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Joroisniemen valokuituosuuskunta 
 

SÄÄNNÖT  
 
 
1 § Toiminimi ja kotipaikka 

Osuuskunnan toiminimi on Joroisniemen valokuituosuuskunta. 
Osuuskunnan kotipaikka on Joroisniemi, Joroinen. 

 
2 § Toimiala ja tarkoitus 

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä tietoliikenneyhteyksiä 
joko itse taikka osittain tai kokonaan omistamiensa yritysten välityksellä. Osuuskunta huo-
lehtii verkon hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta. Osuuskunta 
voi hankkia, rakentaa, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa 
tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunnan hallinnoima tietoliikenneverkko toimii 
näiden sääntöjen antamissa puitteissa avoimena verkkona sen käyttäjille ja palvelutarjo-
ajille. Osuuskunta voi ostaa, välittää ja tuottaa tietoliikenneverkkoon liittyviä palveluja ja 
laitteita, sekä siihen liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja, ohjelmistoja ja laitteita sekä 
tuottaa mediapalveluita. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, ar-
vopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös hallinnoida hankkeita. Osuuskun-
nan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi osuuskunta toimillaan pitää Joroisniemen valokuituosuus-
kunnan suomalaisten omistuksessa. Lisäksi suojellakseen toimiaan ja jäsentensä etujaan 
osuuskunta tekee voitavansa, ettei se joudu kuten esim. TTIP (Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership) -sopimuksen ja ISDS (Investor-State Dispute Settlement) –menette-
lyn tai vastaavan kaltaisten toimien kohteeksi eikä myöskään niiden välikappaleeksi. 

 
3 § Jäsenyys ja jäsenyydestä eroaminen 

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä oikeustoimikelpoisia hen-
kilöitä tai rekisteröityjä oikeushenkilöitä. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä 
kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun 
hakija on maksanut osuusmaksun. Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjal-
lisesti osuuskunnalle. Jäsen voi jättää kirjallisen eroilmoituksensa aikaisintaan kolmen (3) 
vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, asia voi-
daan alistaa osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi. 

 
4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet 

Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntävaltaansa osuuskunnan kokouksissa. Jäsenellä on oi-
keus, mutta ei velvollisuus, hankkia verkkoliittymä (valokuituverkkoliittymä) tai useampia 
verkkoliittymiä osuuskunnan verkkoon. Jäsen on velvollinen verkkoliittymiä hankkiessaan 
hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän verkkoliittymäsopimuksen sekä 
noudattamaan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan palvelujen 
toimitusehtoja ja hinnastoa. Osuuskunnan on tarjottava palvelujaan ja etuja ensisijaisesti 
jäsenilleen. Yksi osuus oikeuttaa yhteen ääneen. 
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Jäsen on velvollinen  
1) liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän 

sopimuksen verkkoon liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä 
2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuus-

kunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa 
3) luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiin-

teistöille johtavien osuuskunnan verkon rakenteiden, johtojen ja laitteiden rakenta-
mista, korjaamista ja uusimista varten 

4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata 
ja uusia maallaan myös muita kuin kohdassa 3) mainittuja verkon rakenteita, johtoja ja 
laitteita 

5) sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkkoon lii-
tetyt johdot, laitteet ja rakenteet. 

 
5 § Valokuituosuuskunnan saamiset 

Liittymä on kiinteistökohtainen. Jos valokuitu osuuskunnalla on saamisia osakkaalta tai 
kiinteistön haltijalta, eikä saatavista ole päästy sopimukseen on hallituksella oikeus kyt-
keä kiinteistö irti verkosta. Tai kun kiinteistö vaihtaa omistajaa ja edellisellä omistajalla 
/ haltijalla on maksuja rästissä, hallitus voi kieltäytyä hyväksymästä siirron saajaa jäse-
neksi ja kytkeä kiinteistö irti valokuitu verkosta, olla toimittamasta yhteyksiä uudelle 
omistajalle / haltijalle. Molemmissa tapauksissa takaisin kytkentä tapahtuu vasta, kun 
kaikki saatavat korkoineen ja mahdollisine muine sanktioineen (verkosta irrotus ja ta-
kaisinkytkentä kulut yms.) ovat kokonaisuudessaan suoritettu.  

 
6 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu  

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista vel-
voitteista.  

 
7 § Osuus, osuusmaksu ja jäsenyys 

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista omistamaansa liittymää kohti. Osuu-
den nimellisarvo on sata (100) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa 
yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväk-
symisestä lukien.  
Osuusmaksu voidaan siirtää kiinteistön uudelle omistajalle kiinteistön omistajan vaihtu-
essa. Jäsenyys ei siirry osuusmaksun mukana. Jäsenyyden siirrosta on tehtävä kirjallinen 
hakemus 6 kk omistajan vaihdoksesta. Kuolinpesät yhden vuoden kuluessa jäsenen kuole-
masta. 

 
8 § Liittymismaksu 
 

Liittyessään osuuskuntaan jäsen maksaa osuuskunnan liittymismaksun. Jokaista erillistä 
verkon liittymää kohden maksetaan oma liittymismaksu. Liittymismaksun suuruuden 
määrää aina hallitus käyttäen perusteena yhtä erillistä liittymää kohti jakautuvaa osuutta 
laitoksen rakennuskustannuksista ottaen huomioon kiinteistön laatu, koko, tarkoitus sekä 
hankkeen rahoitus. Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen määräämissä 
erissä ja aikoina. Liittymismaksu voi olla erisuuruinen eri hankealueilla ja hankkeissa. 
Osuuskunnan hallituksella on oikeus päättää erityisliittymistä, joista ei peritä 
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liittymismaksua ja oikeus päättää erityisliittymien liittymisliittymisehdot. Erityisliittymää 
ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Tapauksessa, jossa kiinteistön liittymän rakennus on 
poistettu pysyvästi käytöstä ja maasto on siistitty tasaiseksi (rakennusviranomaisen lau-
sunto), osuuskunnan jäsen voi hakea liittymismaksun palautusta hallitukselta. Palautetta-
vasta liittymismaksusta vähennetään liittymän purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Ta-
kaisinmaksu suoritetaan liittymän irtisanomisesta laskettuna seuraavan kalenterivuoden 
lopussa. Liittymismaksun edut voidaan myös siirtää kiinteistön luovutuksen yhteydessä 
liittymän uudelle omistajalle ja/tai haltijalle. Liittymämaksun mahdollinen palautus ei ole 
sidottu kustannusindekseihin tai palautushetkellä voimassa olevaan liittymämaksuun. 
 

9 §   Tietoliikenneyhteyksien ylläpitoon kerättävä maksu 
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun pe-
rimisestä jäseniltä toiminnan aikana kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja kor-
jaamista tai uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä eh-
dolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.   

  

Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan 
kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan pal-
veluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä maksua voidaan 
kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yh-
teensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.   

  
 
10 § Vapaaehtoinen osuus 

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen 
mukaan, mitä osuuskunnan kokous siitä päättää. Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten 
osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään 3 vuotta tällaisen osuuden an-
tamisesta. Vapaaehtoinen osuus tuo samat oikeudet ylijäämään, rahastokorotukseen ja 
säästöön kuin pakollinenkin osuus. Vapaaehtoinen osuus ei anna muita oikeuksia, jä-
senetuja eikä ääniä. 
 

11 § Osuuskunnan kokoukset 
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. 
Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia (ns. vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouk-
sia. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jäseneltä voidaan 
kuitenkin vaatia, että saadakseen osallistua kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava ko-
kouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosi-
kokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan hallituksen määräämänä päivänä ennen 
toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 
tai se on muutoin lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa 
tai jollakin muulla osuuskunnan toimialueella sijaitsevalla paikkakunnalla. Kokouksessa on 
kullakin jäsenellä yksi ääni riippumatta jäsenen osuuksien määrästä. Osuuskunnan ko-
kouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puo-
let annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten men-
nessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan kokouksen pää-
tökseksi tulee puheenjohtajan puoltama mielipide. Kokouksen puheenjohtajan on huoleh-
dittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä 
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kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Ääniluettelo 
on liitettävä pöytäkirjaan. Kokouksessa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkasta-
jaa ja ääntenlaskijaa. Puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat ko-
kouksen pöytäkirjan. Jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen 
osasta korvattuaan siitä osuuskunnalle aiheutuneet kulut. 

 
12 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen 

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 
kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, ellei osuuskuntalain mää-
räyksistä muuta johdu. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti - 
ensisijaisesti sähköpostitse - jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tie-
dossa oleviin osoitteisiin. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos ko-
kouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista, ylijäämän jakoa, ylimääräisen maksun ke-
räämistä tai uusien osuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pää-
asiallinen sisältö. Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen 
kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä säädetään. 

 
13 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat 

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkas-

tajaa ja äänten laskijaa. 
2) Todetaan kokousedustajat, kokouskutsu ja sääntöjen kokouskutsupykälä sekä kokouk-

sen laillisuus ja läsnäolijat 
3) Esitetään tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus edelliseltä tili-

kaudelta. 
4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun 

taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta. 
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimi-

tusjohtajalle tilikaudelta. 
6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 
7) Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot. 
8) Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen. 
9) Valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja vähintään yksi varatoiminnantarkastaja 

tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. 
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
14 § Hallitus 

Osuuskunnan hallitukseen valitaan vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) 
jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos hallitukseen valitaan vain kolme (3) jäsentä, on 
valittava vähintään yksi (1) varajäsen. Varajäseniä voidaan valita korkeintaan viisi (5). Hal-
lituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä 
seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen 
kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan 
hallitukselle puheenjohtaja muut toimihenkilöt. Hallitukseen voidaan valita vain osuuskun-
nan jäsen tai hänen avio-/avopuolisonsa. Toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen riippu-
matta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen. Jos toimitusjohtaja valitaan hallitukseen, hänelle 
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ei valita varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet, aluksi arvan 
mukaan ja sitten vuorottain.  

 
15 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuus-
kuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toi-
minnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kir-
janpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 
Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat asiat: 
1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskun-

nan välittämien ja ostamien palveluiden hinnoista. Hallitus voi halutessaan alistaa pal-
velumaksut osuuskuntakokouksen vahvistettavaksi. 

2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista 
3) päättää osuuskunnan verkkoon kytkentämaksun 
4) päättää osuuskunnan liittymismaksusta 
5) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää 

jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia 
6) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät 

asiat 
7) nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkaeduistaan 
8) laatii ehdotuksen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio 

antaa aihetta 
9) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita 

 
16 § Hallituksen kokoukset 

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheen-
johtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. 
Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituk-
sen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä. 
Kokoukset voidaan toteuttaa myös tietoliikenneyhteyksiin perustuvalla kokoustekniikalla. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä 
ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan 
varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, 
jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon 
puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa 
tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, 
jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallituksen jäsenellä ja toimitus-
johtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on nu-
meroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla sähköisesti ja paperitulosteena. 

 
17 § Toimitusjohtaja 

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan on edis-
tettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden 
sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen anta-
mien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden 
ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä 
vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa 



 6 

aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauk-
sessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto. Toimitus-
johtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varain-
hoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa 
edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 

 
18 § Toiminimen kirjoittaminen 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja yksin 
tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden 
siten, että oikeutettu kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi 
päättää myös prokuran antamisesta. Prokura eli nimenkirjoitusoikeus on käytetty tapa an-
taa osuuskunnan henkilökunnalle valtuuksia toimia osuuskunnan nimissä. 

 
19 § Tilikausi ja tilinpäätös 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020. Kul-
takin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava toiminnantarkasta-
jalle, siten että he ehtivät tutustua asiakirjoihin huolella, vähintään kuukautta ennen sitä 
kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi.  

 
20 § Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastus 

Osuuskunnalla on oltava vähintään yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, 
jotka valitaan vuosittain. Toiminnantarkastajia valittaessa on otettava huomioon tilintar-
kastuslain vaatimukset.  Toiminnan tarkastajilta pitää olla suostumus tehtävään. Toimin-
nantarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta toiminnantarkastuskertomus. Kerto-
mus on luovutettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslas-
kelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi. 

 
21 § Vararahasto ja muut rahastot 

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia ta-
seen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio 
edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosan 
(1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla 
vararahaston lisäksi muitakin rahastoja. 

 
22 § Avustukset ja lahjoitukset 

Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja. 
 
23 § Ylijäämä 

Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto va-
rarahastoon. Jäljellejäävä ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouk-
sessa päätettävällä tavalla. Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palveluntarjonnan laajentami-
seen/kehittämiseen, verkon laajentamiseen/kehittämiseen tai palvelujen hinnan alenta-
miseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämä voidaan myöskin rahastoida, jättää osuus-
kunnan haltuun, maksaa osuuksille korkoa tai jakaa osakkaiden hyväksi muulla tavalla. 
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24 § Erimielisyydet 
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan 
muun edustajan, selvitysmiehen, toiminnantarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä rat-
kaistaan vastaajan kotipaikan alioikeudessa. 

 
25 § Jäsenen erottaminen 

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Hallituksella on oikeus omasta aloit-
teestaan siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. 
 
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, 
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskun-

nalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan. 
2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia. 
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskun-

nan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti. 
4) jos jäsen toimii verkkoliittymäsopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien 

yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai 
5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi. Jäsenelle on toimitettava kir-

jallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta 
vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon 
merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Jäsenellä on oikeus 
vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjalli-
nen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun 
erottamispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle. 

      Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa. 
 
26 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus 

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt 
osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää osuuskunnan jäseneksi pääsemisen edelly-
tykset, eikä tämä jäsenyys ole osuuskunnan edun vastaista, hyväksyttävä osuuskunnan jä-
seneksi. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden (6kk) kulu-
essa siirrosta. Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama osuusmaksu. 
Hänen on kuitenkin suoritettava hallituksen tapauskohtaisesti määräämä liittymismaksu. 
Siirronsaaja saa hyväkseen myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat 
edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Siir-
ronsaajalta ei peritä uudelleen verkkopalveluhinnaston mukaista verkkoliittymän avaus-
maksua jo käytössä olevien verkkoliittymien osalta. 

 
27 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on 
oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden (1v.) kuluessa kuolinpäivästä hakee osuus-
kunnan jäsenyyttä, ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeu-
denomistajalla, joka hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväk-
seen osuusmaksu ja liittymismaksun lyhentämiseksi osuuskunnalle maksetut määrät. Oi-
keudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat 
edut ja velvollisuudet, jotka edesmenneellä olisi eläessään ollut. 
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28 § Sääntöjen muuttaminen 
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous siten kuin siitä on osuuskuntalaissa 
säädetty. 

 
29 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila 

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään 
osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähin-
tään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

 
30 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous, miten osuuskunnan omaisuuden 
säästö käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä verkkotoimintaa edistä-
viin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 

 
31 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja ja liittyä osuuskunnan 

verkkoon.  
Osuuskunnan palvelut ja liittyminen verkkoon ovat vain osuuskunnanjäsenten käytössä. 
Poikkeuksena hallituksen hyväksymät erityisliittymät saavat sopimuksen tehtyään liittyä 
osuuskunnan verkkoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.  

 
32 § Tiettyjen sääntömuutosten enemmistövaatimukset  

(Osuuskuntalaki, OKL 15 luku 31    §) 
Sääntöjen muuttamista koskevan pätevän päätöksen edellytyksenä on niiden jäsenten kan-
natus, joilla on vähintään yhdeksän kymmenesosaa kokouksessa annetuista äänistä, jos 
päätöksellä: 
1) rajoitetaan jo jäsenenä olevan eroamisoikeutta tai rajoitetaan jo annettujen osuuksien 

osalta oikeutta irtisanoa osuuksia; taikka 
2) lykätään jo annetun osuuden palautuksen suorittamista, kun jäsenyys päättyy taikka jä-

sen tai osuuden muu omistaja irtisanoo osuuksiaan. 
 
Sääntöjen muutosta koskevan pätevän päätöksen edellytyksenä on kuitenkin kaikkien ko-

kouksessa edustettujen jäsenten kannatus, jos päätöksellä: 
1) muutetaan osuuskunnan pääasiallista tarkoitusta; 
2) määrätään jäsenten erisuuruisesta äänimäärästä; 
3) rajoitetaan jo jäsenenä olevan tai jo annetun osuuden tai osakkeen tuottamaa oikeutta 

ylijäämään, merkintähinnan palautukseen tai osuuskunnan netto-omaisuuteen muuten 
kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; 

4) lisätään jo jäsenenä olevan tai jo annetun osuuden tai osakkeen omistajan maksuvelvol-
lisuutta määräyksellä, jolla lisätään palautuskelvotonta merkintähintaa, ylimääräisiä 
maksuja tai lisämaksuvelvollisuutta tai rajoitetaan eroamisoikeutta tai oikeutta irtisa-
noa osuuksia osuuskunnassa, jonka säännöissä määrätään ylimääräisistä maksuista tai 
lisämaksuvelvollisuudesta; 

5) rajoitetaan jo annetun osuuden tai osakkeen hankkimista; 
6) rajoitetaan jäsenyyteen tai osuuden tai osakkeen omistukseen perustuvaa etuoikeutta 

osuuksiin tai osakkeisiin; 
7) liitetään jo annettuun osuuteen tai osakkeeseen 19 luvun 10 §:ssä tarkoitettu lunastus-

ehto; 
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8) rajoitetaan osuuskunnan oikeutta vahingonkorvaukseen 25 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla; taikka 

9) muutetaan samanlaisten osuuksien tai osakkeiden tuottamien oikeuksien keskinäistä 
suhdetta. 

Omien osuuksien ja osakkeiden lunastukseen sekä osuuspääoman ja osakepääoman alen-
tamiseen on kuitenkin saatava kaikkien kokouksessa edustettujen jäsenten kannatus, jos 
päätöksellä rajoitetaan jo annetun osuuden tai osakkeen tuottamaa oikeutta osuuskunnan 
ylijäämään, osuuden palautukseen tai netto-omaisuuteen. 
Osuuskunnan kokous ei saa tehdä 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen 
vastaista päätöstä ilman sen jäsenen tai osuuden tai osakkeen omistajan suostumusta, 
jonka kustannuksella epäoikeutettua etua annetaan. 

 

33 § Sääntöjen muuttaminen 
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai 

näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään 
kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

  
33 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia. 
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