yhteenlasketusta enimmäis-
määrästä;
4) selvitys 10 luvun 1—5 §:n perusteella

ennen sulautumisen rekisteröintiä suoritetta-
vien sulautuvan osuuskunnan osuusmaksujen
palautusten yhteenlasketusta enimmäismää-
rästä.
Rekisteriviranomaisen on myönnettävä lu-

pa sulautumiseen, jos osuuskunnan velkojat
eivät vastusta hakemusta 13 §:ssä tarkoitetul-
la tavalla tai ovat peruneet vastustuksensa
taikka ovat tuomioistuimen lainvoimaisen
tuomion mukaan saaneet maksun tai turvaa-
van vakuuden saatavastaan.

13 §

Kuulutus velkojille

Rekisteriviranomaisen on annettava kuulu-
tus sulautuvan osuuskunnan velkojille. Kuu-
lutus on annettava myös vastaanottavan
osuuskunnan velkojille, jos sulautuminen on
5 §:ssä tarkoitetun lausunnon mukaan omiaan
vaarantamaan osuuskunnan velkojen maksun.
Kuulutuksessa on mainittava velkojan oikeu-
desta vastustaa hakemusta ilmoittamalla siitä
rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ennen
kuulutuksessa mainittua määräpäivää.
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Rekisteriviranomaisen on aikaisintaan nel-
jä kuukautta ja viimeistään kuukausi ennen
määräpäivää rekisteröitävä kuulutus, ilmoi-
tettava siitä osuuskunnalle ja julkaistava se
virallisessa lehdessä.
Osuuskunnan on viimeistään kolme viik-
koa ennen määräpäivää lähetettävä kuulutuk-
sesta kirjallinen ilmoitus tunnetuille velkojil-
leen. Osuuskunnan hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan todistus ilmoitusten lähettä-
misestä on toimitettava rekisteriviranomaisel-
le viimeistään määräpäivänä.
Jos velkoja vastustaa hakemusta, rekiste-
riviranomaisen on ilmoitettava siitä osuus-
kunnalle viipymättä määräpäivän jälkeen.
Rekisteriviranomaisen on käsiteltävä hake-
mus viipymättä kuukauden kuluttua määrä-
päivästä.

14 §

Velkojan vastustus ja hakemuksen käsittely

Rekisteriviranomaisen on lykättävä hake-
muksen käsittelyä, jos velkoja ja osuuskunta
viimeistään määräpäivänä sitä yhdessä pyy-
tävät tai osuuskunta osoittaa panneensa vi-
reille kanteen sen vahvistamiseksi, että vel-
koja on saanut maksun tai turvaavan vakuu-
den saatavastaan.
Tuomioistuimen on käsiteltävä 1 momen-
tissa tarkoitettu asia viivytyksettä.

15 §

Kuulutus ja saneerausmenettely

Yrityksen saneerauksesta annetussa laissa
(47/1993) tarkoitettu saneerausmenettely kor-
vaa 13 §:ssä tarkoitetun kuulutuksen, eikä
velkojalla ole oikeutta vastustaa sulautumista
tämän lain nojalla, jos kaikki sulautumiseen
osallistuvat osuuskunnat kuuluvat samaan
konserniin ja niitä koskeva saneerausohjelma
vahvistetaan samanaikaisesti.
Sulautumissuunnitelma ja muut 12 §:n 2
momentissa tarkoitetut asiakirjat on liitettävä
ehdotukseen saneerausohjelmaksi.

Sulautumisen täytäntöönpano ja
oikeusvaikutukset

16 §

Sulautumisen rekisteröinti

Osuuskuntien on tehtävä rekisteriviran-
omaiselle ilmoitus sulautumisen täytäntöön-
panosta neljän kuukauden kuluessa sitä kos-
kevan luvan myöntämisestä tai sulautuminen
raukeaa.
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta

korvaa kombinaatiosulautumisessa 2 luvussa
tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen. Muilta osin
vastaanottavan osuuskunnan rekisteröintiin
sovelletaan 2 luvun säännöksiä.
Jos sulautumiseen osallistuvista osuuskun-

nista useamman kuin yhden omaisuuteen on
voimassa yrityskiinnityslaissa (634/1984) tar-
koitettu yrityskiinnitys, sulautumista ei saa
rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä hake-
muksen perusteella osuuskuntien ja kiinni-
tyksenhaltijoiden sopimusta kiinnitysten etu-
oikeuden järjestämisestä.
Rekisteröinnissä on otettava huomioon su-

lautumisen täytäntöönpanon suunniteltu re-
kisteröintiajankohta, jollei siihen ole estettä
eikä ajankohta ole myöhemmin kuin neljän
kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

17 §

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Sulautuvan osuuskunnan varat ja velat,
lukuun ottamatta 20 luvun 1 tai 2 §:ään taikka
tilintarkastuslain 44 §:ään perustuvaa vaati-
musta, siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaan-
ottavalle osuuskunnalle, kun sulautumisen
täytäntöönpano on rekisteröity. Samanaikai-
sesti sulautuva osuuskunta purkautuu.
Sulautuvan osuuskunnan purkautuessa sen

jäsenille syntyy oikeus vastikkeeseen ja heistä
tulee vastaanottavan osuuskunnan jäseniä
sulautumissuunnitelman mukaisesti. Vastaan-
ottavan tai sulautuvan osuuskunnan omista-
mat sulautuvan osuuskunnan osuudet, lisä-
osuudet ja sijoitusosuudet eivät kuitenkaan
tuota oikeutta vastikkeeseen.
Sulautuvan osuuskunnan hallituksen ja toi-
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mitusjohtajan on annettava sulautuvan osuus-
kunnan jäsenten kokouksessa lopputilitys.
Lopputilityksessä on oltava tilinpäätös ja
konsernitilinpäätös ajalta, jolta tilinpäätöstä ei
vielä ole esitetty osuuskunnan kokouksessa,
sekä selvitys vastikkeen jakamisesta. Loppu-
tilityksen tarkastamiseen sovelletaan, mitä
tilintarkastuksesta säädetään. Jäsenten ko-
koukseen sovelletaan, mitä osuuskunnan ko-
kouksesta säädetään. Vastikkeen jaon ja lop-
putilityksen moittimiseen, jako-osuuden nos-
tamiseen ja selvityksen jatkamiseen sulautu-
van osuuskunnan purkauduttua sovelletaan,
mitä 19 luvun 19 ja 21 §:ssä säädetään sekä,
jos kysymys on 20 luvun 5 §:n mukaisesta
kanteesta, mitä 19 luvun 20 §:ssä säädetään.
Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitäväksi
siten kuin 6 luvun 9 §:ssä säädetään.

18 §

Sulautumispäätöksen moittiminen

Edellä 4 luvun 26 §:n 2 ja 3 momentista
poiketen sulautumispäätöstä koskeva kanne
on pantava vireille kuuden kuukauden kulu-
essa osuuskunnan kokouksen päätöksestä.
Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava
kanteen vireilletulosta ja asiassa annetusta
lainvoimaisesta tuomiosta rekisteriviranomai-
selle.
Vaikka sulautuminen on rekisteröity, se
peruuntuu, jos sulautumispäätös tuomioistui-
men lainvoimaisen tuomion mukaan on pä-
temätön. Sulautuva osuuskunta ja vastaanot-
tava osuuskunta ovat yhteisvastuussa sellai-
sesta vastaanottavan osuuskunnan velvoit-
teesta, joka on syntynyt sulautumisen rekis-
teröinnin jälkeen, mutta ennen kuin rekiste-
riviranomainen on kuuluttanut tuomioistui-
men lainvoimaisesta tuomiosta.

17 luku

Jakautuminen

1 §

Jakautumistavat ja jakautuvan osuuskunnan
selvitystila

Osuuskunta (jakautuva osuuskunta) voi

jakautua siten, että jakautuvan osuuskunnan
varat ja velat osittain tai kokonaan siirtyvät
selvitysmenettelyttä yhdelle tai useammalle
perustettavalle osuuskunnalle (vastaanottava
osuuskunta), jakautuvan osuuskunnan jäse-
nistä tulee kunkin vastaanottavan osuuskun-
nan jäseniä ja jakautuvan osuuskunnan jäse-
net saavat kunkin vastaanottavan osuuskun-
nan osuuksia. Vastike saa olla myös rahaa,
muuta omaisuutta ja sitoumuksia. Jos jäse-
nelle tarjotaan osuuksien vastikkeeksi muuta
omaisuutta kuin vastaanottavan osuuskunnan
osuuksia, hänellä on oikeus saada tällaisen
vastikkeen sijasta rahakorvaus, jollei sään-
nöissä toisin määrätä.
Jakautuminen voi tapahtua siten, että:
1) jakautuvan osuuskunnan kaikki varat ja

velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vas-
taanottavalle osuuskunnalle ja jakautuva
osuuskunta purkautuu; taikka
2) osa jakautuvan osuuskunnan varoista ja

veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vas-
taanottavalle osuuskunnalle.
Jakautuminen voidaan toteuttaa, vaikka

jakautuva osuuskunta on asetettu selvitysti-
laan, jollei osuuskunnan omaisuutta ole ryh-
dytty jakamaan jäsenille.

2 §

Jakautumissuunnitelma, sen rekisteröinti ja
liitteet

Jakautuvan osuuskunnan hallituksen on
laadittava jakautumissuunnitelma, jota koskee
soveltuvin osin, mitä 16 luvun 4—6 §:ssä
säädetään kombinaatiosulautumisesta.
Jakautumissuunnitelmassa on lisäksi olta-

va:
1) ehdotus jakautuvan osuuskunnan varo-

jen ja velkojen jakamisesta kullekin jakautu-
miseen osallistuvalle osuuskunnalle;
2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki-

tystä vastaanottavalle osuuskunnalle tulevan
ja jakautuvalle osuuskunnalle jäävän omai-
suuden arvioinnissa;
3) ehdotus siitä, miten varojen siirto vas-

taanottavan osuuskunnan omaan pääomaan
vaikuttaa jakautuvan osuuskunnan omaan
pääomaan.
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3 §

Osuuskunnan kokouksen päätös

Jakautuvan osuuskunnan kokous päättää
jakautumisesta siten kuin 4 luvussa säädetään.
Muilta osin jakautumista koskevaa päätöstä
koskee soveltuvin osin, mitä 16 luvun
8—10 ja 18 §:ssä säädetään. Jakautuvan
osuuskunnan jäsenen jäsenyyden päättymi-
seen ja osuusmaksun palautukseen sovelle-
taan 16 luvun 11 §:ää.

4 §

Lupa jakautumisen täytäntöönpanoon ja
jakautumisen täytäntöönpano

Jakautuvan osuuskunnan on haettava ja-
kautumisen täytäntöönpanoon rekisteriviran-
omaisen lupa, johon sovelletaan, mitä 16
luvun 12—14 §:ssä säädetään. Jakautuvan
osuuskunnan on tehtävä rekisteriviranomai-
selle ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanos-
ta. Ilmoituksesta on voimassa, mitä 16 luvun
16 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään kombi-
naatiosulautumisesta.
Jos jakautuvan osuuskunnan omaisuuteen
on voimassa yrityskiinnityslaissa tarkoitettu
yrityskiinnitys, jakautumista ei saa rekiste-
röidä, ellei samalla rekisteröidä osuuskunnan
ja kiinnityksenhaltijoiden sopimusta kiinni-
tysten jakamisesta jakautuvan ja vastaanotta-
vien osuuskuntien kesken ja kiinnitysten
etuoikeuden järjestämisestä.

5 §

Jakautumisen oikeusvaikutukset

Jakautuvan osuuskunnan varat ja velat
siirtyvät jakautumissuunnitelmassa määrätyl-
lä tavalla vastaanottavalle osuuskunnalle, kun
jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity.
Samanaikaisesti jakautuva osuuskunta pur-
kautuu 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetussa jakautumisessa.
Jakautuvan osuuskunnan jäsenille syntyy
jakautumisen rekisteröinnillä oikeus vastik-
keeseen, ja heistä tulee vastaanottavan osuus-
kunnan jäseniä. Jakautuvan osuuskunnan
omistamat omat sijoitusosuudet eivät kuiten-
kaan tuota oikeutta vastikkeeseen.

Jos jakautuva osuuskunta purkautuu, sen
hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava
lopputilitys, johon sovelletaan, mitä 16 luvun
17 §:n 3 momentissa säädetään.

6 §

Jakautumissuunnitelman ulkopuoliset varat
ja velat

Jos 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetussa jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita
ei ole jaettu jakautumissuunnitelmassa, ne
kuuluvat jakautuvan osuuskunnan jäsenille ja
vastaanottaville osuuskunnille samassa suh-
teessa kuin jakautuvan osuuskunnan netto-
omaisuus jaetaan jakautumissuunnitelman
mukaan.
Jakautuva osuuskunta ja vastaanottavat

osuuskunnat vastaavat yhteisvastuullisesti ja-
kautuvan osuuskunnan velasta, joka on syn-
tynyt ennen kuin jakautumisen täytäntöönpa-
no on rekisteröity.
Sellaisista jakautuvan osuuskunnan velois-

ta, joista toinen osuuskunta vastaa jakautu-
missuunnitelman mukaan, osuuskunnan vas-
tuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään
sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden
arvo. Jakautumissuunnitelmassa mainitusta
velasta velkoja voi vaatia suoritusta yhteis-
vastuun perusteella vasta, kun on todettu, ettei
hän saa suoritusta velalliselta tai vakuudesta.

18 luku

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi

1 §

Yhteisömuodon muuttaminen ja osuuskunnan
selvitystila

Osuuskunta voi muuttua osakeyhtiöksi il-
man selvitysmenettelyä siten, että osuuskun-
nan jäsenet saavat vastikkeena osakeyhtiön
kaikki osakkeet.
Jos jäsenelle tarjotaan osuuksien vastik-

keeksi muuta omaisuutta kuin osakeyhtiön
osakkeita, hänellä on oikeus saada tällaisen
vastikkeen sijasta rahakorvaus, jollei sään-
nöissä toisin määrätä.
Yhteisömuotoa voidaan muuttaa, vaikka
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osuuskunta on asetettu selvitystilaan, jollei
sen omaisuutta ole ryhdytty jakamaan jäse-
nille.

2 §

Yhteisömuodon muutossuunnitelma

Osuuskunnan hallituksen on laadittava yh-
teisömuodon muutossuunnitelma, jota koskee
soveltuvin osin, mitä 16 luvun 4—6 §:ssä
säädetään kombinaatiosulautumisesta. Suun-
nitelmassa on lisäksi oltava ehdotus osake-
yhtiön osakepääomasta ja muusta omasta
pääomasta. Osakeyhtiön osakepääomaan sekä
siitä suunnitelmassa ja sen liitteenä annetta-
vaan selvitykseen ja lausuntoon sovelletaan
lisäksi, mitä osakeyhtiölain 2 luvun 4 ja
4 a §:ssä säädetään.
Jos osuuskunta muutetaan julkiseksi osa-
keyhtiöksi, sovelletaan lisäksi, mitä osakeyh-
tiölain 17 luvun 1 §:n 2 momentissa sääde-
tään.

3 §

Osuuskunnan kokouksen päätös

Osuuskunnan kokous päättää yhteisömuo-
don muuttamisesta siten kuin 4 luvussa
säädetään.
Muilta osin päätöstä yhteisömuodon muut-
tamisesta koskee soveltuvin osin, mitä 16
luvun 9, 10 ja 18 §:ssä säädetään.

4 §

Jäsenyyden päättyminen

Osakeyhtiöksi muuttuvan osuuskunnan jä-
senellä, joka ei ole kannattanut muutospää-
töstä, on oikeus erota osuuskunnasta siten
kuin 4 luvun 25 §:ssä säädetään.
Jos jäsenyys päättyy myöhemmin kuin
30 päivän kuluttua yhteisömuodon muutta-
mista koskevasta osuuskunnan kokouksen
päätöksestä, entisellä jäsenellä on oikeus
hyväksytyn muutossuunnitelman mukaiseen
vastikkeeseen.

5 §

Täytäntöönpanolupa ja muutoksen
rekisteröinti

Yhteisömuodon muuttamista koskevan
päätöksen täytäntöönpanoon tarvitaan rekis-
teriviranomaisen lupa, jos:
1) rekisteröitävän osakeyhtiön sidotun

oman pääoman yhteismäärä on pienempi kuin
se osuuskunnan oman pääoman yhteismäärä,
josta on vähennetty ylijäämä ja sitä vastaavat
erät;
2) osuuskunta palauttaa 4 §:n nojalla

osuusmaksua enemmän tai aikaisemmin, kuin
mitä palautuksesta säädetään 10 luvun
1—6 §:ssä; taikka
3) osuuskunnan säännöissä määrätään jä-

senten lisämaksuvelvollisuudesta.
Luvan hakemiseen, hakemuksen käsitte-

lyyn ja luvan myöntämiseen sovelletaan, mitä
16 luvun 12—14 §:ssä säädetään.
Osakeyhtiölle valitun hallituksen on tehtä-

vä rekisteriviranomaiselle ilmoitus osakeyh-
tiöksi muuttamisen täytäntöönpanosta neljän
kuukauden kuluessa osuuskunnan kokouksen
päätöksestä tai 1 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämisestä. Muuttamista koskeva
päätös raukeaa, jos ilmoitusta ei tehdä mää-
räajassa tai rekisteröiminen evätään. Ilmoi-
tusta koskee soveltuvin osin, mitä osakeyh-
tiön perustamisesta kaupparekisteriin tehtä-
västä ilmoituksesta säädetään.

6 §

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Osuuskunta muuttuu osakeyhtiöksi, kun
yhteisömuodon muuttaminen merkitään
kaupparekisteriin. Samalla säännöissä mää-
rätty jäsenten lisämaksuvelvollisuus lakkaa.
Osuuskunnan oikeus 20 luvun 1 tai 2 §:ään
taikka tilintarkastuslain 44 §:ssä tarkoitettuun
vahingonkorvaukseen ei siirry osakeyhtiölle.
Yhteisömuodon muutoksen rekisteröinnis-

tä osuuskunnan jäsenille syntyy oikeus vas-
tikkeeseen ja heistä tulee osakeyhtiön osak-
keenomistajia muutossuunnitelman mukai-
sesti. Samalla syntyy oikeus 4 §:ssä tarkoi-
tettuun osuudesta maksetun määrän palautuk-
seen ja vastikkeeseen.
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Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohta-
jan on annettava osuuskunnan jäsenten ko-
kouksessa tilitys, johon sovelletaan, mitä
16 luvun 17 §:n 3 momentissa säädetään.

19 luku

Selvitystila, purkaminen, rekisteristä
poistaminen, saneeraus ja konkurssi

Päätös selvitystilasta ja rekisteristä
poistamisesta

1 §

Osuuskunnan kokouksen ja rekisteri-
viranomaisen toimivalta

Osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan
asettamisesta selvitystilaan sekä selvitystilaan
asettamista tai rekisteristä poistamista koske-
van hakemuksen tekemisestä.
Rekisteriviranomainen määrää osuuskun-
nan selvitystilaan tai poistettavaksi rekiste-
ristä, jos jokin 3 §:ssä säädetyistä edellytyk-
sistä on olemassa.

2 §

Osuuskunnan kokouksen päätös

Osuuskunnan kokouksen on päätettävä
osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan, jos
osuuskunnan on sääntöjen mukaan lopetetta-
va toimintansa tai jos jäsenmäärä on vähen-
tynyt 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla
(pakkoselvitystila). Omien sijoitusosuuksien
mitätöimiseen liittyvästä osuuskunnan velvol-
lisuudesta asettaa osuuskunta selvitystilaan
säädetään 12 luvun 14 §:ssä. Osuuskunnan
kokous voi päättää selvitystilaan asettamises-
ta myös muusta syystä (vapaaehtoinen sel-
vitystila).
Vapaaehtoisen selvitystilan sijasta osuus-
kunnan kokous voi päättää selvitystilaan
asettamista tai rekisteristä poistamista koske-
van hakemuksen tekemisestä rekisteriviran-
omaiselle.
Osuuskunnan kokouksen päätökseen sovel-
letaan 4 luvun säännöksiä.

3 §

Rekisteriviranomaisen päätös

Rekisteriviranomainen määrää osuuskun-
nan selvitystilaan tai rekisteristä poistettavak-
si, jos:
1) osuuskunnalla ei ole rekisteriin merkit-

tyä toimikelpoista hallitusta;
2) osuuskunnalla ei ole rekisteriin merkit-

tyä säännöissä edellytettyä toimitusjohtajaa;
3) osuuskunnalla ei ole rekisteriin merkit-

tyä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta an-
netun lain (122/1919) 6 §:ssä tarkoitettua
edustajaa;
4) osuuskunta ei ole rekisteriviranomaisen

kehotuksesta huolimatta ilmoittanut 6 luvun
9 §:n mukaisesti tilinpäätösasiakirjoja rekis-
teröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päät-
tymisestä;
5) osuuskunta on sääntöjen määräyksen tai

jäsenmäärän vähentymisen perusteella asetet-
tava selvitystilaan tai osuuskunnan kokouk-
sen on päätettävä omien sijoitusosuuksien
mitätöimisestä tai selvitystilasta, mutta osuus-
kunnan kokous ei ole tehnyt tällaista päätöstä;
6) osuuskunta on asetettu konkurssiin, joka

on rauennut varojen puutteeseen; taikka
7) osuuskunta on hakenut selvitystilaan

asettamista tai rekisteristä poistamista.
Selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä

poistamista tarkoittavan asian voi, jollei asias-
ta muualla tässä luvussa säädetä toisin, panna
vireille hallitus, hallituksen jäsen, toimitus-
johtaja, tilintarkastaja, osuuskunnan jäsen,
velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua
asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitys-
tilaan määräämisestä. Rekisteriviranomainen
voi ottaa 1 momentin 1—6 kohdassa tarkoi-
tetun asian käsiteltäväksi myös omasta aloit-
teestaan.
Rekisteriviranomaisen on määrättävä

osuuskunta selvitystilaan tai poistettavaksi
rekisteristä, jollei ennen asian ratkaisemista
näytetä, ettei siihen enää ole perustetta.

4 §

Korjaus- ja huomautuskehotukset

Edellä 3 §:n 1 momentin 1—5 kohdassa
tarkoitetussa tapauksessa rekisteriviranomai-
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sen on sopivalla tavalla kehotettava osuus-
kuntaa korjaamaan rekisteriin merkityissä
tiedoissa olevat puutteet.
Jollei 1 momentissa tarkoitettuja puutteita
korjata, kehotus on lähetettävä osuuskunnalle
kirjallisesti, ja kehotuksesta on käytävä ilmi,
että osuuskunta voidaan määrätä selvitysti-
laan tai poistaa rekisteristä, jollei puutteita
korjata määräpäivään mennessä. Tämä keho-
tus on merkittävä viran puolesta rekisteriin ja
julkaistava virallisessa lehdessä aikaisintaan
neljä kuukautta ja viimeistään kuukautta
ennen määräpäivää. Samalla on kehotettava
niitä jäseniä ja velkojia, jotka haluavat esittää
selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä
poistamista koskevia huomautuksia, teke-
mään huomautuksensa kirjallisesti määräpäi-
vään mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaik-
ka osuuskunnan ei voitaisi näyttää vastaan-
ottaneen kehotusta.
Jos osuuskunta hakee selvitystilaan mää-
räämistä tai rekisteristä poistamista, rekiste-
riviranomaisen on kehotettava osuuskunnan
jäseniä ja velkojia esittämään huomautuksen-
sa siten kuin 2 momentissa säädetään.

5 §

Rekisteristä poistamisen edellytykset

Jos osuuskunnan varat eivät riitä selvitys-
kulujen suorittamiseen tai varojen määrästä ei
saada tietoa eikä jäsen, velkoja tai muu
ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenet-
telyn kustannuksista, rekisteriviranomaisen
on selvitystilaan määräämisen sijasta poistet-
tava osuuskunta rekisteristä.

6 §

Selvitysmiesten valinta

Jos osuuskunnan kokous tai rekisteriviran-
omainen tekee päätöksen selvitystilasta, sa-
malla on valittava yksi tai useampi selvitys-
mies hallituksen, toimitusjohtajan ja hallin-
toneuvoston tilalle.
Jollei selvitystilassa olevalla osuuskunnalla
ole rekisteriin merkittyjä toimikelpoisia sel-
vitysmiehiä, rekisteriviranomaisen on määrät-
tävä selvitysmiehet. Selvitysmiesten määrää-
mistä voi hakea se, jonka oikeus voi riippua

siitä, että osuuskunnalla on edustaja. Jos
osuuskunnan varat eivät riitä selvityskulujen
suorittamiseen tai varojen määrästä ei saada
tietoa eikä jäsen, velkoja tai muu ilmoita
ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn
kustannuksista, rekisteriviranomaisen on sel-
vitysmiehen määräämisen sijasta poistettava
osuuskunta rekisteristä.

Selvitysmenettely

7 §

Selvitystilan alkaminen

Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös
on tehty. Osuuskunnan kokous voi kuitenkin
päättää, että vapaaehtoinen selvitystila alkaa
päätöksentekopäivää myöhempänä päivänä.

8 §

Osuuskunnan kokouksen päätöksen
rekisteröinti

Jos osuuskunnan kokous on tehnyt päätök-
sen osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan,
selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä sel-
vitystilaa koskevasta päätöksestä ja selvitys-
miesten valinnasta ilmoitus rekisteröimistä
varten.

9 §

Tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä ajalta

Jos osuuskunta on asetettu selvitystilaan,
hallituksen ja toimitusjohtajan on viivytyk-
settä laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpää-
tös siltä selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, jolta
tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty osuuskunnan
kokouksessa. Tilinpäätös on mahdollisimman
pian esitettävä osuuskunnan kokouksessa.
Tilinpäätöstä koskee soveltuvin osin, mitä
tässä laissa säädetään tilinpäätöksestä ja ti-
lintarkastuksesta.
Jos 1 momentissa tarkoitettu aika käsittää

myös edellisen tilikauden, tältä tilikaudelta on
annettava erillinen tilinpäätös ja konserniti-
linpäätös.
Jos osuuskunnan kokous asettaa osuuskun-

nan vapaaehtoisesti selvitystilaan, se voi
päättää, ettei 1 momentissa tarkoitettua tilin-
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päätöstä laadita. Päätös voidaan tehdä myös
selvitystilaan asettamisen jälkeen.
Selvitysmiehet voivat osuuskunnan koko-
uksen päätöksestä huolimatta velvoittaa hal-
lituksen ja toimitusjohtajan laatimaan tilin-
päätöksen.

10 §

Julkinen haaste velkojille

Selvitysmiesten on haettava julkinen haaste
osuuskunnan velkojille. Julkisesta haasteesta
on voimassa, mitä määräajasta velkomisasi-
oissa sekä julkisesta haasteesta velkojille
annetussa asetuksessa (32/1868) säädetään,
jollei 2 momentista muuta johdu.
Julkinen haaste haetaan rekisteriviranomai-
selta. Haasteessa velkojia on kehotettava
ilmoittamaan saatavansa kirjallisesti rekiste-
riviranomaiselle tämän ilmoittamaan määrä-
päivään mennessä. Mitä muussa laissa sää-
detään paikalletulopäivästä, koskee mainittua
määräpäivää. Haaste on julkaistava viralli-
sessa lehdessä viimeistään kuukausi ennen
määräpäivää. Selvitysmiesten on viimeistään
kolme viikkoa ennen määräpäivää lähetettävä
kuulutuksesta kirjallinen ilmoitus osuuskun-
nan tunnetuille velkojille. Rekisteriviran-
omaisen on ilmoitettava sille ilmoitetuista
saatavista selvitysmiehille viipymättä määrä-
päivän jälkeen. Rekisteriviranomainen mer-
kitsee haasteen antamisen rekisteriin viran
puolesta.

11 §

Osuuskunnan kokous ja edustajisto selvitys-
tilan aikana

Selvitystilassa olevan osuuskunnan ko-
koukseen sovelletaan osuuskunnan kokousta
koskevia tämän lain säännöksiä, jollei tämän
luvun säännöksistä muuta johdu. Jos se on
tarpeen selvitystilan lopettamiseksi ja toimin-
nan jatkamiseksi, osuuskunnan kokous voi
päättää myös sääntöjen muuttamisesta ja
oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankki-
misesta.
Selvitystilassa olevan osuuskunnan edus-
tajiston jäsenten toimikausi jatkuu selvitysti-
lan päättymiseen asti. Edustajiston kokous voi

kuitenkin päättää, että sääntöjen mukainen
edustajiston vaali järjestetään myös selvitys-
tilan aikana.

12 §

Selvitysmiesten tehtävät

Mitä tässä laissa säädetään hallituksesta ja
hallituksen jäsenistä, koskee myös selvitys-
miehiä, jollei tämän luvun säännöksistä muu-
ta johdu.
Selvitysmiehet hoitavat osuuskunnan asioi-

ta selvitystilan aikana. Heidän on mahdolli-
simman pian muutettava rahaksi selvitystä
varten tarvittava määrä osuuskunnan omai-
suutta sekä maksettava osuuskunnan velat.
Osuuskunnan liiketoimintaa saadaan jatkaa
siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen sel-
vittely sitä vaatii.

13 §

Tilinpäätös selvitystilan aikana

Selvitysmiesten on laadittava kultakin tili-
kaudelta tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
jotka on esitettävä varsinaisen osuuskunnan
kokouksen hyväksyttäviksi. Mitä tässä laissa
säädetään hallituksen esityksestä ylijäämää tai
tappiota koskeviksi toimenpiteiksi, ei sovel-
leta näihin tilinpäätöksiin.
Oma pääoma voidaan merkitä taseeseen

yhdeksi eräksi ja ilmoittaa sarakkeen ulko-
puolella osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuus-
pääoma jaoteltuna lajeittain sääntöjen mää-
räysten mukaan.
Omaisuutta ei saa merkitä taseeseen kor-

keampaan arvoon kuin todennäköiseen luo-
vutushintaan luovutuksesta johtuvat erillisku-
lut vähennettyinä. Jos omaisuudesta arvioi-
daan saatavan olennaisesti enemmän kuin
mitä taseeseen on merkitty tai jos velan ja
selvityskulujen maksamiseen arvioidaan tar-
vittavan taseen mukaisesta velasta olennai-
sesti poikkeava määrä, näin arvioidut määrät
on ilmoitettava sarakkeen ulkopuolella vas-
taavien omaisuus- ja velkaerien kohdalla.

14 §

Tilintarkastus selvitystilan aikana

Tilintarkastajien tehtävä ei lakkaa osuus-
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kunnan joutuessa selvitystilaan. Mitä 7 lu-
vussa säädetään, noudatetaan soveltuvin osin
selvitystilan aikana. Tilintarkastuskertomuk-
sen tulee lisäksi sisältää lausuma siitä, onko
selvitystilaa tilintarkastajien mielestä tarpeet-
tomasti pitkitetty.

15 §

Selvitystilassa olevan osuuskunnan konkurssi

Jos osuuskunnan varat eivät riitä velkojen
maksamiseen, selvitysmiesten on luovutetta-
va osuuskunnan omaisuus konkurssiin.

16 §

Velkojen maksaminen ja omaisuuden
jakaminen jäsenille

Julkisen haasteen määräpäivän ja kaikkien
tiedossa olevien velkojen maksamisen jälkeen
selvitysmiesten on jaettava osuuskunnan
omaisuus jäsenille. Jos velka on riitainen tai
erääntymätön taikka sitä ei muusta syystä
voida maksaa, velan maksamiseen tarvittavat
varat on pantava erilleen ja jäännös jaettava.
Jäsenelle voidaan turvaavaa vakuutta vastaan
antaa ennakkoa hänen jako-osuudestaan.
Jäsenen jako-osuus on:
1) osuudelle tuleva osuus jaettavasta omai-
suudesta, kuitenkin enintään osuusmaksusta
osuuskunnalle suoritettu määrä; sekä
2) jäsenten lukumäärän mukainen osuus
osuuksista maksettujen määrien palautuksen
jälkeen jäävästä säästöstä.
Edellä 2 momentin estämättä säännöissä
voidaan määrätä säästön:
1) jakamisesta jäsenille muun perusteen
mukaan;
2) jakamisesta lisäosuuksien ja sijoitus-
osuuksien omistajille; sekä
3) käyttämisestä säännöissä määrättyyn tai
osuuskunnan kokouksen määräämään tarkoi-
tukseen.
Jos jako-osuus on pienempi kuin jakamisen
kustannukset, tuomioistuin voi selvitysmies-
ten hakemuksesta määrätä jako-osuuden luo-
vuttamisesta valtiolle. Muussa tapauksessa
noudatetaan, mitä 21 §:ssä säädetään.

17 §

Lopputilitys

Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten
on viivytyksettä annettava lopputilitys hallin-
nostaan laatimalla koko selvitysmenettelyä
koskeva kertomus. Kertomuksessa on oltava
myös selostus osuuskunnan omaisuuden ja-
kamisesta. Kertomukseen on liitettävä tilin-
päätöksiä koskevat asiakirjat koko selvitysti-
lan ajalta. Kertomus liitteineen on annettava
tilintarkastajille, joiden on kuukauden kulu-
essa kertomuksen saamisesta annettava lop-
putilitystä ja selvitystilan aikaista hallintoa
koskeva tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastuskertomuksen saatuaan selvi-

tysmiesten on viivytyksettä kutsuttava jäsenet
osuuskunnan kokoukseen, jossa lopputilitys
käsitellään.

18 §

Purkuajankohta ja -ilmoitus

Osuuskunta on purettu, kun selvitysmiehet
ovat esittäneet lopputilityksen osuuskunnan
kokouksessa.
Selvitysmiesten on viivytyksettä ilmoitet-

tava osuuskunnan purkaminen rekisteröitä-
väksi.

19 §

Jaon moittiminen ja jako-osuuden
menettäminen

Jos jäsen tahtoo moittia jakoa, kanne
osuuskuntaa vastaan on pantava vireille kol-
men kuukauden kuluessa siitä, kun lopputi-
litys esitettiin osuuskunnan kokouksessa.
Jäsen menettää oikeutensa jako-osuuteen,

jollei hän ilmoittaudu nostamaan jako-osuutta
viiden vuoden kuluessa siitä, kun lopputilitys
esitettiin osuuskunnan kokouksessa.

20 §

Vahingonkorvauskanne puretun osuuskunnan
lukuun

Puretun osuuskunnan jäsenet, joilla on
vähintään neljäsosa tai säännöissä määrätty
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pienempi osa osuuskunnan koko äänimääräs-
tä, voivat kirjallisesti vaatia selvitysmiehiä
kutsumaan osuuskunnan kokouksen koolle
käsittelemään 20 luvussa tarkoitetun kanteen
nostamista. Tällöin noudatetaan, mitä 4 luvun
10 §:n 2 momentissa sekä 20 luvun 4 ja
5 §:ssä säädetään. Kanne on kuitenkin pan-
tava vireille vuoden kuluessa lopputilityksen
esittämisestä.

21 §

Selvitystilan jatkaminen

Jos osuuskunnan purkamisen jälkeen il-
maantuu uusia varoja tai osuuskuntaa vastaan
nostetaan kanne taikka muutoin tarvitaan
selvitystoimenpiteitä, selvitystä on jatkettava.
Selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä tästä
ilmoitus rekisteröimistä varten.
Selvitystä ei kuitenkaan 1 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa jatketa, jos osuus-
kunnan varat eivät riitä selvityskulujen suo-
rittamiseen tai varojen määrästä ei ole tietoa
eikä jäsen, velkoja tai muu ilmoita ottavansa
vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuk-
sista.

22 §

Selvitystilan lopettaminen

Jos osuuskunnan kokous on päättänyt
vapaaehtoisesta selvitystilasta taikka rekiste-
riviranomainen on määrännyt osuuskunnan
selvitystilaan jäsenten lukumäärän vähenty-
misen perusteella, osuuskunnan kokous voi
päättää selvitystilan lopettamisesta ja osuus-
kunnan toiminnan jatkamisesta. Päätöstä ei
kuitenkaan saa tehdä, jos selvitystilaan on
tämän lain tai sääntöjen mukainen peruste
taikka jos osuuskunnan omaisuutta on jaettu
tai jäseniltä on peritty lisämaksuja. Ennen
päätöksen tekemistä on hankittava tilintarkas-
tajien lausunto asiasta. Päätökseen sovelle-
taan muutoin, mitä 4 luvussa säädetään.
Kun 1 momentissa tarkoitettu päätös on
tehty, osuuskunnalle on valittava johto sään-
töjen mukaisesti.
Kun hallitus on valittu, selvitysmiesten on
viivytyksettä tehtävä selvitystilan lopettamis-
ta koskevasta päätöksestä ja hallituksen vaa-

lista ilmoitus rekisteröimistä varten. Päätöstä
ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.
Osuuskunnan velkojille haettu julkinen haaste
jää vaikutuksitta, kun selvitystila on lopetettu
tämän pykälän mukaisesti.

23 §

Toiminta purkamisen jälkeen

Purettu osuuskunta ei voi hankkia oikeuk-
sia eikä tehdä sitoumuksia. Osuuskunnan
puolesta sen purkamisen jälkeen tehdystä
toimesta vastaavat toimeen osallistuneet tai
siitä päättäneet. Selvitysmiehet voivat kuiten-
kin ryhtyä toimenpiteeseen selvitystoimien
jatkamiseksi ja osuuskunnan asettamiseksi
konkurssiin.
Jos osuuskunnan kanssa sen purkamisen

jälkeen tehdyn sopimuksen osapuoli ei tien-
nyt, että osuuskunta oli purettu, hän voi
luopua sopimuksesta.
Jos puretulla osuuskunnalla ei ole selvi-

tysmiestä, haasteen ja muun tiedoksiannon
toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeuden-
käymiskaaren 11 luvun 7 §:ssä säädetään.

Rekisteristä poistaminen

24 §

Poistamisen ajankohta

Osuuskunta on poistettu rekisteristä, kun
poistamista koskeva rekisteriviranomaisen
päätös on merkitty rekisteriin.

25 §

Poistetun osuuskunnan edustajat

Rekisteristä poistettua osuuskuntaa edustaa
tarvittaessa yksi tai useampi edustaja. Edus-
tajien kelpoisuudesta toimia osuuskunnan
puolesta säädetään 26 §:ssä. Edustajia koskee
muutoin soveltuvin osin, mitä selvitysmiehis-
tä säädetään. Edustajat valitaan ja erotetaan
jäsenten kokouksessa, johon sovelletaan, mitä
osuuskunnan kokouksesta säädetään.
Jos rekisteristä poistetulla osuuskunnalla ei

ole edustajaa, haasteen ja muun tiedoksiannon
toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeuden-
käymiskaaren 11 luvun 7 §:ssä säädetään.
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26 §

Toiminta poistetun osuuskunnan lukuun

Rekisteristä poistettu osuuskunta ei pois-
tamisen jälkeen voi hankkia oikeuksia eikä
tehdä sitoumuksia. Osuuskunnan puolesta sen
rekisteristä poistamisen jälkeen tehdystä toi-
mesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä
päättäneet. Osuuskunnan edustajat voivat kui-
tenkin ryhtyä toimenpiteeseen selvitystoimien
aloittamiseksi tai hakea osuuskunnan asetta-
mista konkurssiin. Jos osuuskunnan kanssa
sen rekisteristä poistamisen jälkeen tehdyn
sopimuksen osapuoli ei tiennyt, että osuus-
kunta oli poistettu rekisteristä, hän voi luopua
sopimuksesta.
Rekisteristä poistetun osuuskunnan edus-
tajat voivat 1 momentin säännöksistä huoli-
matta ryhtyä toimiin, jotka ovat välttämättö-
miä osuuskunnan velan maksamiseksi tai
osuuskunnan omaisuuden arvon säilyttämi-
seksi. Osuuskunnan puolesta tehdyistä toi-
mista on tarvittaessa tehtävä merkintä osuus-
kunnan kirjanpitoon. Rekisteristä poistamisen
vaikutuksesta yrityskiinnityksen voimassa-
oloon säädetään yrityskiinnityslaissa.

27 §

Poistetun osuuskunnan varojen jakaminen

Rekisteristä poistetun osuuskunnan varoja
voidaan jakaa osuuskunnan jäsenille vain, jos
osuuskunta selvitetään tässä luvussa sääde-
tyllä tavalla. Osuuskunnan edustajat voivat
kuitenkin jakaa osuuskunnan omaisuuden
jäsenille ilman selvitysmenettelyä, jos rekis-
teristä poistamisesta on kulunut viisi vuotta,
osuuskunnan varat ovat enintään 8 000 euroa
ja osuuskunnalla ei ole tunnettuja velkoja.
Jäsenet vastaavat saamiensa varojen määrällä
osuuskunnan velkojen maksamisesta.

28 §

Vahingonkorvauskanne poistetun
osuuskunnan lukuun

Rekisteristä poistetun osuuskunnan jäsenet,
joilla on vähintään neljäsosa tai säännöissä
määrätty pienempi osa osuuskunnan koko
äänimäärästä, voivat kirjallisesti vaatia osuus-

kunnan edustajia kutsumaan osuuskunnan
kokouksen koolle käsittelemään 20 luvussa
tarkoitetun kanteen nostamista. Tällöin nou-
datetaan, mitä 4 luvun 10 §:n 2 momentissa
sekä 20 luvun 4 ja 5 §:ssä säädetään.

29 §

Poistetun osuuskunnan selvittäminen

Jos rekisteristä poistamisen jälkeen tarvi-
taan selvitystoimia, rekisteriviranomaisen on
sen hakemuksesta, jonka oikeutta asia koskee,
määrättävä osuuskunta selvitystilaan. Osuus-
kuntaa ei kuitenkaan määrätä selvitystilaan,
jos osuuskunnan varat eivät riitä selvitysku-
lujen suorittamiseen tai varojen määrästä ei
saada tietoa eikä jäsen, velkoja tai muu
ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenet-
telyn kustannuksista.

Yrityssaneeraus ja konkurssi

30 §

Saneeraus

Hakemus osuuskuntaa koskevan, yrityksen
saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun
menettelyn aloittamisesta voidaan tehdä
osuuskunnan kokouksen päätöksellä. Myös
hallitus voi tehdä hakemuksen, jos se katsoo
asian kiireellisyyden sitä vaativan. Hallituk-
sen on tällöin viipymättä kutsuttava koolle
osuuskunnan kokous käsittelemään kysymys-
tä hakemuksen jatkamisesta.

31 §

Konkurssi

Osuuskunnan omaisuus voidaan luovuttaa
konkurssiin vain hallituksen tai, jos osuus-
kunta on selvitystilassa, selvitysmiesten pää-
töksellä. Konkurssin aikana osuuskuntaa
edustavat konkurssivelallisena hallitus ja toi-
mitusjohtaja taikka ennen konkurssin alka-
mista valitut selvitysmiehet. Konkurssin ai-
kana voidaan kuitenkin valita uusia hallituk-
sen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä.
Jos konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole

jäljellä, osuuskunta on purettu, kun konkurs-
sihallinto on antanut lopputilityksen. Kon-
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kurssihallinnon on viivytyksettä tehtävä pur-
kamisesta ilmoitus rekisteröimistä varten.
Jos omaisuutta on jäljellä konkurssin päät-
tyessä eikä osuuskunta ollut selvitystilassa,
kun sen omaisuus luovutettiin konkurssiin,
hallituksen on viipymättä kutsuttava osuus-
kunnan kokous koolle päättämään, onko
osuuskunnan toimintaa jatkettava vai onko
osuuskunta asetettava selvitystilaan. Jos
osuuskunnan kokous tekee osuuskunnan toi-
minnan jatkamista koskevan päätöksen, hal-
lituksen on viipymättä tehtävä tästä ilmoitus
rekisteröimistä varten. Jos osuuskunta on
selvitystilassa, kun se asetetaan konkurssiin,
noudatetaan, mitä 20 §:ssä säädetään.
Jos osuuskunnan konkurssi on päättynyt ja
osuuskunnalle ilmaantuu uusia varoja, mene-
tellään 3 momentissa säädetyllä tavalla.

20 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

1 §

Johdon vastuu

Hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen,
toimitusjohtaja tai selvitysmies on velvollinen
korvaamaan vahingon, jonka hän on toimes-
saan tahallisesti tai huolimattomuudesta ai-
heuttanut osuuskunnalle. Sama koskee vahin-
koa, jonka hän on tätä lakia tai sääntöjä
rikkomalla aiheuttanut jäsenelle tai jollekulle
muulle.

2 §

Jäsenen vastuu

Jäsen on velvollinen korvaamaan vahin-
gon, jonka hän myötävaikuttamalla tämän
lain tai sääntöjen rikkomiseen tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta on aiheuttanut
osuuskunnalle, jäsenelle tai jollekulle muulle.

3 §

Vastuun sovittelu ja jakaminen

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor-
vausvastuun jakaantumisesta useamman kor-
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä

vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu-
vussa säädetään.

4 §

Päätös kanteen vireillepanosta

Vahingonkorvauskanteen vireillepanosta
osuuskunnan lukuun 1 tai 2 §:n taikka tilin-
tarkastuslain 44 §:n nojalla päätetään osuus-
kunnan kokouksessa. Hallituksella on kuiten-
kin oikeus päättää rangaistavaan tekoon pe-
rustuvan korvauskanteen vireillepanosta.
Osuuskunnan kokouksen päätös vastuuva-

pauden myöntämisestä tai kanteen nostamatta
jättämisestä ei estä osuuskuntaa panemasta
vireille kannetta, jos kokoukselle ei tilinpää-
töksessä tai tilintarkastuskertomuksessa taik-
ka muutoin ole annettu olennaisesti oikeita ja
täydellisiä tietoja kanteen perusteena olevasta
päätöksestä tai toimenpiteestä.
Jos osuuskunta asetetaan konkurssiin ha-

kemuksesta, joka on tehty kahden vuoden
kuluessa siitä, kun osuuskunnan kokouksessa
päätettiin myöntää vastuuvapaus tai olla
nostamatta kannetta, konkurssipesä saa tämän
päätöksen estämättä panna kanteen vireille.
Sama koskee selvittäjää, jos edellä mainitun
ajan kuluessa on aloitettu osuuskuntaa kos-
keva, yrityksen saneerauksesta annetussa lais-
sa tarkoitettu menettely.

5 §

Vähemmistön kanneoikeus

Jäsenten vaatimuksesta kanne voidaan pan-
na vireille osuuskunnan lukuun 4 §:n 1 ja 2
momentin estämättä, jos:
1) osuuskunnan kokouksessa on myönnetty

vastuuvapaus tai muutoin päätetty olla nos-
tamatta korvauskannetta, mutta päätöstä vas-
taan ovat äänestäneet jäsenet, joilla on vä-
hintään neljäsosa tai säännöissä määrätty
pienempi osa osuuskunnan koko äänimääräs-
tä;
2) päätöstä vastuuvapauden myöntämistä

koskevassa asiassa ei ole tehty kahdeksan
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä;
taikka
3) päätöstä korvauskanteen nostamista kos-

kevassa asiassa ei muutoin ole tehty kahden
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kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa olisi
pitänyt käsitellä osuuskunnan kokouksessa.
Kanteen voivat panna vireille jäsenet, joilla
on vähintään neljäsosa tai säännöissä mää-
rätty pienempi osa osuuskunnan koko ääni-
määrästä. Jos jäsen luopuu kanteesta sen
vireillepanon jälkeen, muut kanteen vireille
panneet jäsenet voivat jatkaa kanteen ajamis-
ta.
Kanne on pantava vireille kolmen kuukau-
den kuluessa 1 momentissa tarkoitetusta
osuuskunnan kokouksen päätöksestä tai
1 momentissa tarkoitetun määräajan päätty-
misestä tai, jos on vaadittu 7 luvun 7 §:ssä
tarkoitetun tarkastuksen toimittamista, siitä
kun tarkastuksesta annettu lausunto on esi-
tetty osuuskunnan kokouksessa, tai kun tar-
kastajan määräämistä tarkoittava hakemus on
hylätty.
Kanteen vireille panneet jäsenet vastaavat
oikeudenkäyntikuluista. He ovat kuitenkin
oikeutettuja saamaan osuuskunnalta korvauk-
sen niistä siinä määrin kuin osuuskunnalle
oikeudenkäynnillä voitetut varat siihen riittä-
vät. Tuomioistuin voi määrätä, että kanteen
vireille panneille jäsenille on suoritettava
heidän osuuksilleen tuleva osuus osuuskun-
nalle voitetuista varoista.

6 §

Kanteen vireillepanoajat

Kannetta osuuskunnan lukuun 1 tai 2 §:n
taikka tilintarkastuslain 44 §:n nojalla ei
voida panna vireille, ellei kanne perustu
rangaistavaan tekoon:
1) hallituksen jäsentä, hallintoneuvoston
jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan, kolmen
vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä,
jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin
tai kanteen perusteena olevaan toimenpitee-
seen ryhdyttiin;
2) tilintarkastajaa vastaan, kolmen vuoden
kuluttua siitä, kun se tilintarkastuskertomus,
lausunto tai todistus, johon kanne perustuu,
esitettiin; eikä
3) jäsentä vastaan, kahden vuoden kuluttua
päätöksestä tai toimenpiteestä, johon kanne
perustuu.
Jos osuuskunnan lukuun ajettavan kanteen
vireillepanoaika on kulunut umpeen, 4 §:n

3 momentissa tarkoitettua kannetta ei voida
panna vireille sen jälkeen, kun kuukausi on
kulunut konkurssissa toimitetusta valvonnas-
ta.

21 luku

Säästökassatoiminta

Säästökassatoimintaa harjoittava osuuskunta
ja toiminnan säännöt

1 §

Toiminnan edellytykset

Osuuskunta, jonka pääasiallisena toimiala-
na on vähittäiskauppa, saa toimintansa ra-
hoittamiseksi harjoittaa säästökassatoimintaa
vastaanottamalla takaisin maksettavia euro-
määräisiä rahavaroja jäseniltään 7 §:ssä tar-
koitetut ehdot täyttävälle tilille (jäsensijoitus),
jos osuuskunnan jäsenmäärä on vähintään
500 ja rahana maksettu osuuspääoma vähin-
tään 80 000 euroa.
Osuuskunta, joka on konsernin emo- tai

tytärosuuskunta, saa vastaanottaa jäsensijoi-
tuksia vain, jos konsernin pääasiallisena toi-
mialana on vähittäiskauppa.

2 §

Toiminnan edellytysten lakkaaminen

Jos säästökassatoimintaa harjoittavan
osuuskunnan jäsenmäärä tai osuuspääoma
laskee alle 1 §:n 1 momentissa säädetyn,
osuuskunnan on keskeytettävä jäsensijoitus-
ten vastaanottaminen. Jos jäsenmäärä tai
osuuspääoma ei palaudu 1 §:n 1 momentissa
säädettyyn kuuden kuukauden kuluessa,
osuuskunnan on lopetettava säästökassatoi-
minta. Osuuskunnan on tällöin sanottava irti
jäsensijoitusvarat ja sen jälkeen lopetettava
jäsensijoitustilit tiliehtojen mukaisesti.
Jos osuuskunta on 1 momentin mukaisesti

lopettanut säästökassatoiminnan, osuuskunta
ei saa uudestaan aloittaa säästökassatoimintaa
ennen kuin sen jäsenmäärä ja osuuspääoma
ovat olleet 1 §:n 1 momentissa säädetyn
mukaiset yhtäjaksoisesti vähintään yhden
vuoden.
Jos säästökassatoimintaa harjoittavan
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osuuskunnan taikka, jos osuuskunta on kir-
janpitolaissa tarkoitettu emo- tai tytäryritys,
konsernin pääasiallisena toimialana ei enää
ole vähittäiskauppa, osuuskunnan on lopetet-
tava säästökassatoiminta sekä sanottava irti
jäsensijoitusvarat ja sen jälkeen lopetettava
jäsensijoitustilit tiliehtojen mukaisesti.
Jos osuuskunta on 3 momentin mukaisesti
lopettanut säästökassatoiminnan, osuuskunta
ei saa uudestaan aloittaa säästökassatoimintaa
ennen kuin osuuskunnan tai konsernin pää-
asiallisena toimialana on vähintään yhden
täyden tilikauden ollut vähittäiskauppa.
Jäsensijoituksen tehneellä jäsenellä on oi-
keus irtisanoa määräaikaissijoitus eräänty-
mään välittömästi, jos osuuskunta on lopet-
tanut säästökassatoiminnan 1 tai 3 momen-
tissa säädetyllä tavalla.

3 §

Säästökassatoiminnan säännöt

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuus-
kunnan on otettava sääntöjensä osaksi sääs-
tökassatoimintaa koskevat säännöt. Osuus-
kunnan on toimitettava ne ja niiden muutokset
valtiovarainministeriön vahvistettaviksi.
Osuuskunta ei saa aloittaa säästökassatoimin-
taa ennen kuin ministeriö on vahvistanut
säästökassatoimintaa koskevat säännöt. Sääs-
tökassatoimintaa koskevat säännöt eivät saa
sisältää jäsenten kannalta kohtuuttomia mää-
räyksiä.
Säästökassatoimintaa koskevissa säännöis-
sä on mainittava ainakin:
1) keiltä jäsensijoituksia saadaan vastaan-
ottaa;
2) missä jäsensijoituksia voidaan vastaan-
ottaa;
3) kuinka säästökassatoiminnan tarkastus
järjestetään, erityisesti säästökassatarkastuk-
sen suorittavien tilintarkastajien oikeudet,
velvollisuudet ja tarkastuksen sisältö;
4) kuinka 10 §:ssä säädetyn kassavaranto-
velvoitteen seuranta, raportointi ja valvonta
järjestetään;
5) miten jäsensijoitusten rajat määrätään;
6) miten jäsensijoituksia koskevat tiedon-
annot toimitetaan jäsensijoituksen tehneiden
jäsenten tietoon;
7) milloin ja missä 13 §:ssä tarkoitettu

osavuosikatsaus sekä 14 §:ssä tarkoitettu ti-
linpäätös ja tilinpäätöstiedote ovat jäsensijoi-
tuksen tehneiden jäsenten saatavilla.
Säästökassatoimintaa koskeviin sääntöihin

on lisäksi otettava muut valtiovarainministe-
riön tarpeellisiksi katsomat määräykset.
Säästökassatoimintaa koskevissa säännöis-

sä ei voida määrätä, että osuuskunnalla on
erityisiä säästökassakonttoreita, joissa ei ole
muuta toimintaa.

Säästökassan toiminta

4 §

Tilinomistaja

Osuuskunta saa ottaa jäsensijoituksia vas-
taan ainoastaan jäseniltään ja jäsentensä ala-
ikäisiltä lapsilta (jäsensijoittaja) heidän omis-
tamilleen tileille.
Jos jäsensijoittajan jäsenyys osuuskunnassa

lakkaa tai jos jäsensijoitukseen perustuva
saaminen siirtyy sellaiselle luonnolliselle hen-
kilölle tai oikeushenkilölle, joka ei ole osuus-
kunnan jäsen, osuuskunnan on sanottava
jäsensijoitusvarat irti vuoden kuluessa siitä,
kun osuuskunta on saanut tapahtumasta tie-
don, ja sen jälkeen lopetettava jäsensijoitustili
tiliehtojen mukaisesti. Näin on meneteltävä
myös, kun alaikäinen jäsensijoittaja tulee
täysivaltaiseksi. Määräaikaissijoitus on kui-
tenkin voimassa sen eräpäivään asti.

5 §

Säästökassan toimipisteet

Osuuskunta voi vastaanottaa jäsensijoituk-
sia osuuskunnan, sen tytäryrityksen ja osuus-
kunnan keskusliikkeen sekä osuuskunnan
osakkuusyrityksen, jonka äänimäärästä ja
osakepääomasta säästökassatoimintaa harjoit-
tavat osuuskunnat omistavat enemmistön,
sellaisissa Suomessa sijaitsevissa toimipis-
teissä, joissa se säästökassatoimintaa koske-
vien sääntöjen mukaan on sallittu.

6 §

Säästökassatoiminnan markkinointi

Osuuskunta ei saa säästökassatoimintaansa
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markkinoidessaan antaa totuudenvastaisia tai
harhaanjohtavia tietoja eikä muutoinkaan
käyttää jäsensijoittajan kannalta sopimatonta
tai hyvän tavan vastaista menettelyä.
Markkinaoikeus voi kieltää osuuskuntaa
jatkamasta 1 momentin vastaista markkinoin-
tia taikka uudistamasta sellaista tai siihen
rinnastettavaa markkinointia. Markkinaoikeus
voi myös antaa kiellon väliaikaisena, jolloin
kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti
ratkaistu. Kiellon noudattamista voidaan te-
hostaa uhkasakolla.

7 §

Jäsentilin ehdot

Jäsensijoitusten vastaanottamisessa käytet-
tävien jäsensijoitustilien yleiset ehdot hyväk-
syy valtiovarainministeriö. Tiliehdot eivät saa
sisältää jäsensijoittajien kannalta kohtuutto-
mia tai kilpailua vääristäviä määräyksiä.
Jäsensijoituksesta osuuskunta saa suorittaa
hyvityksenä ainoastaan tiliehtojen mukaisen
koron. Jäsensijoitukseen perustuvan muun
etuuden antaminen on kielletty.

8 §

Jäsensijoitustodiste

Jos jäsensijoituksesta annetaan erillinen
todiste, se on asetettava nimetylle henkilölle.
Todisteeseen ja tilirekisteriin merkitään jä-
sensijoittajan tai, jos jäsensijoittaja on ala-
ikäinen, hänen vanhempansa jäsennumero
osuuskunnassa. Jäsensijoitus voidaan siirtää
ainoastaan nimetylle henkilölle, mistä on
oltava maininta todisteessa. Jäsensijoitustilin
käyttöön voidaan liittää ehto, jonka mukaan
tiliä voi käyttää muukin kuin jäsensijoittaja.
Jos säästökassatoimintaa harjoittavan
osuuskunnan jäsensijoituksesta antama todis-
te, jossa on nimenomainen ehto, ettei varoja
saa nostaa palauttamatta todistetta tai teke-
mättä siihen maksumerkintää, on kadonnut,
asiakirjan omistajan on annettava katoami-
sesta tieto osuuskunnalle ja samalla ilmoitet-
tava, milloin ja miten asiakirja on kadonnut.
Osuuskunnan on kuulutettava todisteen ka-
toamisesta ilmoituksella, joka on asiakirjan
omistajan kustannuksella julkaistava kerran

virallisessa lehdessä. Jollei asiakirjaa ole
löydetty kuuden kuukauden kuluessa kuulut-
tamisesta, todisteen omistaja on oikeutettu
tiliehtojen mukaisesti perimään saatavansa,
eikä entinen todiste anna puhevaltaa osuus-
kuntaa vastaan sen jälkeen, kun jäsensijoi-
tusvarat on maksettu.

9 §

Kuittaus

Säästökassatoimintaa harjoittava osuus-
kunta ei saa vastasaatavallaan kuitata sellaisia
yksityishenkilön jäsensijoitustilillä olevia tai
hänelle maksettaviksi osoitettuja varoja, joita
ei lain mukaan saa ulosmitata. Osuuskunnan
on ennen kuittausta selvitettävä varojen ulos-
mittauskelpoisuus. Kuittausvaatimuksesta on
ilmoitettava jäsensijoittajalle. Tämän momen-
tin vastainen kuittaus on mitätön.
Jos varojen ulosmittauskelpoisuuden sel-

vittäminen ei ole mahdollista ilman kohtuu-
tonta vaivaa, osuuskunta saa kuitenkin vaatia
kuittausta, jos se ilmoittaa jäsensijoittajalle
kuittausvaatimuksen yhteydessä kirjallisesti
1 momentissa säädetystä kuittausoikeuden ra-
joituksesta sekä tässä momentissa säädetystä
kuittauksen peruuntumisesta. Kuittaus pe-
ruuntuu, jos jäsensijoittaja 14 päivän kuluessa
kuittausvaatimuksesta tiedon saatuaan esittää
selvityksen siitä, etteivät varat ole ulosmit-
tauskelpoisia. Jollei kuittausvaatimuksen tie-
doksisaannin ajankohdasta voida esittää muu-
ta selvitystä, vaatimuksen katsotaan tulleen
jäsensijoittajan tietoon seitsemäntenä päivänä
vaatimusta koskevan ilmoituksen lähettämi-
sestä. Jos jäsensijoittajalle ei anneta tässä
momentissa säädettyjä tietoja, kuittaus on
mitätön.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske

jäsensijoittajan nimenomaiseen valtuutukseen
perustuvia veloituksia jäsensijoitustilillä ole-
vista varoista. Jäsensijoittaja voi peruuttaa
valtuutuksen milloin tahansa. Sopimus, jolla
vähennetään jäsensijoittajalle tämän pykälän
mukaan kuuluvia oikeuksia, on mitätön.

10 §

Kassavaranto

Säästökassatoimintaa harjoittavalla osuus-
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kunnalla on oltava jäsensijoitusten laatuun ja
määrään nähden riittävä kassavaranto, joka on
vähintään 25 prosenttia vaadittaessa makset-
tavien jäsensijoitusten määrästä ja vähintään
10 prosenttia osuuskunnan muiden jäsensi-
joitusten määrästä.
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuus-
kunnan kassavarantoon luetaan:
1) osuuskunnan kassa;
2) kuukauden kuluessa erääntyvät ja kuu-
kauden irtisanomisajan kuluttua nostettavissa
olevat saamiset kotimaisilta ja niihin rinnas-
tettavilta ulkomaisilta luottolaitoksilta sekä
säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskun-
tien keskusliikkeeltä;
3) helposti markkinoitavat saamistodisteet.

11 §

Jäsensijoitusten vakuudet

Säästökassatoimintaa harjoittava osuus-
kunta voi järjestää takauksen tai muun va-
kuuden jäsensijoittajan saamisen turvaami-
seksi. Vakuusjärjestelystä ja sen kattavuudes-
ta on annettava selostus osavuosikatsauksessa
ja tilinpäätöstiedotteessa. Jos osuuskunta ei
ole järjestänyt takausta tai muuta vakuutta,
myös tästä on mainittava osavuosikatsauk-
sessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Osuuskunnan
on lisäksi 15 §:n mukaisesti julkistettava tieto
vakuusjärjestelyissä tai vakuudenarvossa ta-
pahtuvista olennaisista muutoksista.

Osuuskunnan tiedonantovelvollisuus

12 §

Tiedonantovelvollisuus

Säästökassatoimintaa harjoittava osuus-
kunta on velvollinen pitämään riittävät tiedot
jäsensijoituksen arvoon olennaisesti vaikutta-
vista seikoista jäsensijoittajien saatavilla kai-
kissa niissä toimipisteissä, joissa jäsensijoi-
tuksia osuuskunnan säästökassatoimintaa
koskevien sääntöjen mukaan voidaan vas-
taanottaa.

13 §

Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuus-

kunnan on laadittava osavuosikatsaus kulta-
kin yli kuuden kuukauden pituiselta tilikau-
deltaan. Osavuosikatsaus on laadittava tili-
kauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.
Jos osuuskunnan tilikautta on pidennetty

säännöissä aikaisemmin määrätystä, osuus-
kunnan on lisäksi laadittava vuosikatsaus
tilikauden 12 ensimmäiseltä kuukaudelta. Mi-
tä osavuosikatsauksesta säädetään, koskee
myös vuosikatsausta.
Osuuskunnan hallitus antaa osavuosikatsa-

uksen. Jos osuuskunnan tilintarkastaja on
tarkastanut katsauksen, tilintarkastajan mah-
dolliset muistutukset ja huomautukset on
liitettävä katsaukseen.
Jos osuuskunnan on laadittava konserniti-

linpäätös, osavuosikatsaus annetaan konser-
nin tietoina.
Osavuosikatsaus on laadittava hyvän kir-

janpitotavan mukaisesti, ja siinä on annettava
oikeat ja riittävät tiedot, jotta jäsensijoittaja
voi tehdä perustellun arvion osuuskunnan
toiminnasta ja tuloksesta sekä niiden kehi-
tyssuunnasta.
Osavuosikatsauksessa on selostettava

osuuskunnan toimintaa, tuloskehitystä ja in-
vestointeja sekä rahoitustilanteen ja toimin-
taympäristön muutoksia edellisen tilikauden
jälkeiseltä ajalta. Katsauskaudella toimintaan
ja tulokseen vaikuttaneista poikkeuksellisista
seikoista on annettava selostus. Osavuosikat-
sauksessa esitettävien tietojen on oltava ver-
tailukelpoisia edellisen tilikauden vastaavan
katsauskauden tietojen kanssa. Osavuosikat-
sauksessa on myös selostettava osuuskunnan
toiminnan ja tuloksen kannalta olennaisia
katsauskauden jälkeisiä tapahtumia sekä
osuuskunnan todennäköistä kehitystä kuluva-
na tilikautena siinä määrin kuin se on
mahdollista. Tarkemmat säännökset katsauk-
sen sisällöstä ja annettavien tietojen esittä-
mistavasta annetaan valtiovarainministeriön
asetuksella.
Osavuosikatsaus on asetettava jäsensijoit-

tajien nähtäville ilman aiheetonta viivytystä ja
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kat-
sauskauden päättymisestä.
Osavuosikatsaus on pidettävä jäsensijoitta-

jien nähtävänä kaikissa niissä toimipisteissä,
joissa jäsensijoituksia osuuskunnan säästö-
kassatoimintaa koskevien sääntöjen mukaan
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voidaan ottaa vastaan. Osavuosikatsaus on
lisäksi pyynnöstä toimitettava maksutta jä-
sensijoittajille.
Osuuskunnalle voidaan hakemuksesta
myöntää poikkeus osavuosikatsauksen sisäl-
löstä ja laatimisesta, jos poikkeuksen myön-
täminen ei vaaranna jäsensijoittajien asemaa.
Poikkeuksen myöntämisen perusteista sääde-
tään tarkemmin valtiovarainministeriön ase-
tuksella.
Poikkeuksen osavuosikatsauksen sisällöstä
myöntää kirjanpitolautakunta ja poikkeuksen
katsauksen laatimisesta valtiovarainministe-
riö. Katsaukseen on sisällytettävä maininta
poikkeuksesta. Kirjanpitolautakunnan ja val-
tiovarainministeriön on välittömästi ilmoitet-
tava poikkeusta koskevasta hakemuksesta ja
sitä koskevasta ratkaisusta toisilleen.

14 §

Tilinpäätös ja tilinpäätöstiedote

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuus-
kunnan on annettava tilinpäätöksessään oike-
at ja riittävät tiedot jäsensijoituksen arvoon
olennaisesti vaikuttavista seikoista. Tarkem-
mat säännökset tilinpäätöksen sisällöstä ja
annettavien tietojen esittämistavasta annetaan
valtiovarainministeriön asetuksella.
Tilinpäätös on pidettävä jäsensijoittajien
nähtävänä viimeistään viikkoa ennen osuus-
kunnan varsinaista kokousta kaikissa niissä
toimipisteissä, joissa jäsensijoituksia osuus-
kunnan säästökassatoimintaa koskevien sään-
töjen mukaan voidaan ottaa vastaan. Tilin-
päätöksen ohessa jäsensijoittajien nähtävänä
on pidettävä myös tilintarkastuskertomus.
Osuuskunnan on kuitenkin asetettava tilintar-
kastuskertomus jäsensijoittajien nähtäville
välittömästi, jos tilintarkastajat:
1) ovat tehneet muistutuksen suorittamansa
tilintarkastuksen perusteella;
2) eivät puolla taseen ja tuloslaskelman
vahvistamista tai vastuuvapauden myöntä-
mistä tilivelvollisille;
3) eivät ole yhtyneet hallituksen ehdotuk-
seen ylijäämän käyttämisestä, mikäli päätök-
sen tekeminen siitä 8 luvun 2—5 §:n mukaan
saattaa tulla kysymykseen, tai tappiota kos-
keviksi toimenpiteiksi; tai
4) katsovat, että tilikauden aikana jäsensi-

joittajien nähtäville asetettuja osavuosikatsa-
uksia ei ole laadittu niitä koskevien säännös-
ten mukaisesti.
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuus-

kunnan on laadittava tilinpäätöksen pääkoh-
dat sisältävä tiedote välittömästi tilinpäätök-
sen valmistumisen jälkeen (tilinpäätöstiedo-
te). Jos osuuskunnan on laadittava konserni-
tilinpäätös, tilinpäätöstiedote annetaan kon-
sernin tietoina. Tarkemmat säännökset tilin-
päätöstiedotteen sisällöstä ja annettavien
tietojen esittämistavasta annetaan valtiova-
rainministeriön asetuksella.
Tilinpäätöstiedote on pidettävä jäsensijoit-

tajien nähtävänä kaikissa niissä toimipisteis-
sä, joissa jäsensijoituksia osuuskunnan sääs-
tökassatoimintaa koskevien sääntöjen mu-
kaan voidaan ottaa vastaan.
Tilinpäätös ja tilinpäätöstiedote on pyyn-

nöstä toimitettava maksutta jäsensijoittajille.
Osuuskunnalle voidaan hakemuksesta

myöntää poikkeus tilinpäätöksen sisällöstä
sekä tilinpäätöstiedotteen sisällöstä ja laati-
misesta, jos poikkeuksen myöntäminen ei
vaaranna jäsensijoittajien asemaa. Poikkeuk-
sen myöntämisen perusteista säädetään tar-
kemmin valtiovarainministeriön asetuksella.
Poikkeuksen tilinpäätöksen ja tilinpäätöstie-
dotteen sisällöstä myöntää kirjanpitolauta-
kunta ja poikkeuksen tilinpäätöstiedotteen
laatimisesta valtiovarainministeriö. Tilinpää-
tökseen ja tilinpäätöstiedotteeseen on sisälly-
tettävä maininta poikkeuksesta. Kirjanpito-
lautakunnan ja valtiovarainministeriön on
välittömästi ilmoitettava poikkeusta koske-
vasta hakemuksesta ja sitä koskevasta ratkai-
susta toisilleen.

15 §

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuus-
kunnan on ilman aiheetonta viivästystä jul-
kistettava kaikki sellaiset päätöksensä sekä
osuuskuntaa ja sen toimintaa koskevat seikat,
jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan
jäsensijoituksen arvoon.
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta

myöntää 1 momentissa säädetystä julkista-
misvelvollisuudesta poikkeuksen, jos julkis-
tamatta jättäminen ei vaaranna jäsensijoitta-
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jien asemaa. Edellytyksenä on lisäksi, että
julkistaminen olisi yleisen edun vastaista tai
siitä olisi osuuskunnalle olennaista haittaa.
Poikkeusta on haettava välittömästi velvolli-
suuden synnyttyä.

Tarkastus, tiedonsaantioikeus ja salassapito-
velvollisuus

16 §

Säästökassatoiminnan tarkastus

Osuuskunnan tilintarkastajat tarkastavat
myös säästökassatoimintaa.
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuus-
kunnan kokouksen on valittava vähintään
yksi tilintarkastaja, joka on Keskuskauppa-
kamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin-
tarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos osuus-
kunnalla on keskusliike, yhdeksi tilintarkas-
tajaksi on valittava keskusliikkeen nimeämä
hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyh-
teisö.
Tilintarkastajien oikeuksista ja velvolli-
suuksista sekä tarkastuksen sisällöstä määrä-
tään osuuskunnan säästökassatoimintaa kos-
kevissa säännöissä.

17 §

Ministeriön tiedonsaantioikeus

Valtiovarainministeriöllä on oikeus saada
säästökassatoimintaa harjoittavalta osuuskun-
nalta ja sen tilintarkastajalta ministeriön tässä
laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi
tarvittavat tiedot sekä jäljennökset ministeriön
tässä laissa säädettyjen tehtäviensä suoritta-
misen kannalta tarpeellisiksi katsomista asia-
kirjoista ja muista tallenteista.

18 §

Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus

Tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava
osuuskunnan hallitukselle ja valtiovarainmi-
nisteriölle osuuskuntaa koskevasta seikasta tai
päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa
tehtäväänsä suorittaessaan ja jonka voidaan
katsoa:
1) olennaisesti rikkovan säästökassatoimin-

taa koskevia säännöksiä tai hallinnollisia
määräyksiä taikka tiliehtoja;
2) johtavan tilintarkastuskertomuksessa

muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamis-
ta koskevan kielteisen lausunnon esittämi-
seen; taikka
3) vaarantavan osuuskunnan toiminnan

jatkumisen.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös

sellaista seikkaa tai päätöstä, jonka tilintar-
kastaja on saanut tietoonsa suorittaessaan
tehtäväänsä osuuskunnan kanssa samaan kon-
serniin kuuluvassa yhteisössä tai säätiössä.
Osuuskunnan hallituksen on julkistettava

1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu
tilintarkastajan ilmoitus 12 ja 15 §:ssä sää-
detyllä tavalla.
Tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan

taloudellisen vahingon, joka osuuskunnalle
on aiheutunut liiketoimen selvittämisestä,
epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamisesta
taikka liiketoimen keskeyttämisestä tai liike-
toimesta kieltäytymisestä vain, jos tilintarkas-
taja ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta,
jota häneltä olosuhteet huomioon ottaen voi-
daan kohtuudella vaatia. Tilintarkastajan kor-
vausvelvollisuudesta on muutoin voimassa,
mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.

19 §

Salassapitovelvollisuus

Joka osuuskunnan, sen kanssa samaan
konserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön
taikka osuuskunnan keskusliikkeen toimieli-
men jäsenenä, varajäsenenä tai palveluksessa
taikka sen toimeksiannosta säästökassatoi-
mintaan liittyvää tehtävää suorittaessaan on
saanut tietää jäsensijoittajan tai muun henki-
lön taloudellista asemaa tai yksityisen hen-
kilökohtaisia oloja koskevan seikan taikka
liike- tai ammattisalaisuuden, on velvollinen
pitämään sen salassa, jollei se, jonka hyväksi
vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suos-
tumustaan sen ilmaisemiseen. Salassa pidet-
täviä tietoja ei saa antaa myöskään osuus-
kunnan kokoukselle, edustajistolle eikä ko-
koukseen osallistuvalle jäsenelle.
Osuuskunnalla ja sen kanssa samaan kon-

serniin kuuluvalla yhteisöllä ja säätiöllä on
velvollisuus antaa 1 momentissa tarkoitettuja
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tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle
rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viran-
omaiselle, jolla on lain mukaan oikeus saada
sellaisia tietoja.
Osuuskunnalla ja sen kanssa samaan kon-
serniin kuuluvalla yhteisöllä ja säätiöllä on
oikeus antaa 1 momentissa tarkoitettuja tie-
toja samaan konserniin kuuluvalle yhteisölle
tai säätiölle taikka osuuskunnan keskusliik-
keelle, jos sen hallintoelinten jäseniä tai sen
henkilöstöä koskee 1 momentissa säädetty tai
sitä vastaava salassapitovelvollisuus.

Erinäisiä säännöksiä

20 §

Poikkeaminen säästökassatoimintaa
koskevista säännöksistä ja määräyksistä

Jos säästökassatoimintaa harjoittavan
osuuskunnan hallintoneuvoston tai hallituk-
sen jäsen tai varajäsen, osuuskunnan palve-
luksessa oleva tai tilintarkastaja ei ole toi-
minnassaan noudattanut tämän luvun tai
rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä an-
netun lain (68/1998) säännöksiä, osuuskun-
nan sääntöjä tai säästökassatoimintaa koske-
via sääntöjä tai viranomaisen määräyksiä,
lääninhallitus voi tilintarkastajan tai osuus-
kunnan jäsenen hakemuksesta sakon uhalla
velvoittaa säännöksiä tai määräyksiä rikko-
neen täyttämään velvollisuutensa.
Jos säästökassatoimintaa harjoittavan
osuuskunnan toiminnassa on olennaisesti poi-
kettu lain tai asetuksen säännöksistä, viran-
omaisen lain tai asetuksen perusteella anta-
mista määräyksistä tai osuuskunnan säästö-
kassatoimintaa koskevista säännöistä taikka
jos osuuskunta ei enää täytä säästökassatoi-
minnalle säädettyjä edellytyksiä, lääninhalli-
tus voi tilintarkastajan, osuuskunnan jäsenen
tai sellaisen jäsensijoittajien etujen valvomi-
seksi toimivan rekisteröidyn yhdistyksen vaa-
timuksesta, jonka jäsenistä vähintään puolet
on jäsensijoittajia, määrätä säästökassatoi-
minnan lopetettavaksi.
Jos säästökassatoiminta on määrätty lope-
tettavaksi 2 momentin mukaisesti, osuuskunta
ei saa aloittaa säästökassatoimintaa uudelleen,
ennen kuin valtiovarainministeriö on vahvis-
tanut osuuskunnalle uudet säästökassatoimin-
taa koskevat säännöt.

21 §

Muun osuuskunnan oikeus ottaa vastaan
takaisinmaksettavia varoja

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen osuuskuntien
lisäksi osuuskunta, joka toimii vain jäsentensä
piirissä ja jonka jäseniä voivat olla vain
määrätyn yhteisön henkilöstöön kuuluvat, saa
vastaanottaa muita kuin arvopaperimarkkina-
lain (495/1989) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja,
takaisin maksettavia varoja jäseniltään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun osuuskun-

nan vastaanottamista varoista antaman todis-
teen kuolettamiseen sovelletaan, mitä tämän
luvun 8 §:n 2 momentissa säädetään. Muita
tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 1 mo-
mentissa tarkoitettuun osuuskuntaan.

22 luku

Rangaistussäännökset

1 §

Osuuskuntarikos

Joka tahallaan
1) rikkoo 16 luvun 5 §:n, 17 luvun 2 §:n tai

18 luvun 2 §:n säännöksiä tilintarkastajan
lausunnon laatimisesta,
2) rikkoo säännöksiä pääomalainan pää-

oman palauttamisesta, koron tai muun hyvi-
tyksen maksamisesta tai vakuuden antami-
sesta,
3) jakaa osuuskunnan varoja tämän lain

säännösten vastaisesti taikka
4) antaa rahalainan, vakuuden tai muuten

varoja 8 luvun 7 §:n säännösten vastaisesti,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai

siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, osuuskuntarikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

2 §

Osuuskuntarikkomus

Joka tahallaan
1) antaa osuus-, lisäosuus- tai sijoitus-

osuuskirjan 9 luvun 13 §:n, 11 luvun 11 §:n
tai 12 luvun 7 §:n vastaisesti taikka antaes-
saan väliaikaistodistusta, optiotodistusta tai
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juoksevaa vaihtovelkakirjaa menettelee tämän
lain säännösten vastaisesti,
2) rikkoo osuuskunnan kokouksen pöytä-
kirjan tai jäsenten yksimielisten päätösten
nähtävillä pitämistä koskevaa säännöstä,
3) laiminlyö jäsen-, lisäosuus- tai sijoitus-
osuusluettelon pitämisen tai niiden nähtävänä
pitämisen, taikka
4) rikkoo 6 luvun säännöksiä tilinpäätöksen
tai konsernitilinpäätöksen laatimisesta taikka
tämän lain säännöksiä osuuskunnan sulautu-
mista, jakautumista, yhteisömuodon muutta-
mista tai selvitystilaa koskevan lopputilityk-
sen antamisesta,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, osuuskuntarikkomuksesta sakkoon.
Osuuskuntarikkomuksesta tuomitaan myös
se, joka törkeästä huolimattomuudesta me-
nettelee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla
tavalla.

3 §

Säästökassarikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta
1) harjoittaa säästökassatoimintaa ilman
21 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja vahvistettuja
sääntöjä tai menettelee mainitun luvun
20 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
2) vastaanottaa jäsensijoituksia vastoin
21 luvun 7 §:ssä tarkoitettuja jäsentilin ehtoja,
taikka
3) vastoin tämän lain säännöksiä käyttää
toiminimessään tai muuten toimintaansa
osoittamaan ″säästökassa″-nimitystä,
on tuomittava säästökassarikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi, jollei teko ole vähäinen tai siitä ei
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta.

4 §

Säästökassarikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo 21 luvun 6, 13 tai 14 §:n
säännöksiä säästökassatoiminnan markki-
noinnista, osavuosikatsauksesta, vuosikatsa-

uksesta, tilinpäätöksestä ja tilinpäätöstiedot-
teesta,
2) laiminlyö 21 luvun 11 tai 15 §:ssä

säädetyn tiedonantovelvollisuuden, taikka
3) muutoin kuin 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla

rikkoo osuuskunnan säästökassatoimintaa
koskevia sääntöjä,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai

muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, säästökassarikkomuksesta sakkoon.
Säästökassarikkomuksesta tuomitaan myös

se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta
rikkoo 21 luvun 21 §:n säännöksiä.

5 §

Säästökassatoimintaa koskevan salassapito-
velvollisuuden rikkominen

Rangaistus 21 luvun 19 §:ssä tarkoitetun
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuo-
mitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 ja 2 §:n
mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta.

23 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Oikeuspaikka

Sen estämättä, mitä riita-asioiden oikeus-
paikasta säädetään, 20 luvun 4 tai 5 §:ssä
tarkoitetun korvauskanteen saa panna vireille
osuuskunnan kotipaikan tuomioistuimessa.
Sama tuomioistuin voi käsitellä myös rikok-
seen perustuvan korvausvaatimuksen sekä
12 luvun 12 tai 13 §:ssä, 16 luvun 12 §:n
3 momentissa, 17 luvun 4 §:ssä tai 18 luvun
5 §:ssä tarkoitetun kanteen siitä, onko velkoja
saanut maksun tai turvaavan vakuuden saa-
tavastaan.

2 §

Tiedoksianto osuuskunnalle

Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan
osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu
tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohta-
jalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai

4166 N:o 1488



yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.
Jollei osuuskunnalla ole kaupparekisteriin
merkittyä hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa
tai muuta, jolla on oikeus yksin tai yhdessä
toisen kanssa kirjoittaa osuuskunnan toimi-
nimi, tiedoksi antamisessa osuuskunnalle
noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeuden-
käymiskaaren 11 luvun 7 §:ssä säädetään.
Jos hallitus tahtoo panna vireille kanteen
osuuskuntaa vastaan, sen on kutsuttava osuus-
kunnan kokous koolle valitsemaan asiamies
edustamaan osuuskuntaa. Haaste katsotaan
tällöin osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on
esitetty osuuskunnan kokouksessa.
Jos hallitus tahtoo moittia osuuskunnan
kokouksen päätöstä, kannevaltaa ei ole 4
luvun 26 §:n 2 momentin mukaisesti mene-
tetty, jos kutsu osuuskunnan kokoukseen,
jossa asiamies asetetaan, on toimitettu kolmen
kuukauden kuluessa siitä osuuskunnan koko-
uksesta, jonka päätöstä kanne koskee.

3 §

Täytäntöönpanokielto

Kun osuuskunnan kokouksen päätöksen
moittimista koskeva kanne on pantu vireille,
tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta en-
nen asian ratkaisemista määrätä, ettei päätöstä
saa panna täytäntöön. Tuomioistuin voi myös
antaa tällaisen määräyksen väliaikaisesti,
kunnes asia tulee tuomioistuimen käsiteltä-
väksi. Tuomioistuin voi, jos aihetta siihen
ilmaantuu, peruuttaa antamansa määräyksen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ratkai-
susta ei saa erikseen valittaa. Ratkaisusta on
viran puolesta viivytyksettä annettava rekis-
teriviranomaiselle tieto, jos osuuskunnan ko-
kouksen päätös on sellainen, että siitä lain
mukaan on tehtävä ilmoitus rekisteröimistä
varten.

4 §

Välimiesmenettely

Jos sääntöjen mukaan riita toisaalta osuus-
kunnan ja toisaalta hallituksen tai hallinto-
neuvoston tai niiden jäsenen, toimitusjohta-
jan, tilintarkastajan tai jäsenen välillä on
välimiesten ratkaistava, sitä koskevalla mää-
räyksellä on sama vaikutus kuin välityssopi-
muksella.
Jos osuuskunnan ja hallituksen välinen riita

siirretään välimiesten ratkaistavaksi, nouda-
tetaan, mitä 2 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään
asiamiehen asettamisesta ja määräajan laske-
misesta.

5 §

Rekisteriviranomainen ja ilmoitukset sille

Tässä laissa tarkoitettuna rekisteriviran-
omaisena toimii patentti- ja rekisterihallitus.
Osuuskunnasta rekisteriviranomaiselle an-

nettavista ilmoituksista ja tiedonannoista on
sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
voimassa, mitä niistä muualla säädetään.

24 luku

Voimaantulo

1 §

Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1489

osuuskuntalain voimaanpanosta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset

1 §

Voimaantulo

Osuuskuntalaki (1488/2001), jäljempänä
uusi laki, tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002. Uudella lailla kumotaan 28
päivänä toukokuuta 1954 annettu osuuskun-
talaki (247/1954), siihen myöhemmin tehtyi-
ne muutoksineen, jäljempänä vanha laki.
Uutta lakia sovelletaan myös ennen sen
voimaantuloa kaupparekisteriin ilmoitettuun
osuuskuntaan, jollei tästä laista muuta johdu.

2 §

Konsernisuhde

Uuden lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua
tytäryhteisöä koskee soveltuvin osin, mitä
muualla säädetään osuuskunnan tytäryhtei-
söstä.

3 §

Perustaminen

Osuuskunnan perustamiseen ja rekiste-

röimiseen sovelletaan vanhaa lakia, jos pe-
rustamiskirja on allekirjoitettu viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2001 ja perustaminen
ilmoitetaan rekisteröitäväksi viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2002 ja jollei tästä
laista muuta johdu.

4 §

Uuden lain vastaiset sääntömääräykset

Sääntöihin sisältyvän, uuden lain vastaisen
määräyksen sijasta noudatetaan uuden lain
säännöksiä, jollei tässä laissa toisin säädetä.
Uuden lain vastaisten sääntöjen muutos

uuden lain mukaisiksi on ilmoitettava rekis-
teröitäväksi samalla, kun muu sääntöjen muu-
tos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Ilmoitus on
kuitenkin tehtävä viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2006. Jäljempänä 10 §:ssä tarkoi-
tetussa sääntöjen muuttamista koskevassa
ilmoituksessa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa
uuden lain vastaisen sääntöjen määräyksen
muuttamisesta uuden lain mukaiseksi. Rekis-
teriviranomainen voi asettaa osuuskunnalle
uhkasakon tässä momentissa tarkoitetun vel-
voitteen täyttämisen tehosteeksi.
Uuden lain vastaisia sääntöjä ei voida

rekisteröidä 31 päivän joulukuuta 2001 jäl-

HE 176/2001
TaVM 21/2001
EV 217/2001
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keen tehdyn ilmoituksen perusteella, jollei
tästä laista muuta johdu.

Jäsenyys, osuuskunnan kokous ja edustajisto

5 §

Jäsenyys ja jäsenluettelo

Jos hallitus tai muu osuuskunnan elin on
päättänyt jäsenen erottamisesta ennen 1 päi-
vää tammikuuta 2002, erottamiseen sovelle-
taan vanhaa lakia.
Jäsenen osoitetta ei tarvitse merkitä jäsen-
luetteloon, jos jäseneksi ottamisesta päätetään
ennen 1 päivää tammikuuta 2002.
Jos jäseneksi ottamista koskeva vanhan lain
19 §:n 2 momentissa ja uuden lain 3 luvun
2 §:n 2 momentissa tarkoitettu sääntöjen
määräys on ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen
1 päivää tammikuuta 2002, tällaiseen mää-
räykseen sovelletaan vanhan lain 19 §:n 2
momenttia ja 25 §:n 2 momenttia 31 päivään
joulukuuta 2003.

6 §

Osuuskunnan kokous

Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 tehtyyn
osuuskunnan kokouksen päätökseen, pöytä-
kirjaan ja päätöksen rekisteröintiin sekä pää-
tökseen perustuvaan jäsenen ylimääräiseen
eroamis- ja palautusoikeuteen ja vahingon-
korvausvastuuseen ja päätöksen moittimiseen
sovelletaan vanhaa lakia, jollei tästä laista
muuta johdu.

7 §

Kokouskutsu

Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 toimi-
tettavaan osuuskunnan kokousta koskevaan
kokouskutsuun sovelletaan vanhaa lakia, jol-
lei tästä laista muuta johdu. Sama koskee
asiakirjoja, jotka on pidettävä jäsenten näh-
tävinä ennen uuden lain voimaantuloa.

8 §

Jäsenen asiamies ja tytäryhteisön äänioikeus

Uuden lain 4 luvun 6 §:n 2 momentin

ensimmäisen virkkeen säännöstä jäsenen oi-
keudesta käyttää asiamiestä sovelletaan 1 päi-
västä tammikuuta 2004 osuuskuntaan, jonka
perustamiskirja on laadittu ennen 1 päivää
tammikuuta 2002.
Uuden lain 4 luvun 5 §:n 2 momentin

rajoitusta osallistumisesta osuuskunnan ko-
koukseen sovelletaan ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2002 jäseneksi otettuun tytäryhteisöön
ja säätiöön 1 päivästä tammikuuta 2004.

9 §

Sääntöjen muuttaminen

Jos osuuskunnan kokous tekee uutta lakia
koskevan hallituksen esityksen antamisen
jälkeen uuden lain mukaisen päätöksen, jota
kokous ei voi tehdä vanhan lain mukaan,
päätös on pätevä, jos se tehdään uuden lain
mukaisesti. Tällaisen päätöksen tekemistä
koskevassa kokouskutsussa on lisäksi mai-
nittava uuteen lakiin perustuvasta asiakirjojen
nähtävinä pitämisestä. Kanne päätöksen ju-
listamiseksi pätemättömäksi tai sen muutta-
miseksi on pantava vireille uuden lain 4 luvun
26 §:ssä säädetyn määräajan kuluessa uuden
lain voimaantulosta.
Jos vanhan lain 53 §:ssä tarkoitettu sään-

töjen määräys jäsenten erisuuruisesta ääni-
määrästä on ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen
1 päivää tammikuuta 2002, määräyksen
muuttamista koskeva päätös on pätevä, jos
sitä kannattavat osuuskunnan kokouksessa
jäsenet, jotka edustavat vähintään kahta kol-
masosaa annetuista äänistä, eikä säännöissä
määrätä tiukemmista päätösvaatimuksista.
Päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2006 tai se
raukeaa. Sama koskee tällaisen osuuskunnan
sääntöjen muuttamista siten, että jäsenten
erisuuruista äänimäärää voidaan muuttaa
uuden lain 4 luvun 20 §:n 5 momentissa
tarkoitetulla enemmistöpäätöksellä.
Päätös sääntöihin otettujen, sääntöjen

muuttamista koskevien määräysten muutta-
misesta siten, että säännöistä poistetaan kah-
den kokouksen päätöksentekoa koskeva vaa-
timus vanhan lain 63 §:n 2 tai 3 momentissa
tai 103, 152 tai 158 a §:ssä tarkoitetun asian
taikka osuusmaksun korottamisen osalta, on
pätevä, jos päätöstä kannattavat yhdessä
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osuuskunnan kokouksessa jäsenet, jotka edus-
tavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista
äänistä. Sääntöjen muuttamisesta voidaan
päättää tällä tavalla, jos kokouskutsuun ja
jäsenten nähtävinä pidettäviin asiakirjoihin
sovelletaan uuden lain säännöksiä ja koko-
uskutsu toimitetaan viimeistään kuukautta
ennen kokousta. Päätös on ilmoitettava re-
kisteröitäväksi viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2003 tai se raukeaa.
Uuden lain mukaisesti tehtävä päätös
osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta voi-
daan ilmoittaa rekisteröitäväksi ennen uuden
lain voimaantuloa ja rekisteröidä siten, että
sääntöjen muutos tulee voimaan samana
päivänä kuin uusi laki.

10 §

Euron käyttöönotto

Osuuskunnan osuusmaksu, vararahasto ja
muut sääntöjen määräykset voivat olla Suo-
men markan määräisiä, jos osuuskunnan
perustamiskirja on allekirjoitettu ennen 1
päivää tammikuuta 2002. Vararahaston vä-
himmäismäärä ja uudessa laissa euromääräi-
senä ilmoitettu rahamäärä muunnetaan Suo-
men markoiksi Euroopan unionin neuvoston
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
123 artiklan 4 kohdan nojalla antaman lopul-
lisen vaihtokurssin mukaisesti.
Osuuskunnan kokouksen päätös osuusmak-
sua koskevien sääntöjen määräyksissä mai-
nittujen markkamäärien muuttamisesta euro-
määräisiksi on pätevä, jos päätöstä kannatta-
vat yhdessä osuuskunnan kokouksessa jäse-
net, jotka edustavat yli puolta annetuista
äänistä tai, jos äänet menevät tasan, puheen-
johtaja yhtyy päätökseen. Päätös on ilmoitet-
tava rekisteröitäväksi viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2006 tai se raukeaa.
Päätös sääntöjen muuttamisesta siten, että
osuusmaksua korotetaan tai alennetaan lähim-
pään ylempänä tai alempana olevaan tasalu-
kuun taikka niiden välillä olevaan euron
kymmenesosaan tai neljäsosaan tai tasasent-
tiin, on pätevä, jos se tehdään ja ilmoitetaan
rekisteröitäväksi 2 momentissa säädetyllä
tavalla. Tällainen päätös voidaan tehdä osuus-
maksun euromääräiseksi muuntamisen yhtey-
dessä tai sen jälkeen. Osuusmaksun alenta-

misesta voidaan päättää tällä tavalla vain, jos
osuusmaksusta maksetun määrän ja alennetun
osuusmaksun erotus voidaan kokonaan pa-
lauttaa jäsenille. Päätös on ilmoitettava re-
kisteröitäväksi viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2006 tai se raukeaa.
Jos lisäosuusmaksuja koskeva sääntöjen

määräys on ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen
1 päivää tammikuuta 2002, osuuskunnan
kokous voi päättää lisäosuusmaksua koske-
vien markkamäärien muuttamisesta euromää-
räisiksi 2 momentissa säädetyllä tavalla ja
lisäosuusmaksun alentamisesta 3 momentissa
säädetyllä tavalla. Pätevän päätöksen edelly-
tyksenä on lisäksi, että päätöstä kannattavat
myös ne lisäosuuden omistajat, jotka edus-
tavat 2 momentissa säädettyä enemmistöä
kokouksessa annetuista lisäosuuden omista-
jien äänistä. Sama koskee sellaisen sijoitus-
osuuden nimellisarvon muuttamista euromää-
räiseksi ja nimellisarvon alentamista, jota
vastaavasta sijoitusosuuspääomaerästä on
päätetty ennen 1 päivää tammikuuta 2002.

11 §

Edustajisto

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2002 on
ilmoitettu rekisteröitäväksi sääntöjen määräys
kuutta vuotta pidemmästä edustajiston toimi-
kaudesta, päätökset sääntöjen muuttamisesta
uuden lain mukaisiksi ja uuden edustajiston
valinnasta on ilmoitettava rekisteröitäviksi
viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2008.

Johto, tilinpäätös ja tilintarkastajat

12 §

Hallituksen valinta

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2002 on
ilmoitettu rekisteröitäväksi sääntöjen määräys
hallituksen jäsenten asettamisesta vanhan lain
68 §:n 2 momentissa tarkoitetussa järjestyk-
sessä eikä tällaisia jäseniä ole asetettu sään-
nöissä määrätyllä tavalla, uuden lain 5 luvun
1 §:n 4 momentissa säädetty kuukauden mää-
räaika lasketaan 1 päivästä tammikuuta 2002.
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13 §

Hallinnon hoitaja

Vanhan lain 80 §:ssä tarkoitettuja sääntöjen
määräyksiä hallinnon hoitajasta sovelletaan,
kunnes sääntöjä ensimmäisen kerran muute-
taan. Määräyksiä sovelletaan kuitenkin enin-
tään 31 päivään joulukuuta 2006.

14 §

Päätökset ja pöytäkirjat

Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 tehtyyn
hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksen
päätökseen ja pöytäkirjaan sovelletaan vanhaa
lakia.

15 §

Johdon korvausvastuu

Osuuskunnan johtoon kuuluvan vahingon-
korvausvastuuseen, joka perustuu tekoon tai
laiminlyöntiin ennen 1 päivää tammikuuta
2002, sovelletaan vanhaa lakia.

16 §

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

Tilinpäätökseen sovelletaan tilinpäätöstä
koskevia uuden lain säännöksiä viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2001 jälkeen seuraa-
vaksi alkavalta tilikaudelta. Ennen uuden lain
soveltamiseen siirtymistä laadittavaan tilin-
päätökseen sovelletaan vanhan lain säännök-
siä.
Jos emo-osuuskunta jakaa varoja jäsenille
taikka lisäosuuksien ja sijoitusosuuksien
omistajille taikka palauttaa pääomalainan
pääomaa tai maksaa sen korkoa tai muuta
hyvitystä, emo-osuuskunnan velvollisuus laa-
tia konsernitilinpäätös alkaa kuitenkin 1 päi-
vänä tammikuuta 2002.
Jos sen tilikauden viimeinen päivä, jolta
laadittavaan tilinpäätökseen osuusmaksun pa-
lautus perustuu, on ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2002, osuuskunnan ei kuitenkaan tar-
vitse laatia konsernitilinpäätöstä tällaisen
osuusmaksun palautusta varten.
Jos osuuskunta on laiminlyönyt ennen

1 päivää tammikuuta 2002 syntyneen velvol-
lisuuden toimittaa tilinpäätöksensä rekisteri-
viranomaiselle, laiminlyöntiin sovelletaan
vanhan lain 106 §:ää 31 päivään joulukuuta
2002.

17 §

Tilintarkastajat

Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 valitun
tilintarkastajan toimikausi päättyy vanhan lain
mukaisesti.

Varojen käyttäminen, vararahasto, osuudet,
lisäosuudet ja sijoitusosuudet

18 §

Varojen käyttäminen ja vararahasto

Vararahaston ja ylikurssirahaston alenta-
miseen sovelletaan vanhaa lakia 28 päivään
helmikuuta 2002.
Jos vararahastoa on ennen 1 päivää tam-

mikuuta 2002 alennettu tappion kattamiseksi,
vanhan lain 37 §:n 3 momentin säännöstä
ylijäämän jakorajoituksesta sovelletaan 31
päivään joulukuuta 2002.
Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 annet-

tuihin lainoihin, varoihin ja vakuuksiin ei
sovelleta uuden lain 8 luvun 7 §:n säännöksiä,
ellei niihin liittyviä ehtoja muuteta 31 päivän
joulukuuta 2001 jälkeen.

19 §

Osuudet ja liittymismaksut

Osuuskunnassa, jonka perustamiskirja on
allekirjoitettu ennen 1 päivää tammikuuta
2002, vapaaehtoisten osuuksien antamiseen
sovelletaan vanhan lain 26 §:ää 31 päivään
joulukuuta 2006 asti.
Vapaaehtoisten osuuksien antamisvelvolli-

suutta koskevaa sääntöjen määräystä ei tar-
vitse muuttaa uuden lain 9 luvun 3 §:n
4 momentin mukaiseksi, jos määräys on
ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen 1 päivää
tammikuuta 2002.
Jos osuusmaksua on ennen 1 päivää tam-

mikuuta 2002 alennettu tappion kattamiseksi,
vanhan lain 37 §:n 2 momentin säännöstä
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ylijäämän jakorajoituksesta sovelletaan 31
päivään joulukuuta 2002.
Vanhan lain 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettua pääsymaksua koskevaan sääntö-
jen määräykseen sovelletaan uuden lain sään-
nöksiä liittymismaksusta, jos määräys on
ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen 1 päivää
tammikuuta 2002. Ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2002 rekisteröitäväksi ilmoitettua pää-
sy- tai muuta liittymismaksua koskevaa sään-
töjen määräystä ei tarvitse muuttaa uuden lain
mukaiseksi.
Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 annet-
tuun osuuteen perustuvan osuuskunnan saa-
tavan luovuttamiseen ja panttaamiseen sovel-
letaan vanhaa lakia.

20 §

Osuusmaksun palautus

Jos sen tilikauden viimeinen päivä, jolta
laadittavaan tilinpäätökseen osuusmaksun pa-
lautus perustuu, on ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2002, palautettavan määrän laskemi-
seen sovelletaan vanhaa lakia.

21 §

Lisäosuusmaksut ja sijoitusosuudet

Jos lisäosuusmaksuja koskeva sääntöjen
määräys on ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen
1 päivää tammikuuta 2002, osuuskunta voi
antaa tällaisen määräyksen perusteella uusia
lisäosuuksia 31 päivään joulukuuta 2006.
Määräystä ei tarvitse muuttaa uuden lain
mukaiseksi.
Jos sijoitusosuuspääomasta tai sen korot-
tamisesta on päätetty ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2002, sijoitusosuuspääoman ja sen
korotuksen rekisteröintiin sovelletaan vanhan
lain säännöksiä. Osuuskunnan täysin makset-
tu sijoitusosuuspääoma on kuitenkin ilmoi-
tettava rekisteröitäväksi viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2002. Vanhan lain perusteel-
la annetun sijoitusosuuden ehtoihin sovelle-
taan vanhaa lakia, jollei tässä laissa toisin
säädetä tai säännöissä toisin määrätä. Jos
sijoitusosuuteen oikeuttavan optiolainan tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta on päätetty
ennen 1 päivää tammikuuta 2002, lainan

rekisteröintiin sovelletaan vanhaa lakia. Täl-
laisen lainan ottamista koskeva päätös on
kuitenkin ilmoitettava rekisteröitäväksi vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2003, jollei
lainaa ole sitä ennen ilmoitettu rekisteröitä-
väksi. Jos päätös lainan ottamisesta on tehty
ennen 1 päivää tammikuuta 2002, mutta
lainan merkintäaika alkaa mainittuna päivänä
tai sen jälkeen, lainaan sovelletaan uuden lain
säännöksiä rekisteröinnistä kuitenkin siten,
että uuden lain 12 luvun 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettu määräaika lasketaan 1 päivästä
tammikuuta 2002 lähtien. Tällaista sijoitus-
osuutta, optiolainaa ja vaihtovelkakirjaa kos-
kevaa sääntöjen määräystä ei tarvitse muuttaa
uuden lain mukaiseksi.
Vanhan lain perusteella annetuista lisä-

osuuksista ja sijoitusosuuksista osuuskunnalle
maksettu määrä otetaan huomioon osuusmak-
susta palautettavaa määrää laskettaessa siten
kuin vanhassa laissa säädetään ja osuuskun-
nan säännöissä määrätään. Sijoitusosuuspää-
oman alentamista koskevan osuuskunnan ko-
kouksen päätöksen täytäntöönpanoon sovel-
letaan vanhaa lakia 28 päivään helmikuuta
2002. Jos lisäosuuspääomaa tai sijoitusosuus-
pääomaa on alennettu tappion kattamiseksi
ennen 1 päivää tammikuuta 2002, vanhan lain
163 c §:ssä ja 188 §:n 3 momentissa säädet-
tyjä ylijäämän jakorajoituksia sovelletaan 31
päivään joulukuuta 2002.
Osuuskunnan kokous voi päättää vanhaan

lakiin perustuvien lisäosuusmaksuja ja sijoi-
tusosuuspääomaa koskevien sääntöjen mää-
räysten poistamisesta säännöistä siten kuin
vanhassa laissa säädetään, jos päätös ilmoi-
tetaan rekisteröitäväksi viimeistään 31 päivä-
nä joulukuuta 2003.

Yritysrakenteen muuttaminen ja säästökassa-
toiminta

22 §

Sulautuminen ja yhteisömuodon muuttaminen

Sulautumiseen sovelletaan vanhaa lakia,
jos sulautumissopimus on hyväksytty jossa-
kin sulautumiseen osallistuvassa osuuskun-
nassa ennen 1 päivää tammikuuta 2002.
Osuuskunnan muuttamiseen osakeyhtiöksi

sovelletaan vanhaa lakia, jos osuuskunnan
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kokous on päättänyt yhteisömuodon muutta-
misesta ennen 1 päivää tammikuuta 2002.
Sulautumista tai yhteisömuodon muutta-
mista koskevan osuuskunnan kokouksen pää-
töksen täytäntöönpanoon sovelletaan vanhaa
lakia 28 päivään helmikuuta 2002. Jakautu-
mista koskevan osuuskunnan kokouksen pää-
töksen täytäntöönpanoon vaadittavaa lupaa
voidaan hakea rekisteriviranomaiselta 1 päi-
västä maaliskuuta 2002.

23 §

Selvitystila ja rekisteristä poistaminen

Jos osuuskunnan jäsenmäärän lisäämiselle
varattu vanhan lain 102 §:ssä mainittu aika on
päättynyt ennen 1 päivää tammikuuta 2002 ja
jäsenmäärä on edelleen kolmea pienempi,
selvitystilaa koskevaan päätökseen ja sen
laiminlyöntiin sovelletaan vanhan lain 102 ja
108 §:ää.
Jos selvitysmiehet esittävät uuden lain
19 luvun 17 §:ssä tarkoitetun lopputilityksen
osuuskunnan kokoukselle ennen 1 päivää
tammikuuta 2002, vanhaa lakia sovelletaan
jako-osan nostamiseen 31 päivään joulukuuta
2006.
Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 kauppa-
rekisteriin merkitty osuuskunta, jonka kon-
kurssi on rauennut varojen puutteeseen, voi-
daan poistaa rekisteristä osuuskunnan pyyn-
nöstä. Poistamisen edellytyksenä on, että
osuuskunta ei harjoita liiketoimintaa eivätkä
osuuskunnan varat riitä selvityskulujen suo-
rittamiseen tai varojen määrästä ei saada
tietoa sekä että jäsen, velkoja tai muu ei
ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenet-
telyn kustannuksista.

Jos osuuskunta on poistettu rekisteristä
ennen 1 päivää tammikuuta 2002, osuuskun-
nan varoja ei saa jakaa uuden lain 19 luvun
27 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennen 1 päivää
tammikuuta 2007.
Selvitystilaa tai rekisteristä poistamista

koskevaan hakemukseen, julkiseen haastee-
seen ja asiaa koskevaan viranomaisen pää-
tökseen sovelletaan vanhaa lakia 28 päivään
helmikuuta 2002.

24 §

Säästökassatoiminta

Osavuosikatsausta koskevia uuden lain
säännöksiä sovelletaan osavuosikatsaukseen
viimeistään 31 päivän joulukuuta 2001 jäl-
keen seuraavaksi alkavalta tilikaudelta tai sen
osalta.
Säästökassatoiminnan tarkastusta koskevia

uuden lain säännöksiä sovelletaan tarkastuk-
seen viimeistään 31 päivän joulukuuta 2001
jälkeen seuraavaksi alkavan tilikauden alusta.
Säästökassatarkastajan vahingonkorvaus-

vastuuseen, joka perustuu tekoon tai laimin-
lyöntiin ennen 1 päivää tammikuuta 2002,
sovelletaan vanhaa lakia.
Säästökassan markkinointia koskevan

uuden lain 21 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetun kiellon asettamiseen sovelletaan
vanhaa lakia 28 päivään helmikuuta 2002.

25 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1490

kaupparekisterilain 10 ja 18 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 10 §,

sellaisena kuin se on osaksi laeissa 373/1981, 1242/1989, 1122/1993 ja 578/1996, sekä
lisätään 18 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 147/1997, uusi 2 momentti seuraavasti:

10 §
Osuuskunnan perusilmoituksessa on mai-
nittava:
1) osuuskunnan toiminimi;
2) perustamiskirjan allekirjoituspäivä;
3) osuuskunnan toimiala;
4) osuuskunnan kotipaikka;
5) osuuskunnan osoite;
6) osuusmaksun määrä;
7) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen
jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;
8) tilintarkastajan, päävastuullisen tilintar-
kastajan ja varatilintarkastajan henkilötiedot;
9) osuuskunnan tilikausi;
10) jos osuuskunnalla on toimitusjohtaja tai
toimitusjohtajan sijainen, kummankin henki-
lötiedot;
11) jos osuuskunnalla on hallintoneuvosto,
sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja
varajäsenen henkilötiedot;
12) jos säännöissä määrätään osuuskunnan
toiminimen kirjoittamisesta, sääntöjen mää-
räys sekä, jos jollekulle on annettu oikeus
toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä
toisen kanssa, hänen henkilötietonsa;

13) jos säännöissä määrätään lisäosuuksis-
ta, lisäosuusmaksun määrä ja lisäosuuksien
lukumäärä tai enimmäismäärä lisäosuuslajeit-
tain;
14) jos säännöissä määrätään sijoitus-

osuuksista, sijoitusosuusmaksun määrä, sijoi-
tusosuuksien lukumäärä tai enimmäismäärä ja
sijoitusosuuspääomasta maksettu määrä sijoi-
tusosuuslajeittain;
15) jos säännöissä määrätään jäsenten

velvollisuudesta suorittaa ylimääräisiä mak-
suja, osuuskuntalain (1488/2001) 14 luvun
1 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot; sekä
16) jos säännöissä määrätään jäsenten

lisämaksuvelvollisuudesta, osuuskuntalain
15 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut tie-
dot.
Osuuspankin perusilmoituksessa on 1 mo-

mentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi mai-
nittava päivä, jona pankin säännöt on vah-
vistettu. Lisäksi on ilmoitettava osuuspankin
liittymisestä osuuspankkilain (1271/1990)
7 a §:n mukaisen osuuspankkien yhteenliitty-
män keskusyhteisön jäseneksi tai siitä eroa-
misesta.
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18 a §
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen käsittelee osuus-
kunnan vararahaston, ylikurssirahaston ja
sijoitusosuuspääoman alentamista, osuuskun-
tien sulautumista, osuuskunnan jakautumista
ja yhteisömuodon muuttamista sekä osuus-
kunnan selvitystilaa koskevat asiat siten kuin
osuuskuntalaissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.
Jos osuuskunta on antanut sijoitusosuuksia
ennen tämän lain voimaantuloa, osuuskunnan
perus- tai muutosilmoituksessa on mainittava

myös sijoitusosuuspääomasta maksettu mää-
rä.
Osuuskunnan tilikausi ja tilintarkastajat on

ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään,
kun osuuskunnalle on lain voimaantulon
jälkeen syntynyt muu kuin osuuskunnan
johtoon kuuluvan henkilön eroamista tai
tehtävän lakkaamista koskeva ilmoitusvelvol-
lisuus. Jos osuuskunta laiminlyö ilmoitusvel-
vollisuuden, rekisteriviranomainen voi asettaa
määräajan, jonka kuluessa osuuskunnan tulee
täyttää ilmoitusvelvollisuus. Jollei osuuskunta
täytä ilmoitusvelvollisuutta asetetussa määrä-
ajassa, ilmoitus, jonka yhteydessä tilikausi ja
tilintarkastajat olisi tullut ilmoittaa, raukeaa.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1491

yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 2001 annetun yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 14 §:n
2 momentti seuraavasti:

14 §

Vastuu ilmoitusten tekemisestä

— — — — — — — — — — — — —
Muutosilmoituksen tekemisestä on osake-
yhtiössä, osuuskunnassa, säästöpankissa, va-
kuutusyhdistyksessä ja valtion liikelaitokses-
sa vastuussa myös toimitusjohtaja, sekä yh-
tiössä, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiö-
lakia (809/1991), ja asumisoikeusyhdistyk-
sessä lisäksi isännöitsijä. Jos yksityinen elin-

keinonharjoittaja tai avoimen yhtiön
yhtiömies taikka kommandiittiyhtiön vas-
tuunalainen yhtiömies kuolee, on myös hänen
kuolinpesänsä osakas, ei kuitenkaan perintö-
kaaren (40/1965) 21 luvun 18 §:ssä tarkoitettu
osakas, vastuussa ilmoituksen tekemisestä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1492

toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun toiminimilain (128/1979) 7 §:n 1 momentin
5 kohta ja 2 momentti sekä 12 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 2 momentti
ja 12 §:n 2 momentti laissa 148/1997, seuraavasti:

7 §
Sen lisäksi, mitä muualla laissa on säädetty,
on toiminimen muodosta voimassa seuraavaa:
— — — — — — — — — — — — —
5) osuuskunnan toiminimessä tulee olla
sana ″osuuskunta″, yhdysosa ″osuus″ tai
lyhennys ″osk″, eikä tällaisessa toiminimessä
saa olla henkilön nimeä eikä jäsenten lisä-
maksuvelvollisuutta koskevaa mainintaa;
— — — — — — — — — — — — —
Yksityisen osakeyhtiön aputoiminimeen ei
saa sisällyttää sanaa ″osakeyhtiö″ tai lyhen-
nystä ″oy″, julkisen osakeyhtiön aputoi-
minimeen sanoja ″julkinen osakeyhtiö″ tai
lyhennystä ″oyj″ eikä osuuskunnan aputoi-
minimeen sanaa ″osuuskunta″, yhdysosaa
″osuus″ tai lyhennystä ″osk″.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentista poiketen sellaisen

sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä,
jota tarkoitetaan osakeyhtiölaissa (734/1978)
tai osuuskuntalaissa (1488/2001), rekisteröin-
tiin perustuva oikeus toiminimeen on voi-
massa päivästä, jona sulautumis- tai jakautu-
missuunnitelma on saapunut rekisteriviran-
omaiselle rekisteröintiä varten. Sama koskee
rekisteröintiin perustuvaa oikeutta toi-
minimeen osuuskuntalaissa tarkoitetun yhtei-
sömuodon muuttamisen yhteydessä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1493

yrityskiinnityslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/1984) 11 §:n 2
momentti, 21 a §, 27 §:n 2 momentti ja 34 §, sellaisina kuin ne ovat 11 §:n 2 momentti, 21 a
ja 34 § laissa 149/1997 sekä 27 §:n 2 momentti laissa 1096/2000, seuraavasti:

11 §

Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset

— — — — — — — — — — — — —
Yrityskiinnityksen voimassaolosta ja kiin-
nityksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön
sulautuessa taikka osakeyhtiön tai osuuskun-
nan jakautuessa on voimassa, mitä asian-
omaista yhteisöä koskevassa laissa säädetään.

21 a §

Kiinnityksen jakaminen

Yrityskiinnitykset, jotka koskevat osake-
yhtiölaissa (734/1978) tarkoitetun jakautuvan
osakeyhtiön kaikkea elinkeinotoimintaan
kuuluvaa irtainta omaisuutta tai on vahvistettu
yhtiön määrättyyn osaan tai määrätyllä alu-
eella harjoitettavaan elinkeinotoimintaan kuu-
luvaan irtaimeen omaisuuteen, voidaan jakau-
tuvan yhtiön hakemuksesta jakaa yhtiön ja
kiinnityksenhaltijoiden sopimalla tavalla ko-
konaan tai osittain vastaanottaville osakeyh-
tiöille. Sama koskee osuuskuntalaissa (1488/

2001) tarkoitetun jakautuvan osuuskunnan
omaisuuteen vahvistetun yrityskiinnityksen
jakamista.
Kiinnitystä ei saa jakaa siten, että se on

voimassa kahden tai useamman yhtiön tai
osuuskunnan omaisuuteen saman sitoumuk-
sen vakuudeksi.

27 §

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen voi poistaa yritys-

kiinnityksen rekisteristä, jos sellaista elinkei-
nonharjoittajaa koskevat merkinnät, jonka
omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu,
poistetaan kaupparekisteristä kaupparekiste-
rilain (129/1979) 24 §:ssä tarkoitetulla taval-
la. Osakeyhtiön tai osuuskunnan omaisuuteen
vahvistettu yrityskiinnitys voidaan poistaa
kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun yhtiö
tai osuuskunta on poistettu rekisteristä osa-
keyhtiölain 13 luvun 5 b §:ssä tai osuuskun-
talain 19 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Ennen kuin kiinnitys poistetaan rekisteristä
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tässä momentissa tarkoitetusta syystä, rekis-
teriviranomaisen on varattava tiedossaan ole-
valle kiinnityksenhaltijalle tilaisuus tulla
kuulluksi.

34 §

Kiinnityksenhaltijan oikeuden turvaaminen

Elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen
on vahvistettu yrityskiinnitys, on velvollinen
viipymättä ilmoittamaan kiinnityksenhaltijal-
le yrityksen tai sen kiinnitetyn osan toiminnan
lopettamisesta, yrityksen tai sen osan tai
yrityksen 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun
omaisuuden luovuttamisesta, yrityksen sulau-

tumisesta, osakeyhtiön tai osuuskunnan ja-
kautumisesta, elinkeinonharjoittajaa koske-
vista 11 §:ssä tarkoitetuista muutoksista, kiin-
nitettyä omaisuutta kohdanneesta 15 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtu-
masta sekä muista kiinnityksenhaltijan oikeu-
teen olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
yrityksessä. Hänen on annettava kiinnityk-
senhaltijalle tämän pyynnöstä myös muut
kiinnitettyä omaisuutta koskevat vakuuden
arvon toteamiseksi tarpeelliset tiedot.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1494

osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/1978) 12 luvun 7 §:n
2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 145/1997, seuraavasti:

12 luku

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö

7 §
— — — — — — — — — — — — —
Rahalainan saa kuitenkin 1 momentin
estämättä antaa lähipiiriin kuuluvalle, jos:
— — — — — — — — — — — — —

2) velallinen on yhtiön kanssa samaan
konserniin kuuluva osakeyhtiö tai osuuskunta
taikka näihin rinnastuva ulkomainen yhteisö;
taikka
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1495

kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 1 §:n 4
ja 5 momentti ja 8 luvun 5 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 629/2001, seuraavasti:

3 luku

Tilinpäätös

1 §

Tilinpäätöksen sisältö

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentin 4 kohdassa
säädetään, kirjanpitovelvollinen saa jättää
toimintakertomuksen laatimatta, jos sekä
päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään
yksi 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista.
Osakeyhtiön tai osuuskunnan on kuitenkin
aina esitettävä liitetietoina ne toimintakerto-
mukselta edellytetyt tiedot, jotka osakeyhtiö-
lain (734/1978) tai osuuskuntalain (1488/
2001) perusteella on ilmoitettava.
Mitä 4 momentissa säädetään, ei sovelleta
julkiseen osakeyhtiöön eikä sellaiseen osake-
yhtiöön tai osuuskuntaan, jonka toimintaker-

tomuksen sisällöstä säädetään muualla kuin
kirjanpitolaissa, osakeyhtiölaissa tai osuus-
kuntalaissa.

8 luku

Erinäiset säännökset

5 §

Kirjanpitoa koskevat säännökset muissa
laeissa

Tämän lain estämättä on kirjanpitovelvol-
lisuudesta ja kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen
julkistamisesta voimassa, mitä niistä erikseen
muualla laissa säädetään tai mitä asianomai-
nen viranomainen on muun lain nojalla
määrännyt. Osakeyhtiön tai osuuskunnan toi-
mintakertomuksen tietojen esittämistapaan
sovelletaan kuitenkin, mitä 3 luvun 1 §:n 4 ja
5 momentissa säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 2001.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran kir-
janpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1

päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen.
Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä lakia
kirjanpitoon sinä tilikautena, joka on kulu-
massa, kun laki tulee voimaan.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1496

konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain
(109/1995) 1 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1095/2000, seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Konkurssiasiamies voi erityisestä syystä
päättää, että valtio ottaa vastatakseen osake-
yhtiön ja osuuskunnan selvitysmenettelyn
kustannuksista. Konkurssiasiamies voi tällöin
määrätä, että selvitysmies laatii yhtiön tai

osuuskunnan toiminnasta konkurssiasiamie-
hen tarkemmin määräämällä tavalla konkurs-
sisäännön (31/1868) 50 b §:n 1 momentissa
tarkoitettua selvitystä vastaavan selvityksen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 1497

eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1528/2001) 2 §:n 8 kohta, 3 §:n 1 momentin 7 kohta ja 11 § seuraavasti:

2 §

Markkinaoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka sää-
detään sen toimivaltaan kuuluviksi:
— — — — — — — — — — — — —
8) osuuskuntalaissa (1488/2001);
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Asian vireillepano

Markkinaoikeudessa tulee vireille:
— — — — — — — — — — — — —
7) osuuskuntalain nojalla käsiteltävä asia
säästökassatoimintaa tarkastavan tilintarkas-
tajan tai sellaisen jäsensijoittajien etujen
valvomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdis-

tyksen hakemuksesta, jonka jäsenistä vähin-
tään puolet on jäsensijoittajia;
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Hakemuksen tiedoksianto säästökassaa
koskevassa asiassa

Markkinaoikeuden on annettava 3 §:n
1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu yhdistyk-
sen hakemus tiedoksi säästökassaa tarkasta-
valle osuuskunnan tilintarkastajalle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2002.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1498

kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/1979) 5 §:n
4 momentti, 13 §, 20 §:n 2 ja 3 momentti sekä 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 4 momentti
asetuksessa 157/1997, 13 § asetuksessa 1411/1993 ja 21 § asetuksessa 1243/1989, seuraavasti:

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiön tai osuuskunnan jakautumisen
täytäntöönpanoa koskevan ilmoituksen perus-
teella tehdään merkintä sekä jakautuvan että
vastaanottavan yhteisön kohdalle.

13 §
Osuuskunnan perusilmoitukseen on liitet-
tävä alkuperäinen perustamiskirja ja osuus-
kuntalain (1488/2001) 2 luvun 3 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan vakuutus. Tarvittaessa ilmoi-
tukseen on liitettävä selvitys osuuskunnan
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen, va-
rajäsenen ja puheenjohtajan, osuuskunnan
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
sekä osuuskunnan tilintarkastajan ja varati-
lintarkastajan valinnasta, selvitys mainittujen
henkilöiden ja tilintarkastusyhteisön suostu-
muksesta tehtävään, hallituksen ja hallinto-
neuvoston puheenjohtajan tehtävää lukuun
ottamatta, sekä selvitys toiminimen kirjoitta-
misoikeuden antamisesta.
Jos osuuskunnan säännöille on saatava
asianomaisen viranomaisen vahvistus, perus-
ilmoitukseen on myös liitettävä alkuperäisenä
tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennök-
senä sääntöjen vahvistamista koskeva päätös.

Jos kauppa- ja teollisuusministeriö on
antanut osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n 1
momentissa tai 15 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun luvan, ilmoitukseen on liitettävä selvitys
luvan antamisesta.

20 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos sulautuminen sulautumissuunnitelman

rekisteröinnin jälkeen raukeaa, on sulautuvan
yhtiön tehtävä tästä muutosilmoitus.
Sulautumisen yhteydessä vastaanottavaa

yhtiötä koskeva muutosilmoitus tai perustet-
tavaa uutta yhtiötä koskeva perusilmoitus on
tehtävä samanaikaisesti sulautumisen täytän-
töönpanosta tehtävän muutosilmoituksen
kanssa.

21 §
Osuuskuntalain sulautumista koskevissa

säännöksissä määrätyt osuuskuntien ja osa-
keyhtiöiden ilmoitukset rekisteriviranomai-
selle on tehtävä vastaanottavan ja jokaisen
sulautuvan yhteisön yhteisellä ilmoituksella,
jollei osuuskuntalaissa toisin säädetä.
Sulautumisen yhteydessä vastaanottavaa

osuuskuntaa koskeva muutosilmoitus tai pe-
rustettavaa uutta osuuskuntaa koskeva perus-
ilmoitus on tehtävä samanaikaisesti sulautu-

4185



misen täytäntöönpanosta tehtävän muutosil-
moituksen kanssa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1499

yrityskiinnitysasetuksen 12 ja 13 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
muutetaan 30 päivänä syyskuuta 1985 annetun yrityskiinnitysasetuksen (778/1985) 12 §:n
1 momentin 6 kohta ja 13 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 158/1997, seuraavasti:

12 §
Muistutustietoina merkitään rekisteriin:
— — — — — — — — — — — — —
6) kaupparekisteriin merkityn elinkeinon-
harjoittajan sulautuminen sekä yhteisön ja-
kautuminen;
— — — — — — — — — — — — —

13 a §
Merkintä jakautumisesta tehdään sekä ja-
kautuvan että vastaanottavan yhteisön rekis-
teritietoihin.
Merkinnät sellaisista jakautuvan yhteisön

omaisuuteen kohdistuvista voimassa olevista
kiinnityksistä ja muistutustiedoista, jotka jae-
taan vastaanottavalle yhteisölle, siirretään
vastaanottavan yhteisön rekisteritietoihin.
Kun yhteisö jakautuu, hakemukseen, joka

koskee kiinnitysten jakoa ja etuoikeusjärjes-
tyksen järjestämistä, noudatetaan soveltuvin
osin, mitä kiinnitysten keskinäisen etuoikeu-
den muuttamisesta säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
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