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N:o 14 Komiteanmietintö 1952 

VALTIONEUVOSTOLLE. 

Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 
1 f)+! asettanut komitean laatimaan ehdotusta 
oouustoimintalainsäädännön uudistamiseksi ja 
kutsunut komitean puheenjohtajaksi allekir
joittaneen hovioikeuden presidentin, silloisen 
oikeusneuvoksen Y. J. Hakulisen sekä jäse
niksi hallitusneuvos .Aarne Sarkion ja lain-
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säädälltöneuvos )Iarjos Rapolan. Sittemmin 
on hallitusneuvos Sal'ldo eronnut komitean 
jäsenyydestä. ja hänen sijaansa on määrätty 
varatuomari Eino Niemi. Komitean neljän
neksi jäseneksi on myöhemmin määrätty 
kihlakunnantuomari, silloinen vanhempi oi
kcussihteeri Lanri .Anttila. Sihteereinä ovat 
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toimineet viimeksi maiuittu sekä hänen luo
vuttuaan tästä tehtävästä professori, lakit. tl'i 
Curt Olsson. Työvaliokunnan ovat muodos
taneet komitean puheenjohtaja sekä lain
siiädäntöneuvos Rapola. 

Päätettyään työnsä komitea saa täten kun
nioittaen valtioneuvostolle antaa mietintönsä, 
joka sisältää perustellut ehdotukset 

J) osuusknutalaiksi, 
2) laiksi osuuskuntalain yoimuanpanosta, 

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1952. 

3) laiksi kaupparekisteristä sekä toimini
m.estä ja prokurasta annetun asetuksen muut· 
tamisesta sekä 

4) laiksi kirjanpitolain muuttamisesta. 
Komitea on käyttänyt asiantuntijoita sekä 

hankkinut lausunnot eräiltä osnnstoiminnal
lisilta järjestöiltä ja osuuskunnilta, patentti
ja rekisterihallituksen kaupparekisteriosaston 
piiälliköltä sekä keskuskauppakamarilta. 

Y. J. Hakulinen. 

Marjo. Rapola. J. E. Niemi. Lauri Anttila. 

c",·t Olsson. 



Osuuskuntalaki. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetäån: 

1 luku. 

Yleisiä siiänmöksiä. 

1 §. 
Osuuskuntana pidetään yhteisöä, jonka 

jäsenmäärä ja pääoma ovat edeltäkäsin mää· 
l'äämättömät ja jonka tarkoituksena on 
jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tu· 
kemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa 
siten, että jäsenet osallistuvat siihen käyttä
mällä Imluttajina tai tuottajina tahi muulla 
tavoin hyväkseen yhteisön palveluksia. 

2 §. 
Osuuslrunnan jäseninä voivat olla sekä 

yksityiset henkilöt että yhteisöt. 

3 §. 
·Jäsenet eivilt ole- henkilökohtaisessa vas

tuussa osuuskunnan velasta, ellei sellaista 
vastuuta, jota jäljempänä nimitetään lisä
maksuvelvollisu·udeksi, ole määrätty niin 
kuin tässä laissa säädetään. 

2 luku. 

Osu1tsku.nnlttn perustam.inen. 

4 §. 
Osuuskunnan perustajia on oleva vähin

tään viisi. Jos kuitenkin osuuskunnan sään� 
töjen mukaan sen jäsenten enemmistön tulee 
olla osuuskuntia, ei perustajia tarvitse olla 
enempää kuin kolme. 

Perustamisesta. on tehtävä kirjallinen so� 
pimlls, joka sisältää osuuskunnan säännöt, 
ja on tässä perustamiskirjassa mainittava 
osuuslrnnnan ensimmäiseksi hallitukseksi tai, 
jos hallitus on halliutoneuvoston asetettava, 
hallintonenvostoksi valittujen henkilöiden 

seldi tilintarkastajien täydellinen lllUU ja 
kotipaikka. NHll ikään on siihen merkittävii 
niiden perustajien osuusmakslljen lukumäärä, 
jotka osallistuvat osuuskuntaan useammalla 
kuin yhdellä osuusmaksulla. 

Perustamiskirja on päivättävä ja perus# 
tajien allekirjoitettava. 

5 §. 
Osuuskunnan säännöissä on mainittava: 
1) osuuskunnan toiminhnij 
2) se maaSSa oleva kunta, joka on osuus

kunnan kotipaikkanaj 
3) osuuskunnan toimiala; 
4) osuusmaksun suuruus sekä sen suorit

tamisaika ja. �tapa; 
5) miten osuuskUlUlan hallitus järjeste

tään ja kuinka pitkäksi ajaksi se valitaan j 
6) mikä päivä on osuuskunnan tilinpää

iöspäivä; 
7) milloin osuuslrnnnan varsinainen ko

kous pidetään ja, jos sellaisia kokouksia on 
useita, mitkä asiat kussakin kokouksessa käsi� 
tel1äänj 

8) millä tavoin kutsu osuuskunnan ko
koukseen tnpahtuu sekä muut tiedonannot 
osuuskunnan tai edustajiston jäsenille toi
mitetaan. 

6 §. 
Säännöissä voidaan jäsen oikeuttaa tai 

niissä määrättyjen perusteiden mukaisesti 
velvoittaa panemaan osuuskuntaan useampi 
kuin yksi OS1ltlsmaksll. 

7 §. 
Säiinnöissii. voidaan määrätä: 
1) että osuuskunnan kokouksella on valta 

päättää ylimääräisten maksujen perimisestä 
säännöissä määrättyyn, osuuskunnan toi
mimulU aikana ilmenevään tarpeeseen, jol-
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loin on myös mainittava maksuvelvollisuu� 
den perusteet sekä minkä verran sellaista 
maksua enintään voidaan määrätä jäsenen 
suoritettavaksi tilikauden aikana; 

2) että jäsenten on suoritettava OSllUS
kunnalle liittymis- tai muita sellaisia kcrta
kaikkisia maksuja, ja on tällöin maksun 
suuruus tai laskemisperustc samalla mainit
tava; 

3) että jäsenet ovat velkojia kohtaun lisä
maksuvelvollisia, jolloin 011 mainittava, onko 
lisämaksuvelvollisuus rajoitettu vai rajaton, 
sekä edellisessä tapauksessa niin ikään sen 
laajuus. 

8 §. 
.Tos osuusktmta perustetaan määrät yksi 

ajaksi taikka jos tarkoituksena on, että 
muutkin kuin jäsenet saavat käyttää hyväk
seen sen palveluksiu, on siitä oteUanL mai
ninta sääntöihin. 

9 §. 
Räännöissä voidaan määrätä, että jäsen. 

ten päättämisvaltaa joko kaikissa tai joissa
kin asioissa käytUiä, OSUUSlnlllllaJl kokouk· 
sen sijasta, heidän valitscmansa edustajisto, 
ja 011 sääntöihin silloin otettava tarpeelliset 
määräykset siitä, miten edustajisto asete· 
taan, sen tehtävistä, siihen valittavien jiisen. 
ten lukumäärästä ja toimikaudesta sekä 
edustajiston täydentämisestä, kun siihen va1i· 
tuu toimi pää.ttyy kesken toimikauden. 

10 §. 
Jos osuuskunnassa on hallintoa valvova 

tai hallintotehtäviä hallituksen ohella hoi
tava elin, on säännöissä mainittava sen teh· 
tävät ja asettamisjärjestys sekä sen .jäsen· 
ten lukumää.rä ja toimikausi. 

11 §. 
SäHllnöissä voidnan määrätä vaalit joissa. 

kiu tapauksissa toimitettaviksi noudattamalla 
suhteellista vaalitapaa ja on sääntöihin sil
loin otettava tarpeelliset määräykset ääncs
täjäl'yhmien muodostamisesta, toimeenpano· 
ja tarkastuselimisiä. sekä muustakin, mikä 
sellaiseen vaaliin kuuluu. 

Edustajisto on aina valittava suhteellista 
vaaHtapaa noudattaen. Siihen valittavien 
jii.':icnten jakautuminen vaalipiireittäin, mi· 
käli on tarpeen muodostaa niitä eri alueita 

varten, voidaan määrätä tapahtuvaksi suh
teellisesti vaalipiiriin kuuluvien osuuskunnan 
jäsenten luvun tai heidän osuuslnmtaan 
panemiensa osuusmaksujen lukumäärän pe· 
rusteel1a taildea sen mukaan, missä määrin 
he ovat käyttäneet hyväkseen osuuskunnan 
palveluksia. 

12 §. 
OSUUSkuUllUll perustamisesta on tehtävä 

ilmoitus kaupparekisteriin sillä tavoin kuin 
siitä on erikseen säädetty. ilmoitus on halli
tuksen kaikkien jäsenten allekirjoitettava. 

Jos perustamiskirja havaitaan tehdyksi 
sillä tavoin kuin tHssä laissa säädetään ja 
osuuslnmnan säännöt on laadittu tämän lain 
säännösten mukaisesti sekä aiottu toiminta 
on sellainen, että sitä laillisesti saadaan 
harjoittaa, on rekisteröimillen toimitettava. 

13 §. 
Ellei ilmoitusta osuuskunnan perustarru

sesta ole rekisteri viranomaiselle annettu 
kahden vuoden kuluessa perusta.miskirjan 
päiväyksestä, älköön osuuskuntaa sen nojalla 
merkittäkö kaupparekisteriin. 

14 §. 
Ennen kuin osuuskunta on merkitty 

kaupparekisteriin, se ei voi saada oikcuksia 
tai tehdä sitoumuksia eikä myöskHän kiiytUiä 
puhevaltaa tuomioistuimissa tai virunomais· 
ten hlOna . 

. r os jOlnl ennen osuuskunnan rekistel'öi
mistä toimii sen puolesta, vastatkoon siten 
syntyvästä sitoumukscsta niin lrnin omusta 
velastaan. )Iilloin heitä 011 useita, vastat· 
koot omasta ja toistensa puolesta.. .J os si· 
loumus on nimenomaan tehty perustettavan 
osuuskunnan lukuun ja osuuskunta kolmen 
kuukauden kuluessa rekisteröimisestä on ot· 
tanut siitä vastatakseen, olkoot osuuskunnan 
puolesta toimineet vastuusta vapaat, mikäli 
vastasuoritus on tullut osuuskunnan hyväksi. 

15 §. 
Sitten kun osuuskunta on merkitty kauppa· 

rekisteriin, älköön se, joka on kirjoittau· 
tunut tai hakemnksestaan hyväksytty jäse
neksi, kieltäytykö täyttämästä maksuvelvolli· 
suuttaan, vaikka havaittaisiin, että sopimus 
osuuskunnaJl perustamisesta 4 tai 5 §: n vas· 
taisena tai mnusta syystä on pätemiitön. 



3 luku. 

Lainausliikettä hadoittavat osuus kunnat. 

16 §. 
Jos osuuskunnan toimialaan kuuluu lai. 

nausliikkeen harjoittaminen, otettakoon sään· 
töihin sellaisia lisämääräyksiä, jotka valtio· 
varainministeriö liikkeen laatuun ja laajuu· 
teen nähden harkitsee tarpeellisiksi. 

Säännöissä voidaan poiketa siitä, mitä 
jäljempänä 33 ja 34 § :ssä säädetään osuus
kunnan vararahaston suuruudesta ja muo
dostamistav3sta. 

17 §. 
Osuuskunta, joka 'harjoittaa lainausliikettä, 

iilköön antako lainoja muille kuin jäsenil
leen paitsi milloin lainanottaja on valtio, 
kunta, seurakunta tai muu julkisoikeudel
linen yhteisö tai niiden yhtymä. 

18 §. 
J..Iainausliikettä harjoittavie.n osuuskuntien 

ja niiden keskuskassojen oikeudesta ottaa 
vastaan talletuksia olkoon voimassa, mitä 
siitä 011 erikseen säädetty. 

4 luku. 

9suuskunnan jäsenet. 

19 §. 
Joka tahtoo päästä osuuskunnan Jase

neksi, tehköön siitä kirjallisen hakemuksen 
hallitukselle. llakemuksen hyväksymisestä 
päättää hallitus tai, mikäli säännöissä on niin 
määrätty, osuuskunnan kokous tai hallinto
neuvosto. 

20 §. 
Jäsen on oikeutettu eroamaan osuuskun· 

>lasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti halli
tukselle. 

Sääntöihin voidaan ottaa määräys, ettei 
jäsen saa erota ennen kuin hänen osuuskun
taan liittymisestään on kulunut tnäärätty

· 

aika, e!lintään kolme vuotta. 

21 §. 
Jäsen voidaan säännöissä mainituin pe

rustein erottaa osuuskunnasta. Se joka on 
saamastaan varoitul{Sesta huolimatta jättä_. 
nyt täyttämättä jäsenyydestä johtuvan vel-
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vollisuuden, voidaan erottaa, vaikkei sellaista 
erottamisperustetta olisikaan mainittu sään
nöissä. 

Erottamisesta päättää, ellei säännöissä ole 
toisin määrätty, se osuuskunnan elin, jonka 
tehtävänä jäsenen ottaminen on. 

J 08 jäsenen erottaminen on osuuskunnan 
muun elimen kuin kokouksen asiana, on jäse
nellä oikeus saattaa erottamispäätös kokouk· 
sen tutkittavaksi ilmoittamalla vaatimuk
sensa kirjallisesti erottamispäätöksen teh� 
neelle osuuskunnan elimelle kuukauden ku
luessa. siitä, kun erotetulle on pöytäkirjan 
ottein annettu tieto erottamisesta. Erotta
mispäätöksen tehneel1ä osuuskunnan elimellä 
on oikeus omasta aloitteestaankin saattaa 
asia osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi. 

Osuuskunnan kokouksen tekemää päätöstä 
jäsenen erottamisesta saakoon erotettu, mi· 
käli säännöistä ei muuta johdu, moittia 
tuomioistuimessa. Kanne on pantava vireille 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä. 

22 §. 
Eroamisilmoituksen tehneen jäsenen katso

taan, ellei eroamiselle sääntöjen mukaan ole 
estettä, eronneen osuuskunnasta, kun sa
nottu ilmoitus on tilllut hallitukselle. 

Milloin jäsen on erotettu, pidettäköön 
jäsenyys lakanneena niin pian ,kuin osuus
kunnan kokous on tehnyt asiasta päätöksen 
tai 21 §: n 3 momentissa mainittu aika on 
kulunut erotetun tekemättä siinä tarkoi
tettua vaatimusta. 

23 §. 
Jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. 
Jos oikeus osuusmaksuull on siirretty 

toiselle, on siirrosta osuuskunnalle tehdyllä 
kirjallisella ilmoituksella sama vaikutus kuin 
olisi siirtäjä silloin tehnyt eroamisilmoi
tukson. 

Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden 
kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksestaan 
hyväksytään jäseneksi, olkoon osuusmaksun 
suorittamista koskevista sääntöjen määräyk
sistä riippumatta oikeus lukea osuusmak
sunsa lyhennyksel{Si siirtäjän suorittama 
osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi 
oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskun
nalta. Saakoon siil'l'onsaaja silloin myös 
hyväkseen muut taloudelliset edut, mitkä 
siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä 
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olisi jatkunut. Ellei siirron saaja hae pääsyä 
osuuskuntaan niin kuin tiissä on sanothl tai 
jos hänen hakemuksensa evätään, iilköön 
hänellä alko muuta oikeutta kuin mikä siir
täjälle eroavana jäsenenä kuuluu. 

24 §. 
Siitä huolimatta että jäsenyys on kuole

man johdosta lakannut, saakoot kuolleen 
jäsenen kuolinpesäll osakkaat, hallitukselle 
asiasta ilmoitettuaan, käyttää vainajan oi
keutta osuuskunnassa vuoden aikana kuolin
päivästä tai kunnes vainajan oikeudenomis
taja sitä ennen on tullut jäseneksi niin kuin 
25 §:ssä sanotaan. 

25 §. 
Kuolleen jäsenen oikeudellomistajalla, jolle 

oikeus tiimän osuusmaksuun on siirtynyt ja 
joka vuoden kuluessa kuolinpruvästä teke
mästään hukemuksesta hyväksytään osuus
kunnan jäseneksi, olkoon oikeus lukea hyväk
seen vainajan suorittama osuusmaksu ja 
saada osakseen myös muut jäsenyydestä joh
tuvat taloudelliset edut, jotka vainajalla olisi 
eläessään ollut. 

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, 
että oikeudenomistajalla, jolle oikeus vaina
jan osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus 
jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset 
jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. 
Jos hiin haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on 
siitä ilmoitettava. osuuskunnalle 1 momen
tissa mainitun ajan kuluessa. 

26 §. 
Jos jäsen tahtoo lisätä tai vähentää osuus

maksujensa lukumäärää, olkoon siitä savel
tuvin osin voimassa, mitä osuuskuntaan liit
tymisestä tai siitä eroamisesta on säädetty_ 

27 �. 
Osuuskunnan jäsen isiä on hallituksen pi

dettävä luettelon, johon on merkittävä jäse
Den täydellinen nimi ja kotipaikka, hänen 
osuuksiensa määrä sekä päivä, jona hän OIl 
tullut jäseneksi tai jäsenyys on lakanuut. 
Osuuskunnissa, joissa on voimassa lisäInaksu
velvollisuus, on jäsenet ja, jos lisämaksu
velvollisuus määräytyy osuusmaksujen luvun 
mukaan, myös nämä luetteloitava juokse
vassa numerojärjestyksessä. 

Jäsenluettelo on pidettävä jokaisen nähtä
vissä, joka tahtoo ottaa sen sisällöstä selon. 

5 luku. 
Osltusmakslt, vol'aTahasto ja ylijäämä, 

28 §. 
Osutlsmaksujen tulee olla samansuuruiset. 
Kertyneet osuusmaksut muodostavat osuus

pääoman. 
29 §. 

Osuuskunnan sääntöihin on otettava mää
räykset siitä, onko osuusmaksu suoritettava 
yhtenä vai useampana eränä ja minkä ajan 
kuluessa sen tulee viimeistään olla suori
tettu. 

Puolet osuusmaksusta voidaan säännöissä. 
määrätä lyhennettäväksi siten, että siihen 
tarkoitukseen ensi sijassa käytetään jäsenelle 
maksuajan kuluessa tulevaa ylijäämää. 

Säännöissä voidaan määrätä, että 2 mo
mentissa mainittu osa osuusmaksusta ote
taan, jäsenen siitä muutoin vastaamatta, 
ylijäämästä sen mukaan kuin sitä jäsenenä 
olon aikana kerty"Y hänelle annettayaksi. 

30 §. 
Kun jonkun jäsenyys osuuskunnassa on 

lakannut, saakoon hän tai se, jolle hänen 
oikeutensa on siirtynyt, vuoden k-uluttua 
siitä tilillpäätöspäivästä, joka jäsenyyden 
lakkaamista lähinnä seuraa, hänen kohdal
taan suoritetun osuusmaksun takaisin, mi
kiili osuuskunnan varat sanotun päivän tilin
päätöksen mukaan laskien sUhen riittävät 
varal'ahastoon kajoamatta ja osuuskuntaan 
silloin kuuluvien jäsenten yhtäläistä oikeutta 
loukkaamatta. 

Jos osuuskunta on asetettu selvitystilaan 
tai konkurssiin vuoden kuluessa 1 momen
tissa tarkoitetusta tilinpäätöspäivästä, miiä
räytyy oikeus osuusmaksuu takaisin saami
seen niiden perusteiden mukaan, jotka oyal 
voimassa osuuskunnan varoja jaettaessa. 

31 §. 
Jos 30 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilin

'päätöksen mukaan laskien osuuskunnan 
velka, varal'ahasto siihen lisättynä, on varoja 
suurempi, on se, jonka jäsenyys on lakan
nut, 29 §: n 1 ja 2 momentissa tarkoite
tuista sääntöjen määräyksistä riippumatta 
velvollinen suorittamaan, mitä osullsmaksusta 
puuttuu, kuitenkin enintään sen verran 
kuin vajauksesta tulee osuusmakslUl osalle. 
Tällaista suoritusta on osuuskunnan vaadit-



tava vuoden kuluessa sanotusta tilinpäätös
päivästä. 

Jäsenyyden lakkaamisesta huolimatta on 
osullsmaksu suoritettava kokonaisuudessaan, 
jos osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai 
konkurssiin vuoden kuluessa 30 §: n 1 mo
mentissa tarkoitetusta tilinpäätöspäivästä. 

Siinä tapauksessa, josta 2 momentissa on 
kysymys, tai osuuskunnan joutuessa muu
toin selvitystilaan tai konkurssiin, älköön 
29 §: n 3 momentissa tarkoitettuun sääntöjen 
määräykseen osuuskuntna tai selt konkurssi
pesää vastaan vedottako. 

32§. 
Snorittamaton osuusmaksu saatakoon sen 

estämättä, että kuolleen jäsenen oikeuden
omistaja on 25 §: n mukaisesti tullut osuus· 
kunnan jäseneksi, periä vainajan pesästä, 
jos osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai 
konkurssiin vuoden kuluessa knolemanta· 
pausta lähinnä seuranneesta tilinpäätöspäi
västä. 

33 §. 
Osuuskunnalla tulee olla vararahasto, jota 

on kartutettava, ktmnes se vastaa osuuspää
oman viidenkertaista määrää. 

Säännöissä voidaan määrätä, että vara
rahasto on oleva suurempi kuin 1 momen
tissa on sanottu. 

Vararahastoa älköön käyteltäkö munhun 
tarkoitukseen kuin sellaisen tappion peittä
miseen, jota ei voida kattaa käyttämättö
mällä ylijäämällä, muilla rahastoilla ja  
osuuspääomalla. 

34 §. 
Val'al'ahastoon on, kunnes se on kasvanut 

täyteen määräänsä, siirrettävä vuotuisesta 
ylijäämästä ainakin kymmenesosa, ei kui
tenkaan vähemmän kuin mikä vastaa kym
menettä osaa prosenttia osuuskunnan vuosi
vaihdosta. 

35 §. 
Ylijäämä kuuluu kokonaisuudessaan osuus

kunnalle, mikäli sitä ei ole säännöissä mää
rätty kliytettäväksi muuhun tarkoitukseen. 

J 03 jiisenille jaetaan ylijäämää, toimi
tettakoon jako, ellei säännöissä ole muuta 
määrätty, sen mukaan kuin kukin jäsen 
on käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palve
luksia. 

2 1.!1i20/U 
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36 §. 
tTäsenelle tulevasta ylijäämäosuudesta on 

siitii riippumatta, mitä osuusmaksun suorit
tamistavasta säännöissä on määrätty, aina 
pidiltettävä puolet tai säännöissä mainittu 
suurempi osa hänen osuusmaksun&.1. suoritta
miseksi, kunnes se on täysin maksettu. 

37 §. 
Jos Jasenen suorittama osuusmaksu tai 

osa siitä on käytetty osuuskunnan' tappion 
kattamiseen, pidätettäkööll koko jäsenene 
tuleva ylijäämäosuus hänen osuusmaksunsa 
suorittamiseksi, kunnes käytetty määrä on 
maksettu. 

38 §. 
Osuuskunnan toiminnan aikana ei sen 

varoista saada jäsenelle jakaa muuta kuin 
hänene ehkä tuleva osuus ylijäämästä. Mitä 
tässä on sanottu, älköön kuitenkaan estäkö 
jäsentä saamasta takaisin osuusmaksuaan, 
mikäli osuusmaksuja kokouksen päätöksellä 
alennetaan. 

39 §. 
Jos osuuskunnan varoja on sen toimin

nan aikana jaettu tämän Jain tai sääntöjen 
vastaisesti, olkoon jäsen velvollinen maksa
maan siten saamansa määrän takaisin kuu
den prosentin vuotuisina korkoineen. 

Vajauksen täyttämisestä olkoot' jäsenen 
ohena vastuussa 17 luvussa säädettyjen 
perusteiden mukaisesti ne, jotka ovat osal
listuneet varojen jakamista koskevan pää
töksen tekemiseen tai sen täytäntöönpanoon. 

6 luku. 

Ylimiiäräinen maksu. 

40 §. 
Ylimääräinen maksu, jota 7 §: n 1 koh

dassa tarkoitetaan, on suoritettava, yhtenä 
tai useampana eränä, osuuskunnan kokouk
sen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa. 

41 §. 
Uusi Jasen on velvollinen suorittamaan 

yHmääl'äisen maksun, jonka suorittamisaika 
ei hänen jäseneksi tullessaan ollut päätty
nyt. 

42 §. 
Velvollisuus suorittaa ylimääräinen maksu, 

jonka perimisestä 011 tehty päätös ennen 

/ 
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jäsenyyden lakkaamista, pysyköön senkin 
jälkeen voimassa, mikäli maksu on suori
tettava jiisenyyden lakatessa kulumassa ol
leelta tai aikaisemmalta tilikaudella. 

Siinä tapauksessa, että. oikeus osuusmak
suun on siirtynyt toiselle, joka 23 tai 25 
§ :ssä mainitussa ajassa tekemästään hake
muksesta on hyväksytty jäseneksi ja joka on 
·velvollinen suorittamaan ylimääräisen mak
sun niin kuin 41 §: ssä sanotaan, vastatkoot 
entinen jiisen tai hänen kuolinpesänsä sekä. 
uusi jäsen omasta ja toistensa puolesta sel
laisen ylimääräisen maksun suorittamisesta. 

Jos osnuskunta asetetaan selvitystilaan 
tai konkurssiin, saakoot selvitysmiehet tai 
konkurssipesä periä ylimääräisen maksun 
yaiu mikiili se olisi ollut suoritettava cnnen 
selvitystilaa tai konknrssia. 

7 luku. 

J Menen lisämali,S1welvollistI/lLS. 

43 §. 
Jäsen on lisämaksuvelvollisuudell nojalla 

henkllökohtaisesti vastuussa osuusktmnan si
toumuksista ja muusta velasta siinä tapauk
sessa. että osuuskunnan jouduttua selvitys
tilaan tai konklU'ssiin sen omat varat eivät 
riitä vcla'ij maksuun. 

44 §. 
Uusi jiisen on lisämaksuvelvollinen myös 

yelasta, joka OSuuskullualla on hänen siihen 
liittyessään. 

45 §. 
Lisiimaksuvclvollisnutta älköön määrättäkö 

jUsell iJle eri perustein, älköönkä eri snurui
seksi jäsentä tai, jos lisämaksuvelvollisuus 
m�iäräytyy osuusmaksujen luvun tai muun 
sellaisen lnskemisperusteen mukaan, täten 
miiärätt,·ii perusyksikköä kohden. 

46 §. 
Muutoksia lisiimaksuvelvollisuuteen voi

daan tehdä muuttamalla osuuskunnan saall
töjä sen mukaan kuin jäljempänä sääde
tään. 

Kun sääntöjä muutetaan 1isämaksuvelvol
lisnudcll vähentämiseksi tai poistamiseksi, 
voidaan samalla määrätä, että lisämaksu
velvollisuus pysyy muuttmnattomana sen 

velan osalta, joka osuuskunnalla on ollut 
enneh sanotun muutoksen voimaantuloa. 

47 §. 
Lisämaksuvelvollisuuden perusteella suorl

tcttavaa maksua älköön kuitattako saata
vana, joka jäsenellä on osuuskunnalta. 

48 §. 
Jos jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, on 

osuuskunnan hallituksen säilytettävä hyväk
sytyt hakemukset jäseneksi pääsemisestä siksi 
kunnes jäsenyys on lakannut. Eroamis
ilmoitukset säilytettäköön kolmen vuoden 
ajan. 

49 §. 
Jäsenyyden laklooamisesta huolimatta lisä

maksuvelvollisuus pysyy voimassa, jos osuus
kunta asetetaan selvitystilaan tai konlmrs
sun vuoden kuluessa siitä tilinpäätöspäi
västä, joka jäsenyyden lakkaamisen jälkeen 
ensiksi seuraa. 

Sitoumuksesta, joka on syntynyt jäsenyy
den lakaamisen jälkeen, ei ole lisämaksuvel
vollisltutta. Jos kuitenkin kuolleen jäsenen 
oikeudenomistajat ovat 24 §:n mukaisesti 
ilmoittaneet kä�rttäviinsä vainajan oikeutta 
osuuskunnassa, otettakoon lisämaksuvelvolli
suuden nojalla lruolinpesän varoista maksu 
myös sanotlm oikeuden käyttämisaikana syn
tyneiden sitoumusten täyttämiseksi. 

8 luku. 

Osu.usku'u.11an kokous ja edustajisto. 

50 §. 
Jiisenten päättämisvaltaa käyttävät osuus

kunnan kokouksessa läsnä ,olevat jäsenet. 

51 §. 
Kokous on, jollei säännöissä ole toi�in 

määrätty, pidettävä osuuskunnan kotipai
kassa. 

52 §. 
Kutsu kokoukseen on jäsenille toimitet

tava viimeistään kahta viikkoa ennen varsi
naista ja viimeistään yhtä viikkoa ennen yli
määriiistä kokousta, jollei säännöissä ole 
muuta ail{aa miiäråtty. 

Jos asia on käsiteltiivä kahdessa kokouk
sessa, älköön kutsua seuraavaan kokoukseen 
anncttako ennen kuin edellinen on piclett�r. 



Ellei kumpikaan kokous ole varsinainen, 
tulee niiden välillä kulua vähintään kuukau
den aika. 

Vaikkei kutsua oHsikaan toimitettu, yoi
daan osuuskunnan kokous pitää, jos kaikki 
jäsenet ovat saapuvi1la ja siihen suostuyat. 
IIallitukselle on kuitenkin etukäteen annet
tava tieto kokouksesta. 

53 §. 
Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi 

aam. .Jos sääntöjen mukaan jäsenten enem
mistön tulee olla osuuskuntia tai muita yhtei
söjä, voidaan säännöissä kuitenkin määriiUi, 
että sellainen yhteisöjäscn saa äänestää 
useammalla kuin yhdellä äänellä. 

Ykc;iiyinen henkilö ei san käyttää äibli
oikeuttaan valtuutetun kautta, ellei sään
nöissä sitä myönnetä. 

'54 §. 
Kokoukses.,.;.;a älköön kukaan itse tai val

tuutetun kautta tai toisen valtuuitamana 
ottako osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka 
koskee hänen ja osuuskunnan välistä sopi
musta. Xlköön hän myöskään ottako osaa 
osuuskunnan ja kolmannen henkilön välistä 
sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos 
hänellä on siitä odotettavana olennaista 
etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskun
nan edun kanssa. nIitä tässä on sanottu, 
olkoon vastaavasti voimassa, kun kysymys 
on lahjasta ... jonka osuuskunta antaa, taikka 
oikeudenkäynnistä. tai muusta puhevallan 
käytämisestä häntä tai k olmatta henkilöä 
kohtaan. 

Hallituksen jäsen tai se, jolle hallitus on 
uskonut juoksevain asiain hoitamisen tai 
muutoin määrätyn osan hallinnosta, älköön 
ottako osaa päätöksen tekoon tilinpäätöksen 
vahvistamisesta tai vastuuvapullden myöntä
misestii, Imu asia koskee hallintoa, josta hän 
on yastuussa, älköönkä myöskäiin päätökseen 
tilintal'kastajan valitsemisesta tai erottami
sesta tai tämän palkkiosta. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sa
nottu, saa vastaanottava osuuskunta kä�·ttää 
äänivaltaa 150 § :ssä tarkoitettua su1aulumis
sopimusta käsiteltäessä. 

Kokouksessa 
muista asioista 

55 §. 
älköön tehtäkö päiitöstä 
kuin lliistä, jotka lain tai 
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sääntöjen mukaan on siinä kokouks('ssa käsi
teltävä tai jotka kokouskutsussa on erikseen 
mainittu. Kuitenkin voidaan päättää uuden 
kolmuksen kutsumisesta määrättyä asiaa 
varten, jolloin voidaan tarpeen

' 
vaatiessa 

myös valita sanotlm kokouksen kokoonkui
suja. 

Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinai
sessa kokouksessa käsiteltäväksi, ihnoittakoou 
siitä kirjallisesti hallitukselle ennen kuin 
kutsu kokoukseen on annettu. 

56 §. 
Kun tehdään sääntöjen muuttanrista kos

keva ehdotus, jonka käsittelemisessä on nou
datettava, mitä 63 §:n 2 tai 3 momentissa 
säädetään, on ehdotuksen pääasiallinen sisäl
lys vähintään kolmeakymmentä päivää ennen 
ensimmäistä kokousta saatettava jäsenten tie
toon. Tällainen tiedonanto ei kuitenkaan 
ole tarpeen, jos kaikki jäsenet kirjallisesti 
yhtyvät ehdotukseen. 

:Mitä 1 momentissa on sanottu, sovelIetta
koon vastaavasti, lnm kysymys on 152 §: ssä 
tarkoitetusta asiasta. 

57 §. 
Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. 

Jos päätös on tuloksena äänestyksestä, on 
pöytiikirjaan merkittävä, miten äänet ovaL 
jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen pu
heenjohtajan ja vähintään yhden kokouk
sessa sitä varten valitun henkilön tarkastet
tava ja allekirjoitettava. 

58 §. 
Kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä on pidettävä varsinainen ko
kous, jossa Oll, sitten kun asianmukåinen 
tilintal'kastajain lausunto on kokoukselle esi
tetty, päätettävä: 

1) edellisen tilikauden tilinpäätöksen vah
vistamisesta j 

2) vastuuvapanden myöntämisestä halli
tuksen jäsenille sanotulta tililmudeltaj 

3) ylijäämän käyttämisestä, mikäli pää
töksen tekeminen siitä 35 §: n mukaan saat
taa tulla kysymykseen. 

Sanotussa kokouksessa on niin ikään toi
mitettava hallituksen ja tilintarkastajaill 
vaali, mikä1i se ei sääntöjen mukaan kuulu 
toiselle varsinaiselle kokoukselle tai sitä ole 
suoritettava muussa järjestyksessä. 
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Päätöksen tekeminen 1 momentissa maini
tuista asioista voidaan siirtää. vähintään yksi 
ja enintään kaksi kuukautta sen jälkeen 
pidettävään jatkokokoukseeu, johon on au· 
nettayu eri kutsu . 

59 §. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä, mi11ain 

hallitus lmtsoo sen tarpeelliseksi taikka jäse
net, jotka edustavat vähintiiän kymmenettä 
tai säännöissä määrättyä pienempää osaa 
jäsenten koko äänimäärästä, sitä ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaativat. 

Niin ikään olkoon tilintarkastajilla oikeus, 
milloin heidän toimittamansa tarkastus antaa 
siihen aihetta, vaatia ylimääräisen kok011ksen 
).;utsumista. Elleivät tilintarkastajat ole 
asiassa yksimielisiä, on kokous kuitenkin pi
dettävä, jos vähintään puolet heistä. sitä 
vaatii. 

60 §. 
Ellei hallitusta ole tai ellei se, jonka teh

�ävänä kutsun antaminen on, kutsu ko
kousta, joka laiu, sääntöjen tai kokouksessa 
tehdyn päätöksen mukaan on pidettävä, 
oikeuttakoon lääninhallitus hakemuksesta 
osuuskunnan tai hallituksen jäsenen toimit
tamaan kummI osuuskunnan kustannuksella. 

Jos on jätetty antamatta kokouskutsu kah
den viikon kuluessa 59 § :ssä tarkoitetusta 
vaatimuksesta, oikeuttakoon lääninhallitus 
osuuskunnan jäsenen tai tilintarkastajan 
toimittamaan kutsun osuuskunnan kustan· 
nuksel1a, jos vähintäiin sanotussa säännök
sessä tarkoitettu osa jäsenistä tai tilintar
kastajista sitä vaatii. 

61 §. 
Kokouksen päätökseksi katsottakooll, jollei 

laissa tai säånnöissä jostakin asiasta ole 
toisin määrätty, se mielipide, jonka puolesta 
enimmät äänet on annettu. 

.i\änten mennessä tasan vaali ratkaistaan 
arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan 
se mielipide, johon puheenjohtaja on yhty
nyt. 

62 §. 
Ellei vaalissa, milloin toimeen tai- tehtä

vään on ehdotettu useampaa kuin kahta hen
kilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten 
enemmistöä, toimitettakoon niistä ehdok· 

kaista, joita äänestyksessä on l{anna teUn, 
uusi åänestys, ja katsottakoon silloin vali· 
tuksi so, jonka saama äänimäärä on suurin. 

Kun useita jäseniä on valittava hallituk· 
seen tai muutoin useita henkilöitä samanlai
siin toimiin tai tehtäviin, noudatettakoon 
niin ikään edellä tässä pykälässä olevia mää
räyksiä, ellei sääntöjen mukaan ole käytet
tävä suhteellista vaalitapaa. 

63 §. 
Päätös muutoksen tekemisestä sääntöihin 

ei olo pätevä, elleivät kaikki jäsenet ole sii· 
hen yhtyneet tai ellei päätöstä ole tehty kah
dessa pel'ättäisessä kokouksessa ja sen hy
väksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä 
kokouksessa annettu, mikäli jäljempänä ei 
toisin säädetä, k ahta kolmasosaa äänestyk
seen osallistuneiden äänistä. Sanottu yhty
minen voidaan ilmoittaa kirjallisesti ennen 
kokousta. 

Jos päätös koskee osuuskunnan toimialan 
olennaista muuttamista, sen toiminnan jat
kamista �rli säännöissä määrätyn ajan, osuus
maksun korottamista taikka lisämaksuvelvol
lisuuden tai ylimiiliräisen maksun määrää
mistä tai enentämistä tai niihin sovellettavan 
laskemisperusteen muuttamista, vaaditaan, 
että viimeksi pidetyssä kokouksessa kolme 
neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden 
äänistä on annettu päätöksen hyväksymisen 
puolesta. 

Päätös, joka rajoittaa jäsenen eroamis
oikeutta tai hänen oikeuttaan osuuskunnan 
omaisuuteen tai ylijäämään, ei ole pätevä, 
elleiviit kaikki iiänestykseen osallistwIeet ole 
viimeksi pidetyssä kokouksessa siihen yhty
neet. 

Jos sääntöjen mukaan vaaditaan muita 
ehtoja. scn lisäksi, mitä edellä on sanottu, 
noudatettakoon niitä. Niin ikään voidaan 
säännöissä määrätä, että ehdotusta muunlai� 
sen kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitetun muu
toksen tekemisestä sääntöihin ei tarvitse kä
site11ä useammassa lrnin yhdessä kokouksessa, 
johon on silloin sovellettava, mitä 1 momen
tissa on viimeksi pidettävästä kokouksesta 
sanottu. 

64 §. 
Jäsenellä, joka ei ole yhtynyt 63 §: n 2 mo

mentissa tarkoitettuun päätökseen, on oikeus 
kolmenkYTllmenen päivän kuluessa päätöksen 



merkitsemisestä kaupparekisteriin erota 
osuuskunnasta, vaikka säännöissä olisikin 
eroamisoikeutta rajoitettu, j a  on hän täl1öin, 
mikäli päätös sisältää maksu velvollisuuden 
enclltämiscn, vapautunut siihen perustu
vasta velvollisuudesta. Joka ei ole yhtl�lyt 
päätökseen jäsenen eroamisoikeuden rajoit
tamisesta, on niin ikään edellä sanotun ajan 
kuluessa oikeutettu eroamaan osuuskunnasta. 

65 § .  
Siiäntöjcn muutos tulee voimaan, kun siitä 

on tehty merkintä kaupparekisteriin. Jos 
muutos tarkoittaa osuusmaksun alentamista 
tai Hsämaksuvelvol1isuuden vähentämistä tai 
poistamista, se käy noudatettavaksi vasta, 
kun yuosi on kulunut kaupparekisteriin mer
kitsemisestä. 

66 §. 
Kokouksessa älköön tehtäkö päätöstä, jolla 

siihen osallistuvat jäsenct muun jäsenen tai 
osuuskunnan kustannuksella hankkivat itsel
leen tai toiselle ilmeisesti epäoikeutettuja 
etuja. 

67 §. 
Edustajiston kokouksesta on soveltuvin 

osin voimassa, mitä osuuskunnan kokouksesta 
on säädettYi kuitenkaan ei edustajiston jäsen 
voi käyttää äänioikeutta valtuutet]ln kautta. 

Neljännellä osalla edustajiston jäsenistä 
on oikeus vaatia edustajiston ylimääräisen 
kokouksen pitämistä. Sellainen oikeus voi
daan säännöissä myöntää pienemmällckin 
osalle sen jäsenistä. 

9 luku. 

lIaUitus ja hallintoneuvosto. 

68 § .  
Osuusktmnalla tulee olla hallitus, jonka 

osuuskunnan kokous tai, jos säännöissä on 
niin määrätty, hallintoneuvosto valitsee. 

Siiiinnöissä voidaan määrätä, että joku tai 
jotkut hallituksen jäsenistä, " kuitenkin vä
hmrunän kuin puolet, asetetaan muussa kuin 
1 momentissa mainitussa järjestyksessä. 

69 §. 
Hallituksen jäsenenä saa olla ainoastaan 

tässä maassa asuva Suomen kansalainen, 
joka ei ole vajavaltainen. 
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Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sa
nottu, valtioneuvosto voi yksittäistapauk
sessa antaa luvan siihen, että hallituksessa 
saa olla jäseninä ulkomaalaisia tai ulkomailla 
asuvia .suomen kansalaisia, ei kuitenkaan 
enemmän kuin kolmannes hallituksen jäsen
ten koko luvusta. 

70 §. 
Säännöissä voidaan määrätä, että on valit

tava yksi tai useampia hallituksen varajäse
niä, ja olkoon näihin soveltuvin osin voi
massa, mitä tässä laissa on hallituksen jäse
nestä sanottu. 

71 §. 
Hallituksen jäsenen voi se, joka on hänet 

valinnut, vapauttaa toimestaan , vaikkei hä
nen toimikautensa ole päättynyt. Osuus
kUlman kokouksen tai hallintonenvoston va
litsema jäsen saakoon kuitenkin osuuskun
nalta toimeen kuuluvan palkkion myös jäl
jellä olevalta ajalta, ellei oikeus toisin 
määrää. 

72 §.  
Jos h·allituksen Jasenen toimi joutuu kes

ken toimikautta avoimeksi tai hän menettää 
69 § :  ssä tarkoitetun kelpoisuutensa sanot
tu1J.n toimeen, on muiden hallituksen jäsen
ten huolehdittava siitä, että uusi jäsen vii
pymättä valitaan aikaisemman jäljellä ole
vaksi toimikaudeksi. l\Iikäli säännöissä ei ole 
toisin määrätty, voidaan vaali kuitenkin, jos 
hallitus jäljellä olevine jäsenineen ja vara
jäsenineen on päätösvaltainen eikä näiden 
luku ole kolmea vähäisempi, siirtää ajankoh
taan, jolloin hallituksen vaali muutoinkin 
olisi toimitettava. 

73 §. 
IIallituksessa, johon kuuluu useita jäseniä, 

tulee yhden heistä olla puheenjohtajana. 
Puheenjohtaja huolehtii hallitnksen ko

kousten pitämisestä. 
Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, 

jonka puheenjohtaja todistakoon oikeaksi. 
Pöytäkirjat on pidettävä numerojärje.st)'k
sessä ja halHtuksen toimesta säilytettävä. 

74 § .  
Jollei säännöissä ole toisin määrättr, hal

litus 011 päätösyaltainen, Imn saapudlla on 
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enemmän kuin puolet sen jäsenten koko 
lukumiiärästä. Asiaa älköön kuitenkaan otot
tako kiisitcltäväksi, ellei, mikäl i mahdollista, 
kaikille hallituksen jäsenille tai, jonkun 
heistä ollessa estYllcenä, varajäsenelle ole 
\'arattu tilaisuutta osallistua asian käsitte
lyyn. Päätökseksi tulee, ellei sitä sääntöjen 
mukaan ole tehtävä määräenemmistöin tai 
yksimielisesti, se mic lipide, jota enemmistö 
on kannattanut tai johon puheenjohtaja, 
äänten mennessä tasan, on yhtynyt. 

Mitä 54 § :  n 1 momentissa on säädetty 
osuuskunnan jäsenen esteellisyydestä, olkoon 
hallituksen kokouksessa vastaavasti voimassa 
sen jäsenestä. 

75 §.  
Hallitus käyttä;i osuuskunnan puhevaltaa 

tuomioistuimissa ja viranomaisten luona sekä 
edustaa muutoin osuuskuntaa. Sama edus
tamisoikeus on sillä tai niHlä, joilla 76 § : n  
mukaan 011 oikeus merkitä osuuskunnan toi
minimi. 

76 §. 
Oikeuden toiminimcn kirjoittamiseen an

taa hallitus tai, jos säännöissä on niin mää
rätty, osuuskunnan kokous. Älköön sellaista 
oikeutta kuitenkaan annettako henkilölJe, 
joka on vajavaltainen, älköönkä myöskään, 
ilman valtioneuvoston lupaa, sille joka ci ole 
tässä maassa asuva Suomen kansalainen. 

Kun toiminimell kirjoittumisoikeus anne
taan, voidaan samalla määrätä, että sitä saa
vat käyttää vain kaksi tai useammat yhdessä. 
)Iuuta kuin tässä mainittua rajoitusta älköön 
merkittäkö kaupparekisteriin. 

Toiminimen kirjoittamisoikeuden voi se, 
joka on sen antanut, milloin tahansa pe
ruuttaa. 

77 §.  
Prokuran antaa hallitus, ellei sen antami

nen sääntöjen mukaan kuulu osuuskunnan 
kokoukselle. 

Prokuraa annettaessa voidaan määrätä, 
että prokuristi saa kirjoittaa toiminimen 
ainoastaan yhdessä 76 § :  n mukaan toimini
rnen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön 
kanssa. 

78 §. 
Hallituksen tnlee kaikella huolelJa valvoa 

osuuskunnan etua ja hoitaa sen asioita lain 

ja sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen 
ohjeiden mukaisesti. �\lkööl1 hallitus lmiten
kaan noudattako 1aiu tai fääntöjen vas
taista kokouksen piiätöstä, ellei aika, jonka 
kuluessa kanne sellaisen päätöksen pätemät
tömäksi julistamisesta on nostettava, ole 
päättynyt eikä kysymys ole päätöksestä, 
jonka täytäntöönpano olisi ilmeisesti risti
riidassa osuuskunnan edun kanssa tai jolla 
on osuuskunnan jäsenen kustannuksella jolle
kulle hankittu ilmeisesti epäoikeutettuja 
etuja. 

nIitä 1 momentissa on sanottu hallituk
sesta, sovellettakoon vastaavasti muuhun 
75 § :  ssä tarkoitettuun osuuskunnan edusta
jaan. Sellainen edustaja ottakoon toimin
nassaan varten myös hallitukselta lain ja 
sääntöjen puitteissa saamansa ohjeet. 

79 §. 
IIallitnksen on pidettävä huolta sellaisesta 

kirjanpidosta kuin osuuskunnan toiminnan 
laatu vaatii. 

Knltakin tilikaudella on hallituksen laa
dittava tilinpäätös ja annettava se tilintar
kastajille viimeistään lrnukautta ennen sitä 
kokousta, jossa se on esitettävä vahvistetta
vaksi. 

80 §. 
Säännöissä voidaan määrätä, että hallitus 

saa jolJekin jäsenelJeen antaa tehtäväksi sen 
valvonnassa hoitaa juoksevia asioita tai 
muutoin määrättyä osaa hallinnosta. Niin 
ikään voidaall hallitus säännöissä oikeuttaa 
antamaan sanotunlainen toimivalta hallituk
seen kuulnmattomalJe henkilölle, joka ei ole 
vajavaltainen, ei kuitenkaan muulle kuin 
tässä maassa asuvalle Suomen kansalaiselle, 
ellei valtioneuvosto jossakin tapauksessa 
myönnä siihen lupaa. 

IIaUitukselle voidaan säännöissä tai ko
kouksen päätöksellä antaa ohjeita siitä, 
kenelle oikeus toimil1imen kirjoittamiseen 
saadaan myöntää. 

81 §. 
Mitä 66 § :  ssii on sauottu, sovellettakoon 

vastaavasti hallitukseen tai muuhun 75 § :ssä 
tarkoitettuun osuuskunnan edustajaan. 

82 §.  
Jos hallitus tai muu 75 §:  ssä tarkoitettu 

osuuskunnan edustaja tehdessään sopimuk-



sen osuuskunnan puolesta on mennyt toimi
valtaansa ulommaksi, ei sopimus sido osuus
kuntaa: jos kolmas henkilö tiesi tai hänen 
olisi pitänyt HetHn, että toimivalta ylitettiin. 

83 § .  
HallitUE tai muu 7:, § : ssä tarkoitettu 

osuuskunnan edustaja älköön luovuttako 
älköönkä velasta kiinnityttäkö osuuskunn811 
kiinteää omaisuutta, ellei sellaiseen toimen
piteeseen ole annettu säännöissä valtuutta 
tai osuuskunnan kokous ole myöntänyt sii
hen lupaa. Tiliaista lupaa, joka saadaan 
rajoittaa koskemaan tiettyä omaisuutta, ei 
voida antaa kahta vuotta pitemmäksi ajaksi. 

)Iitä 1 momentissa on sanottu, sovelletta
koon myös sellaiseen toisen ffiitalla. ole
yaan laitokseen, joka hallintaoikeuksineen 
maahan voidaan maanomistajaa kuulematta 
luonttlaa kohnannelle henkilölle. 

84 §.  
lIaaste katsotaan OSuuskullllalIe toimite

tl1ksi, kun se on annettu tiedoksi jollekin 
hallituksen jäsenelle. Sama olkoon laki 
muusta ilmoituksesta, joka on toimitettava 
osuuskunualle. 

Jos hallitus tahtoo nostaa kanteen 05UUS
lnmtaa vastaan, kutsukool1 osuuskunnan ko
kouksen valitsemaan asiamiehen edustamaan 
osuuskuntaa. EHei tällöin valita asiamiestä, 
annettakoon haaste tiedoksi jollekulle osuus
kunnan jäsenistä. 

85 § .  
Sliännöissä voidaan miiiirätä asetettavaksi 

hallintoneuvosto, joka valitaan osuuskunnan 
kokouksessa ja jossa on oleva vähintään 
kolme jäsentä. 

Hallintoneuvoston tulee ,""alvoa, että hal· 
lintoa hoidetaan sopusoinnussa lain, sääntö
jen sekä osuuskunnan kokouksen ja hal1into
lleUYOston omien päätösten Imussa. Sään· 
nöissä 'Voidaan hallintoneuvostolle uskoa, 
paitsi hallituksen vaalia, joitakin hallintoon 
kuuluvia tehtäviä. IIallituksen 75 § : äiin ja 
hallituksen jäsenen 84 § :  ään perustuvaa 
oikeutta edustaa osullskul1taa älköön lmiten
kaan rajoitettako. 

IIallituksen jäsen tai se, jolle on uskottu 
jlloksevain asiain hoitaminen, älköön olko 
hallintoneuvoston jäsenenä. 
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l\Ill utoin olkoon hallintoncuvost.osta ja sen 
jäsenistä soveltuvill kohdin noudatettavana, 
mitä hallituksesta ja sen jäsenistä on sää
detty. 

JO luku. 

7'ilin tw"lws ta jat. 

86 §.  
Hallintoa ja tilejä tarkastamaan on osuus

kunnan kokouksen kutakin tilikautta varten 
valittava vähintään kaksi tilintarkastajaa j a  
heille varamiehet. 

Sännnöissä voidaan määrätä, että yksi tai 
useampia tilintarkastajia, kuitenkin enintään 
puolet, asetetaan muussa kuin edellä maini
tussa järjestyksessä. 

87 §.  
Jos tilintal'kastaja on sääntöjen mukaan 

yalittava kesken sitä tilikautta, johon tar
kastus kohdistuu, hänen velvollisuutensa jat
kuvat tilikauden päätyttyäkin, kunnes uusi 
tilintarkastaja on valittu. 

88 §.  
Ti1intarkastajana saa olla ainoastaan Suo

men kansalainen, joka asuu Hissä maassa 
eikii ole vajavaltainen. IIänellä tulee olla 
sellainen kirjanpidon ja taloudellisten asiain 
tuntemus, mikä osuusktmnan toimintaan kat
soen on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. 

Tilintarkastajaksi älköön otettako : 
1) sitä, joka on hallituksen tai hallinto

neuvoston jäsen tai jolle hallitus on uskonut 
juoksevain asiain hoitamisen tai muutoin 
määrätyn osan hallinnosta, eikä. myöskään 
sitä, jolle on uskottu ""uuskunnan kirjojen 
pitäminen, varojen hoito tai hoidon valvonta, 
j a  luettakoon tässä. mainittuihin henkilöihin 
ei ainoastaan ne, joma tilintarkastajan vaa
lin tapahtuessa on sanotunlainen toimi tai 
tehtävä, vaan myöskin ne, jotka ovat o11eet 
sellaisessa asemassa tilintarkastuskautena tai 
sitä lähinnä edeltäneenä tai seuranneena tili
kautena; 

2) sitä, joka on avioliitossa 1)  kohdassa 
tarkoitetun henkilön kanssa; 

3) sitä, joka on suoraan ylenevässä tai 
alene"assa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa 
tai sisaruussuhteessa 1) kohdassa tarkoitet
tuun henkilöön ; 
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4)  sitä, joka on alistus- tai riippuvaisuu�
suhteessa 1) tai 2)  kohdassa tarkoitettuun 
henkilöön. 

Jos yhteisöllä, jonka tUl'koituksiin kuuluu 
osuuskuntien yhteisten tehtävien hoitaminen, 
on erityinen tilintarkastusosasto, .... oidnan 
yhteisö valita tilintarkastajaksi. Tilintarkas
tllsta toimittamaan on yhteisön valittava 
tehtävään sovelias henkilö, jolla on edellä 
1 ja 2 momentissa mainittu kelpoisuus, ja 
on myös häneen sovellettava., mitä jäljem
pänä tässä laissa säädetään tilintarkastajan 
vastuusta. Tilintarkastajaksi valittu yhteisö 
ja tilintarkastuksen toimittaja vaslatkoot 
omasta ja toistensa puolesta siitä vahin
gosta, jonka viimeksi mainittu on tehtäväs
sään aiheuttanut. 

89 §. 
Tilintarkastajan voi se, joka on hänet va

linnut, milloin tahansa vapauttaa toimestaan. 
Mitä 71 § :  ssä on säädetty hallituksen jäse-
11en oikeudesta saada palkkio jäljellä ole
valta toimikaudelta, sovellettakoon vastaa
vasti tilintarkastajaan. 

Jos tilintarkastajan toimi joutuu kesken 
toimikautta avoimeksi tai hän menettää 
88 § : ssä t arkoitetun kelpoisnntensa sanot
tunn toimeen eikä varamies voi astua hänen 
sijaansa, on hallituksen viipymättä ryhdyt
tävä toimenpiteisiin uuden tilintarkastajan 
valitsemiseksi. 

90 §. 
Hallituksen on varattava tilintarkastajalle 

tilaisuus tarkastaa osuuskunnan kirjoja, tili· 
aineistoa ja muita asiakirjoja sekä annettava 
muutoinkin sitä selvitystä j a  apua, jota hän 
tarvitsee tehtävänsä suorittamiseen. 

91 §. 
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta 

annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä 
kirjallinen tilintarkastuskertomus hallituk
selle vähintään viikkoa ennen sitä osuuskun
nan kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä 
vahvistettavaksi. 

Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selos
tus tilintarkastajien toimittaman tarkastuk
Sen tuloksesta sekä lUUS1Ulto siitä, onko syytä 
muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksen, 
osuuskunnan kirjanpidon tai muutoin osuus
kunuan asioiden hoidon johdosta. 

• 

Tarkastuskcl'tomuksessa on annettava eri
tyinen lausunto : 

tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
vastuu vapauden myöntämisestä hallituk

selle j 
ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituk

sen ehdotuksesta; 
siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus sääde

tyt siirrot vararahastoon. 
J 08 osuuskunnan pysyväiseen käyttöön 

tarkoitetun omaisuusesineen arvoa on koro
tettu siinä järjestyksessä kuin kirjanpito
laissa on säädetty, on siitäkin tarkastuskerto
mukse.'3sa erityisesti mainittava. 

Milloin jäsenet ovat lisämaksuvei vollisia, 
tilintarkastajain on tilintarkastuskertomuk
sessa jäsenluettelon, 48 § : ssä mainittujen 
hakemusten ja ilmoitusten sekä pöytäkirjo
jen nojalla todettava jäsenten ja osuusmak
sujen lukumäärä sekä tilikauden lrnluessa 
siinä kohden tapahtuneet muutokset. 

1 1  luku. 

Osuu.skw'?lan "okouk�cn päätöksen piitc
mättö1l'YYs. 

92 §. 
Jos osuush.-unnan tai hallituksen Jasen 

katsoo, ettei kokouksen päätös ole syntynyt 
oikeassa järjestyksessä tai että se muutoin 
on lain tai sääntöjen vastainen, nostakoon 
Osuuskulltaa vastaan kanteen enTIen kuin 
kolme kuukautta on kulunut päätöksestä. 

JtIitä 1 momenti&3a on sanottu, älköön so
vellettako, jos osuuskunnan kokouksen pää
töstä sen vuoksi, että se tarkoittaa varojen 
laitonta jakamista tai sen sisältö on risti
riidassa julkisen edun takia annetun sään
nöksen kan&3a, tai muusta syystä on pidet
tävä sellaisena, että sen pätemättömyyteen 
tulee voida vedota kannetta määräajassa 
nostamatta. 

Milloin päätökseen, joka koskee kauppa
rekisteriin merkittävää seikkaa, ei ole yhty
nyt tarpeellinen määräenemmistö, saatakoon 
kanne sellaisen päätöksen julistamisesta päte
mättömäkBi nostaa 1 momenti&':la mainitun 
määräajan päätyttyäkin, ei kuitenkaan, jos 
vastoin 96 § :  n siiänllöstä merkintä rekiste
riin tehdään, sellaisen merkinnän tapahdut
tua . 



93 §. 
.Tos kokouksen päätös osuuskunnan jäse

nen kanteesta julistetaan kokonaan tai osit
tain pätemättömäksi, olkoon tuomio voimassa 
niidenkin jäsenten hyväksi, jotka eivät ole 
ajaneet kannetta. 

9,. §. 
Kun ajetaan kannetta osuuskunnan ko

kouksen piiätöksen julistamisesta pätemättö
mäksi, oikeudella on valta ennen asian lopul. 
lista ratkaisemista kieltää. päätöksen täytän
töönpano. Sellainen kielto voidaan, kun 
aihetta siihen ilmaantuu, peruuttaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta kiel
losta tai sen peruuttamisesta älköön erikseen 
Talitettako. 

95 §. 
Kiellosta, jota 94 §: ss .. tarkoitetaan, oikeu

den on viipymättä lähetet.tävä l'ckisteröimis
Tirastolle tieto kaupparekisteriin merkitse
mistä varten, milloin oSlluskunnan kokouk
sen päätös on sellainen, että siitä lain mu
kaau aiheutuu merkinnän tekeminen rekiste� 
riin. Jos kielto peruutetaan, on siitäkin 
sanotnin tavoin tiedoitettava. 

96 §. 
Kaupparekisteriin älköön tehtiikö mcr1..'in� 

tää päiHökscn perusteella, jota 92 § : n  mu� 
kaan on pidettävä pätemättömänä. Jos pää
tös on sellainen, että kanne sen julistami� 
sestn pätemättömäksi on nostettava 92 § : n  
1 momentissa mainitussa ajassa, eikä kan
netta ole sen kuluessa pantu vireille, tapah
tukoon kuitenkin l'ckisteröinti, mikäli siihen 
muutoin ei ole estettä. 

12 luku. 

Va.slutt.vaj)a,lts sekä osuuslvu1tnam. lu.kuun ajet
tav(t. kanne hallitw;ta, tilintarkastajaa ja 

jäsentä vastaan . 

97 §. 
Vastuuvapaus on hallituksen jäsenelle 

myönnetty, jos siitä on tehty päätös osuus
kunnan kokouksessa eikä päätöstä ole vas
tustanut vähemmistö, joka edustaa vähin
täiill neljättä osaa osuuskunnan tai, kun 
päätös on tehty edustajiston kokouksessa, 
sen jäsenten koko iiänimllärästä. 

3 1)::;20/52 
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J olloi kannetta hallinnosta Sllla tilikau
tena, jolta kokouksolle on esitetty tili, ole 
nostettu kuuden kuukauden kuluessa ko
kouksesta, pidettäköön vastuuvapaus myöu
nettynä. 

Vastuuvapauden estämättä voidaan haJli
tuksen jäsentä vastaan nostaa kanne sellai
sen toimenpiteen johdosta, johon ryhtymi
sestä lai jonka merkityksestä osuuskunnalle 
hallitus tai hallituksen jäsen on tahallaan 
tai huolimattomuudesta tilinpäätöksessä tai 
muutoin kokoukselle taikka kirjanpidossa tai 
muutoin tilintarkastajille antanut olennai
sesti \'irhecllisiä tai puutteellisia tietoja. 
Kanne, joka perustuu siihen, että hallituk. 
sen jUsen on meneLellyt rikollisesti, saadaan 
muutoinkin nostaa häntä vastaan, ellei 
myönnetty vllstuuvapaus ole ilmeisesti tar
koittanut myös sellaista menettelyä. 

98 §. 
Jollei vastuuvapautta ole hallituksen Jase

nelle myönnetty, saakoot ne, jotka yhteensä 
edustavat vähintään neljättä osaa osuuskun
nan tai, kuu vastuuvapautta koskeva asia on 
käsitelty edustajiston kokouksessa, sen jäsen
ten koko äänimääriistä, ajaa osuuskunnan 
lukuun häntä yåsta�m kannetta hallinnosta. 
Sama olkoon laki sellaisen kanteen ajami
sesta, joka voidaan panua vireille vastuu
vapauden estämättä. 

Kun kanne on nostettu, ei se seikka, että 
joku, joka on ollut sitä nostamassa, on luo� 
punut kanteesta, estä muita jatkamasta sitä, 
vaikka he edustavat vähempää kuin neljättä 
osaa osuuskunnan tai edustajiston jäsenten 
äänimHärästä. 

Joka on 1 momentin nojalla pannut vi
reille kanteen, vastatkoon oikeudenkäyntiku
luista, muita olkoon hänellä kuitenkin oikeus 
periä osuus]nmualta korvaus lrustannuksis
taan, mikäli osuuskunnalle yoitetut varat 
siihen riittävät. 

99 §. 
Jos osuusktmnan tai edustajiston kokous 

on hyväksynyt ehdotuksen kanteen nostami· 
sesta tilintarkastajaa vastaan 160 § : n  nojalla 
tai ohdotukseen on yhty'nyt niin suuri vä
hennnistö lmin 97 § : ssä tarkoitetaan, olkoon 
osuuskunnan tai edustajiston jäsenen oikeu� 
c1esta nostaa osuuskunnan lukuun sellainen 
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kanne voimassa, mitä 98 § :  ssä on sanottu . 
Kanne on pantava vireille kahden vuoden 
kuluessa siitä osuuskunnan kokouksesta, jossa 
tilintarkastuskertQITIus on esitetty. 

Osuuskunta älköön jäsentään vastaan nos
tako vahingonkorvauskannetta 159 § :  n no
jalla sitten kun kaksi vuotla on kulunut siitä 
päätöksestä, johon kanne perustuu. 

Milloin kannetta ajetaan rikoksen perus
teella, olkoon sen nostamisajasta noudatet
tavana, mitä siitä erikseen on säädetty. 

100 § .  
Jos osuuskunta asetetaan konkurssiin ' kah

den vuoden kuluessa siitä kokouksesta, jossa 
tilinpäätös on esitetty, saakoon konkurssi
pesä sen estäm�ittä, että vastuuvapauB on 
katsottava myönnetyksi, ajaa hallituksen 
jäsentä vastaan kannetta hänen hallinnos
taan tilinpäätöksen tarkoittamana tilikau
teua. 

Niin ikään saakoon konkurssipesä ajaa 
kannetta tilintal'kastajaa ja osuuskunnan 
jäsentä vastaan, jos osuuskunta joutuu kon
kurssiin ennen kuin 99 § : n 1 ja 2 momen
tissa tarkoitettu aika on päättynyt. 

Kanne, jota tässä pykälässä tarkoitetaan, 
on pantava vireille ennen kuin kuukausi on 
kulunut valvonta päivästä tai, jos osuuskun
nan luh.-uun ajettavan kanteen määräaika ei 
silloin vielä ole kulunut loppuun) ennen 
tämän ajan päättymistä. 

101 §. 
Sen estämättä, mitä riita-asiain oikeuspai

kasta muutoin on voimassa, tässä luvussa 
tarkoitettua kannetta saadaan ajaa osuus· 
kunnan kotipaikan oikeudessa. 

Oikeus, jota 1 momentissa tarkoitetaan, 
saakoon käsitellä myös korvausvaatimuksen, 
jota ajetaan rikoksen perusteella. 

13 luku. 

Selvitystila. 

102 § .  
Osuuskunnan kokouksen o n  päätettävä 

osuuskunta asetettavaksi selvitystilaan, kun 
osuuskunnan on sääntöjensä mukaan lope· 
tettava toimintansa tai kun jäsenten luku 
on alentunnt 4 § :  n 1 momentissa mainittua 
määrää pienemmäksi eikä osuuskuntaan ole 

kuuden kuukauden kuluessa liittynyt ruttä
vää määrää jäseniii. 

103 § .  
Päätös selvitystilaan asettamisesta voidaan 

tehdä muustakin kuin 102 § :ssä mainitusta 
syystä. Älköön päätös silloin kuitenkaan 
olko pätevä, elleivät kaikki jäsenet ole kirjal
lisesti yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei 
päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä ko
kouksessa ja sen hyviiksymisen puolesta ole 
viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta 
kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden 
äänistä. Jos sääntöjcn mukaan vaaditaan 
muita ehtoja sen lisäksi, mitä tässä on sa· 
nottu, noudatettakoon niitä. 

104 § .  
Kun kokous päättää osuuskunnan asetetta· 

vaksi selvitystilaan, valitkoon kokous yhden 
tai useampia selvitysmiehiä. 

105 § .  
Ellei kuudenkymmenen päivän kuluessa 

siitä, kun osuuslnmta ] 02 § :  n mukaan oli.'5i 
asetettava selvitystilaall, rekisteriin ole 
111 § :  ssä mainitnn ilmoituksen nojalla tehty 
merkintää osuuskunnan selvitystilaan asetta
misesta, määriitkööll oikeus osuuskunnan tai 
hallituksen jäsenen haken1Uksesta ja osuus
kuntaa kuultuaan sen asetettavalmi selvitys· 
tilaan; ja velvoittakooll oikeus osuuskunnan 
määräajassa, joka ei saa olla kuutta viikkoa 
lyhyempi, antamaan oikeuteen todistuksen 
siitä että l'ekisteriin on tehty sanotunlainell 
merldntä, uhalla että oikeus muutoin määrää 
yhden tai useampia selvitysmiehiä. 

106 § .  
Jollei osuuskunnalla. ole kaupparekisteriin 

merkittyä toimikelpoista hallitusta) saakoon 
osnuskunnan tai hallituksen jäsen taikka 
velkoja tai muu, jonka oikeutta asia voi 
koskea, oikeudelle tai, jos osuuskunnan koti
paikka on kihlakunnanoikeuden tuorniopii
rissä) myös kihlakunnantuomarillc tehdä ha
kemuksen osuuskunnan asettamisesta selvi
tystilaan. 

Kun hakemus on tehty, kntsuttakoon 
osuuskunta sekä sen jäsenet ja velkojat) 
jotka tahtovat antaa lausuman asiassa) saa· 
pumaan määräUYllä päivänä oikeuteen, mi
käli tahtovat antaa lausuman hakemukscn 



johdosta. Kutsu on annettava kuulutuk
sella, joka oikeuden tai tuomarin toimesta 
julkaistaan virallisessa lehdessä ja ainakin 
yhdessä osuuskunnan kotipaikan sanoma
lehdessä vähintään kaksi ja enintään neljä 
kuukautta ennen sanottua määräpäivää. 
Oikeus tai tuomari voi asian vireilläolon 
ajaksi määrätä yhden tai useampia toimit
sijoita hoitamaan osuuskunnan omaisuutta 
ja asioita sekä edustamaan osuuskuntaa. 

Ellei ennen asian ratkaistavaksi ottamista 
näytetä, että osuuskunnalla on toimikelpoi
nen bal1itus, oikeus päättäköön, että osuus
kunta on asetettava selvitystilaau, ja määrät· 
köön yhden tai useampia selvitysmiehiä. 

107 §. 
Jos kaupparekisteriin merkitystä osuus

kunnasta ei ole kymmenen viimeksi kulu
neen vuoden aikana tullut ilmoitusta rekis
teriin ja asianhaarat antavat aihetta olettaa, 
että osuuskunta on lopettanut toimintansa, 
on rekisteröimisviraston osuuskunnalle osoi
tetussa kirjeessä tai muulla sopivalla tavalla 
tiedusteltava, onko osuuskunta olemassa. 
Jollei tällöin käy selville, että osuuskunta 
on edelleen olemassa, on rekisteröimisviras
ton virallisessa lehdessä julkaistavalla kuulu
tuksella kehoitettava osuuskuntaa kolmen 
kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemi
sesta antamaan tieto itsestään. Ellei ennen 
määräajan päättyrrristä saada selkoa siitä, 
että osuuskunta on olemassa, on se katsot
tava purkautunecksi ja poistettava rekiste
ristä. 

108 § .  
!Tos osuuskunta jättää valitsematta selvi

tysmiehet, vaikka jäsenten luku on alentu
nut 4 § : n 1 momentissa mainittua määrää 
pienemmäksi eikä osuuskuntaan ole kuuden 
kuukauden kuluessa liittynyt riittävää mää
rää jäseniä, olkoot TIe, jotka tietäen asian
laidan osallistuvat päätöksen tekoon osuus
hmnan toiminnan jatkamisesta tai toimivat 
sen lukuun, omasta j a  toistensa puolesta 
vastuussa syntyvistä sitoumuksista niin kuin 
omasta velastaan. 

109 §. 
.Tollei osuuskunnalla, jonka selvitystilaan 

asettamisesta on tehty merkintä kaupparekis
teriin, ole rekisteriin merkittyjä toimikel· 
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POlSIa selvitysmiehiä, määrätköön oikeus tai, 
jos osuuskunnan kotipaikka on kihlakunnan_ 
oikeuden tuomiopiirissä, myös kihlakunnan
tuomari selvitysmiehot, kun osuuskunnan 
jäsen, velkoja tai muu, jonka oikeutta asia 
voi koskea, tekee siitä hakemuksen. 

110 §. 
Kun oikeus tai tuomari on määrännyt 

osuuskunnan asetettavaksi selvitystiIaan, on 
siitä viran puolesta viipymättä lähetettävä 
tieto rekisteröimisvirastolle kaupparekisteriin 
merkitsemistä varten. Milloin oikeus tai 
tuomari on määrännyt selvitysmiehen, on 
tieto määräyksestä maininnoin tämän täydel
lisestä nimestä ja postiosoitteesta viipy
mättä lähetettävä rekisteröimisvirastolle. Jos 
106 § : n  2 momentissa tarkoitettn toimitsija 
määrätään, on siitä. kaupparekisteriin meI'
kitsemistä varten lähetettävä tieto, josta käy 
ilmi hänen täydellinen nimensä ja postiosoit
teensa. 

111 §.  
Selvitysmiesten on viipymättä tehtävä il

moitus kaupparekisteriin osuuskunnan aset
tamisesta selvitystilaan. IInioituksegsa on 
oleva maininta selvitysmiehistä ja heidän 
kotipaikastaan sekä toiminimen kirjoittami
sesta selvitystilan aikana. 

112 § .  
Osuuskunnan kokouksen on selvitysmiehen 

vaalin yhteydessä valittava yksi tai useam
pia tilintarkastajia ja, mikäli sitä pidetään 
tarpeellisena, näille val.'amiehet tarkastamaan 
hallintoa ja tilejä selvitystilan aikana. Jos 
oikeus on määrännyt selvitysmiehet, on näi
den viipymättä kutsuttava kokoon osuus
kunnan kokous tilintarkastajain vaalia var
ten. Ellei tällaista kokousta saada pidetyksi, 
pyytäkööt selvitysmiehet oikentta määrää
mään tilintarkastajat. 

Jos säännöissä on määrätty, että yksi tai 
useampia tilintarkastajia on asetettava 
muussa järjestyksessä kuin toimittamalla 
vaali osuuskunnan kokouksessa, on tätä mää
räystä sovellattava myös selvitystilan tilin
tarkastajiin. 

Mitä tässä laissa on säädetty tilintarkas
tajista, olkoon soveltuvin kohdin voimossa 
myös selvitystilan tilintarkastajiin nähden. 
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1 1 3  § .  
Kun oSU'!.lskunta on asetettu selvitystilaan, 

hallituksen on viipymiittä laadittava ja selvi
tysmiehille annettava tilinpäätös siltä aja1ta, 
jolta tilinpäätöstä ei ole ellnen esitetty ko
kouksen yahvislettavaksi. 

Sel\ril �·smiehet toimittakoot viipymättä ti
linpäätöksen selvit�rstilan tilintal'kastajille, 
joiden 011 kuukauden kuluessa annettava 
tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös ja tiliu
tarkastuskertomus on niin pian kuin mah
dollista esitettä,·ä kokoukselle; ja ou kokouk
sessa otettava käsiteltäväksi kysymys vastuu
vapauden myöntämisestä hallituksen jäse
l1ille tilinpäätöksen tarkoittamalta ajalta. 

1 1-1 § .  
KEden toimikausi, jotka selvitystilan al

kaessa. ovat edustajiston jäseniä, jatkuu sel
dtystilan päättymiseen saakka. Kuitenkin 
voi edustajiston kokous päättää, että edus
taj iston vaali toimitetaan sääntöjen mukaan 
selvitystilan aikanakin. 

115 § .  
Selvitysmicsten tulee hankkia vuosihaaste 

osuuskunnan velkojille. Ileidän on laadit
tava sekä osuuskunnan illventaari- ja tase
kirjaan kirjoitettava luettelo ja tase osuus
kunnan varoista ja yeloista. Taseeseell on 
varat merkittävä rnyyntiarvon mukaan. 

Laaditusta taseesta on kappale selvitys
miesten allekirjoittamana annettava selvitys
tilan til intarkastajille. 

116 §. 
Selvitysmiehet hoitavat osuuskunnan 

asioita selvitystilan aikana, Heidän tulee 
muuttaa osuuskunnan omaisuutta rahaksi 
sikäli kuin selvitystä varten on tarpeellista, 
1uaksaa osuuskunnan velka sekä jakaa jäl
jellä oleva omaisuus jäsenten kesken tai 
ldiyttää se osuuskunnan purkautmnisen va
I'alta säännöissä määrättyyn tai niissä ole
van ehdon mukaan osuuskunnan kokouksen 
määräämään tarkoitukseen, Osuuskullnan 
toimintaa jatkettakoon ainoastaan Slma 
määrin kuin tarkoitukseml1ukainen selvitys 
vaatii. 

Selvitvsmiehet älkööt ilman kokouksen eri
tyistä l�paa luovutlako kiinteää omaisuutta 
Illuutoin kuin myymällä sen julkisessa huuto
kaupassa. 

Mikäli muuta ei johdu edelIä tässä · pykä
Hissä oledsta tai selvitystilaa muutoin 1ms
kevista säällnöksistä, olkoon selvitysmiehiin 
nähden soveltuvin kohdin voimassa, mitä 
hallituksesta tai sen jäsenestä on säädetty, 

117 §. 
SeI vitystilassa olevan osuuskunnan toimi

nimi on kirjoitettava lisäämällä siihen sana 
"sel vitystilassa" ,  

.Toka selvitysliian alkamisen jälkeen kir
joittaa osnuskunnån toiminimeu noudatta
matta, mitä ] momentissa sanotaan, yastat
koon, ellei asiakirjasta muutoin käy ilmi, 
että osuuskunta on selvitystilassa, siten syn
tyneestä sitonmuksesta niin kuin omasta ve
]astaanJ olipa sitoumus osuuslnmtaa velvoit
taya tai ei. Jos useat yhdessä sen tekevät, 
vastatkoot omasta ja toistensa puolesta. 

118 §.  
Kultakin tilikaudelLa selvitysmiesten on 

kahden kuukauden kuluessa sen päättymi
sestä annettava tilintarkastajille tili, joka 
on kaikkien selvitysmiesten allekirjoitettava. 
BlIei selvitystä ole saatettu loppmlli kahden 
vuoden kuluessa, on selvitysmiesten samaUa 
ilmoitettava, mitkä syyt ovat aiheuttaneet 
viiy:\·tyksel1. 

119 § .  
Tilintarkastajien on kuukauden kuluessa 

siitä, tkun tili on heille jätetty, annettava 
seIvitysmiehille kertomus hall innon ja tilin 
tal'kastuksesta, Selvitysmiestcl1 on sen jäl
keen viipymättä esitettävä tili ja tarkastus
kertomus osuuskunnan kokoukselle. 

120 § .  
tTos omaisuutta jää sen jälkoen kun vuosi

haasteessa määrättynä paikalletulopäivänä il
moittautuneet tai ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä tiedossa olleet velkojat ovat saa
neet täyden suorituksen sekä tarpeelliset 
varat on pantu erilleen riitaista, eräänty
miitöntii tai muuta sellaista saamista varten, 
jonka maksamista ei voida välittömästi toi
mittaa, palautcttakoon kertyneet osuusmak
sut tai, jos varat eivät siihen riitä, se osa 
niistä, mikä lmllekin suoritettujen osuusmak
sujeu suhteen mukaiscsti laskien on tuleva, 
.Tos vielä sen jälkeen on sää..qtöä, jaettakoon 
se, ellei sitä 1]6  § : n  1 momentill mukaan 



ole käytettävä muuhun tarkoitukseen, osuus
kunnan jäsenten kesken pääluvun tai muun, 
säännöissä määrätyn pel'usteen mukaan. 

Jos osuusmaksuja. on palautettu tai varoja 
jaettu vastoin 1 momentin säännöksiä eikä 
osm..1.skunta sen johdosta voi täyttää sitou
muksiaan, olkoon jäsen velvollinen suoritta
maan näin saamausa määrän takaisiu. Täl
löin syntyvän vajauksen täyttämisestä olkoot 
seh'itysmiehet vastUUl'sa 160-162 § :ssä sää
dettyjen perusteiden mukaisesti. 

121 §. 
Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten 

tulee \'iiv�Ttyksettä antaa tilintarkastajille 
lopputili, johon on liitettävä kertomus hei
dän hallinnosta.n selvitystilan alkmaisesta 
lukien, selostus omaisuuden jaosta tai sen 
määrätarkoitnkscen käyttämisestä sekä tili
aineisto koko selvitysajalta. Tilin suhteen 
on sen jälkeen noudatettava, mitä 119 § :ssä 
on sanottu. 

122 §. 
Kun 121 § :esä tarkoitettu tili on kokouk

selle esitetty, katsotaan osuuskunta pure
tuksi, ja on tästä tehtävä ilmoitus kauppa
rekisteriin . Ilmoitukseen, joka on kaikkien 
selvitysmiesten allekirjoitettava, on liitettävä 
j älj ennös siinä kokouksessa pidetystä pöytä
kirjasta, jossa loppntili on esitetty. 

123 §. 
Jäsen, joka katsoo ettei hän ole osuus

maksun palauttamisessa tai jaossa saanut 
hänelle kuuluvaa osaa, nostakoon puhe
,allan mcncttämisen uhalla kanteen osuus
kuntaa vastaan kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun lopputili on esitetty osuuskunnan 
kokoukselle. .Jäsenen velvollisuudesta suo
rittaa saamansa miHil'ä takaisin ja selvitys
miehen ,astuusta on vastaavasti voima�sal 
mitä 120 § :  n 2 momentissa on sanottu. 

1 U  §.  
Jos on aihetta olettaa, että selvitystilaan 

joutuneella osuuskunnalla ei ole varoja tai 
että ne ei vii L ri itä selvityskustannusten 
peittämisec-n, on oikeuden päätettävä, että 
selvitys 011 jätettävä sikseen ja osuuskunta 
katsottava puretuksi. 
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Oikeuden päätöksestä on viran puolesta 
lähetettävä tieto rekisteröiIDisvirastolle 
kaupparekisteriin mel'kitserrustä varten. 

125 §. 
.Jos sen jiilkeen, kun osuuskunta 122 tai 

] 24 § :  n mukaan on katsottava puretuksi, 
ilmaantuu uusia varoja tai osnuskuntaa 
vastaan nostetaan kanne taikka muutoin tar
vitaan selvitystoimenpiteitä, jatlrnkoon selvi
tyst.ilaj ja tehkööt selvHysmiehet siitä viipy
miittii ilmoituksen kaupparekisteriin . 

Jos selvitystoimenpiteitä tarvitaan sitten 
kun osuuskunta on 107 § :  n mukaisesti 
kaupparekistel'istä poistettu, määrätköön oi
keus tai, jos osuuskunnan kotipaikka oli 
kihlakunnanoikeuden tuomiopiil'issä, m�"ös 
kihlakul1nantuomal'j sen hakemuksesta, jonka, 
oikeutta asia voi koskea, yhden tai useam-. 
pia selvitysmiehiä, ja noudatettakoon sen 
jälkeen, miUi edellä tässä luvussa on säädetty 
selvityksen toimeenpanosta. 

126 §.  
Kokous voi päättää nostettavaksi korvaus

kanteen selvit�'smiehiä ja selvitystilan tilin
tarkastajia yastaan. :Myös jäsen voi osuus
kunnun lukuun ajaa sellaista kannetta, j a  
sovellettakoon tällöin vas1:.c'l-avasti oikeuden
käyntikulnihin nähden, mitä 98 § : n 3 mo
mentissa on sanottu. 

Kanne on pantava vireille kuuaon lmu
Imuden kuluessa siitä kun lopputili on esi
tetty kokoukselle. Jos selvitysmies tai tilin
tarkastaja on erotettu taikka eronnut tai 
kuollut ennen selvityksen loppuunsaatta
mista, on kalmeaika laskettava siitä kokouk
sesta, jossa on esitetty tilit siltä vuodelta, 
jolloin eroaminen tai }..-uolema sattui. 

�ritä 97 § :  n 3 momentissa ja 99 § :  11 3 
mome-ntissa on siiädetty, so\"ellettakoon vas
taavasti. 

.J03 osuuskunta asetetaan konkurssiin 8el
yitystilan aikana tai kahden YllOden kuluessa 
sen päättymisestä, olkoon konkurssipesiillä 
oikeus ajaa tässä pykälässä tarkoitettua kan
netta. Sellainen kanne 011 pantava vireille 
kuukauden kuluessa valvontapäivästä, mikäli 
ei ole kys;rmys 3 momentissa tarkoitetuista 
tapauksista. 

127 §. 
Edellä 126 § :  ssä tal'koitettua kannelta 

saatakoon sen estiimättä, mitä riita-asiain 

• 



• 
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oikeuspaikasta muutoin on voimassa, ajaa 
osuuskunnan kotipaikan oikeudessa. 

Oikeus, jota 1 momentissa tarkoitetaan, 
saakoon käsitellä myös korvausvaatimuksen, 
jota ajetaan rikoksen perusteella. 

128 §. 
Jos osuuskunta on 103 § : n mukaisesti 

asetettu selvitystilaan, kokous voi, ellei sen 
jälkeen ole SyntJ�lyt tilaIinetta, josta selvi
tystila 102 § : D  mukaan on aiheutuva, ennen 
osnnsmaksujen palauttamiseen tai lisämak
sujen perimiseen ryhtymistä päättää, että 
selvitystila on peruutu va. 

Kun nousee kysymys selvitystilan peruut
tamisesta, on selvitysmiesten annettava tilin
tarkastajille kertomus, jossa on esitettävä 
syyt osuuskunnan toiminnan jatkamiseen. 
Tilintarkastajien on kertomuksen johdosta 
annettava lausuntonsa. Kertomus ja lau
sunto on vähintään viikon ajan ennen ko
kousta pidettävä jäsenten nähtävinä ja on 
ne myös esitettävä kokoukselle. 

129 § .  
Päätös selvitystilan peruuttamisesta älköön 

olko pätevä, ellei sitä ole tehty siinä järjes
tyksessä kuin 103 § :  ssii säädetään. 

Kun selvitystilan peruuttamisesta on tehty 
päätös, selvitysmiesten on viipymättä kutsut� 
tava osuuskunnan kokous valitsemaan halli� 
tUBta ja tilintarkastajia. 

Hallituksen on tehtävä ilmoitus kauppa
rekisteriin selvitystilun peruuttamisesta. 

. 130 § .  
Kun selvitystila peruutetaan, käy osuus

kunnan velkojille hankittu vuosihaaste mi
tättömäksi. 

131 § .  
Jos oikeus, kihlakunnantuomari tai raas

tuvanoikeuden puheenjohtaja, jolle on an
nettu hakemus täs.')ä hlVllSsa tarkoitetussa 
asiassa, katsoo, ettei hakemusta väärälle 
tuomioistuimelle tehtynä tai mUllSta syystä 
voida ottaa käsiteltäväksi, merkitköön piiä
töksensä asiakirjoille ja antakoon ne haki
jalle takaisin. 

132 § .  
Kihlakunnantuomarln tai raastuvanoikeu

den puheenjohtajan tämän hlYun säännös-

ten nojalla antamaan päätökseen tyytymätön 
saakoon hakea siihen muutosta valittama11a 
siten kuin muutoksen hakemisesta alioikeu
den päätökseen on säädetty. 

Asioista, joita kihlalmnnantuomari tai 
raastuvanoikeuden puheenjohtaja tämän lu
vun säännösten nojalla käsittelee, tehdään, 
pöytäkirjaa pitämättä, merkintä konkurssi
asiain luetteloon. 

14 luku. 

Eräitä sääm�öksiä osu.usku.nnan konktltrssista 
sekä selvitystilasta konkurssin torjumiseksi. 

133 §. 
OSUllSkunnan omaisuus on hallituksen toi

mesta luovutettava konkurssiin, jos osuus
kunnan on pakko lakkauttaa maksujerula 
suorittaminen tai sen velka on varoj a suu� 
rempi. 

Jos osuuskunnan jäsenet ovat lisämaksu
velvollisia j a  velka voidaan lisämaksuja peri

-mällä saada suoritetuksi, on ha1lituksen, 
luovuttamatta omaisuutta konkurssiin, teh
tävä oikeudelle hakemus osuuskunnan aset
tamisesta selvitystilaan. Kun sellaiseen ha
kemukseen suostutaan, pantakoon samalla 
lyhyt määräaika, jonka kuluessa osuuskun
nan on valittava yksi tai useampia selvitys
miehiä ja näiden tehtävä 111 § :ssä tarkoi
tettu ilmoitus kaupparekisteriin uhalla, että 
oikeus muutoin miiärää selvitysmiehet. Jollei 
ole oikeuden istuntopäivä, kiisitelköÖll kihla
kunnantuomari tai raastuvanoikeuden pu
heenjohtaja tässä tarkoitetun asian. 

Mitä 131 ja 132 § :ssä on sanottu, sovel
lettakoon myös asioissa, joita edellä 2 mo
menti<.:;sa tarkoitetaan. 

134 § .  
Jos selvitystiIan aikana ilmenee, että 

osuuskunnan velka on varoja suurempi, on 
selvitysmiesten, elleivät jäsenet ole lisämak
suvelvollisia, heti luovutettava osuuskunnan 
omaisuus konkurssiin . 

Sellaisen selvltystilassa olevan osuuskun
nan asettamisesta konkurssiin, jonka jäsenet 
ovat lisämaksu velvollisia, säädetään 15 lu-
vussa. 

135 §. 
Konkurssin aikrula edustaa osuuskuntaa 

konkurssivelallisena hallitus taikka 106 § : n  



2 momentissa tarkoitetut toimitsijat tai sel
"dtysmiehet, mikäli sellaiset oli valittu en
nen konkurssin alkamista; kuitenkin voi
daan asianmukaisessa järjestyksessä valita 
hallitus toimitsijain sijaan taikka uusia hal
lituksen jäseniä tai llusia selvitysmiehiä. 

136 §. 
Jollei konkurssimenettelyn päättymisen 

jälkeen jää varoja, katsotaan osuus1.-unta 
purkautuneeksi silloin, kun konkurssihallinto 
on antannt lopputilin ; j a  tehköön konkurssi
hallinto tästä ilmoituksen kaupparekisteriin. 

Jos konkurssimenettelyn päättymisen jäl
keen on jäänyt varoja eikä osuuskunta oUut 
selvitystilass3, kun sen omaisuus luovutettiin 
konkurssiin, on haHituksen kutsuttava ko
kous päättijmään, onko osuuskunnan toimin
taa jatkettava vai onko se asetettava selvi
tystilaan. Jos OSUUSk"1.1nta oli selvitystilassa 
joutuessaan konkurssiin, noudatettakoon, 
mitä 125 § :  n 1 momentissa on säädetty. 

15 luku. _ 

Lisämaksujen 1Jeriminen. 
137 §. 

Jos selvitystilrul aikana ilmenee, että osuus
kunnan velka on varoja suurempi, on selvi
tysmiesten, milloin jäsenet ovat lisämakBu.. 
velvollisia ja velka voidaan Hsämaksuja peri
mällä saada suoritetuksi, heti kutsuttava ko
lmus päättämään lisä maksujen perimisestä. 

Selvitysmiesten on kokouksessa esitettävä 
kirjallinen selonteko osuuskunnan asemasta, 
varojen ja velkojen luettelo, johon varat on 
merkittävä myös myyntiarvon mukaan, ja 
tähän af\�oon perustuva osittelulaskelma pe
rittävistä lisämaksuista. 

Ellei kokous päätä periä lisämaksuja tai 
ellei, sen päätettyä periä niitä, vajauksen 
koko määrää ole osnuskunnalIe suoritettu 
kuudenkymmenen päivän kuluessa kokouk
sesta, on selvitysmiesten heti luovutettava 
offilusknnllun omrusuus konkurssiin. 

138 §. 
·Jos osuuskunta. · joutuu konkurssiin sen 

jälkeen kun kokouksessa on <tehty päätös lisä
maksujen perimisestä, älköön päätöksen täy
täntöönpanoa jatkettako. 
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139 §. 
Mitä 137 ja 138 § :  ssä on sanottu, olkoon 

soveltuvin kohdin noudatettavana myös, kun 
osuuskunta on 133 § :  n 2 momentin nojalla 
asetettu selvitystilaan. 

140 §. 
Kun osuuskunta, jonka jäsenet ovat lisä

maksuvelvol lisia, on joutunut konkurssiin 
eivätkä sen varat, sittellkun varmat saatavat 
on peritty ja muu riidaton omaisuus muu
tettu rahaski, riitä velan maksuun, on kon
kurssihallinnon laadittava osittelulaskelma 
vajauksen peittämiseksi perittävistä lisä
maksuista. 

141 §.  
Jos lisämaksu'\'"elvollisuu,c:; on eri sitoumus

ten kohdalta erilainen eikä suoritettu määrä 
riitä kaikkien sitoumusten täyttämiseen, 
jaetaan kertyneet maksut sitoumusryhmien 
kesken niiden perusteiden mukaan, jotka 
säännöissä on määrätty noudatettaviksi lisä
maksuja perittäessä . 

142 § .  
l\'Iilloin lisämaksuvelvollisuus on rajaton, 

pannaan tämän luvun säännösten mukaan 
toimitettavassa osittelussa jäsenen maksetta
vaksi se määrä, mikä hänen osalleen tulee 
niiden jäsenten pääluvun mukaan laskien, 
joideu kesken osittelu tapahtuu. Jos sään
nöissä on määrätty muu osittelupertlSte, nou
datettakoon sitä. 

143 §.  
Edellä 137 ja 140 §: ssä. tarkoitetussa lisä

maksujen osittelussa voidaan, lisä maksu vel- . 
vollisuuden rajoissa, tarvittavan määrän 
lisäksi samalla ositena maksettavaksi enin
tään kaksikymmentäviisi sadalta vajauksesta. 

144 §.  
Konkurssissa tehty osittelulaskelma on esi

tettävä asianmukaisesti kuulutetussa velko
jain kokouksessa, johon myös osuuskunnan 
jäsenet on kulsnttava siinä järjestyksessä 
kuin säännöissä on määrätty tiedonantojen 
toimittamisesta jäsenille. 

145 § .  
Jos jäsen tahtoo moitti" 137 § : ssä tarkoi

tettua osittelulaskelmaa, nostakoon osuns-
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kuntaa vastaan krulteen kolmenkymmenen 
paIvau kuluessa siitä, kun laskelma on esi
tetty osuuskunnan kokouksCliSa. 

Konkurssissa tehtyyn osittelulaskelmaan 
tyyttymätön velkoja trui jäsen saa moittia 
sitä haasteen nojalla, joka on annettava tie
doksi konlnll'S6-ihallinnolle kolmenkymmenen 
päivän kuluessa siitä velkojain kokouksesta, 
joosa laskelma on esitetty. 

146 § .  
"iin pian lnlin osittelulaskelma on 137 tai 

1M § : 11 mukaisesti esitetty, selvitysmiehet 
tai konkurssihallinto vaatikoon, tiedonanto
jen toitnittamisesta säännöissä määrätyllä 
ta\'alIa, kutakin jäsentä suorittamaan hänen 
maksetvavakseen pannun maarun kolmen
kymmenen päivän kuluessa vaatimuksen tie
doksi antamisesta. Suo�ittamatta jätetyt 
maksut periköön ulosottomies selvitysmies
ten tai konlnlrssihallinnon pyynnöstä osit
telulaskclman nojalla niin kuin lainvoimai
sen tuomion täytäntöön panosta. on säädetty. 
Tällainen periminen voidaan toimittaa, 
vaikka osittelna on moitittu, mutta peribty 
maksu saadaan silloin nostaa ainoo.statln 
panttia tai takausta vastaan . 

147 § .  
Jos ulosottomiehen antaman toilistuksen 

mukaan jäseneltä ei heti saada perityksi ooit
telus.sa hänen maksettc'l.Vakseen pantua mää
rää, on selvitysmiesten tai konkurssihallin
non ositeltaya puuttuva määrä muiden jäsen
ten kesken lisämaksnvelvollisuuden rajoissa 
ja perittävä se heiltä siten lnlin 146 § : ssä 
on sanottu. 

148 § .  
Jos $iinä tapauksessa, että 137 § :  ssii tar

koitettu päätös lisämaksujen perimisestii on 
tehty, jäsen on Suorittanut osuiIskunnalle 
lisiimaksuja enemmän kuin hänen osuJleen 
osittelulaskelman mukaan tulee, korvattakoon 
liikasuoritus hänelle niistä varoist.a, mitkä 
osiueluJa.skelman mukaan saadaan muilta 
jäseniltä p-erit:d.ksi. Jos osuuskunta on 
jouttlliut konkurssiin ennen kuin sellainen 
korvaus on suoritettu, puutJtuva mä.1rä on 
otettava huomioon konkurssissa tehtiivässä 
osittelulaskelmassa, ja maksettakoon se tä
män nojalla perityistä varoista hänelle, mi
käli niin saattaa tapahtua velkojien oikeutta 
loukkaamatta. 

149 §. 
Kun kysym;vs on 49 § :  n 1 momentissa tar

koitetusta tapauksesta, soyellettakoon siihen, 
jonka jäsenyys on la.kallllllt, tai hänen kuo
linpcsäänsä, mitä edellä tässä luvussa on 
jäsenestä sanottu. 

16 luku. 

Sula,utun1,inen. 

150 §. 
Osuuskunnat voivat

' 
tehdä sopimuksen 

purkautuvan osuuskunnan sulautumisesta 
toiseen eli vastaanottayaan osuuskuntaan 
siten, että purkautuvan osuuskunnan jäsenet 
tulevat sopimukS'essa määrätyin ehdoin vas
taanottavan osuuskunnan jäseniJrsi j a  että 
purkautuva osuuskunta lakkaa selvitysme
nettel:rttä vasbaanottayan osuuskunnan saa
dessa omakseen sen varat ja joutuessa vas
tuuseen sen velasta. 

151 § .  
Su1autumissopimusta älköön tehtäkö, ellei 

purkautuvan osuuskunnllJl kokous ole hY\Täk
synyt sopimusehdotusta. 

Seuraavat asiakirjat on esitettävä kokouk· 
sessa ja vähini..:'iiin Yiikon ajan ennen ko
kousta pidettävä purkautuvan osuuskunnan 
jäsenten nähtävinä: 

tliydellinen ehdotus I sulautumissopimuk
seksi; 

jäljennöksct kummankin OSuuskLUlllan ti
Iin päätöksestä ja tilintru'kastajien kertomuk· 
sesta viimeksi knluneelia tilikauc1elt.a; 

kaikkien purkautuvan osuuskunnan ha11i
tuks�n jäsenten allekil'joLttama kertoums, 
jonka tulee sisältää selostus seikoista, joilla 
voi oUa merkitystä hfll'kittaessa ehdotuksen 
tarkoituksenmukrusuutta; ja 

purkautuvan osuuskunnan tilintarkasta
jien lausunto edellisessä kohdaE;Sa mainitun 
kertomuksen Johdosta, mikäli se koskee 
osuuskunnan asemaa. 

152 §. 
Pää.tös Sululltumisehc10tllksen hyyäks�"mi

sestä älköön olko pätevä, elleivät kaikki jäse
net ole siihen kirjallisesti yhtyneet tai ellei 
päätöstä ole tehty kahdes;;a perättäisessä ko· 
kouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole 
viimeksi pidetys$ä �okouksessa annettu kahta 

Jo 



ImImaosaa äänestykseen osallistuneiden 
ä..'inistä. Jos sääntöjen mukaan vaaditaan 
muita ehtoja sen lisäksi, mitä edellä on sa
nottu, lloudatettakoon niitä. 

153 §.  
�eljän kuukauden kuluessa siitä, kun pur

kautuvan osuuskunnan kokouksCBSa on tehty 
päätös sulautumisesta tai, jos päätöstä on 
moitittu, siitä kun kanne on lainvoimaisesti 
hylätty, on kummankin osuuskunnan halli
tuksen haettava purkautuvan osuuskunnan 
kotipaikan oikeuden suostumus sulautumi
seen. IIakemuksecn on liitettävä kaksi jäl
jennöstä purkautuvan 'Osuuskunnan silnä kQ
koukscssn, jossa ehdotus sulautumisesta on 
hyväksytty, pidetystä pöytäkirjasta, jonka 
tulee sisältää täydellinen ehdotus sulautu
missopimukseksi, ja pantakoon hakemuksen 
oheen myös purkautuyan osuuskunnan halli
tuksen allekirjoittama luettelo osuuskunnan 
tunnetuista velkojista ilmoituksin heidän 
postiosoitteistaan. 

154 §. 
Oikeus kehoittakoon kuulutuksella kaikkia 

velkojia, jotka haluavat varata itselleen 
oikeuden saada saamisistaan maksun purkau
tuvalta osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä 
kirjallisesti oikeudelle määl'äpruvänä lrnUdCll 
kuukauden kuluttua. Kuuluius on heti pam
tava nähtäville oikeuden ovelle j a  oikeuden 
toimesta julkaistayu virallisoosa lehdessä 
kolme kertaa, ensimmäisen kerran viimeis
tään viisi ja kolmannen kerran viimeistään 
knksi Imu kautta ennen pajkaJletulopäivää. 
Lääninhallitukselle ja kaikille tlmnetuiJle 
velkojille on kuululuksesta erikseen ilmoitet
tava ja on sellainen ilmoitus oikeuden toi
mesta lähetettavä kotimaiselle velkojaJle vä
hintään kuukautta ja ulkomaalaiselle vähin
tään kolm.ea kuukautta ennen paikalletulo
päivää. Jos esitetäiin selvitys, että velkojat, 
jotka ovat tehneet edellä mainitun varauksen, 
ovat saaneet maksun saamisistaan tai että 
saamisista on asetettu oikeuden hyväks�rmä 
vakuus, on oikeuden annettava suostumus 
sulauiwniseen. 

155 §. 
Kuuden kuukauden lrnlucssa siit�i, lnm 

oikeus on antanut 154 § :  ssä tarkoitetun suos-
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tumuksen, tulee sekä purkautuvan että vas. 
taanoitavan osuuskunnan hallituksen tehdä 
kaupparekisteriin ilmoitus sulautumisesta. 
Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös sulautu
missopimnksesta, oikeuden päätös tai sen 
jäljennös sekä lainvoimaisuustodistu9. 

Ellei ilmoitllSta ole tehty niin kuin 1 mo
mentiss-a on sanottu, on. sulautumissopimus 
rauennut.. 

156 §. 
Sul autumisen katsotaan tapahtlUleen, krtlll 

siitä on tehty merkintä kaupparekisteriin. 

157 §. 
Osuuskunnan selvitystila e i  estä sen sulau

tumista toiseen osuuskuntaan. 

158 §. 
Purkautuvan osuuskunnan Jasen, joka ei 

ole yl1t�rnyt sulautwnispäätökseen, on oikeu
tetiu sellaisin vaikutuksi.n, kuiu 64 § :ssä 
on sanottu, kolmenkymmenen pä.ivän ku
luessa kokouksoo lopullis""ta päätöksestä 
eroamaan osuuskunnasta, vaikka. säännöissä 
olisikin eroamisoikeutta rajoitettu. 

.Jos 1 momentissa tarkoitettu jäsen on 
siinä mainitun ajan kuluessa eronnut osuus
kunnasta. tai jos hänen jäsellyytensä on sa
lllan ajan kuluessa muusta syystä lakannut, 
olkoon hänellä tai hänen oikeudenomistajal
laan oikeus heti sulautum.isen tapahduttua 
saada vastaanottavalta osullskunnalta koko 
se määrä, minkä hän on osuusmaks'.ma suo
rittanut. Sillä, jonka jäsenyys on lakannut 
aikaisemmin, olkoon yhtäläinen oikeus osuus
maksun takaisin såamiseen, jos jäsenyyden 
lakattua ei ole ollut tilinpäätöspäiviHi elillen 
lmin sulaulumisesta on kokouksessa lopulli
sesti päätetty. 

Milloin jäsen�''yden lakkaaminen 011 sattu
llut myöhemmin kuin 1 momentissa on sa
nottu, määräytyköön oikeus osuusmaksun 
takaisin saamiseen niiden perusteiden mu
kaan, jotka 39-32 § : n  nojalla ovat voimassa 
vaslaanottavalll osuuskunnan jäseniin näh
den. Sama olkoon laki siitä, jonka jäsenyys 
on lakannut sen jälkeen kun hän 011 yhtynyt 
sulautumjspäätökseen. 
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17 luku. 

V ahingonkorvau.svelvollisuus. 

159 § .  
�Iilloin osuuskunta tai sen jäsen 'O ll  kär

sinyt vahinkoa kokouksen päätöksen joh
dosta, jolla siihen osallistlll1eet jäsenet ova.t 
hankkineet itselleen tai toiselle ilmeisesti 
epäoikeutettuja etuja, korvatkoot vahingon 
ne, jotka päätökseen ooallistumisellaan oyat 
sen tahallisesti tai törkeästä huolimattomuu
desta aiheuttaneet. 

160 § .  
Hallituksen jäsen ja muu 75 § :""ä tarkoi

tettu osuuskunnan edustaja, 80 § : ssä tarkoi
tettu osuushmnan hallinnon hoitaja, tilin
tarkastaja. selvitysmies, selvitystilan tilintar
kastaj. sekä 106 § :ssä tarkoitettu toimitsija 
konratkoon vahingon, jonka hän tehtäväs
sään on tallallisesli tai huolimattomuudesta 
osuusknnnalle aiheuttanut. 

161 § .  
Hallituksen jäsen ja jokainen muu, jota 

160 § :ssä tarkoitetaan, korvatkoon vahingon, 
jonka hän rikkomalla lakia tai sääntöjä ta
hallisesti tai huolimaJttomuudesta on aiheut
tanut jäscne1lc, osuuskunnan velkojalle tai 
muulle kolmannelle henkilölle. 

162 § .  
J 08 vahingonkorvaukseen 160 tai 161 § :  n 

nojala velvollisen syyksi jää vain lievä huo-
1 imattonnl1ls, voidaan korvauksen määrää 
alentaa, milloin se vahingon suuruuteen ja 
muihin seikkoihin nähden harkitaan koh
tuulliseksi. 

.Jos tässä luvussa tarkoitettu vahinko on 
useiden 1uottama, vastatkoon kukin omasta 
ja toistensa puolesta sen korvaamisesta, 1.-U1-
tenkin niin, että se, jonka kohdalta vahin
gonkorvausta on 1 momenrtin mukaisesti 
alennet;tu, vastaa vain siten alennetulla mää
rällä. Korvansvelvollisten kesken on kor
" ausmäärä jaettava sen mukaan kuin harki
taan kohtuulliseksi ottaen huomioon kllllkin 
korvausvelvollisen viaksi jäävän syyllisyyden 
määrä ja muut asianhaarat. 

18 lnku. 

Et'inäisiä sääwnöksiä. 

163 § .  
Perustamiskirja (4 § ) ,  hakemus jäseneksi 

pääsemisostä (19 § ) ,  eroamisihnoitus (20 § ) ,  
ilmoitus siitä, että oikeus osuusmaksuun on 
siirretty (23 §) ,  kuolleen jäsenen oikeuden
omistajan hakemus jäseneksi pääsemisestä 
tai ilmoitus liittymisoikeuden kä.yttämisestä 
(25 § )  sekä' 56, 63, 103 ja 152 § : ",ä tar
kotettu ilmoitus päätökseen yhtymisestä on 
oleva kahden henkilön oikeaksi todistama. 

er 
s jäsenet ovat lisäm uvelvollisia, on 

o i 0l1], 
oista tomen on a ava takaisin ' n 

t" än U1 tehtävä mtä 
10 on tu a 1 lkselle. 

Kaupparekisteriin tehtävän oituksen 
allekirjoitusten, milloin ilmoitus annetaan 
asiamiehen kautta, sekä toiminimen kirjoit
tajien nimikirjoitusten, kun tehdään toimi
nimen kirjoittamista koskeva ilmoitus, tulee 
olla sillä tavoin oikeiksi todistetut kuin 
1 momentissa sanotaan. 

16-! §. 
Osuuskunnasta ka.upparekisteriin tehtä

vistä ilmoituksista olkoon sen lisäksi, mitä 
tässä laissa on määrätty, voimassa, mitä 
niistä erikseen säädetään. 1\fiUoin rekiste
riin on ilmoitettava muutoksesta, j6ka koskee 
jäsenyyttä osuusklmnan hallituksessa tai 
oikeutta toiminimen kirjoittamiseen, olkoon 
sillä, jonka jäsenyys tai toiminimen kirjoit
tamisoikeus on lakannut, oikeus tehdä sellai
nen ilmoitus. 

165 § .  
Jos osuuskunnan sääntöjen mukaan riidat 

loiselta puolen osuuskllllnan ja toiselta puo
len hallituksen jäsenen tai muun 75 § :ssii 
tarkoitetun osuuskunnan edustajan, S<llvitys
miehen tai osuuskunnan jäsenen välillä on 
viilimiestCll ratkaistava, olkoon tällaisella 
sääntöjen määräyksellä sama vaikutus kuin 
Yälityssopimuksella. 



L a ki 
osuuskuntalain voimaanpanosta. 

Edusklmnan päätöksen mukaisesti säädetään : 

1 §. 
'ränä päivänä annettu osuuskuntalaki tu-

lee voimaan . .  päivänä . . . . . .  kUuta 195 . .  
Sillä kumotaan 10 päivänä heinäkuuta 1901 
annettu osuustoimintaIaki. 

2 §. 
Osuuskuntalain voimaan tullessa vireillä 

alevat, sääntöjen vahvistamista koskevat 
asiat käsiteltäköön loppuun aikaisemman lain 
mukaisessa järjestyksessä. 

3 §. 
Milloin viranomaiselta ennen osuuskunta· 

lain voimaan tuloa on pyydetty osuuskunnan 
kokouksen päätökson toimeenpanoa kiellettä· 
väksi, käsiteltäköön sellainen asia loppuun 
siinä järjestyksessä, kuin aikaisemmassa 
laissa on säädetty. 

4 §. 
Ennen osuuskuntalain voimaan tuloa teh

dyn osuuskunnan kokouksen päätöksen moit· 
timiseen nähden olkoot ajklaisemman lain 
säännökset edelleen noudatettaviIlla. 

Sen estämättä mitä osuuskuntalrussa saa
detään kokouksen kutsumisesta, saadaa.n ko
kous, johon kutsu on anne.ttu ennen sanotun 
lain voimaan tuloa, laillisesti pitää, jos sen 
kutsumisessa on noudatettu aikaisemman 
lain säännöksiä. 

Mitä osuuskuntalain 76 § : ssii ()Il säädetty, 
ei estä hallituksen jäsentä tai varajäsentä, 
jolla aikaisemman lain mukaisesti, joko 
sääntöjen tai osuuskunnan kokouksen pää
töksen nojalla, on ollut oikeus kirjoittaa 

• 

\ 

osuusklUJ.llIan toiminimi, käyttämästä sanot
tua oikeutta sen ajan kuluessa, joksi hän 
osuuskuntalain voimaan tullessa oli valittu'lla 
hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi. 

5 § .  
Niissä tapauksissa, joissa sopimus oeuus

kunnan perustamisoota on tehty ennen osuus· 
kuntalain voimaan tuloa, luettakaan sanotun 
lain 13 § :ssä mainittu määrä'aika lain yoi
maantulopilivästä. 

6 §. 
Osuuskunnan jäsenen, joka en tehnyt eroa

misilmoituksen tai erotettu erunen osuus
kuntaJain voimaan tuloa, mutta jonka jäse
nyys ei aikaisemman lain säännösten mukaan 
vielä ole lakannut, katsotaan eronneen 
. .  päivänä . . . . . .  kuuta 195 . .  

7 § .  
Jos 'Oikeus osuusm&ksuun on siirretty en

nen . .  päivää . . . .  kuuta 195 . . eikä siirron
saajaa ole sitä ennen hyväksytty osuuskun· 
nan jäseneksi, sovellettakoon häneen, mitä 
osuusknntaJain 23 § :  n 3 momentissa on sää· 
detty, kuitenkin siten, että siinä mainittu 
kuuden kuukauden aika on luettava sanotun 
lain voima.amtulopäivästä. 

8 §. 
Rekisteröimisviranomaiset poistakoot kaUP-j 

parekisteriin ennen osuuskuntalain voimaan 
tuloa merkityistä osuuskuntien toimiillmistä 
lisämaksuvelvolliBuutta koskevat maininnat . 



L a k i  

kaupparelåsteristä sekä toiminimestä ja prokurasta auuetuu asetuksen muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöks<lIl mukaisesti muutetlUlll 2 päivällä toukokuuta 1895 kauppa
rekisteristä sekä toiminimestä ja prokurasta aJlmetun asetukwn 10, 18 ja 20 § sekä lisä
tiiiin siihen 17 a ja 20 a § seuraavasti: 

2 luku. 

Toiminimestä. 

10 §. 
Yksityisen elinkeinolaisen toiminimcssä 

pitää olla hänen sukunimensä ristimänimen 
kanssa tahi ilma.n sitä. Älköön sellaiseen 
toiminimoon pantako mitään, joka osoittaisi 
toinlinimen yhtiölle kuulu va.ksi talli sen hal
tijan vastulUl rajoitetuksi. 

Kaupp'ayhtiön toiminim€:$ä pitää olla 
ainakuI yhden yhtiö miehen nimi yrunä lisäys, 
joka osoittaa useampia yhtiömiehiä olevan. 
Knuppayhtiön toiminimeen älköön otettaJm 
muun henkilön nimeä kuin. yhtiämiehen 
älköönkä mitään), joka osoittaa yhtiölIliehen 
yastU'l1n rajoitusta. 

Kommrundiittiyhtiön toiminimessä pitää 
olla ainakin yhden vastuunalaisen yhtiönrie
hCll nimi ynnä lisäys, joka ilmaisee yhtiö
suhteen. 

Osake>,"htiön toiminimen tulee osoittaa, 
ettii yhtiö on lajiaan osakeyhtiö. Jos yhtiö 
on asullto-osakeyhtiö, on tämä ominaisuus 
ilmaistava . Älköön muun yhtiön toiminimeen 
pantako mitään, joka osoittaisi sen olevan 
asunto-osakeyhtiö. 

Osuuskunnan toiminimoon pitää sisältyä 
sana " oSUUSkUlloo." taikka yhdymanan osana 
joko sana "osuus" tai ,,-hmta". Siinä ei 
saa olla henkilön nimeä eikä jäsenten lisä
maksuvelvollisuutta koskevaa mruniiIltaa. 

17 a § .  
Osul1Sktmnrul ilmoituksessa on mainitta.va 

paitsi toimin imeä : 
1 )  päh';;, jolloin osuuskul1lla on perustettu ; 

2) OSUl1SkW1;nan toimiala; 
3) se kunta, joka on osuuskunnan koti

paiJcl\:UiI1u, sekä osuuskunnan postiosoitej 
4) osnusmakslUl suuruus; 
5) ovatko jäsenet lisämaksuvelvollisia ja, 

jos sellainen velvollisuus on, osuuSkuntalain 
7 § :  n 3 kohdassa tarkoitetut tiedot siitä; 

6) mi1lä tavoin kutsu osuuskunnan ko
koukseen tapahtuu sekä muut tiedonannot 
osuuskunnan tai edustajiston jäsenille toimi
tetua;u j 

7) osuuskunnan hal lituksen ja hallinto
neuvoston jäsenten sekä varajäsenten täydel
liset nimet ja heidän kotipaikkansa, niin 
myös hall ituksen ja hal1intoneuvoston pu· 
heenjohtaja; sekä 

8) kuloa tai keil,ä ov"t oikeutetut kirjoit
tamaan OBullskwnnan toiminimon sekä hei
(hin kotipaikkunsu. 

Ilmoitukseen O!U liitettävä osuuskunnan 
pcrustamiskirja sekä tarvittaessa todistus 
hal1itu.ks€ll vIUllista. Kun ilmoitus koskee 
Ininausliikettä haJ.'joittavaa OStlllsknntaa, on 
ilmoitukseen myös liitettävä. selvitys siitä. 
ettei valtiovarainministeriöllä ole sääntöjen 
suhteen muistuttamista. 

18 § .  
.Jos jossakin olosuhteessa, joka on kauppa

rekisteriin merkitty, tapahtuu muutos, tahi 
osake,'htiön yhtiöjärjestykseen otetaan 17 
§ :  n 1 momentill 10 kohdassa tarkoitettu 
mää riiys, taildca jos toiseen paikkaJnmtaan, 
kuin missä pääliikettä harjoitetaan, peruste
tuan itseniiisen hallillnon alalinen sivuljjkc, 
on siitÄ tehtävä ilmoitus siinä järjestyksessä, 
J\Uin toiminimen ilmoittamisesta on säädetty. 



Jos osakeyhtiön tai keskinäisen vakuutus
yhtiön yhtiöjärjestykseen tai OSlmskunnan 
sääntöihin on teht�� muutos, on myös tästä 
tehdyu päätöksen ja, kun kysymys on yhtiö
järj estyksen muutoksesta, sen vahvistamisen 
päivämäärä ilmoitettava sekä muutosta ja 
sen vallvistam ista koskevlLt päätökset Hitet
tävä ilmoitukseen. K'lill ilmoitus koskee lai
nausliikettä hurjoittavaa osuusktmtaa, on 
ilmoitukseen m�'ös liitettävä selvitys siltä, 
ettei valtioval'ainministeriölIä. ole muutoksen 
suhteen muistuttamista. 

Kuu liike lakkaa, ollmon ilmoittamincm 
sen velvollisuutena, joka siihen aikaan sit;.;1. 
liikettä harjoitti tai on vastuunalaisena osak
kaana siinä taikka. kun kysymys on osake
yhtiöistä, oli yhtiön hallituksen jäsenenä. 
Osuuskunnan ja vakuutusyhtiön llikkeen 
lal&aamisesta on selvitysmi()Sten tehtävä 
ilmoitus noudattamalla, m:itä siitä on erik
seen säädetty. Yksityisen elinkeinolaisen 
kuollessa olkoon ilmoittamillon kuolinpesän 
osakkaiden velvollisuutena. Jos kauppayhtiö 
purkautuu osrukkaan tai kommandiittiyhtiö 
henkilökohtaisesti vastuunalaisen yhtiömie
hen kuoleman takia, olkoon ilmoituksen teke
minen, paitsi muiden vastuun alaisten yhtiö
miesten, myös vainajan kllOlinpesäll osakkai
den velvollisuutena. 

:Muun muutoksen kuin liikkeen lakkaami
sen on velvollinen ilmoittamaan jokainen, 
joka muutoksen jiilkeen sitä liikettä harjoit
taa tahi on siinä vastuunalai.oona osakkaana 
taikka, kun kysymys on osakeyhtiöstä, keski
näisestä vakuutusyhtiöstä tai osuusktumasta, 
on hallituksen jäsenenä. Jos itse toimini
messä tapahtuu muutos, on myöskim. täydel
lincn toiminimcn ilmoitus teht.ävä. 

29 

20 § .  
Jos tapahtuu konklU'ssi taikka jos haetaan 

vuosihaa8tctta osakeyhtiön, osuuskunnan tai 
keslånäisen vakuutusyhtiön velkojiUe, on 
tieto jullåsesta haasteesta yhtaikaa siitä 
annettavan kuulutuksen kaillssa oikemclen 
toimesta lähetettävä l'ok.is:OOl'öhnisvirastolle 
kaupparekisteriin merkitscm:istä varten. l\fitä 
konkurssista näin 011 merkitty, on poistet
tava, ktm velallinen näyttää, että häncllä on 
oikeus saada luovutettu omaisuus takaisin 
tai että. konkurssi muutoin on katsoltava 
päättyneeksi. 

Konkurssiin joutuneen osullskunnnn plU'
kautum:isesta on konkurssihallinnon tehtävä 
ilmoitus kaupparekisteriin niin kuin siitä on 
erikseen säädetty. 

Kun kysymys on- osakeyhtiön, osuuslmn
nan tai keskinäisen valruutusyhtiön konkurs
sista ja konklU'ssiasjan käsittely on konkurs
sisäännön 15 § :  n 2 momentissa mahritusta 
syystä keskeytyuyt, lähettäköön tuomari 
tästä tiedon rekisteröimisvirastolle klauppa
rekisteriin merkitsemistä varten. 

20 a §. 
Kun reldsteröimisvirastolle on VIran puo

lesta lähetetty tieto jostakin kaupparelåste
rlin merkhttävästä seikasta, tulee viraston 
1 § :  n 2 momentissa mainjttulUl luettcloon. 
mel'kit.�entistä V31'ten ticdoittaa siitä paikal
lisviranoma.iselle ja, mikäli kysymys ei ole 
20 § :  n 1 momentissa mainitusta tapauksesta, 
kuuluttaa sen sisällys nllll kuin 4 § :  ssii on 
ilmoitul",ii" nähden säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan . .  päivänä . . . .  
. . . .  kuulla 195 . .  



L a k i  
kirjanpitolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetMn 6 päivänä heinäkuuoo. 1945 annetun 
kirjanpitolain 9 § näin kuuluvaksi: 

2 luku. 

Kirjanpidon sisällys ja muoto. 

9 §. 
Omaisuustaseessa on vastaavain puolella 

varsinaisesta omaisuudesta, jolla tarkoitetaan 
liikkeenbarjoiMajan päätoimintaa välittö
mästi palvelevaa omaisuutta, erotettava muu 
eli ylimääräinen llikeomaisuus. Varsinainen 
omaisuus on luo:kiteLtava rahoitus-, vaihto
ja käyttöomaisuuteen. Käyttöomaisuus on 
lisäksi jaettava aineelliseen ja aineettomaan. 

Vastattavain puolella on pääoma luokitel
tava vieraaseen ja omaan pääomaan. Vieras 
pääoma on edelleen jaettava Iyhytaik!aiseen 
ja pitkäaikaiseen. 

Oma pääoma jaettakoon osakeyhtiöissä ja 

• 

osuuskunnissa osake- tai osuuspääomaan, ra
hastoihin ja voittoerään. 

Erityisinä vastaavain ja vastattavain ryh
minä on omaisuustaseessa sen lisäksi esitet
tävä arvostus- ja sirirtoel'ät sekä vasta:avain 
puolella tappioerä. 

Sarakkeen ulkopuolella on omaisuusta
seessa myös esitettävä J]rirjanpitovelvollisen 
vastuusitoumukset sekä sen omaisuutta ra
sittavat panttioikeudet, jollei niitä ole mai
nittu asianomaisten sitoumusten yhteydessä. 
Osakeyhtiön lunastamat omat osakkeet on 
merkittävä omaisuustaseeseen sarakkeen ulko
puolelle. Osuuskunnan omaisuustaseeseen on 
sara:kkeen ulkOpll()lelle merkittävä, miukä 
verran oouusmaksuja on suorittamatta. 

Tämä laki tul ee voimaan . .  päivänä . . . .  
. . . .  kuuta 195 . .  



P e r u s t e l u t. 

Johdanto. 

Osuuskuntia koskevat säännökset sisälty
vät nykyisin pääasiallisesti osuustoiminta
lakiin, 1 )  joka on annettu 10 päivänä heinä
kuuta 1901 ja joka tuli voimaan saman vuo
den syyskuun 1 päivänä. Sinä yli viidenkym
menen vuoden aikana, rninlm laki on ollut 
voimassa, siihen on tehty muutoksia kah
desti. Suurien osuuskuntien toiminnan hel
pottamiseksi tehtiin 17 päivänä tammikuuta 
1918 annetulla lailla mahdolliseksi asettaa 
osuuskunnan jäsenten keskuudessa toimitet
tavilla suhteellisilla vaaleilla ylimmäksi, 
osuuslrnnnan kokouksen päättämisvaltaa käyt
täväksi, elimeksi edustajisto. Saman lain mu
kaan osuuskunnat saattavat sääntöihinsä otc
tutn määrä yksin ulottaa suhteellisen vaali
tavan muidenkin toimielinten vaaleihin. Sen 
ohessa annettiin säännöksiä yhdistetyistä 
osuuskunnista, joille on ominaista, että jä
senten enemmistön tulee sääntöjen mukaan 
olla osuuskuntia, osake- tai muita yhtiöitä 
taikka yhdistyksiä. Tällaiset osuuskunnat 
oikeutettiin ottamaan säälltöibinsä määräyk
siä, jonka mukaan osuuskunnan yhteisöjäsen 
(ryhmäjäsen) saa osuuskunnan kokouksessa 
äänestää useammalla kuin yhdellä äänellä. 
Toinen laki, jolla on tehty muutoksia osuus
toimintalakiiu, on annettu 28 päivänä tam
mikuuta 1027. Sen kautta on jonkin ver
ran helpotettu päätöksen tekemistä osuus
maksun korottamisesta. 

Toh'omuksia osuuskuntia koskeyan lain
säädännön perusteellisesta muuttamisesta on 
useita kertoja esitetty. Niihin lain käytän
nöllisessä soveltamisessa syntyviin haittoilllu, 
Jotka aiheutuvat siitä, etteI asut oimjll!f!.
a I SISU a ay e lS a osuus ruutia koskevien 

såannösten kodlhkatlOtu, vaan maaraa monin 

1) Lyhennettynä OTL. 

kohdin sovellettaviksi. osakeyhtiölain sään
llOKSlU, kllumtettlln vä.rsl1l pwn lain yoi
maantulon jälkeen lainsäädäntöelin uo� 
JUlO a. enaa e yuonna 1908 tekemässään 
anomuksessa Pellervo-Seura mainitsi koke
muksen osoittaneen, että osuustoimintalain 
alinomaiset viittaukset muihin lakeihin, var
sinldn vaikeatajuiseen osakeyhtiölakiin, tuot
tayat kansalaisille suuria vaikeuksia osuus
toimintalain käyttämisessä ja ynunärtämi
sessä, minkä vuoksi seura pyysi ryhdyttä
väksi sellaisiin lainsäädäntötoimiin, että 
OSl1l1stoimintalaki laadittaisiin muista laeista 
j a  asetuksista riippumattomaan muotoon. 
Samoja näkökohtia korostettiin Kulutus
osuuskuntien Keskusliiton Yl..lOnna 1921 val
tioneuvostolle tekemässä esityksessii. Vii
meksi mainitun aloitteen johdosta ja Pel
lervo-Seuran siitä antamassa lausunnossa 
tehdyn ehdotuksen mukaisesti osuustoiminta
lain uudistaminen amlCttiin lainvalmistelu
kunnan tehtäväksi. 

Kun lakiehdotuksen yalmistuminell lain
yalmistelukunnassa kuitenkin ·viivästyi ja 
uusia lain tarkistamista vaativia syitä. joista 
va 'sinkin eräät lisämaksuvelvollisuutta kos
\:evat 0 lvat a o l i maantunut, 

e ervo-Seura 28 päivänä heinäkunta 1944 
va1tioneuvostolle jättämässään kirjelmässä, 
johon oli liitetty Suomen Osuustoimintaleh
dessä samana vuonna julkaistu, lakit. kand., 
varatuomari l\Iarjos Rapolan valniistama eh
dotus uudeksi osuustoimintalaiksi, anoi toi
menpidettä, että esitys osuustoimintalainsää
dännön uudistamisesta annettaisiin edusknn
nalle. Kirjelmässä edellytettiin, että ainakin 
sellaiset osittaisml1utokset tehtäisiin lakiin, 
joiden tuonnemmaksi siirtäminen ei ollut 
mahdollista. 

Esitetyt toiyomukset siitä, että osuuskml
tia koslmya laki laadittaisiin muodollisesti 
täysin itsenäiseksi, osakeyhtiölaista riippu-
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mattomaksi, Q\'at varteen otettavia. On kyllä 
totta, että sellaisissa maissa, joissa kaikki yh
tiöoikcudelliset säännökset lnluhn-at osana 
laajempaan lakikodifikatioon, jotakin yhtiö
muotoa koskevien säännösten kohdalla voi
daan haitattn yHtata toisesta vhtiömuodosta 
annettuihin säännöksiin. Esi'mcrkiksi \"oi· 
daan mainita Italian siviili1akikirja (1942), 
jonka osuuskuntia koske,'assa lunlssa luku]· 
8.at osakeyhtiöitä koskcyat säännökset on viit
taussäällnöksellä määl'ätty vastaavasti osuus
kuntiin soyellettaviksi. Uutta sellaistell viit
tansten ottaminen osuustoimiullasta annet
tuun lakiin silloin, kuu osakeyhtiöitä koske
\'at säännökset, kuten asian laita on Suo
messa, on annettu erillisenä lakina, tuottaa 
hankaluutta käytämlössä ja sen YllOksi on 
suotavaa, että meillä laki osuuskunnista laa� 
ditaan muodollisesti osakeyhtiölaista riippu"I 
mattomaksi kuten edellä kerrotuissa toivo� 
muksissa on esitetty. 

Tehtävään tältä pohjalta ryhdyttäessä 
uuden lain laatiminen huomattavasti vaikeu
tuu eritJisesti siitä syystä, että sellaisille 
kysymyksille, jotka oyat yhteisiä sekä osake
yhtiöitä että osuuskuntia koskeyj11e laeille, 
on koeteitaya löytää ratkaisu, jonka voidaan 
olettaa saavuttavan ninakin periaatteellinen 
hyväksyminen myös osakeyhtiölakia uudis
tettaessa. Voimassa oleva osakeyhtiölaki on 
siinä määrin puutteellinen ja uudistamista 
kaipaava, ettei saata olla mahdollista osuus
kuntia koskcyaa lainsäädäntöä uudistettaessa 
ilman muuta panna perusteeksi niitä sään
nöksiä, jotka nykyisin sisältY\'ät osakeyhtiö
lakiin, taikka olla antamatta säännöksiä sel
laisista asioista, jotka m�vös osakeyhtiölaissa 
ovat säännöstämättä. Tästä johtuen komitea 
on joutunut laajalti ehdottamaan säännöksiä, 
jotka oikeastaan pitäisi samanaikaisesti tai 
ainakin suuretta aikaerotta saattaa voimaan 
myös osakeyhtiöihin nähden, mikäfi niiden 
muutoin katsotaan siihen tarkoitukseen sovel
tuvan. Erityisesti on tässä !kohden viitat
tava osuuskunnan kokousta j a  hallitusta, 
tilintarkastajia, vastuuvapautta ja vahingon
korvausvel vollisllutta, selvitystilaa ja osuus
kuntieJl sulautumista koskeviin säännöksiin. 

Tietenkään ei ole ehdottoman viilttämätöntä, 
että nämä yhtiöoikeuden yleisiä periaatteita 
koskevat säännökset ovat tarkalleen saman.
sisältöi�et sekä osuuskuntia että osakeyhtiöitä 
koskevissa laeissa, sillä yhtcisömuotojeu 
luonteen erilaisuudesta johtuu pakostakin 
eroavaisuuksia, jotka eivät ole 'Vältettävissä. 
Multa periaatteellinen yhtäläisyys olisi t oi
\·ot t.ava. 

Ruotsissa on puheena olevan, lainsäädä1'1tö
tointen keskinäistä järjestystä koskevan ky
symyksen ratkaisu sikäläistä yhtiöoikeutta 
viimeksi uudistettaessa suoritettu siten, ett ä 
ensin saatettiin piiätöksean osakeyhtiölakia 
koskeva uudistus 1-1- päjyänä R�rysl..Jl1lt.a 1944 . 
annetulla osakeyhtiölailla ja sen j�n 
!�iLlth komi�alle tehtäväksi .vaJmi,st.a.a. 

us uudeksi laI1iSl osuuskunnista JOlta _ 
RUotsissa nllllltetäan täloudilltlSlkSl yhdistYk
sik ' kono ' " nin ar). T" " 
salaisen komitean m'" 

. 

194 194 : 17) ja uusi laki +a1oude1 
lISIsta yhdistyksistii on annettu 1 päivänä 
kesäkuuta 1951. 

...... 

�nsä kestäessä ollut k06ke
tuksessa sanotull ruotsalaisen komitean 
kanssa. Molempien komiteain yhteinen neu
vottelukokous pidettiin IIelsingissä helmi
kuussa 1948. Sen jiukeen on komitean pu
heenjohtaja neuvotellut ruotsalaisen komi
tean puheenjoht<tjull, oikeusneuvos Erik IIag� 
bel'ghin sekä eräiden saman komitean jäsen
ten kans."ia Tukholmassa. 

Tässä yhteydessä on mainittava, että eri
tyistä lakia osuuskunnista ei ole Norjassa 
eikä Tanskassa, vaan osuustoiminta on näissä 
maiBsa kehitt,Yillyt käytännön luomien oiket -
sääntöjen varassa. 

Komitea pitää tärkeänä, että osuuslnultia 
koskevan lainsäädännön alalla voitaisiin saa
vuttaa mahdollisimman suurta yhdenmukai
suutta eri pohjoismaiden lainsäädäntöjen 
keo;ken. Suomen ja Ruotsin komiteain ehdo
tukset ovat o'ennaisesti to;shap 1'29t881 'ii 
Pääasialliset eroavaisuudet koskevat kysy
mystä. jäseneksi pääsemisen oik911d�ta ..m.Liä� 
rävksdå Y2l'ar·,hårtostL, sekii .kS;;97� Jisj.. 
maksuvelvQJJ isn!l HU 



Ehdotus osuuskuntalaiksi. 

1 luku. 
Yleisiä säännöksiä. 

Osuuskuntia koskevan lain soveltamisalan 
määräämiseksi on tarpeen ottaa lakiin erityi
nen määritelmä osuuskunnan käsitt . .. 

oikeude Isessa merkityksessä. Sanonnallisesti 
o�nnalla tarkOItetaan oSjmstojmjJmaJ_ 
lista eli kooperutiivista vhteisöä. Tämä ilme
nee ,·oimassa olevan lain - osuustoiminta
lain - nimikkeestäkin. :Mitä taloudellisia 
�rl'ityksiä on pidettävä osuuskuntina, ei kui
tenkaan liene riittävän täsmällisesti ilmais
tavissa pelkästään osuustoimintakäsitteen 
avulla, vaikka ulkomaisessa lainsäädännössä 
onkin joskus tällaiseen määrittelyyn tyy
dytty. ::\'"iinpii Italian siviililakikirjassa 
(1D42) osuuskuntia luonnehditaan viittaa
malla vain niiden osuustoiminnalliseen eli 
lllUuhlalb-tiseen" tarkoitukseen (art. 2511 ) .  
Täten J{ylläkin sen käsityksen mukaisesti, 
mikä osuustoiminnan luonteesta yleensä on 
vallitsevana, saa korostuksensa se seikka, 
että osuuskunta on aksCSSOl'mell, jäsenten 
omaan elinkeinoon tai ammattiin liittyvä 
yritys. l\Lutta lain käytännöllisen sovelta
misen kannalta tuollaiselta määrittelyltä 
Jluuttuu tarpeellinen täsmällisyys. Voi
massa olevassa laissa onkin asia tarkemmin 
ilmaistu maininnalla sellaisen yrityksen yh
teisestä toteuttamisesta, jonka tarkoituksona 
on "helpottaa osallisten elinkeinon harjoitta
mista taikka muutoin heidän toimeentulonsa 
ehtoj a" (OTL 1 § ) .  

iIlulta näin täydennetyllä kuvaukseUakaan 
ei osul1sktmtaa ole luolli1ehclittu enemmän 
kuin erään tunnusmerkin, toimintatarkoituk
sen, osalta. Tästä tunnusmCl'kistä voidaan 
saada ohjausta vedettäessä rajaa osuuskun
tien ja osakeyhtiöiden välille. Ellei yrityk-

5 l'i520/62 

sellä ole mainitunlaista liitännäisluolllletta, 
se voi toimia osakeyhtiön, mutta ei osuus
kmman muodQ�. J 08 taas yritys sanotuin 
tavoia liittyy siihen osallisten omaan elin
kemotoimintaan, ei puheena oleva tunnus
merkki lausu muuta kuin että yritykselle 
voidaan valita joko osakeyhtiön tai osuus
kunnan muoto, sillä se seikka sinänsä, että 
yritys on mainitussa mielessä liitännäinen, 
ei estä toteuttamasta sitä osakeyhtiönä. Mai
nitun tunnusmerkin rncl'Ikitys on siis lähinnä 
negatiivista laatua. Sen avulla voidaan 
osoittaa, millaiset Yl'ityJ(sct eivät voi toimia 
osuuskuntina vaan jonkin muun yhteisön 
muodossa, mikäli tällainen mahdollisuus 
muutoin avautuu. Jotta voitaisiin ratkaista, 
milloin yhteisöä on pidettävä juuri osuus
kuntana, puheena olevan tunnusmcrkin 
ohella pilää olla muita, jotka soveltuvat 
kysymyksessä olevaan yhteisöön. Km) osuus
kuntia koskevan lain sovcltamisalaJl määrää· 
miseksi ja samalla osuuskuntien ja osakeyh
tiöiden toisistaan erottamiseksi on tärkeätä, 
että laissa pyritään antamaan nykyistä tar
kempi mäuritelmä osuuskunnan käsitteestä, 
komitea on samoin kuin myös Ruotsin osuus
lmn1alakia valmistellut komitea pitänyt tar
peellisena tiillaisen määritelmän ottamista 
lakiin. 

Määritelmää laatiessaan k"mitea ()ll lähte
nyt siitä, ettei ole tehtävä osuuskunnan käsi
tettä niin laajaksi, että osuuskuntina pääsi
sivät toimimaan sellaisetkin taloudelliset yh
teenliittymiit, joita vakiintuneen käsityksen 
mukaisesti ei voida pitää osuuskuntina. Mitä 
väljcmmäksi osuuskunnan käsite tehtäisiin, 
sitä enemmän tarjoutuisi mahdollisuuksia 
siihen, että yritykset, jotka oikeastaan kuu
luvat muun lain, Uihinnä osakeyhtiölain, 
alaisuuteen, tietyissä olosuhteissa pyrUcisivät 
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omaksmnaan osuuskunnan muodon. Osake
yhtiölain nykyisten säännösten mukaan täl
laisia slirtymisiä ei kylläkään tarvinne ottaa 
lukuun. )Iuttn jos osnkeyhtiölakiamme ke
hitetään siihen suuntaan, että säännöksiä 
perustamismenettelystä. osakepääomasta ja 
vararahastosta osakkeen-om.istajien ja yhtiön 
velkojien turvaamiseksi tiukennetaan, saat
taisi käydä niin, että epäterveellä pohjalla 
toimivat yritykset pyrkivät karltamaan osa
keyhtiölnkia valitakseen ehkä vapaUlllinalta 
tuntuvan osuuskunnan muodon. Sen tähden 
on komitea osuuskunnan määritelmää Jaaties
saan pysyttänyt OsuusklUlllan sellaisia yri
tyksiä koskevana. jol1ai�ia voimassa olevassa
kin laissa pidetään sihnäl1ä huolimatta var
sinaisen käsitemääritelmän puuttmnisesta. 

Komitean harkittavan. on ollut kysymys 
osuuskuntalainsiUidännön suhteesta eräisiin �lOUdellisiksi yhdistyksiksi" 'kutsuttllihin 
. ,hteenliittYllliill. Tällaisia yhdistyksiä on 
P?-I',u.�t.�.tt� ':�l'si.nkill .�eoJ1jsu�ld�n ja kal�pan 
Vlentl;jRl'JCstOlksl. Nndcn tOlffilllta oli aikai
semmin järjestetty sellaisin sopimusmääräyk
sin, etiei yleensä ollut mahdollista k.tsoa 
niitä yhteisöiksi, jotka lain mukaan voidaan 
merkitä kaupparekisteriin, ja siitä oli seu
rauksena, että tllOllaiset yhdistY'kset, ellei 
niitä myöskään merkitty yhdistyksistä. 4 päi
yänä tammikuuta 1919 annetussa laissa tar
koitcttntm yhdistysrekistcl'iin, jäivät vaille 
itsenäistä o1keuskelpoisuutta. Sittmmnin 
ov.t kuitenkin eräiit tällaiset yh<Ustykset 
järjestäytyneet osuuskunnan muotoon j a  
saavuttaneet itsenäisen oikcnskelpoisuuden 
kauppal'ckisteriin merkittyinä. Sall'otlUllai
set yhdistykset totentta\'at yleensä sen osuus
tohninnallisena tointintatarkoituksena ilme
nevän edellytykscll, mikä on olennainen 
osnnskunnille. Niiden toiminnalla näet py
ritään palvelemaan jäsenten elinkeinon har
joittamista tarkkailemalla vientimal'l{kinoita 
sekä huolehtimallu vientitav81'oiden jakami
sesta ori menekkialueiden osall e ja niiden 
11l�rynl1istä. Kysymys saattaa oUa vain siitä, 
onko niiitii :t�htecnlilttymiä pidettävä pikem
minkin pelldånä etujärjestöinä kuin varsi
naista taloudellista toimintaa jäsenten rin
nalla harjoittavina yhteisöinii. Ruotsissa ei 
osuusIuUltana ole pidetty maahantuojien kes:. 
keistä yhdistystä, jonka tarkoituksena on 
toimia kohtuulJisen yoiton turvaamiseksi maa
hantuo<hm tavaran myynnissä, yhdistykseen 

liittYlleidcn tehtailijain valmistamien tuottei
den tuonnin säänllöstelemir;eksi sekä ala
arvoisten tav31'ain tuonnin ja m;rynnin VM· 
tustamiseksi'! ) Tällainen yhdistys näyttää
kin ennemmin taloudelliselta ctlljäriAAiöItä 
kuin varsinaista talOUdellISta tounintaa hal'
joittavalta yhteenliitlJ,nältä. Sellaisten vien
ti)'hdistysten toiminta, joista nyt on kysy
m)TS, saatta..'t sitä vastoin kdhdistua niin kiin
teHsti myös itse vientiin ja myyntiin, että 
siUl voidaan pitää todellisena taloudellisena 
yrityksenä eikä pelkiistMn jäsenten tuottei
dcn viennin yleisten edellytysten helpottami
seen tähtäävänä yhteenliittymänä, ja tästä 
selittyy tuollaisten :'hdistysten rekisteröinti 
osuuskuntina, 

].1ainsäädiinnÖJlinen tehtävä saattaisi siis 
käsit1ää vain kysymyksen, olisiko osuuskun
nista annettavan lain soveltamisala ulotet
tava myfui sellaisiin "taloudellisiin yhdistyk
siin", joita ei voida pitää varsinaista talou
clellista toimint&a har;ioittavina' yrityksinä, 
vaan pikemminkin pelkkinä etujärjestöinä. 
Komitea ei katso� asianmukaise'ksi antaa sää
dettävälle laille näin laajaa ulottuvaisulltla. 
Tosin saattavat jotkut tuollaisista yhdistyk
sistä, koska niitä ei myöskään voitane pitää 
aatteellisllla yhdistyksinä, tällöin jäädä 
vnille rekistcl'öimisellä saavutettavaa itse
näistä oikeuskelpoL"llutta. �\Iutta kun luopu
minen siitä yaatimukscsta� että osuus 
tu ec harjoittaa ta Oll( e Ista toimin kis' 
OSUl .... ., mnan �aSl ccn epämäär:iiseksi eikä 
väTtr.imatontä tarvetta ole myöntää itseniiistä 
olKC'UsRelpolSuutt.a seiJalsulelsjn 1 aJmJdellj_ 
STIle �arJost öil1e, jot lGl eivät harjoita. oma
kohtmsta Ja vuhioIIttt taloudellIsta LoiuUnLaa, 
cTl«mtitea öle ehdottanut os.uuskunnan mäa
l'it� tällaisten s erOl å
vyyttä. Sl mu ä pitäen laajennettava 1 C1 ä 
m�Töskaan el'lkolSlain sHätamlstä tuollaIslst a 
yhdist��ömen 10lmnruseIie ayoimcna 
Y�ltiönä �1 yn(hstysla�<;sa taJ'ko��etl lU� a yh
dlSt�·ksell.jl Cl sna �81b)l 01e astetta. TOIsaalta 
oSlluslumnan 111UO on yulitsrumnen sallotull
laisCll yhtecnliittymiin tOimillllall puitteeksi 
olisi ehdot et unkin lain mukaan mahdollista 
samo� kt�.in .. nykyisin, ,mikäli .r]�tccnliitt),n�Ui 
on viirettava l. aloudellJsta tOlmmt.aa harjoit
taval la vhteisönii;,.. 

1) Ny tt juridiskt arki" ]035 s, 106. Yrt S k a. r· 
S t e d  t, Lagell om ekonomiska föreningar, 6 paino 
104.6, S. 9. 



1 §. Tähän pykälään ·sältyy määritelmä 
o�!unslnmllan käsitteestä. iillä mainitaan en

"sIksi ne OSltllVlset truHU - erJdt 'otka teke
yät :r telSon osuus 1111a 81 edell täen, että 
toteu uu m .

. 
n oitusta ' 08-

keva tlmnusmerkki. jo on niiden Hsäksi 
slsal1jit!,>tty måäl'itelmää ja jonka meDkitys, 
niinkuin tämän luvun ylcisper,usteluissa jo 
on mainittu, on oikeas negatiivista laa
tua, koskapa se aino taan osoittaa, ettei 
yritys, jolta puuttuu tämä tunnusmerktki, 
saata toimia osuus1 t.ana, mutta jättää 
avoimeksi rmahdollisnu , että samanla:isen 
toimintataJ�koituksen to euttamiseksi 'Voidarun 
perustaa muu yhteisö, ] ikäli sovelias yhteisö
muoto on olemassa. 

luskunnan pooitiiv iin tlU1Dusmerkk i
gin kuu �, e å kX§; n iB" tä, 
Jonka jäsenmäärä ja "äoma ovat .Qdeltä
käsin määräämättömät. , Yhteisö)J tarkoittaa 
määl'itelmässä he.nkilöJ1 eisöä, siis sellaista 
yhteen liittymää, jonka äsenyys ei ole toi
selle Luovutettavissa. T '  ä tunnusmerkki 
on nimeJlOmaisin sanoin 1 usuttu julki ehdo
tuksen 23 § :ssä, j<>ka s täydentää esillä 
olevassa pykälässä ole aa määritelmää. 
Yhteydessä siihen on m ·äl'itelmässä oleva 
maininta, että yhteisön jä enten lukumäärän 
tulee olla edeltäkäsin mä1räämätön. TähäJn 
sisältyy, ettei jäsenten f1:1mmäärää saada 
etukäteen rajoittaa miiäråämällä osuuskun
nan säännöissä kiinteäs .l k.uinka monta 
jäsentä yhteisössä on oleva ääntöihin voi-
daan tosin ottaa määrij . 

. tIm ra 'Olt -
vat jasencli§l_ p1iäs"ä. Niiss' voidaan mäij.
räfäjokin jä§enten � ' ra, �mkå v i 
olla tarpeellista silloin ikUn osu n aa 
ei,ratVOi .. ,. ä h ä seell useammat m 
tietty määrä jäseniä esnn. �J!!llIru�"Q§
kiIDta taI veslJohto���ta)--:-Nilliill'-saat
taa slsältyämäåTäys, joka rajoittaa jäseneksi 
päiisyn määrättyyn ammatinharjoittajien tai 
muiden henkilöiden piiriin (esim. meijeri
osuuslnmnassa, turkiseläinten ikasvatta:jia 
palvelevassa turkiseläinos.uuskunnassa tai 
määrätYll yrityksen työntekijöiden tarpeita 
palvelevassa ruokalaosuuslrunnassa) .  Edel
leen voi sääntöjen mukaan jäseneksi pääsyn 
edellytyksenä olla osakkuus jonkin yhteisen 
esineen omistuksessa (esim. omistajien yhtei
sen suonsa kuivattamiseksi perustamassa 
osuusktumassa tai yhteisen laidlUlalueen 
käyttöä ja hoitoa varten perustetussa laidun-
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osnuskunnassa) . Tämäntapaisilla rajoitt.willa 
määräyksillä on sisäisen toimintaohjeen 
luonne, joten jäsenyys voi niiden vastaisesti
lein syntyä. Eri asia on, että määTätyissä 
tapauksissa eivät sellaisten rajoitusten vas
taisesti hyväksytyt jäsenet voi tosiasialli
sesti käyttää hyväkseen osuuSkunnaJll palve
luksia. 

Sanottuun tunnusmerkkiin sisältyy edel
leen, että jäsenillä tulee yleensä, sitä rajoi
tusta lulruunottamatta, mikä 20 § 2 mom: n  
mukaan voidaan ottaa sääntöihin, olla vapaa 
vaJta erota osuusJrunnasta. Eroamisen Itapah
tuessa jäsenten lulrumäärä muuttuu. Uusi 
jäsen voi tosin täyttää arvautuneen paikan. 
Mutta tämä ei merkitse, että jäoonyys olisi 
tälle siirrtynyt, vaan ainoastaan, että toiselta 
puolen jäsen on eronnut ja toiselta p.uolen 
uusi jäsen hyväksytty ottamaaJll osaa OSUUB
kunnan toiminta'an. 

Jäsenten lukumäärän ohella myös osuus
kunnan rpääoma on edeltäJkäsin anääräämätön. 
Osuuskunnassa tosin on pidettävä osuuspää
omatiliä. :Mutta tämän määrä muuttuu jäsen
luvun vähentyessä tai enentyessä, koSka 
eroava jäsen saa takaisin suorittamansa 
osuusmaksun ja lUlSi jäsen on velvollinen 
suorittamaan oman osuusmaksunsa. 

:Mainitut jäsenten lukumäärän ja pääoman 
muuttnvaisuutta koskevat edellytykset erot
tavat OISuuslmnnan oS(lJkeyhtiöstä, l\1:itä jäsen
ten vaihtumiseen tulee, sa,a,ttaa tosin osake
yhtiössäldn osal<keenom.istajien lulru vaih
della, 

S J 
poikkeustapallksia 
erota yhtiöstä vain siten, että tulee 
hänen sijaalllsa, kysym}'1ksessä olevien osak
keiden omistajaksi. Osakkeenonlistw;ian vaih
tuminen merkitsee täJIÖm ama seul'aantoa, 
os}kasoikcuksien "luovutusta " osakkeen 
uudelle omistaja.Ue, mIka. ei ole milloinkaan 
ominaista osuuskunnan 'äsenen eroaIDlselle 
ja uu en jäsenen "Sltaant 0 e " ,  l\fitä taas 
paaoman muuttrunlsl ffiJöön tulee, se on ko
konaan vieras oSalkeyhtiöl1e, jonka osake
pääoman tulee aina olla kiinteästi määl'äUtYr 
Osuuskunnissa voidaan vain lakimä.äräisen 
vararahaston muodostamisella aikaansaada 
samantapaista pysyvää rahastointia, johon 
osakepääomaa koskevilla määräyksillä pyri-



36 

tään. Tiistä on ehdotukseen otettu nykyistä 
tarkempia säännöksiä. 

o HU nan tarkoituksesta lausutaan 
määritelmässli sä 
ta on enpidon tai elinkeinon tukemiseksi har
Jöntaa taloudellIsta toumntaa siten. et o. 
jasene osa IStuvat siihen käyttämällä kulut
täJma, tuottaJilla tai muulla tavoin hvväk 
Eleen oouuskunnau palveluksia. Täten on 
nykyJsta tlismälhsemmässä muod� ilmaistu 
osuuskunnan osuust oimiImallinen tarkoitus
perä, mistä jo edellä tämän luvun yleis
perusteluissa on ollut kysymys. Kulutus
osuusku nnat palvelevat jäsenten taloudellisia 
etuja heidän talondenp iclossaan, tU,9tant�
osuuskunll s 'äsenten har 'oittamaa an

lOtoimintaa. Useissa tapauksissa palvelee 
sruna osuuskunta kumpaakin tarkoitusperää. 
Esim. pääasiassa Jrulutustarvikkeita jäsenil
leen hankkiva osuuska,uppa voi toimia myös 
jäsentensä tuotteiden markkinoille toimitta
jana, ja jäsenten tuotteita jalootavan . a 
markkinoivan melJerm toum i 
J..-uu ua myos arVl Cl en hankkiminen jäse
nille. Muulla taväIla l<iJin J"1<o kUluttäJma 
tai tuottajina voivat jäsenet käyttää hyväk
seen O&mt9kunJ18Jl palveluksia esim. osuus
kassoissa ja kuljetus-, puhelin- yms. osuus
kunnissa. Osuuskunnan toimialaan voi talou
dellisen toiminnan ohella �rnulua myös 
aatteel lista toimintaa, esiIn. anunatinbal'joit
tamista ja taloudenpitoa koskevaa neuvontaa 
ja t81'kkai1:1.18, mikä onkin käytännössä nlUO
dosttumt YUI'Sin yleiseksi (esim. meijeri
osuusknnni�a j a  ns. keskusosuuskunuissa) . 
)Iuttu osuuskunnan käsitteeseen kuuluu vält·
tämättömänä tunnusmerkkinä, että osuus
kunta harjoittaa taloudellista toimintaa ja 
eltä sen palvelukset välittömästi tukevat 
jäsenten taloudellpitoa tai elinkeinoa. Osuus
klUlllun toiminnan pitää tässä mielessä olla 
liitiinnäistä eli aksessorista. 

Kun osuuskunnan tulee, niinkuin määri
telmässä nimenomaan lausutaan, harjoitt.aa 
taloudellista toimintaa, johtuu siitä, ettei 
pelkkiä otujärjestöjä voida perustaa osuus
kunnan muodossa (vrt. tämän luvun. yleis
perusteluja) . Niul ollen jäävät myös kartel
Ut, joiden toiminta rajoittuu kartelloitujen 
tavaroiden hintain vahvistamiseen, laill ulko
puolelle. 

2 §. Osuuskunnan Jaseruna voivat, kuten 
asian laita on nykyisinkin, olla sekä yksityi, 

sot henkilöt että yhteisöt. Jälkimmäisiin on 
luettava paitsi "itsenäisesti oikeuskelpoiset 
myös muut yhteisöt, mikäli sellaisella yhtei
söllä on jäsenten yksityisvarallisuudesta ero
tettu om.aisuus, johon yhteisön saamamiehillä 
on etuoikeus (esim. avoin yhtiö). Yhteisön 
veroisella on pidettävä säätiötä. :M:yös kuu
nat ja muut julkisoikeudelliset yhteisöt voi
vat olJa jäseninä osuuskunnassa. 

�[jtääl1 erityisiä ehtoja, jotka jäseneksi 
pyrkivän on täytettävä, ei lakiehdotuksessa 
ole mainittu, mutta mH;:ään ei estä ottamasta 
rajoit.tavin määräyksiä sääntöihin siinä laa
juudessa knin se osuusknnnan määritelmää 
loukkaamatta saattaa tapahtua (vrt. 1 § : n  
per.tl.�t.). Alaikäinenkin voidaan siis ottaa 

osuuskunnan jäseneksi, mikäli holhouslain 
edellyttämä lupa on saatu. Ulkomaalaisen 
ottamista jäseneksi ei liioin ehdoteta kiellet
täväksi. Tässäkin kohden saisiyat siis osuus .. 
kunnat päättää jäseneksi pääsyn ehdoista 
samaan tapaan kujn nykyisin. Osuuskunnan 
jäsenistön muutt.uvaisuuden vuoksi kohtaa 
vaikeuksia miiärätä tietty suhdeluku, jonka 
pitäisi vallita suomalaisten ja ulkomaalais
ten jäsenten välillä. Sen vuoksi ulkomaa
laisen jäseneksi pääsyä koskevan kiellon, 
mikäli sell ainen sääntöihin otetaal1 , tlilee 
yleensä olla ehdoton. 

Ulkomaalajstell sekä eräiden yhteisöjen 
oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omai .. 
snutta j a  osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 
1939 amletu8Sa laissa ei ole säädetty mitään 
rajoi tuksia osuuskuntiin nähden. Lakiin 
on tosin, v.astaavaa ruotsalaista lalöa sanan .. 
mukaisesti mukaillen, otettu säännös, minkä 
mukaan suomalaista "taloudellista yhdis .. 
tr.-;tä ", jonka säännöissä ei ole kielletty 
ottamasta yhdistyksen jäseneksi ulkomaa .. 
laista ja l11komaista yhteisöä, on pidet .. 
tävä sellaisena ns. vaarallisena yhteisönä, 
joka ei 'Voi valtioneuvoston luvatta hankkia 
kiinteätä omaisuutta tai osakkeita (lain 2 § 
1 mom. 2 kohta) . Ruotsin oikeudessa talon
delUseIla yhdistyksellä (ekonomisk förening) 
tarkoitetaan, ni.inkuin aikaisemmin on huo .. 
mautettu, sel1aista yhteisöä, joka on luon .. 
teellaan oSU11Skunta. Jos lakia tämän mu
kaisesti tulkittaisiin, olisi katsottava, että 
sanottu säännös koskee juuri osuuskuntia. 
Lain säfutämisoon liittyvien eduslrunta-asia
kirjojen nojal1a voidaan kuitenkin päätellä, 
ellei ole ollut tarkoituksena asettaa osuus-

, 



kuntia p.uheena olevan L1in alaisiksi (ks. hal
lituksen esit. n :  0 102/1938 vp., Lvk 31/ 
1938). Mainittu säännös on siis sovelletta
yissa vain yhteenliittymiin, jotka ennen 1919 
vuoden yhdistyslakia ehkä on saatettu mer
kitä kaupparekisteriin taloudell isina yhdis
tyksillä. �Iutta kun osnuskunnat näin ollen 
jäävät 1939 vuoden lain ulkopuolelle, voi 
olla tarjona vaara, ettii oSnUskUl111an muotoa 
h�vväksi käyttäen yritetään tämän lain tar
koittlksen vastaisesti siirtää kiinteää omai
snutta. ulkomaalaisten määräysvaltaan hank
kimalla sitä osuuskUllJlulle, jonka jäsenistön 
huomattava osa on muita henkilöitä kuin 
Suomen kansalaisia tai muita kuin sellaisia 
yhteisöj ä, joita sanotun lain tarkoituksen 
kannalta olisi pidettävä vaaJ.'altOlnma 8,lloma
laisina yhteisöinä. Hqotsissa vain eräitä 
erikseen mainittuja tarkoituksia varten pe
rustetut osuuskunnat ovat vapaat kiinteistön 
hankkimista koskevan l'ajoituslainsäc.'idännön 
alaisuudesta ja tämäkin vapaus on Sfu'tTIut 
osaksecn arvostelua.1). Vaikka komitean teh� 
täviin ei kttuhmekaan ehdottaa muutoksia 
cdeHil mainittmm lakiiu, se on kuitenkin 
katsonut asiakseen kiinnittää huomiota pu� 
hoona olevaan kysymykseen. 

3 §. Voimassa olevan lain mukaan vaa
ditaan osuusktlJUlan säännöissä lausuttavaksi, 
vastaavatko osuusktmnan jäsenet osuuslnm-
11an sitoumuksista ainoastaan sillä, mitä he 
OSUl1.S� ja muina maksuina ovat suorittaneet 
tai olleet yelvolliset jo suorittamaan, sekä 
osuuslnmnan muilla varoilla, vai ovatko he 
sen ohessa vei volliset, kukin rajoitett,l,.lUll 
määrään saakka tai l'ujattomasti suoritta
maan sitomnustcn täyttämiseksi tarvittavia 
lisämuksuja (OTL 3 § 6 kohta) . Osuus
kuntaa perustettaessa on siis nykyisin pakko 
säännöissä nimenomaan määJ.'ätä joko, että 
jäsenet eiyät ole henkilökohtaisessa vastuussa 
oSUUsku1111an Ritmuuuksista, tai, että heillä 
on sanotunlainen, lis�imaksuvelvollisuuden 
nime-lIä kulkeva vast ml. Nvkvisessä. laissa 
on siten ollut tarpeetonta ottaa -kantaa kysy
mykseen, mitä olisi noudatettava siinä ta
pauksessa, eutei sanotuista seikoista ole sään� 
nöissä mitäiin lausuttu. Kun on kuitenkin 
syyt.ä omaksua periaattecksi, että lisä maksu
velvollisuus syntyy vain, jos siitä on sää]l� 
nöissä määrätty, ja että päinvastaisessa ta� 

1) l�uotsin komit. mieto s. 94. 
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panksessa. jäsenet niin ollen eivät vastaa 
henkilökohtaisesti osuusktmllan velasta, on 
ehdotuksessa poikettu a.ikais.nunun lain lisä
maksuvelvollisuusjärjest.lmästä (Vl't. 7 § : n  
perusteluja) ja esillä olevassa pykälässä lau
suttu, että jäsenet eivät ole henkilökohtaj� 
se�a vastuussa osuuslmnnau velasta, ellei 
sellaista V8StUUD.:'1 ole miUirätty niin kuin 
lisämaksuyelvollisuudesta jäljempiinä laissa 
säädetään. 

Komitea on harkinnut kysymystä, voitai
siinko säännökset lisämaksuvelvollislludesta 
ehkä jättää kokonaan lakiin ottamatta. 
OSl1USklUltien kehit ksessiL on omakohtaisen 
VB mvaralSuuden saavuttUll1U1 Cn 0 u PR<. -
määränä. ja siinä. on saavutettu tu� 
o {SIa, e saan OJen mUll räyksillä lisäm 

suvelvolllSuudesta, 'ohon vain osuusklmnun 
outues' , ��.. voitu vedota . 1e 

,decnsä onää merkitvst'" 
re p . L ..annaLta. Useat komitean käyt� 
eamlsta aslant.nntijoista ovat asetttmcet sille 
kamlalle, ettei ole tarpeellista varata enää 
mahdollisuutta lisämaksuvelvollisuudell milii
l'äämisee.n osuuskunnan säilnnÖissä. Ruotsin 
uudessa laissa on näitä koskevista. säännÖik� 
sistii luovuttu. Kun 05uuskassat eivät kuiten
kaan tulisi toimeen ilman lisärnaksl1velvoIli� 
suutt..'l, joka on omansa el'ityisessä määrin 
pidättämiiän jäsenistä valittua hallintoa har
ldt.semattomasta luotonannosta, ja lain sään� 
nökset ovat tarkoitctut sovellettaviksi myös 
osll11skassoihiu, sekä ottaen myös huomioon, 
että sellaisen vakuusjärjestelmän omaksumi
nen saattaa muissakin osuuskunnissa olla 
joskus tarpeellinen, on kysymyksen ollut an
nettava raueta. Toiselta puolen komitea on 
ehdottanut lisämaksu\'clvollisuutta koskevii 
säiinnöksiin eräitä tarpcellisiksi havaittuja 
uudistuksia, joi�ta tehdään selkoa niiden 
lakiehdotuksen lukujen kohdalla, joihin säiin
nökset 1isämaksu veh'ollisuudesta on koottu 
(7, 14 ja 1 5  lnlm).  

2 luku. 

OSUusktUllIan. perustamin.en.. 

\roimassa olevan lain mukaan osuuskunta 
perustetmlll sopimuskirjalla, joka sisältäii. 
mm. osuuskunnan säännöt. SäÄnllöille on 
haettaya lääninhallituksen vahvistus, j a  OlI 
lääninhallit,uksen päätös, jos osuuskunnan 
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toimillta-alalla on lainullsliikkeen harjoitta
minen, alistettava valtioneuvoston tutkitta
vaksi. Säii.ntöjen vahvistamisen jiilkeen 
osuusktmta ilmoitetaan kaupparekisteriin 
merkittäväksi. Sitten kun merkitseminen 
kaupparekisteriin on tapahtunut, osuuskunta 
,"oi nimiinsä saavuttaa oikeuksia ja tehdä 
sitoumuksia. 

Lakiehdotuksessa on perustamistoimenpi
teitä yksinkertaistettu ja näiden toimen
piteiden " irllllinen tutkiminen keskitetty 
patentti- ja l'ekisterihallitukseen. Erjtyjnen 
sääntöjen yahdstamismenettch' n Oi8tOttU, 
jo 1 re el'Ulmmen alla tuisi suo c· 
rnstalllLS 11'J' oJa a. s eröimisviran
ommsen aSIaua olisI HUkin perustamiskirjan 
j a  sääntöjen sekä osuuskUJUlan aiotun toi
minnan lainmukaisuus. l\Iilloin rekistcl'öimis
'lmoitus koskee lainausl1 ilwttä harjoittavaa 
osuuskuntaa, olisi ilmoitukseen liitettävä sel
vitys siitä, ettei valtioval'ainministeriöllii ole 
sääntöjen suhteen muistuttamista. 

4 §. Perustamissol'imuksc&,;a on kuten ny
hJ"isenkin lain mukaan mainittava osuus
kunnan ensimmäiscn haUitulcsen jäsen.et. 
'rätä säännöstä ehdotetaan täydennettäväksi 
määräyk,ellä, että hallituksen jäsenten si
jasta hallintoneuvoston jiisenct on mainittava 
penlstamissopimllksessa silloin, kun haUi
tuksell valitseminen on hal1intoneu:voston 
asiana. Tilintal'kastajien nimeämistä on 
myös pidettävä tarpeellisena, sillä muutoin 
heidän. valitsemisensa, kun erityistä määrä
ajassa kokoontuvaa perustavaa kokousta ei 
ole määrätty pidettä välcsi, saattaisi lii8ksi 
viivästyä. 
- Perustajajiisenten luk.um äärään nähden 

ehdotetaan pysytcttäväksi �ykyisen lain vaa
timus \'ähintäiin viidestä senaisesta jäsenestä. 
Kolmekin perustajajäsclltä lmitenkin riit
täisi, milloin osullskunta käsittää osuuskun
tien yhteenliittymän (keskus- eli pääosu.us
kunta) .  Näyt.tää näet olnvan syytä helpot
taa tällaisen korkeammluHlsteisen osnuslmn
nall perustamista, joutei lain vaatiman muo
dollisll1idell täyttämiseksi tarvitsisi ottaa 
osuuskuntaan sen tarkoituksen 1mnnalta tar
peettomia jäseniii. 

5 §. Tössii pykiUässä luetellaan ne seikat., 
jotka OSUUSklUlnan säännöissä pitää ehdotto
Jllilsti olla muinittuina. Nykyisen lain (OTI.1 
3 §) 11 kohtaa käsittävä luettelo on supis-

tettu 8 kohtaa käsittäväksi, mikä johtuu 
siitä, että 'vararahastosta ehdotetaan aunot
taviksi välittömästi lain nojalla noudatetta
vat säämlökset (ehd. 33 §) ja että ylijää
män käytöstä ehdotetaan lakiin otettaviksi 
erityiset, ensisijaisesti sovellettavat ohjeet 
(35 § )  sekä että jiisenton velkavastlLust.a· ei 

lakiehdotuksen mukaan tarvitse ottaa sään
töihin erityistä mainintaa, ellei lisämaksu
veh'ollisuutta mäiirätä (3 §) .  Siihen koh
taan, joka koskee tilinpäätöspäivän mainitse
mista siiiilmöissä (6 kohta), ei ole ollut tar
peen ottaa määräystä tilintarkasiukscn jär
jestämisestä (OTL 3 § 9 kohta )  knska ehdo
tuksen mukaan laki tästä sisältiiisi väJittö
mästi noudatettavat säännökset. 

7) kohdan johdosta on huomautettaya, että 
lakiehdotus nimenomaan edellyttliä osuus
kunnassa voitavan vuosittain pitää useampia 
varsinaisia, SO. aikaan nähden säänlllöissä 
määrättyjä (sääntömääräisiä.) kokouksia. 
Täten vahvistetaan jo nykyisen lain aikana 
muodostunut tldiytäntö, jonka mukaan sään
nöissä usein määrätään pidettäviksi eri 
k"koukoot toiselta puolen til;nl'äiitöksen. ,'01-
vistumista, vastuuvaopa.uden myöntämistä ja 
ylijäämiin käyttämisestä tehtävää päätöstä 
sekä toiselta puolen hallintoelinten ja tilin
tarkllstajllin vaalia varten (vrt. ehdotuksen 
58 § 2 mom. ) .  

6 § .  K,m nykyisessä laissa lausutaan 
jäsenen ,,saavan 11 ottaa osaa osuuskuntaan 
useammalla kuin yhdellä osuusrnaksulla, mi
käli sellainen määräys on otettu 'sääntöihin 
(OTL 3 § 4 kohta), ehdotetaan uudessa laissa 
nimenommm mainittavaksi, <että jäsen voi
daan joko oikeuttaa t.c'u säännöissä määrätty
jan pCl'ustcidcu mukaisesti velvoittaa tuollai
seen useammankertaiseen osallistumiseen. 
Täten vahvistetaan nykyisen lain jonkin 
\'erran puutteellisen sanonnan perusteella 
käytälmössä omaksuttu tulkinta . äihmöksen 
kh'joittamistavasta johtuu, ettei S8,.IJ]nOlSSa 
enää. ole trurpeen mainita osuusmaksujen 
lukmnääl'ää, milloin osallistuminen saattaa 
käsittää vain yhden osuusmakstm. 

Tfu;sä ja seuraavissa pykälissä (6-11 §) 
mainitaan joukko osuuskunnan sliäntöjen 
määrä�rksiä, jotka ovat tahdonvaJtaisia eli 
sellaisia. ;joiden ottaminen sääntöihin on 
perustajien tai osuuskunnan kokouksen ya
paasti piiätettävissä. 'Viittauksia tahdon val
tak.iin miiäl'äyksiin on kuitenkin myös mo· 



nissa muissa lakiehdotuksen säälmöksissä. 
Käiden merkitys on siinä, ettei kysymyksessä 
olevista asioista voida määrätä. nondatettu
Yiksi laista poikkeavia ohjeita muutoin ikuin 
sääntöihin otetuin mliäl'äyksin. Uuista toi
miohjeistn, mikäli ne eivät ole ristiriidassa 
lain kanssa, voidaan siiännöissii ttuääl'ätä 
nimenomaisen viittaussääunöksen tuettakin 
tai piiättiiä osuuskunnan kokouksessa mitään 
määräystä säänlöihin ottama.tta. 

7 §. P��käJään sisälty)' luettelo niistä mak
suista, joita jHseniltä " oidaaJ1 osuusmaksun 
lisäksi periä, jos siitä on otettu määräys 
säälltöillin. Luettelon 1) kohdassa mainitnan 
DS. yHmäHl'äiset maksut. Osuusbuman KO
kous voidaan sääntöihin olettavalla määräyk
sellä oikeuttaa päättämään tuollaisten maksu
jen perimisestä säännöissä määrättyyn , 
osuuskunnan toiminnan aikana ilmenevään 
tarpeeseen, jolloin maksu velvollisuuden pe:
rusteet ja maksun enimmiiismäiirä, til ikautta 
kohden on samaUa mainittava. Ylimääräisen 
maksun )erimiseell ei nykYisen ]a'  1 
o e mahdollisuutta mutta Sveitsin ja Ruot
si lakia seurate}? ehdotetaan lastn 01 pffa
V1 1 -saannokset, Jotta osuuskunnat saisivat 

. ctlaislulden so-reltäa t]Jollaista ltsevCl'otusjiil'-. 
:estelmää saadakseen siten taI' C • •  äv 
tÖyal'oJa, m oin erityiset, esim. uuden �<O
!lech hard\.kim bsesta anteutuyat rorwot on 

g.eitettävä. Ylimääräisen maksun määräämi
Hen perustaa puhtaasti osuuskunnan sisäisen 
suoritusvclvollisnudcn, joka niin ollen on 
pidettih'ä erillään yelkojiin kohdistuvasta 
lisämuksuvelvol1isnudesta. Tarkempia sään
nöksiä ylimääräisestä maksusta sisältyy lald
ehdotuksen 6 lukuun. 

T"uetteloll 2) kohta koskee päiisy- eli liit
tynu.�llaksuja ja muita sellaisia kertakaik
kisia maksuja. rliitt�Tmismaksu tarkoittaa 
korvHu sta niistii eduista, joita uusi jäsen saa 
päästessään osa lIistumaan valmiiseen osuus
Kuntaan jo.. siten saa:m.aan etua muiden jo 
tekemistä nhl'auksista. Samolll kuin nykyi
sen lain mukaan liittymismaksu voidaan 
periä vain, mikäli säännöissä on niin milii
rätty. Ulkomaisissa laeissa 011 sellainen 
maksu joskus m:k�l'ätty pakolliseksi suorituk
seksi, mutta niiyttää siltä, että tiUlaisoon 
lainmuutokseen ei meillä ole aihetta, l\futma 
kertakaikkisoruL maksuna saattaa tulla kysy
mykseen uudelta jäseneltä ot�ttava ns. täyte
laina, joka on cl'äissii osu.uslnmnissa (esim. 
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osnusmcijereissä) otettu käytäntöön j a  eroaa�' 
liLtt��m.ismuksusta Sililä, että se voidaan saada 
takaisin jäsenen erotessa, jos hän sitä ennen 
on ollut määrävuodet osuus1."l.uman jäsenenä. 

LisänUlksuyelyol1isuuc1esta 011 maunint a  
3) kohdasiill. Jos sellainen velvollisuus mää
rätään smil1nöis8�i, se saattaa kuten nykyisin
kin olla joko rajoitettu tai rajaton. Tarkem
mat siiännökset lisiimaksuvelvollisuudesta si
sält)'vät 7, 14 ja 15 lukuun. 

Puheena olm'assa pykiili.issä on kysymys 
\'ain osnusktuman toiminnan tukemiseksi ja. 
velkojen kattamisel{si suoritcttavista mak
suista. Niiden lisiiksi osuuskunnan jäsenet 
joutuvat suorittamaan maksuja OSUUSkl.lll
naHa saamistaan eduista eli pah·eluksista. 
Siten esim. sähköosuuskullllan jäsenet mak
sa"at korvausta saamastaan sähkövil'l'asta ja 
puhelillosuuskunnun jäsenet puhelinoikeudes
taan. Vaikka onkin asianmukaista, että 
osuuskunnan sääntöihin otetaan mäiil'äykset 
myös tällaisten .maksujen perusteista tai 
ainakin siitä, mikä osuuskunnan elin niistä 
määl'ää, ei ole pidetty" tarpeelliscna huomaut
taa .siitä laissa. 

8 §. Voimassa olevan lain mukaisesti 
(OTlJ 7 §) lausutaan tässä pykälässä, että 

osuuskunnan s;iälltöihin otettavill määräyk
�dn osuuslnmna n toiminta-aika voidaan ra
joittaa vain mäiiräajan kestäväksi sekä että 
siiäntöihin "oidnan myös ottaa määräys toi
mintatarkoituksen laaJenta�esta nii�, että 
muutkin kuin jäsenet saa" at kilyttiiä hyyäk
seen osuuskunnan palveluk�ia. 

Sitä nykyisen lain säännöstii (main. § ) ,  
että tilinpäHtös voidaan siiännöis.'":!ä määrätä 
tehtä"äksi kalenterinlOden osaltakin, ei ole 
otettu ehdotukseen, koska sellainen määrä,·s 
olisi ristiriidassa 6 päivänä helmikuuta 1945 
u nuetun kil',janpitolain 4 § ;  n kanssa, jonka 
mukaan tilikausi on kaksitoista kuukautta ja 
saa olla sitä lyhyempi ainoastaan liikettä 
aloitettaessa, -Iopetettaessa tai uudell.aen muo
dostettaessa tai tilikautta muutettaessa. 
Koska tilikautcn<t sanotun lain mukaan voi 
olla muukin kaksitoista kuukautta kestävä 
aika kuin kalenterivuosi, ei lakiehdotukseen 
m�Töskiiän ole otettu "Uttnusta siihen, että 
tilikautena on oleva juuri kalenterivuosi. 

9 §. Edustajiston asettamisesta ja tehtä
vistä esillä oJevaan pykiil ään otetut sään
nökset eivät tiedä muutosta voimassa olevaan 
oikeuteen. Sen vaalissa on kiiytettä" ä 8uh-
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teellista vaalit1ipaa niin h."uin ilmenee 
11 § :  stä, joka tässä kohden sisältää myös 
cl"iiitä tärdennrksiä nykyiseen lakiin. 

Edustajisto on miiäräajaksi valittu, koko 
jäsenistöä edustava elin, joka kärttää osuus� 
ktml1an kokouksen päätös" altaa ja kokoon
tuu osuuskunnan kotipaikassa. Vaali voi
daan määrätä toimitettavaksi vaalipiil'cit
läin, kun kysymys on laajalla alueella toi
mivasta oSUUSktIDn8sta. Komiteassa on ollut 
harkittuvuna. kysymys, olisiko sallittava eri
tyistä edustajiston valitsematta ja siis py
syttäcn osuuskunnan kokous jäsenten päät
tllmisvaltaa käyttävänä elimenä toimittaa 
pillkalJisia edustajien vaaleja kutakin ko
kousta varten. Tällaisen järj estelmän joh
dosta oouuskunnan kokous olisi välittömänä 
ihuauksena jäsenistön keskuudessa kulloinkin 
vallitsevlsta mielipitei..-,tä, kun paikallisissa 
kokouksissa voitaisiin kutakin kokousta var
ten valilJa soveliaimmilta näyttävät edustajat. 
Ita1ian sidiliJak-ikil'jassa on omaksuttu täl
lainen järjestelmä. Sen m,ukaan voidaan 
osuuskunnassa, jonka jäsenmäärä on vähin
tään viisisataa. valita edustaj ia osuuskunnan 
kokouksiin osakokouksissa, jotka pidetään 
sellaisilla paikkakunnilla, missä · vähintään 
viidelläkymJn&1ellä jäsenellä on kotipaikka. 
Tuollaiset osakokoukset käsilltelevät euukäteen 
osuuskunnan kokouksessa esille tulevat asiat 
ja valitsevat siihen edustajansa. Vaikka täl
lainen jä.rje�1;clmä saattaisi hyvin soveltua 
el'äisiin osuuskuntiin, on komitea lruitenldn 
arvellut, ettei sen kiiytäntöön ottamista edus
taji.�'tol1 Ikorv;a.ajana tarvitse tehdä mahdolli
seksi, koska paikalliset näkökohdat pääsevät 
kuuluville myös yaaUpiireittäin valitu�a 
edustajistossa j a  jäsenten vaihtumista siinä 
voidaan edistää määräämiHlä lyhyeksi edus
tajien toimiaika. 

10 §. .Jäsenten päii tlämisvaltaa käyttävän 
elimen, osuuskunnan kokouksen tai edusta
jiston ohelht o�'Juskunnassa on välttämättö
mänä hallintol1. hoitavana elimenä hal1itus. 
Eräitä tälle. kuuluyia tehtäviä voidaan ny
kyisen lain mulman sääntöihin otetuin mä..1.
räyksin siirtää hallintoneuvostolle', joka toi
mii hallituksen rimlalla vakinaistma hallinto
elimenä, ja 1 isiiksi hallitus voi oikeuttaa 
yksityisen hen.!ldlön scn valvonnan alaisena 
ja pcruutettavissa olevin valtuuksin hoita
maan joitakin hallintoon kuuluvia tehtäviä 
sekä edustamaan osuusktmtaa. Lakiehdotuk-

sen mukrann nama toimivåltuuksien siirrot 
il�isivat edelleen olClmwn. mahdollisia. Mutta 
kiiytännöllinen tarve näyttää vaativan, että 
muultiu monijäseninen eHn kuin hal1intoneu
vosto voidaan asettaa hallit,uksen rinnalle 
vakinaiseksi OSUuSkullllan toimielimeksi. Eri
tyisesti saattaa hallihlkselle kuuluvien val
vontatehtävien hoitaminen vaatia tällaista 
1isäelintä, mistä ovat osoituksena eräissä 
osuuskunnissa ll,1y-yutiä j a  menekkiä valvo
maan asetetut myymäläneuvostot. Sen täh
den on esillä olevaan pykälään otettu yleinen 
säännös siitä, että osuuskuntaan voidaan 
asettaa hallituksen rinnalle muu hallintoa 
,·alvova tai hallint.otehtäviä hallituksen ohella 
hoita\�a, Iffionijäseninen elin. Säälltöihill on 
silloin myös otettava määräykset tuollaisen 
elimen tehtävistä ja asettamisjärjestyksesUi 
sekä. sen jäsenten lukumäärästä ja toimi
ajasta. 

11 §. Suhteellisen vaalitavan kä,-ttämillen 
on ehdotuksen 1llukaan sallittu yhtä. laajalti 
lmin nykyis in, siis kaikissa vaaleissa, Edel
lytyksenä on asiasta sääntöihin otettava 
määriiys. J os k:rsym.\�s on osuuskunnan ko
kouksessa toimitettavasta vaalista, e i  sään
nöissä yleensä tarvinne itse vaalitapaa kos
kc,,"'an lausuman lisäksi antaa tarkempia 
määrliy;ksiä menettelystä vaalia toimitet .. 
taessa. ]�dnstaj iston vaalin osalta kaivataa.n 
sitä vastoin laina lisämääräyksiä ääncstäjä
ryhmien muodostamisesta, vaalilautakunnista 
ja eräistä muista seikoista. Sellaisiin mää
räyksiin on viitattu esillä olevan pykälän 
1 mom :ssa, josta samalla ilmenee, että on 
maJldollista asettaa myiYs erityisiä tarloostuB
elimiä. 'l'älJaisena saattaa tulla kysym��ksoon 
esim. erityisen yalitnsastee.n· järjestäminen, 
mikäli osuuskunnan vakinaista hallintoelintä 
ei määrätä Jdisittelemään vaaleja koskevia 
vu 1 it nksia. 

Pykälän 2 mOIn : n  mukaan on edustajiston 
'Vaali �mtcn n,VlQ-isillkin toimitettaya aina 
suhteel lista vaalitapaa käyttäen. Tämä yaali
tapa so,'cltuu parhaiten 'edustajiston asemaan 
osuuskunnan kokouksen sijassa toimivana, 
jäsenten päättämisvaltaa käyttävänä elimenä, 
koska s,ten on mahdollista saada edllStajisto 
kuvastamaan jäsenistön keskuudessa v�llitse
via eri mie} ipidesuuntia. Suurenunissa osuus
,kmuUssa, joiden toiminta-alue on laaja, on 
edustajiston vaali tarkoituksenmukaisimmin 
toimitettava vaalipiireittäin . Siihen valitta-



vlen edustajien jakautunlinen eri. vaalipii
rien osalle toteutunee suhteellisuusvaatimusta 
parhaiten vastaavasti yleensä siten, 'että eri 
vaalipiireihin koti- tai asuinpaikan, lkiinteis
tön omistllksen tai muun yhdistävän seikan 
perusteella kuuluyien jäsenten henkilöluku 
pannaan määl'ääväksi. Nykyisen lain mu
kaan 'Vain tällainen henkilöluvull mukainen 
edustajapaikkojen jako on sallittu. Käytänc 
nöllinen tarve näyttää kllitenkin vaativml, 
että jaon perusteeksi pantava suhdeluku saa
taisiin määrätä muullakin tavoin. J akoperus
teena tulisi voida käyttää myös vaalipiiriin 
lmuluvien jäsenten' osuusmaksujen lukumää.
rää tai sitä lukua, joka saad.aan vertaamalla 
keskenään niitä osuuskunnan palvclusren 
määriä., mitkä tulevat kunkin va.alilpiirin 
osalle ja mitkä osoittavat sekä sen, ku.inJlra 
paljon jäsenet vaalipiirissä ovwt käyttäneet 
hyväkseen osuuslnmnan liikettä tai muita 
palveluksia, että sen, kuinka paljon osuus-
kunta Imkonajfn1udessaan puolestaan on saa
nut etua vaalipiirin jäsenten suorittrunasta 
yhteistoimintaosuudesta. Viimeksi ma.initut 
jakoperusteet. O\'(Lt toisilleen sulnla sikäli, 
että myös jäsenen osuuskuntaan panemien 
osuusmaksujen lukumä.ärä on merkkinä 
osuuslmnnan palvelusten hyväksikäytön voi
makkuusasteesta, ja kumpaakin niistä on sen 
tähden pidettävä osuuskunnan kooper3ltiivi
seen luonteeseen sopeutuvana. Ne 'On es:illä 
olevassa SäänllÖksessä mainittu valinnanva
raisina jakoperusteina henkilölu'Vuu mukai
sen pel''llSbeen rinnalla. 

12 §. Sen mukaan kuin tämän luvun yleis
perusteluissa jo on mainittu, ehdoteta'all' 
osuuskunnan sääntöjen vahvistamista koske
vat sään.nökset kumottaviksi ja sääntöjen 
tarkastaminen uskolta'Val\:si rekistel'öimis
virastolle, jona on patentti- j a  rekisterihal
litus. 

13 §. Siitä, miten osuuskullnan toiminimi 
on muodostettava ja mitä osllUskiunnasta. 
kaupparekjsteriin tehtävän ilmoituksen tulee 
sisältää, on nyk.visin sää,TInökset osuustoimin
(alaissa (4, 9 § ) .  Kun tällaisten säännösten 
oikea paikka kuitenkin on kauppal'ekisteristä 
ja toiminimestä a1ll1etussa asetuksessa, ehdo
tetaan ne siihen liitettäviksi sillä tavoin 
kuin komitean valmistamasta ehdotuksesta 
tämän asetuksen muut.tamiseksi havaitaan. 
Samalla kun esillä olevassa pykälässä viita
taan siihen, että sanotuista seikoista on 
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siiädetty erikseen, on siihen otettu saannös 
llallituksen kaikkien jäsenten alIekirjoitus
ten tarpeellisuudesta, kUll rekistel'öimisilmoi
tus tehdään. Rekisteröimismaksun ottamista 
osnuskunuall perustamisesta tehtävästä ilmoi
tuksesta ei uusi laki estäisi. 

Osuuslnmt.:'1 saavuttaa. oikeuskelpoisuu
den kaupparekisteriin merkitsemisellä, mikä 
muodostaa perustamistointen pääJtekohdan. 
Nykyisessä laissa ei ole säännöstä siitä, miten 
kauan perustamissopimus sitoo allclrirjoit
tajia ja he niin oll-en ovat velvolliset odotta
maan perustannistointe.n lop.l�uun saaUtamista. 
Va,;kka pitkiä odotusaikoja ei käytännössä 
yleensä tarvinne ottaa lukuun) on kuitenlkin 
näyttänyt tarpeelliselta nimenomaisella lain
säännöksellä määrätä tuollaisen sitoumuksen 
kestämisaika. Siksi ehdotataan kahta ,'uotta 
lukien perustamiskirjan päiväyksestä. Tämä 
säännös merkitsee samalla sitäkin, etteivät 
perl1staja;j äsenet voi sa.notun ajan ,kuluessa 
irtisanoutua perustamishankkeesta, ellei ole 
olemassa sella.ista syytä, joka yleisten oopi
musoikeudellistcn periaa.tteiden mukaan 
oikeuttaa vapautumaan sopimuksesta. Ver
tauksen vuoksi majnittakoon, että Ruotsin 
osakeyhtiölaissa on erityinen säännös perlus
tajien sitoumuksen kestämisajasta, jolla.1nen 
määräys sitä vastoin yleCllsä puubtuu lllluiden 
maiden laeista. 

14 §. KoS'ka osuuskunta, niinkuin asian 
laita on myös nykyi&'€'Il lain mukaan, saa 
itsenäisen oikeuskelpoisuuden vasta sen 
kautta, että se merkitään kaupparekisteriin, 
&eura.a siitä, että p'erusteutavan osuuskunnan 
lukuun hankittu omistus- tai muu oikeus voi 
kuulua osuuslnllllJ1alle vasta rekisteröinnin 
tapahduttua j a  että sitoumuksista, jotka on 
sHä ennen tehty, osuuskunta joutuu omakoh
taiseen vastuuseen vasta rekistel'öitynä. Vas
taavasti ei osuusklm,ta ennen rekisteröintiä 
,�oi omassa ilimessään käyttää puhevaltaa 
tuomioistuimissa tai viranomaisoon luona. 

Voimassa olevan lain mukaisesti lau.'Sutaan 
pyJ\:älän 2 mOITI : ssa, ePiä ne, jotka ovat eu
nen rekisteröi,ntiä menneet sitollmukseen 
osuu."5Iktu1llan puolesta, ovat siitä hellkiJökoh
taisessa vastuussa velkojalle. Osuustoiminta
ta.i osalmyhtiölaissa ei nykyisin ole tarkem
pia määräyksiä siitä., miten tuon henkilö
kohta.isen vastuun käy siinä tapauksessa, että 
osuuskunta on meI'kitty rekisteriin ja siten 
saavuttanut itsenäisen vustuukelpoisuuden. 
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Oikeuskäytännössä ei sitoumuksen tekijöitä 
ole yleensii selitetty vastuusta vap8utlmeiJrni 
pelldi... .. Uiäll sen johdosta, että osuuskunta on 
merkitty rekisteriin, vaan henkilökohtaisen 
vastuun on katsottu edelleen jatku\·an. )[1-
käli osuuskmlta hyYäksymällä sitoumuksen 
itseiiän yclvoittavaksi on joutUllut omalta 
kohdultaan nlstuuscen sitoumuksen tä�,t.tä
miscstä. on sitoumuksen tekijäin saman
aikaL'icstn yast.uusta seurauksena, että yclkoja 
saa vaatia suoritusta sekä näiltä että osuus
kunnalta yhtcis\'astul1ta koskevien pcriaattei- . 

elen mukaisesti. TUlllä. useissa tapauksissa 
merkitsisi yelkojan vakuuden lisäyLym.istä 
�'li sell, mitä on pidettiiyä kohtuullisena. 
[<jl'it�'i')esti sillob1, kun Sllo,llmus, velkojan 
olles.� selvillä siitä, että se tehdään perus
tettavan osuuskunnan lukuun, on tarko:iJtettu 
täytctt.ih"äksi "asta rekisteröinnin tapahdut
tua, henkilökohtainen vast.uun jatkuminen 
ei niiytii puol,ustctta valta, edellyttäen että 
" clkojan lupaama suoritus on tuUut osuus
kUlman hy,"äk'ii. :\[utia hendrilökohtait-:en 
vastuun vrs;vttämisecll ei ole aina aihetta 
silloillkaml, kun sitoumuksen Uivttämisaikaa 
ei ole mainituin ta\'oin määrätty, 

1 [cnkilökohta isen vastuun lakl{aamincn 
ec1ellritää. että sitoumus tulee osuuskuntaa. 
sitovaksi. Ruotsin osakeyl1tiölain mukaan 
rhtön vastuu on ilman muuta seuraukFena 
sen rekisteröimisestä. Tällaisen oikeu&'3ään
nön omaksumiseen ei kuitenkaan nä.ytä ole
yan aihetta, koska se saattaisi johtaa siihen, 
että osuuskunta joutuisi 'Vastuuseen siUe 
ep�ie<lullisistakil1 sitoumuksista. Kysymys 
siitä, millaisin edellytyksin osuuslumta va.o;;
taa sen lukuun ennen l'ck1steröintiä tehdyistä 
sitoumuksi.sta, on syytä jättää edelleenkin 
,vleisi'itä. \'el voiteoikclldeUisista periaatteista 
riippuvaksi ja huomio kohdistettava vain sii
hen, miJlaisin edellytyksin sanotunlaisen 
sitoumuksen tekijän henkilökohtainen vastuu 
lakkaa. 

Tiitii k�·sym�'stii laissa järjesteltiicssä on 
lakimääriiisen yapautussäännöksen 1110ttuvaiM 
snus rajoitettava niihin tapauksiin, joissa 
sitoumus on Jlimenomaall teht�r perustet.ta
van OSuuSkiUnn811 lukuun ja siis sellaisissa 
olosuhteissa, että velkojan on katsottava tar
koittaneen aikaansaada sopimussuhde vwin 
hänen ja osuuslunman eikä hänen ja OSUUSM 
klUll1811 ennakkoedustajilla toinnineiclen hel1M 
kilöideu välille. )Iutta lisäksi on, kuten jo 

viitattiin, vaadittava, etteivät osuuskunnan 
puolesta toiminoot ole käyttäneet saatua 
vastasuoritusta oma1{si hyväkseen tai muu
tom OSUUSkU1111aD. kannalta hyödyttömästi. 
Jos he ovat näin menetelleet, ei ole mitään 
aihetta vapaut.taa heitä vastuusta sen joh
dosta, että osuuskunta kuitenkin päättäisi 
ottaa ,"stataksoon sitoumuksosta. Jos osuus
kunta sitä vastoin on saanut hyväkseen sen 
yastasuorihlksen, josta sitoumus aiheutuu, ja 
ru'!.lUsktlllllan lukuun tehty sopimus siis on 
saaYlltta1l1lt kaikin puolin tarkoituksensa, on 
velkojan tyyd�'ttävä perimään saamisensa 
yron osuusknnnalta. Velkoja voi k"'llirtenkin 
tehdä varauksen siitä, että osuusklUll1an puo
lesta toimineet ovat sitoumuksffita vastuussa 
OOllltskulll1an tekemästä hyväksymispäätök
sestä huolimatta. Vm'aus voi olla nimen
omainen 1 ai ilmotä muutoin sopimusehdoista, 
monesti .esimerkiksi siitä, että maksu on 
SO\'ittll velkojalle suorHettavaksi jo ennen 
rekisteröintiä. Koska puheena oleva säännös 
vastuun järjestelystä on luonteensa mukai
sesti talldonvaltainen, ei lakiin ole tarpeen 
ottaa erityistä mahdutaa siitä mahdollisuuM 
dcsta varåuksen. tekemiseen, mikä velkojalla 
äsken sanotun mukaisesti on. 

VelkojtUl etu vaatii, että hän mahdollisim
man pian rekisteröinnin jälkeen saa seLvYYM 
den siitä, ottaako osuuskunta sitoumuksesta 
vastatakseen ja vapautuvauko sitoumuksen 
tekijät sen johdosta vastuustaan. Ennenkuin 
tämä rabkaisn on tapal1tunut, ei  näet vel
koja voi tarpeellisella teholla "alvoa oikeuk
siaan, kun epätietoisuutta on siitä, kuka 
lopulta, on sitollIDuksesia vastuussa. Sen 
vuoksi ehdotetaan Sveitsin velik.asuhdelain 
mukaisesti (art. 838) säädettäväl<Si, entä 
sallotlm ratkaisun tulee tapahtua kohnen 
kuukauden kuluessa rekisteröinrustä. Vas
tuusta. vapautuminen edellyttää., etui osuus
kunta on mainittm ajan kuluessa ottanut 
sitoumuksesta vastatakseen. Sitomnus on 
osuuslnmnall asianomaisen elimen hyväksyt
tävä eikä sllS kauppakaal'ell 18 luVlUl 3 § : n  
mukaan osuuskunnalle s�·ntYlleeseen hyöt.YM 
m.isvostuuseen viittaaminen riitä puhoona 
olC\"asia vastuusta vapautumiseen. 

NiiUä, jotka ovat "toimineet" osuuslnmM 
nan puolesta, tarkoitetaan esillä olevassa 
pykäläSSä lähinnä perllStamiskirjan allekir
joittajia ja siinä mainittuja hallituksen jäse
niä, mikäli he ovat joko itse tehneet kysy-



myksessä oleyan oikeustoimen tai ant81nalla 
sl{ostull1uksensa osallistlmeet toimenpitee
see11. IIallituksen käyttämät apulaiset eivät 
joudu vastuuseen miden sääntöjen mukaan, 
jotka sisältyvät esillä olevaan pykälään . 

15 §. Kaupparekisteriin merkitsemiseliä 
on osake�'htiölain 15 § :  n mukaan vaikutuk
senn, ettei osakas voi sen jälkeen kieltäytyä 
täyLtiirnästä nnaksuvelvollisnuttaan, vaikka 
havaittaisiin, ettei yhtiösopimusta tai hänen 
kirjoittautumistaan osakkaaksi ole tehty sää
detvill muodoin tai että muutoin on laimin
lyöiy j()takin siitä, lllitä yhtiön perustami
sesta on säädetty. Vastaavasti ehdotetaan 
esillä olevassa pykälässä lausnttavaksj, ettei 
OSlIlIskUlmnn jäsen voi sen jälkeen, kun 
osuuskunta on merlåtty rekisteriin, 1låeltåy
tyä tiiyttiimiistä maksllvelvoliisuuttaan viit
taamalla siihen, ettei perustamissopimus ole 
4 tai 5 § :  n mukainen. Samalla on lmiteIl" 
Idll säännäksessä lausuttu, että muukin 'Väite 
pel'uSianlissopimuksen pätemättömyydestä on 
tehoton. Osuuskmlnan l'cldsteräinliseu ta
pahduttua ei  siis Toida tehdä väitettä myös-, 
kään 'Si�tä, että pernstarnissopimns on päte
rniltön 115. tahtovirheisiin tai muihin varal
lisuusoikeudellisista oikeustoimista annetWl 
lain 20-33 § :ssii tarkoitettuihin pätemiittö
myysperusteisiin kuuluvan n.sianhaaran joh
dosta. J-äsenen 'kannalta ei tällaista sään
nöst.ii, joka saattaa osuuskunnan velkojien 
oilreusturvall pel'ustwmisvirheitä vastaan 
mallclollisrnunan täydelliseksi, voida pitää 
kohtuuttomana, koska osuuslnmnasta voi jo
kainen yleensä. vapaasti erota. Toiselta 
puolen on välttämätöntä estää sellainen mah
dollisuus, että ()8lluskulltaan tyytymä,tön 
jäsen voisi perustamissopimuksen pätemättö
myy teen vedoten ajaa kannetta, josta osuus
kunnan velkojat joutuisivat kärsimään. Aja
teltavissa tosilll on, että osuuskunnan perus
tamiseen liittyy sellainen vh'heellisyys, joka 
aiheuttaa koko perustamistoimell pätem�ittö
m�·�·dell. Niinpä ei osuuskunnan jatktullinen 
ole mahdollinen, jos säännöistä puuttruu 
jokin niistä maininn{)ista, jotka niissä 5 § :  n 
mukaan tulee välttämättömästi olla, ja jos 
on osoittautunut, ettei osuuskullnan kokouk
son pää tökselläkään saada aikaan parannusta 
tässä kohelon. SilIoill on perustamistoimi 
oSllusklUlI!lall tai hallituksen jäsenen !Gl.ll
teesta julistettava pii.temättömäksi. Mutta 
tällaisella kanteelia ei saa olla sitä valku-
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tusta, että jäsen voisi kieltäytyä täyttämästä 
maksuvelvollisuuttaall, vaan jäsenen 011 sil
loinkin suoritettava osuus- ja muu.t mak
sunsa, mikäli niitä. tarvitaan osuuskunnan 
velan katteeksi, ja osuuskllnnan purkautu
misessa on soveltnvin osin noudatettava laki
ehdotuksen siiännöksiä selvitysmenettely.1:ä. 

3 luku. 

Lainat/'sliikettä har,ioittavat oSU1tSkunnat. 

Osuuslmnticn toimirulan ulottuminen lai
nRusllikkeen alalle on edellytetty jo voimassa 
olevassa osuustoimintalaissa (OTL 7, 8 §) 
ja erityinen laki on annettu lain.:'1usliikettä 
harjoittavien osuusktmtien oikeudesta ottaa 
vastaan talletuksia (laki 4 p. 'kesäk. 1920). 
Ottolainallsliikettä harjoittavat osllllskun
nat ovat yleisesti ottaneet t.oiminimeens�t S8-
na:n "osuuskass:a" .  Ne ovat itse.näisiä raJla
laitoksia. "Sää.'::ltökassa" taas toimii jonkin 
osuuskulluan, yleensä osuuskaupan yhtey
dc.<::;..�ä ja on siis osa tuon osuuskunnan 
Jiil<keestä. Velkskirjalain säännöksiä talle
tustodistuksista (4, 32, 33 § )  on sovellettava 
lainausliikeosuuskuntiin riippumatta siitä, 
tapahtu.uko toiminta osuuskassan vai säiistö
kassan muodossa. Osuuskassoille on lll�'Öll
netty oikeus pitää shekkitiliä, mikä oi:keus 
muutoin on vain pankeilla (asetus 21  p. 
lokak. 1932) .  

LainausliiJm1Jtä hal'joilttavien oSllusklmtiell 
erikoisaseman huomioon ottaen on nykyisen 
lain mukaan niiden sääntöjen vahvistoollinen 
oUut valtioneuvoston asiana (OTL 8 § ) .  
Koska lakiehdotuksen mukaan erityistä sään
töjen vahvistanUsmenettelyä ei enää tulisi 
olemaan, vaan sääntöjen tarkastamiilwn ta

. paJltuisi rekisteröim.isvu·astossa, ehdotc.taan 
sanott.u säännös kOl'vattavaksi kauppal'�kis
teriasetukseell otettavalla määräytks.ellä siitä, 
että rekisteröimisilJnoitukseCll, milloin se kos
kee laillausliikettä harjoittavaa osuusktmtaa, 
on liitettävä selvitys siitä, ettei valtiovarain
ministeriöllä ole säiintöjen suhteen muis
tuHamista (kauppul'ekisteriasetuksen 17  a § 
2 mOIn., 18 § 1 mom.) .  Asiallisesti pysyisi siis 
valtio\Tarainminoisteriölle tässä kohden nykyi
si.n kuuluva valvonta entisellään. Kun esillä 
olevassa luvussa - 16 § - lisäksi lausu
taan, että sääntöihin on valtiovarainmillis-
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teriön oso1tusten mukaan otettava liikkeen 
laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellisiksi 
katsottavia lisämääl'äyksiä, tietäÄ se vain 
voimassa olemn oikeuden toistamista (OTL 
8 § ) .  Sitä vastoin 17 § :  11 säämlös, jossa sa
not,unlainen osuuskunta oik(mtetaan anta
marul lainoja muillelcin kuin jäsenilleen, 
mikäli lainansaajana on valtio, kunta, seura
kunta tai muu julkiMikeudellinen yhteisö 
tai niiden yhtymä, sisältää ·lavennuksen sii
hen, mikä nykyisin on voimassa (OTL 7 § 
2 mom.). Tällaise.<;ta lainauannosta ei ai
heudu vah ingon vaaraa tallettajille ja. toi
selta. puolen siitä on etua maan rahaHikkeelle 
yleensä. 

Ko..C)ka lainausliikettä harjoittavan os,uus
kmman v81'urahaston vähin määrä tulee 
voida. määrätä toisenla.isinkin pmustein kuin 
33 ja 34 § :  ssä sanotaan, 011 tästä otettu 
maininta ] 6 § 2 mOITI : iin. Lakiehdotuksen 
35 § :  ssä oleva mäfu'äys siitä, että vähintään 
h7mmenesosa ylijäämästä on siirrettävä vara
l'aha<;;toon, koskee sitä vastoin myös puheena 
ol<:�via osuuskuntia. 

Viittaus, joka 011 ]8 § : ssä, tarkoittaa 
edellä mainittua vuonna 1920 annettua lakia. 

4 Luku. 

Osuuslcum.n.an jäsenet. 

Osuuskunta on, niinkuin 1 § : 11 peruste
lujen yhteydessä jo on huomautettu, hen
rkilöyhteisö, mikä merkitsee sitä, että. osuus
Kunnan jäsenyys ei olo 1,uovntettavissa oleva 
oikeus. Jäsenyys sa,avuteta.:'Ul, kun hakemus 
jäseneksi pääsemisestä hyväksytään, ja se 
lakkaa jäsenen erotessa, mutta jäson ei voi 
lnovutustoimella määrätä itselleen seuraajaa 
kuten osakeyhtiön osakas, joka ei yleensä 
voi erota yhtiöstä, vaan saattaa irtautua siit.ä 
ainoastaan sikäli, että slirtää osakkeensa toi
selle. Todistukseksi jäseneksi liittymisestä 
annetaan osuuskunnan jäsenelle usein n8. 
osnus� eli jiisentodistus tai, kuten sitä myös 
nimitetiUin. osuuskirja. So ei ole mikäiin 
alTO a eri vaan ainoastaan todistusasia-
kirja, eik:' taa Ilon 
äSiälGrjojen kuolettamisesta on sä.ädctt y.l )  

1 )  Vrt. R a.  p o l  a·H lt 1 m e, Osuustoimintnlaki se
lityksineen, 1939, s. 57. 

. äsenvv 
mielessä. 

llllskunnassa on avoin" siinä 

etu ätecn kjeHää JlJJsicn jiiseJ]t.eD ljittymistä 
ta�uutoinkaaD kjinteästi miHrätö �= 
lu � Tamä periaate. jota ei ole njD1f>U
on�usutlJJ julki Dl'kyjsrSS"!affl& ihM 
neeJ:airehdotul<seen ote "·ll8ta �uus1o'!'11.'W 
nu arI e i'nimmälsmäfu'iistä samoin 
kuin muistakin jäseneksi pääsemisen l'ajoi
tuksista ja ehdoista voidaan tosin sääntöihin 
ottaa määräyksiä, mutta niillä on, ikuten 
1 § :  n perusteluissa jo on huomauteltu, 
ainoastaan sisäisen ohjeen luonne. 

Ruotsin lakiin on otettu säännös, jOnka] 
mukaan uusien jäsenten pääsyä. OSUUSlnUl
taan ei voida kieltää, ellei osuuskunnan toi
mill!llan laatuun ja laajuuteen tai sen tar
koitukseen katsoen tai muutoin ole siihen 
erityistä syytä. 1 ) Tätä säännöstä perustel
taessa on huomautettu, että. asianomaisen 
henkilön toimeentulomahdollisundet sa.atta
vat riippua siitä, ebtä hän pääsee ();)'tlusk-uD
nan jäseneksi. Kun toiselta puolen on. osuus
kuntia, joiden jäsenmäärän rajoittamiseen 
on aihetta osuuskunnan toiminnan laadun 
tai tarkoituksen kannalta (esim. meijeri-, 
ori- ja. laidtlnOSUllSkunnat), ei oikeutta 
osuuskunnan jäseneksi pääsemisecn ole sano
tussa laissa tehty ehdottomaksi. Koska mal
nitunlainen säännös johtaisi siihen, että jäse
neksi p�rrkijä voisi tuomioistuimessa nostet
tavalla kanteella vaatia pääsyä osuuskuntaan 
siinäkin tapauksessa, ettei osuuskunnan sään
nöissä ole nimenomaan myönnetty kolman
nelle henkilölle oikeubta jäseneksi pääsemi
seen, ei komitea. ole laatimaansa lakiehdotuk, 
seen OttrulUt vllStaavaJ1}aista määräystä. 
keudenkäyntiticll avaaminen saattaa 
tomastI a osuus unnan toimintaa a 
siten synt:vy myoo YaI <eu la, ku.n ta 0-
taau estatt seltKIsla henkilöitä ääsemJ-is .ä 
osuus miaan, jot a. tosin muoc 0 Isesti täyt
tifv"at vMtllttlt ehdot, mutta joiden suhteen 
on ametta epaIlla, että he mko\'at tte
ly äan OSUt - mnas.�'t tai sen ulko 'uoleUa 
vahmgOlttaa osuus 111i3a. .... en vuo (SI ei 'ä
sen )'r IV e 0 e annettava numekel
nojsta pääs\\dk,ojjif·i!. SIilä kysymyksellä, 
voidaanko .kohnannelle henkilölle perustaa 
itsenäinen oikeus jäseneksi pääsomiseen, jos 
siitä. on otettu sääntöihin nimenomaulen 

1) Yrt. ]\..nk. Mn.j. esitystii. n : o  34/1D51, s. 101. ss. 
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maarays, meillä tuskin on sanottavaa merki
tystä. Missään t .. pauksessa ei sääntöihin 
otettu tavanomainen viittaus siihen, että 
jokainen joka tahtoo edistää oouuskunnan 
tarkoitusta otetaan osuuskunnan jäsenekBi, 
riitä tuollaisen oike.uden perustamiseen, 
vaan on sitä pidettävä pelkästään osuuskun
nan sisäisenä toimiohjeena, jonka noudatta
mista valvotaan osuusktmnan omien elinten 
toimesta. 

Tä."Sä yhteydessä maiuittakoon, että lald
ehdotukseen otetun erikoissäännöksen mu
kaan voidaan säännöissä määrätä, että kuol
leen jäsenen oikeudenomistajalla 011 oikeus 
jäseneksi 'Pääsem.llieen, mikäli hän muutoin 
täyttää säännöissä vaaditut jäsenyydon edel
lytykset (25 § ) . 

19 §. Nl"kyiscn lain mumisesti lausutaan 
esillä olevassa pykälässä, että sen, joka tah
too päästä osuuskuD.J.latl jäseneksi, on teh
tävä siitä kirjallinen hakemus haUitukselle. 
Hakemuksen hyviiksymjsestä päättää harkin
tansa mukaan hallitus tai, mikäli säännöissä 
on niin määrätty, osuuskunnan kokous tai 
hallintoneuvosto . Osuuskunnan sääntöihin 
voidaan ottaa tarkem})ia määräyksiä niistä 
edellytyksistä, joita jäseneksi pyrkivän tulee 
täyttää. 

20 §. Pykälässä on sääunös jäsenen eroa,. 
misoikeudesta. IIänellä on oikeus milloin 
taJlansa erota osuusla.Ulnasta ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti hallitukselle . KuiteJlkin 
voidaan kuten nykyisinkin sääntöiJlin ottaa 
määräyksiä eroamisoikeuden rajoittamisesta 
sikäli, etJtei emaminen ole mahdollinen ennen 
kuin tietty aika on kulunut jäseneksi liitty
misestä. Tämä aika saataisiin pykälän 
2 mom: n mukaan määrätä. enintään ikol� 
meksi vuodeksi. Voimassa olevan lain mu� 
kaan ei aika saa olla kahta vuotta pitempi 
(OTI, 12 § 3 mom.).  Eroavaisuus lakiehdo
tuksen ja nykyisen lain välillä on kuitenirin 
pikemminkin näennäinen kuin todellinen. 
Ehdotuksen mukaan nilet katsotaan eroami
sen tapahtuvan eroamisilmoituksen saapuessa 
hallitukselle eikä vasta sinä tilinpäätöspäi
yänä, joka sattuu kahden kuukauden kulut
tua sen jälkeen kun jiisen on ilmoittanut 
eroavansa (vrt. jälj. 22 § : ää).  

21 §. Jäsenyys saattaa lakata paitsi va
paaehtoisen -eroamlsen myös erottamisen 
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johdosta. Perusteet, joilla jäsen voidaan 
erottaa osuuskunnasta, on yleensä mainittava 
säännöissä. Nykyisessä laissa olevaa mää� 
räystä, että jäsen, joka on lainvoimruisen 
luomion johdosta menettiinyt kansalaisluot
tamu.ksensa, voidaan erottaa osuuskunnasta, 
I'aikkei sellaista erottamisperustetta olisikaan 
mainittu säännöissä (OTL 16 § ) ,  ei ole laki
ehdotukseen otettu. Sitä vastoin on erityi
senä, siiännöistä l'iippumattomana erottamis
pemsteena esillä olevassa pykälässä !mai
nittu, että jäsen on saamastaan varoituksesta 
huolimatta jättänyt täyttämättä jäsenyy
destä johtuvan velvollisuuden. Sal11<1nta.pai
nen sääl1nös sisältyy yhdistyksistä annettuun 
lakiin (laki 4 p. tammik. 1919, 11 § ) .  

Erottanilscsta päättää yleensä se osuus� 
kunnml elin, jonka tehtävänä on jäseneksi 
pääsyn hyväksyminen. Säänmöissä voidaan 
kiuitenkin erottaminen antaa muunkin elimen 
tehtäväksi .(2 mOffi. ) .  

Pykiilän 3 mom:ssa 'V81'ataan jäsenelle, 
joka on erotettu muun Hsianomaisen elimen 
kuin osuuskunnan kokouksen päätöksellä, 
tilaisuus saattaa asia osuuskruman kokouksen 
tutkittavaksi j a.  4 mom : n  mukaan erotettu 
saa, kuitenldm. lVain mikäli sääninöistä ei 
tässä kahden muuta johdu, moittia kokouk
sen erobtamisasiassa tekemää päätöstä tuo
mioistuimessa. .Tottei eroam.iskysymyksen 
ratka.isu tarpeettomasti vllvästyisi sen joh
dosta, ettei el'ottamispiiätöksestä ole voitu 
antaa tietoa erotetulle, annetaan 3 mom: SSa 
sille oSlluslnuman hallintoelimelle, jaka on 
tehnyt päätöksen erottamisesta, valta omasta 
aloitteestaankin alistaa asia OSThush.tmnan 
kokouksun käsiteltäväksi. Kuten 22 § 
2 mom :Bta ha"\aitaan, ei erottamispäätöksen 
,'oimaantulo siirry sen johdosta, että erotettu 
panoo tuomioistuimessa vireille kantc.en, jolla 
hän moittii osuuskunnan kokouksen tekemää 
päätöstä Jasenell erottamisesta. Kanteen 
vireille panol1a ei siis ole rns. suspensiivista 
vaikutusta, vaan ainoastaan se merdåtys, että 
orottamispäätös menettää pätevyytensä, jos 
tuomioistuin katsoo, ettei ole riitJtäväii ailietta. 
erottam.iseen. 

22 §. Eroamisilmoituksen tekeminen ei 
nykyisen lain mukaan välittömästi aikaansai\. ' 
jäselHm eroamista osuuskunu'USta, vaan jäse
nyys lakkaa vasta. sinä tilinpäätöspä.ivänä, 
joka kahden kuukauden kuluttua eroamis-

- . 
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ilmoituksen jälkeen ensinnä sattuu (OTL 
12 § 2 mom. ) .  Tällä järjestelyllä oiaav.nte
t>Uin se etu, että jäsen<vaihteluihin liittyy 
määrätynlaista hitautta ja että eroamisten 
oikeusvnfrutukset syntyvät vuosittain sa
mana päivänä kaikkien eronneiden kohdalta. 
Siitä saattaa kuitenkin olla myös tiettyjä. 
haittoja varsinkin silloin, kun jäsen on siir
tänyt oikeutensa osuusmaksuun toiselle, joka 
lahtoo tulla luovutlajan sijaan jäseneksi (vrt. 
ehd. 23 � ) .  Jos siirronsaaja hyväksytään 
osuuskunnan jäseneksi, hänen jäsenyytensä 
alkaa yleensä heti. Mutta jos teiselta puo
len siil't.äjän jäsenyys jatlrnisi edelleen aina 
siihen tilinpäätöspäivään, joka seuraa �{ah
den Imukauden 'kuluttua hänen eroamises
laan, minkä katsotaan tapahtuneen sanuilla 
kun uusi jäsen ilmoittaa siirrosta, kävisi vai
keaksi ratkaista kysymys, kumpiko, siirtäjä 
yai siirl'on saaja, saisi oc1otusaikana käyttää 
äänioikeutta osuuskunnan kokol}ksess8, vai 
olisivatko he molemmat äänioikeutettuja 
huolimatta siitä, ettei osuuskunnalla ole odo
tusaikana kntett a enommiistä kuin yhdestä 
osnusmaksusia. Saattaisi näyttiiä siltä, että 
kun osuuskunt� ... iinon johdosta vapau
tuu palauttamasta siirtäjälle tämän osuus
maksua, tämä osuuskunnan etu olisi l'iit
Uivä äiinivaUan peruste siirtäjän kohdalta. 
}[nita on huomattava, eMä sii.rtäjä on jo 
S�1J1ut osuusmaksuDsa siil'ronsaajalta, joten 
häll omalta kannaltaan kwtsoen käyttää ääni
oikeutta osuusku1lJlassa, jonka suhteen hä
nellä ei 'enää. ole 06uusmnkslID välittämää 
taloudellista intressiä. Uän mieluimmin täl
löin, mikäli se sääntöjen mukaan muutoin on 
mahdollista, valtuuttaa siil'l'Ollsaajan äänes
tämään myös }läncn äänellään, Jos tämä 
siten saisi käytettäväkseen kaksi ääntä, olisi 
se yllättävä "odotusajan " seuraus ja muu
toinkin oudoksuttava tulos esim. silloin, kun 
kysymys on osallistumisesta osuuskuntailll 
tietyn maatilan omistajana. 

Komitea on katsonut, että uucles,,'ill laissa 
\'oitaisiin nykyisen lain kannasta luopuen 
el'oamisilmoHnkselle antaa välitön oikeusyai
klltuS. .Jäsenvys lakkaisi, mj]{äli 21 §jn 
2 mOlll : ssa tarkoitetusta säänt.Öjen mäiirih'k
, ·st", eI m . ' ohdu hetI kun eroamisilmoi

tus on tullut hallituk , .r u a sen vält
tämlse SI, etteI { en tilikautta jouduttaisi 
tekemään tiliä er08\'an jäsenen kanssa ja 
palauttamaan suoritettuja osuusmaksuja, 

laissa olisi, vaikka henkilökohtainen eromni
ne11 tapahtuukin heti, taloudellinen väliuse1-
vittely määrättävä toimitettu.yaksi myöhäi
sempänä ajankohtana, n.imittäin vuoden ku
luttua jäsenyyden laldmamisesta lähinnii sen
raa\'asta tilinpiHitöspäivästä, kuitenkin pi
täen viimeksi mainittuna päivänä tehtyä ti
linpäätöstä välinselyjttelyn perusteena (30, 
31 § ) .  Tuon llS. odotusvuoden aikana allm
nut selvitystila tai konkurssi estäisi aina 
osuusmaksun pu.lautuksen. Erotetun jäsenen 
osalta olisivat samat säännöt voimassa . 

Kun kysymys on osuuskunnasta, jossa jä
senet ovat lisämaksuvelvollisia, on sallittava 
jäsenyyden lakkaamisesta huolimatta vedoht 
lisämaksuvclvollisuuteeu, jos osuuskunta oclo
tusvuoden aikana joutuu selvitystilaan tai 
konkUl"ssiin (49 § ) .  

23 § ,  Periaate osuuskunnan jäsenvyden 
lUO\rtlttamattonn a on ui . isin sa
nom ausuttu 'u11ri esillä olevassa ykälässä 

mmn, , Kun 'äs n . ' ic a t Ise e 
luovuttaa 'ohtuu si' .. ei i "  myöskään 
y 1 a ottaa jäsenen velasta llakkotiiytäntÖÖn, 

Osuusluu1l1assu. niin kuin muissakin hen
kilöyhtms01ssa on erotettava toisistaan hen, 
kilökohtaincnl Aäscnyys (medlcmskap ) sekä 
jäsenelle lnn�"'\'attyar llisuusoikeudet, joita 
osullskunnista puhe ollen voidaan nimit
tää osuusoikeuksiks andclsrätt).  Vaikka jä
senyys Cl ° e ]uovutettavissa, osuuskunnan 
jäsen voi siirtää toiselle osuusoikentensa ei i 
"osuutonsa", so, kaikki jäsenyyteen liittyvät 
taloudelliset oikeudet. Siirtokelpoisia ovat 
jäscnen10ikeus OSlJllsmakSJlllll, nImIttäin hä
nen oikeutensa saada se takaisin erotessaan, 
hiinen40suutensa ylijäämästä, joka on kerty
nyt hänen ollessaan osuuslnmnan jäsenenä, 
s�kä edelleen häne�. ako-osuntonsa eli oikeu-
tensa saada os us uuman urkautuessa 
osansa osuuskunnan omais esta, ntikiili se 
on jäsenten kesken j aya. Viimeksi mai
nitun oikeuden 'uttamisclla on lllerki
t�'stä vain edell�·t aen, että luo,rtIttaja osuus
kUlman purkautuessa edelleen on sen JU
scnenä, 

Osuusoikeuksien luoyuttamincn merkitsee 
saamisoikeuden siirtoa. Lum'utukseen on sen 
tähden sovellettava velkakirja1ain 3 luvun 
säännöksiä, joista johtuu nun" että lnoyutns_ 
ei ole voi aSf> luoyut. ,a 'a11 velko 'ia kohtaan 
ennen kuin siitä on ilmojtettu OsuJ!skl1nn 
(yellmkirjaluin 31 § ) .  



Kun oikeus osuusmaksuun on siirretty, on 
osuuskunnalle tehtä,·ällä siirtoilmoituksella 
.samalla se merkitys, että siil'täjän katso
taan sen johdosta eronneen ösuuskunnasta 
(2 mom.) .  Ellei siirrolla olisi tätä vaiku
tusta, ei siirronsaaja voisi periä osuuskun
naHa oSlLllSmaks113 tai käyttää hyväkseen 
siil'täjän osuusmaksusaamista oman osuus
maksunsa kuittaamiscell siinä tapauksessa, 
että hänet hyväksytään jäseneksi. Siirto
ilmoitus käy voimassa olevallkin lain mukaan 
siirtäjän eroamisilmoitukllesta (OTL 15 § ) .  

Siirron saajalle ei ole tarpeen myöntää 
oikeut.t.a. käyttää siirtäjän osuusmaksua 
oman osuusmalooUlsa kiuittaamiseen rajuUo
Illan ajan lnlluessa. Siirron tUl-.Jroitllksena 
on, että siirron saaja joko saa. osunskun
unIta takaisin suorltetun osuusmaJkSUll1 tai 
että hän ltittyessään osuuslnmt8an. saa ikä rt_ 
tää sen oman osuusm lUlBa , ;. , Jos 
osuusmaksull siirtäminen on ta ahtunut vii
me 81 m ml 31' { 1 ]  essa a sl1rron 
saa 'alla siis on t ·  , ;' , 
osuuslnl1lnan !palveluksia, 011 asiamnrtk:aista, 
ettli hän l.l'll.y��ssa siirroll jälkOO!), 
ehdotuksell-:ffiiUfaan -lffiucl;iW JoUi1öiiift;;SW, 
hakee jiisCncksi piiUsyä (3 mOln.) .  Tällaisen 
lyhyen miiäräajan nsettamiseen on aihetta 
senkin vuoksi, että siirtäjän osuusknnnaJlc 
tekemä ilmoitus siirrosta johtaa hänen jiise
nyytensä lakkaamiseen ja luo osuuskunnal1e 
velvollisuuden palauttaa miiäräajassa hä.nen 
sllorit.tamansa osuusmaksun. Jäsensuhteiden 
selvillij njtijmis·en ]p3))))alta.-on... o'sUUSkunnalle 
tärkeätä sanda mahr1gJ]j§jmman pian tiGto 
sutä onko siirron saa 'alla aliwmns perIä 
siirron JO 1( os a eronneen Jäsenen osu -
maksu "aL!lltfya osuuskunnml jäseneksi, jol
lom. jos hänet jäsel1eksi hyväksytään, osuus
maksua ei hänelle Ruol'iteta. 

�iinkuin jo' mainittiin, voi EO, jolle oiltcus 
osnuSmaksu,1Jll on siirtynyt, käyttää Siirt.1jiill 
osnusmaksusaamk.""ia oman osnusmakS'tmsa 
kuittamiscCll, kun hånet hyvältsytään osuus
kunnan jiiscnek�i. Kuitta,us kuitenkin edel
lyttää., että molemmin:puoliset saamisot ovat 
el'ääntyneet. Irällaista tilannetta ei y]oonsä 
ole olemassa vielä silloin, kun siil'l'onsaaja 
tulee osuuskunnan jäseneksi, lwska tämä 
tavallisesti tapahtuu kohta Slll'l'On jäJkeen, 
jota vastoin siir1:äjän OS1lUsmaksusaaminen 
osuuskllonalta eräänt�r maksettavaksi ,,-asta 
vuoden lmlnttua �iitä tilinpiiiltöspäivästä, 
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mikä liihinnä seuraa hänen eroam.istaan. 
Tästä eroamisest.a siirronsaaja on oikeutettu 
tekemään ilmoituksen siirtäjän puolesta, 
mikä tapalltuu, kuten ec1ellä 011 mai.Iuttu, 
siil'toilmoituksen tekemisellä. l\Iutta tämä 
ilmoitus ei eräiiunyiä siirtäjän osullS111aksu
saamista aikaisenunin kuin muutoiinkaan 
eron tapahtuessa. Ennenaikaiseen eräännyt
tii.misecn ei ole aihettaikaml, koska se samalla 
johtaisi c11Jlenaikuiseen välinBelvittelyyn 
siirtäjän ikal168a sen osoittamiseksi, miten 
paljon hänelle yoidaan palauttaa suoritta· 
mastaan osuusm �lksusta. Jottei siirronsaaja 
kuitenkaan joutuisi omalta kohdaltaan mak
samaan osuusmaltsua siltäkin osalta kuin se 
aikanaan voidaan kuitata siirtäjän asuus
maksusaamisella, on siirtotapa'llksissa uuden 
jäsenen sallittava saada maksunlylckäystä, 
joka koskisi sitä osuusmaksun osaa, minkä 
siirtäjä oli siirron tapahtuessa tosiHsiallisesti 
suorittanut OSUUSkUl111alle (3 mom. ) .  Mutta 
erotuksen on uusi jäsen velvollinen suoritta
maan jo aikaisemmin 8iinä järjestyltsessä 
kuiu säännöissä on mäiiriitiy. 

Komitea on harkiwult kysymystä , olisiko 
siirronsaajalle annettava oikeus lukea siir
täjän suorittama osuusmruksu oman osuus
,nakslll1Sa lyhellnykseksi siitä riippumatta .. 
kill, voiko 8iirtäjä. asianomaisen tilinpäätös
päiviin mukaan laskien saada takaisin OS1.1US
maksun. Tällaisen oikeuden myöntäminen 
helpottaisi siirron toimittmujsta, koska silloin 
olisi etukätecn täysin tal'koin tiedett&vissä 
se määrä, 111inkä siirrollsaaja voi lukea hy
väkseen. Kun osuuksien siirretiävyyden 
edisUimillen ci kuitenkaan ole sopusoinnussa 
osunslnU1nan hcnkilöyhteisöllisen luonteen 
kan&"IH, ei mainittu näkökohta saata olla 
merkityksellinen, sitäkin vähemmän kun 
muustakaan jäTjootelmästä ei siixWjälle 
aiheudu sanottwyna haittaa. Puheena olevan 
oikeuden IJ:n�·ölltämlsestä seuraisi sitä pa,itsi, 
että oSllllskmmllll velkojat joutuisivat suh
teellisesti huonomparul asemaan kuin missä 
he o1isivat olleet, jos uusi jäscp olisi siil'ltOOll 
yetoamatta otettu jäseneksi osuuskuntaan. 
Aseman huonollnus johtuisi siitä: että uusi 
jäsen siirron johcl09ta saisi lukea hyväkseen 
senkin osan siirtäjän osuusmaksusta, mitä 
tämä ei olisi ollut oikeutettu saamaan tmkai
sin, j a  siis yastaavasti pääsisi suorittamasta 
osaa omasta osuu�1naksustRun. On oikeam
paa jättää vastuu siirretyn osuusmaksusaa� 
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misen hyv;v;;destä siirronsaajallc, joka tuon 
saamisen hUllkkimiseUa tavoittelee itselleen 
hyötyä osuuskunnan palveluksista ja omai
suudesta, kuin viihcntää OSUusKullllall ve1ko
jien valmutta siitä, mikä se osuusmaksujen 
palauttamista koskevien yleisten sääntöjon 
mukaan ou. Kysymykseen ei liioin voisi 
tulla sellaisen 'Vaikutuksen liittälIuncn siir
toon, että siirtåjä vapautuisi suorittamasta 
osuUSmaksll11 jäfumöstä, vaikka se osuuskun
nan velkatihmtecn johdosta olisi ollut perit
tävä siinä tapauksessa, että jäsen olisi oilrout
taan osuusmaksuull siil'tämättä eronnut 
OSuuskUllllasta (Vl't. 31 § ) .  

Silloin Imu oikeus osuusmaksuull siirre
tään, 011 luonnollisinta olettaa, että k.aikki 
muutkin jäsenyyteen liittyvät, siirtokelpoiset 
taloudelliset oikeudet on tarkoitettu samalla 
luovuttaa sikäli :h.-uin ne siirron tapahtucssa 
kuuluivat siirtäjälle joko erääntyneinä tai 
eräälltyviksi odotettuina oikeuksina. Niinpä 
on katsottava, että siirronsaaja on oikeutettu 
osuuslmnnalta pel'imälin maksamattoman yli
jäämiiosuuden tai siihen verrattavan paJau
tuserän myös siltä tilikauden osalta, jolloin 
siirtä.jä vielä oH osuuskunnan jäsenenä. 
Siirronsaaja saa myös oikeuden lukea hy
väksctm sihtäjän jäsenyyden kestämisajan, 
mikäli jonkin edLUl nauttiminen riippuu 
jiisen�'ysajan pituudesta. Se ajko, minkä 
pitää olla kulunut esim. jäsenen alltamrul 
ns. tii)i:elainan takaisin saamiseksi, on siis 
laskettava ottaen huomioon myös, ilnrilnka 
kaUall siirtlijä jo oli ollut osuuskunnan 
jäsenenä. 

)filloUl joku osallistuu osuuslnmtaan 
useilla osuusma1<suil1a, ei 2 mom: n säännöstä 
siitä, että siirronsaajan tekemä siirtoilmoitus 
käy siirtäjän eroamisilmoituksesta, voida 
soveltaa, jos vain oikeus johonkin tai joihin
kin mutta ei kaikkiin osuusmaksuihin on 
siirretty. Siirtäjä tarkoittaa silloin itse 
jäädä osuuskunnan jäseneksi ja siirrolla on 
vain se vaikutus, että sen perusteella 'Voidaan 
toimittaa "osittainen irtisanominenJl, so. 
"\aatia, että siirretty osuusmaksusaaminen 
suoritetaan siirronsaajalle ikäänkuin olisi 
siirtäjä vaatinut takaisin sanottua saamista, 
mihin hänellä ehdotuksen mukaan on oikeus 
(vrt. 26 § ) .  

24 §. Kuolleen jäseu<lll oikeudenomista
jalla, mikäli hän ei tule osuuskunnan jäse-

Ileksi, on voimassa olevan lain mukaan (OTL 
14 §) ainoastaan SOllla oikeus kuin siinä 
tapauksessa, että vainaja olisi ilmoitbanut 
el"oanm.sa ja hänen olisi pitämyt osuuskun
nasta erota cnsintulevana tilinpäätöspäivänä. 
Kun se aika, jonll<a lnlluessa vainajan lnlO
limpcsän osakkaat näin voivat käyttä.:1. va.illa
jrun oikeutta osuuslnmnassa hänen hcnkilölli
syytensä jatkajina ja omakohtaisesti jäse
niksi rupeamatta, on Tarsin epämääräinen 
käsittäen eri mahdollisuudet yhden päivän 
ja yhden vuoden välillä, on näyttänyt sove
liaalta varata heille låiss-a nimenomaan mal
n:ittu, yhden vuoden aika sanottua tarkoi
tusta varten. 

25 §. Se oikeus >käyttää vainajan oikeutta 
osnuskunnassa, mikä 24 § :  n mukaan kuuluu 
lcuolinpesän osakkaille, tietää yleisseura.w.. 
toa, joka kuitenkin on aikaan nähden rajoi
t�ttu. KuoUnpesän osakkaita ei sen nojalla 
merkitä jäsenlllettelooIl osuuskunnan jäse
niksi. Sellainen mm"intä voidann tehdä 
vain, jos vaina.jan oikeudenomistaja joko 
yksinperijänii tai sen johdosta, että oikeus 
osuusmaksuun on perinnönjaossa tai erilli
sellä sopimuksella hänelle siirrebty, ilmoit
tautuu osuusklUlllan jäseneksi. 

Osuusmaksuoikeuden siirtymistä kuoleman
tapauksen johdosta on arvosteltava samalla 
tavoin kuin 23 § :  ssä tarkoitettua siirtoa, 
kuiten.kin sillä croava:isuudella, että aika liit
tymisilmoitllksen tekemiF..een on jonkin ver
ran pitempi, vuosi lruolemal1taJpauksesta lu
kien, j a  että oikeudenomistaja saa 30 § : ssii 
tarkoitetusta tilillpäätöksestå riippumatta 
lukea hyväkseen vaillaja11 suorittaman osuus
maJ.."'Sun, jos hän tulee osuuskunnan jäse
neksi. Milloin kuollut jäsen oli osallistunut 
osuusktmtaan useammalla lenin yhdellä 
osuusmaksulla, ei esteitä ole siihen, että 
kukin useista perillisistä saa osansa osuus
ma:ksl1oikeuksista, jolloi'll hänelle myös siu'
tyvät hänen saamaansa osuusmaksuoikeutta 
vastaavat muut taloudelliset edut, mikäli 
hän tuollai",," siirron johdosta tulee jäse
neksi osuuskuntaan. TiiJlaisella osuusmaksu
oikeuksien jakamisella eri käsiin saattaa olla 
merkitystä erityisesti maatalousosuusktmticn 
osalta. 

Siitä periaatteesta poiketen, jouka mukaan 
sillä, jolle oikeus osullsmaksuWl on siirty
nyt, ei ole subjektiivista oikeutta päästä 
osuuskunnan jäseneksi yksistään osuusmaksu-



oikeuden siirtymiseen viittaamalla, sallitaan 
esillä olevassa pykälässä ottaa osuuskunnan 
sääntöihill määräys, että vainajan oi-keuden
omistajalla 'On. oikeus jäsenyyteen sen nojaJla, 
että vainajan oikeus osuusmaiksuUJlJ on siir
tynyt hänelle. Jos oikeudenomistajIL haluaa 
käyttää tätä oikeutta, hänen on kuitenkin 
määräajassa ilmoittauduttava. Voimassa ole
vassa laissa ei ole nimenomaista mainintaa 
siitä, että oikeuden omistajan tulee täyttää. ne 
edellytykset, jotka sääntöjen mukaan vaadi
taan jäseneksi pääsemiseen, mutta siihen kat
soen että jäsenen tulee voida käyttää hyvirk
seen osuuskunnan palveluksia, on pidettävä 
selvänä, että oikeus jäseneksi pääsemiseen 
saattaa olla vain sellaisella vainajan oikeuden
omlstaj'alli, joka täyttää mainitnt edellytyk
set. Tästä on nimenomaan huomautel!tu py
kälän 2 mom: ssa. 

26 §. Kun jirseu Qiittymlsensä jälkeen 
tahtoo osallistua osuuskuntaan useammalla 
kuin yhdellä osnusma:ksulla taiklka muutoin 
lisätä osuusmaksujensa määrää, OllI tällaista 
toimenpidettä ja S€lI> olkeusvaikutulrsia M"
vosteltava soveltuvin kohdin niitä sääJmöksiä 
noudattaen, jotka ovat voimassa jäseneksi . 
liittymlsestä. Tämä esillä olevaan pykäJään 
otettu sääntö tietää sitä, että tuollaista 
osuusmaksujen lisäystä on haettava kirjalli
sesti ja hallituksen siitä päätettävä, jol>loin 
kuite:n:kin, !koska kysymys on entisestä jäse
nestä, epääminen ei yleensä tule kysymyk
seen, sekä että hänen velvollisuutensa suo
rittaa ylimääräisiä maksuja samoin kuin 
häiIlen lisämak"suvelvollisuutensa määräytyy 
osuusmaksujen korotetnn määrän mukMJll, 
mikäli maksuvelvollisuuden peruste riippuu 
osuusmaksujen luvusta. 

Pykälässä määrätääm. myös, että osuus
malrsujen määTän vähentämiseen selkä sellai
sen toimenpiteen oikeusvaikutuksiin niihden 
on soveltuvin osin voimassa, mitä OBuuskun
nasta eroamisesta on säädetty. Tirstä johtuen 
jirsen, joka on paunut osuuskuntaan useita 
osuusmaksuja ja tahtoo saada �aisin jOI1-
kin niistä tai suorittamansa osan siitä, On! 
tuollaisen va:atimuksen tekemiseen oikeutettu. 
Mutta häntä koskevat silloin myös ne rajoi
tukset, jotka johtuva.t 30 § :stä tai, milloin 
jirsenet ovat lisäm�ksuvelvoIlisia, 49 § :  stä. 
Siirtotapauksiin sovellettuna puheena oleva 
säännös merkitsee sitä, että jonkin osuuden 
siirto, ellei siirronsaaja 23 § : n  muioaisesti 
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tule osuuskunnan jäseneksi, tuottaa siirron
saajalle vain sen oikeuden, mlkä siirtäjällä 
olisi ollut, jos hän olisi vaatinut suoritetta
valrsi tallmisin sen osuusmaksuu, jota siirto 
koskee, ja vastaavasti on arvosteltava sitä 
tapausta, että vainajan oikeudenomistaja ei 
25 § : n  mukaisesti tule osuuskunnan jäse
n.eksi. 

27 §. Tässä pykälirssä järjestetään ny
kyistä lakia seuraten (OTL 32 ,§) hallituk
sen velvollisuus pitää jirsenluetteloa. Kui
tenkin on siitä johtuen, ettei sellaisten osuus
kuntien jäsenåstä, joissa on voimassa lisä
ma:ksuveh-ollisuus, ehdotuksen mukaan enää 
tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaisille, py
kälään otettu jäsen luettelon tamkkailUlIl tur
va:arrniseksi säånnös siitä, että sanotunladsissa 
osuuskunnissa on jirsenet ja, jos lisämaksu
velvollisuus mäirräytyy osuusmaksujen luvun 
mukaan, myös nämä Juetteloitava juokse
v.a.ssa numerojärjestyksessä (nt. 48 § : n  
perustcluja) . 

5 luku. 

OsuWlmaks-ut, varamhasto ja ylijäämJi. 

OsuusmaJ.<suja koskevat säännökset sisälty
vät pääkohdin 8-32 § : ään, vararahastoa 
koske,,,,t päirsäännökset ovat 33 ja 34 §,:sså 
ja y)jjäämästä on säännöksiä 35-39 § :ssä. 
Nämä asiaryhmät eivät Irnitenkallil1 ole tar
koin toisistaan erotettavissa. Niinpä on 
osuusmaksuja koskevissa säännöksissä viit
tauksia myös ylijäämälin ja niissä säålnnök
sissä, jotka kuuluvat ylijäämää koskevien 
säännösten ryhmään, on määräyksiä, joita 
voidaan pitää vwarahastosääm.nösten täyden
nyksenä. 

28 §. Tirssä pykälirssä lausutun periaat
rteen mukaan osuusmaksujen tulee olla sa.
mansuuruiset. Määräys on pakottava, joten 
siitä ei voida osuuskunnan säännöissä poi
keta. Mutta jäsen voidaan säännöissä oi
keuttaa tai velvoittaa osallistumaan osuus
kuntaan useammalla kuin yhdellä osuusmllk
sulla (6 § ) .  Osuusmaksun suuruus on va
paasti määrättävissä. 

Lakiehdotuksen 1 § : ään liivtyen, jossa 
lausutaan, että osuuskunnan pääoma on en
nakolt", määräämätön, on pykälän 2 mom:iin 
otettu1 sanQttua pääomaa tariroittaen, mää-
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ritelmä, jonka mukaan kert)'il1eet osuusmak
sut muodostavat osuuspääoman. TäJlän pääM 
omaan, joka kirjanpitolainsiiädännön muka:an 
on merkittävä taseeseen vastattav:ien puolelle 
osuuskunnan omana pääomoilla (ikirjallpito
laki 6 p. heinäk. 1945, 9 §, asetus 9 p. elook. 
1945, 9 §), ei siis sanotussa määrite1mässä 
lueta. sllorittamatta olevia osuusmaksuja, 
mikä johtuu siitä, että osuuskunnilla ei, 
jäsenten eroamisvapauteen katsoen, &e ehdo
tonta oil<:eutta periä niitä. Lakiehdotuksessa 
on tosin osuuskunnan oikeutta osuusmaksu
jan perimiseen entisestään jonkin verran 
vahvistettu (31 § ) ,  mu1lta ehdottomaksi ei 
tuo oikeus tämänkään j�hdosta muodostu. 

29 §. JJakiehdotuksen 5 § 4 kohtaa täy
dentäen lausutaan esillä olevan pykäläm 
1 mom : ssa, että osuuskunnan säännöissä on 
määrättävä, onko osuusmaksu suoritettava 
yhtenä vai useampana eränä ja minkä ajan 
kuluessa sen tulee viimeistään olla suoritettu. 

Osuusmaksuvelka, koko osuusmaksun suu
ruutta vastaavana, syntyy jäsenen liittyessii 
oouuslumta.all, mutta säännöissä. voidaam 
jäsenille myöntää maksuaikaa niin ffiri.n 
1 mom: .ta ilmenee. Myöskin on mahdol
lista määrätä, että jokin osa osuusmaksusta, 
enintään puolet, peritään ensisijaisesti tai 
yksinomaisesti jäsenelle tulevasta ylijäämä
osuudesta. Tällaiseen järjestelyyn on ollut 
mahdollisuus jo voimassa olevan oikeuden 
mukaan (OTL 5 §) .  Esillä ol.",a.'iSa pykä
lässä on asiasta säännökset 2 ja 3 mom:ssa, 
joista edollinen koskee sitä tapausta, että 
ylijäämää käytetään eneisijaisesti osuusmak
sun suoritta:miseen, ja jälkimmäinen taas 
sitä, että kysymyksessä oleva osuusmaksun 
osa otetallJll yksinomaan ylijäämiistä sen 
mukaan kuin tätä sen ajan h-uluessa, minkä 
jäsen kunluu osuuskuntaan, kertyy hänelle 
annettavaksi. Vtimeksi mainitussa tapauk
sessa ei tämän osuusmaksun osan kohdalta 
ole voimassa sääntöihin otettu maarays 
maksuajasta, jota sitä vastoin on sovellet
tava edellisessä tapauksessa, jolloin jäsen 
siis, mikäli maksuajrull kuluessa kertyneet yli
jäämäosuudet eivät riitä osuusmaksull kat
teeksi, on henkilökohtaisesti vastuussa puut
tuvasta määrästä. Vaikka sääntöihin olisi 
otettu sellainen määräys kuin 3 mom: ssa 
tarkoitetaan, ei se kuitenkaan estä puutItu
van määrän perimistä jäseneitä, jos osuus
kunta asetetaan selvitystilaan tai kouknrs-

siin (31 § 3 mom.) .  Aivan kokonaan ei siis 
jäsen ole tällaiseukaan määräyksen nojalla 
v�pautunut henkilökohtaisesta vastuusta. 

30 §. Jäsenen eroamisvapauteen liittyy 
oikeUB saada t.akaisin suoritettu osuusmaks,u. 
Niinkuin 22 ,§ : n kohdalla on huomautettu, 
ei eroamisilmoituksen tekeminen YOim.:1SS8 
olevan lain mukaan välittömästi aikaansaa 
jäsenen eroa, vaan hänen jäsonyyiensä lak
kaa 'Vasta sinä. tilinpäätöspäivänä, job kah
den kuukauden kuluttua eroamisilmoiluk
sesta ensiksi sattuu. Lakiehdotuksen mukaan 
sitä vastoin eroamisilmoituksella olisi siiiin
nönmukaisesti vaikutuksena, että jäsenyys 
lakkaa heti, niinlnlin käy myös, milloin jäsen 
erotetaan tai kuolee. Kun ei iwitenkaan, 
niinlmin mainitun pykälän perusteluissa jo 
on lausuttu, osuuskuntaa yoida velvoittaa 
kesken tilikautta tekemään tiliä eroavan 
kanssa ja palauttamaan suoritettuja  osuus
maksuja, on esillä olevassa pykälässä talou
dellinen välinselvittely määrätty toimitetta
vaksi siten, että eronnut saa takaisin suorit
tamansa osuusmakslUl 'VUoden, JlS. odotus
vuoden, kuluttua eroamista lähinnä SQuraa
vasta tilinpäätöspäivästä, mikäli osuuskun
nan varat 'Viimeksi mainitun päivän tilinpää
töksen mukaan laskien siihen riittävi1t val'a
rahastoon kajoamatta ja osuuskuntaan sil
loin Jmnlnv:iell jäsenten yhtäläistä oike.utta 
loukkaamatta (1  mom.). Odotusvuodella on 
merlåtystä myös velkojien oikeuden kannalta 
ehkiiistessään liian pikaista maksujen palau
tusta. Velkojien etu vaatii niinikääll, että 
jäsenen on, jos osuuskunta on asetettu selvi
tystiluan tai konkurssiin OdOLusvuoden lm
luessa, tyydyttävä siihen osuuteen, mikä 
hänelle samunlaisin oikeuksiu kuin jäljellä 
olevillekill jäsenille sclvitys- tai konkurssi
pesästä ehkä aikapaan tulee (2 mom.) .  

Pykälä koskee eronnutta jäsentä riippu
matta siitä, onko ero ollut vrupaaehtoinen 
vai erottamispäätökseen perustuva. Sitä on 
sovellettava myös, kwl eroaminen. aiheutuu 
siitä, että oikeus osuusmaksuun on siirretty 
(vrt. 23 § ) .  Niinikään ovat pykälän sään
nökset sovellettavissa, kun jäsen on kuollut 
ja hänen oikeudenomistajansa tekevät vaati
muksen osuusmaksun palauttamisesta, jolloin 
on ikuitenJcin otettava huomioon se erikois
asema, missä kuolleen jäsenen oikeuden
omistaja 25 § : n  mukaan eräissä tapauksissa 
on. 



31 §. Jos laissa., kuten asian laita on ny
kyisin, on säännöksiä 'vain 'OsuusmalQ,1ill 
palauttamisesta, ik1.in jäsenyys lamka'a, selu'aa 
siltä, ettei eroav.alta jäsencltä voida, vaililka 
osuuslmnnan asianomainen tilinpäätös osoit� 
tna velan olevan varoja suuremman, periä 
suorittamattomia osuusmaksuja enenunälti 
kuin ne ·hänen jäsenenä o1Jcssaa:n ovat erään· 
tyneet maksettaviksi. Tätä tulosta on kui
tenkin pidettävä kohtuuttomana niiden jä
senten kannalta, jotka samoihin aikoihin 
osuuskuntaan liittyneinä ovat suorittaneet 
osuusmaksunsa erääntymispäiviä odottamatta 
ja jOblm tilinpäät&ksen ollessa mainitunlal
nen saavat jättää suorittamansa mruksut 
osuuskunnalle, koska kysymys on ollut ole
massa olevan 'Velan snorituksesta. Lähtien 
sii m, että osuusmaksu velka syntyy OSUUS
bmtaan liityttäessä, ei näytä olevan syytä 
vapauttaa eroavaa jäsentä tästä velasta sään
nöissä määrättyjen erääntymisaikojen · joh
dosta, jos osuuskunnan velrut sen tilinpäätös
päivän mukaan laskien, jonka perusteella 
talQudellinen välinselvittely eroavan kanssa 
on tehtävä, ovat varoja suuremmat. :Muuten 
annettaisiin aihetta sellaisen osuuskunnalle 
haitalliscll käsityksen syntymiseen, että osuus
maksun suorittaminen yhdellä kertaa, milloin 
jäsen crääntymisaikoja odottaen olisi voinut 
viivyttää maksuaan, saattua asettaa tuollai
seen suorittamiseen valmiit jäsenet suhteelli
sesti huonompaan asemaan lmin ne, jotka pi
tävät tarkoin kiinni erääntymisajoista. Sano
tusta suoritusvelvollisuudesta vapauttaminen 
saattaisi sitä paitsi, niinkuin aikaisemmin 
mainitussa Pellervo-Seul'an vuonna 1908 Se
nnatille jättämässä kirjelmässä on huomau
tettu, kiiruhtaa osuuskunnan asettamista kon
kurssiin niin aikaisin, että eroava jäsen joka 
tapauksessa joutuisi suorittamaan koko jäl
jellä olevan osuusmaksun. J 08 eroavan jäse
nen velvollisuudeksi määrätään, että hänen 
on eriiäntymisajoista riippumatta suoritettava 
osuusmaksunsa, mikäli se on tarpeen velka
voittoisen taseen osoittaman vajauksen peit
tämiseksi ja siinä määrin kuin vaja�ta 
osuusmaksujen keskinäisen suhteen mukaa:n 
laskien tulee hänen osalleen, voidaan siis 
myös ehkäistä osuuskunnan joutumista kon
kurssiin, mihin vaTsinkin jäseruten. joukko
eroaminen saattaisi johtaa. 

Saatetaan tosin huomauttaa, että sanotun
laiscn suoritusvelvollisuuden riippuessa lrir-
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janpidollisen taseen osoittamasta varojen ja 
velkojen suhteesta osuusmaksun jääinJnOkscu 
perimiseen voitaisiin käytänoössii ryhtyä. 
silloinkin, kun osuuskunnan todellinen varal
lisuusasema ei olisi -esteenä sen perimättä. 
jiittämiseen ja että tästä syystä olisi tyydyt
tävä sallimaan tällil.i.rum toimenpide vain, 
jos osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai 
konkurssiin 30 § :  ssii tarkoitetun odotusvuo
den kuluessa. Vaikka &"Ulottu näkökohta ei 
ole merkityksetön, lienee kuitenkin pantava 
enemmän painoa siihen, että velkavoittomoo 
tase on useimmiten osoituksena sellaisesta 
osuuskunnan aseman huonontumisesta, joka 
on riittävänä penustcena osuusmaksun jään
[Iöstä. koskevan suorittamisvelvollisuuden 
täyttämiselle, kun QSuuskunnasta luovutaan 
tuollaisen tilan vallitessa ja ennen kuin kako 
"elkana oleva osuusmaksu on suoritett:.u. 
Jottei kuitenkaan eronneen jäsenen tarvHsisi 
!cauan odottaa osuuSkunnan puolelta ehkii 
tulevaa velkomista, on syytä määrätä tietty 
aika, jonka kuluessa osuuskunnan on tehtävä 
vaatimuksensa (1 mom.). 

Siinä tapauksessa, että osuuskunta asete
taan selvitystilaan tai konkurssiin vuoden 
kuluessa siitä tilinpäätöspäivästä, joka jäse
nyyden lalclraamista lähiunä seuraa, voidaan 
eronneelta jäseneltä vaatia koko maksamatta 
olevan osuusmaksun suoritusta ikäänkuin 
hän olisi edelleen pysynyt jäsenenä (2 mom.) .  

Eronneen jäsenen edellä mainittu velvolli
suus osuusmaksun suorittamiseen aiheuttaa, 
että osuuskunta voi, milloin eroaminen joh
tuu osl1usmaksuoikeuden siirrosta, vaatia 
osuusmaksun jääunöksen suorittamista sekii 
siirtäjältä että jäscnelrsi tulleelta siirronsaa
jalta, jotka ovat osuuskuntaa kohtaan vas
tuussa omasta ja toisensa puolesta. 

Pykälän 3 mom:ssa lausutaan, että 29 § 
3 mOID:ssa tarkoitettu säärutömääräinen 'Va
pautus henkilökohtat.esta vastuusta siihen 
osuusmaksun osaan nähden, joka on otettava 
osuuskunnan toiminnan tuottamasta ylijää
mästä, ei ole voimassa osuuskunnan joutuessa 
selvitystilaan tai konkurssiin. 

32 §. OsuusmaksU11, joka jäsenyyden la
kates..<:a on suorittamILtta, on 31 § 1 mom : n  
edellyttämissä tllipauk,issa velvollinen suorit
tamaan "se, jonka jäsenyys on lakannut'''r 
Tämä sanamuoto estää säännöksen sovelta
misen ilruolleen jäsenen kuolinpesään, eikäi 
tällainen soveltaminen olisi säänn&ksen tar-
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koitukl!enkaan klU1IUllta puolusteUtavissa, 
koska sillä pyritääu ostämääu omaa etua 
tavoittelevaa pakoilua osuuskunnasta sen 
t<'lJoudellisen aseman kiristyessä. Velkojain 
etu kuitenkin vaatii, ettei samanlaista etua 
yoida myöntää kuolinpesälle, jos osuuskunta 
joutuu konkurssiin Kuolemantapausta seu
ranneen odotnsvuoden kuluessa, j a  31 § 
2 mOffi. on sen vuoksi niin laadittu, etJtä. se. 
soveltuu myös kuol1Mn jäsenen 1:uolinpesääu. 
Vastaavin edellytyksin tulee suorittamaton 
osuusmaksu 'Voida periä vainajam. pesästä 
myös siinä tapauks�a, että kuolleen jäsenen 
oilmudenomistaja 011 25 § :  n mukaisesti tul
lut jäseneksi osuuskuntaan. Koska tällain.en 
jäsen ei ole samassa rasemassa kulu se, joka 
on tullut jäseneksi osuusmnksuoikeuden siix
tämisen johdosta, vaan häu 011 saanut jäse
nyytensä 'kuolinpesän selvitystointen yhtey
dessä, on näyttäuyt tarpeelliselta sel vyys
syistä nimenomaan lailooa huomanttaa, että 
suorittamaton osuusm aksu saadaan tällruisen 
jäseneksi tulon estämättä periä vainajrun. 
pesästä, jos osuuskunta asetetaan selvitys. 
tilaan tai konlrurssiin vuoden kuluessa kuo
lemantapausta lähinnä seuranneesta tilin
päätöspäivästä. Vastnun pysyttäminen kuo
linpesällä on tarpoon sen vuoksi, että peril
lisillä muutoin olisi mahdollisuus jaossa tai 
erillisin sopimuksin siirtää vainajan osuus
maksuoikeus sellaiselle myötäperilliselle, j6ka 
on rnaksukyvytöu, ja he voisivat siis, ellei 
sanottua vastuuta olisi, säästää kuolinpesältä 
menon, joka perinnön siirtymiseen sisälty
vän yleisseul'aannon mukaisooti on. kuulunut 
pesän vastattaviin siinä laajuudcs:;a kuin 
edellä on sanottu. Kysymyksessä oleva sään
nös on otettu esillä olevaan pykälääu. 

33-34 §. Näihin pykäliin sisältyy sään
nöksiä osuuskullll1an vararahastosta. Vara
rahaston muodostaminen on, kuten voimassa. 
ole vankin lain mukaan, oleva pakollinen. 
Nykyääu on sallittu osuuskunnan säännöissä 
vapaasti määrätä vararahaston suuruus. 
Ainoa pakottava sää.nnÖ6 vararahaston kar
tuttamisesta on osuustoimintaJain 6 § :  ssä, 
jonka mukaan varal'ahastoon on aina siirret
tävä vähintääu kymmenesosa tilinpäätöksen 
osoittamasta ylijäämästä, kunnes vararahasto 
on noussut s:äännöisså mainit�uun täyteen 
määl'iiänsä. 

Komitea on ehdotuksessaan säilyttänyt 
mainitun säännöksen (34 §) .  Samalla on 

kuitenkin pidetty tavpeellisena ottaa ehdo
tukseen määräyksiä myös vararahastoll suu
ruudesta (33 §) sekä siitä että vuosittain 
vararahastoon siirl'cttävän osan ylljäämästä 
tulee vastata tiettyä osaa osuuskunnan vltosi
vaihdosta. 

Vararahaston suuruutta määrättäessä 
ehdotetaan vertauskohdaksi otettavaksi OSUUB
pääoma. Lakiehdotuksen mukaan vararahas
toa olisi kartutettava kunnes se vastaa tuon 
pääoman viidenkel'taista määrää. Kun meillä 
osuuskuntien osuuspääomat ovat yleensä var
Sbl pieniä, näyttää olevan paikallaan, että 
vararah'uston suuruus määrätään sanotuin 
tavoin. Tällainen suuruussuhde on nykyääu
kin käytännö�ä monissa osuuskunnissa, 
mutta usein suhde on määrätty toisinkin, 
niin että vararahaston suuruudeksi on mää
rätty �im. oSl1uspääoman määrä tai sen 
kBlksin- tai ,kolminkertainen ' määrä. Eräissä 
harvoissa t'apauksissa on määrätty, että vara
rahaston tulee vastata osuuskunnan velkoj.en 
yhteenlaSkettua määrää. Usein sitä vastoin 
vararahasto on määrätty tiet yksi osaksi 
osuuskunn. n käyttöpäiIDmasta. Etäissä 
osuuskunnissa on voimassa määräys, että 
vararahaston tulee vastata tiettyä osaa 
(30 %) osnuskunnan kolmen viimeisen vuo
den keskimääräisestä myyunistä ja samalla 
osuuskunnan . kiinteistöjen ja irtaimistojen 
arvoa. :Monissa osuusk�a vararahaston 
suuruus 'On ilmaistu vain maDk!kamääräisesti. 

liakimääräiscll vamrahaston tarpeellisuus 
perustuu erityisesti siihen, että oSlluspääoma 
ei osuuskunnissa edusta sellaista kiinteää 
pääomaa kuin osakepääoma osakeyhtiöissä. 
Osuuspääoma on alituisten vaihteluiden alai
nen. Se karttuu rUusien jäsenien liittyessä 
ja vähenee jäsenten erotessa, kun nämä 
saavat takaisin osuusmaksunsa. Osuuskun
mm edun mukaista on sen vuoksi, että se 
säästämällä muodostaa pysyväisen vararahas
ton, 80. tämäu edellyttämäu omaisuuskat
teen velkojensa vakuudeksi ja toimintansa 
tukemiseksi. Vararahasto merkitsee omai
suuden käytön jatkuvaa sitomista sen kautta 
että vararahaston määrä on merkittävä kir
janpidossa vastattavien puolelle kuten osake
pääoma osakeyhtiössä. Jotta vararahaston 
muodostamisessa saataisiin 'VakiinnutetuJmi 
ainakin jossakin määrin yhtenäiset periaat
teet, näyttää tarpeelliselta ottaa siitä !rukiin 
ohjeita. Näin on myöskin Ruotsin 'laissa 



tehty. Sen mukaan tulee vararahaston olla 
4/10 osuuskiUnnan varojen lrirjaupitoarvosta 
tai vastata osuummnan veHroja taseen mu
kaan. Vaikka meillä useissa osuuslnumissa 
onkin määräyksiä sHtä, että vararahaston 
suuruus on mää,rättäJvä tiet yksi osaksi osuus
lnmnan varoista, ei näytä mahdolliselta ottaa 
tällaista ohjetta yleiseksi, kaikkia osuuslnm
tia koskevaksi palwttaveksi säännöksi, ei 
edes sillä t8lvoin lievcnnettynä, että vaihto
ehtoiseksi peruste1lksi vararahaston suuruutta 
määl'ättäessä Qwttaisiin sen suhde osuuskun
nan velkoihin. Komitea on päätym,yt siihen, 
että pakottavia määräj'ksiä vararahastoll 
suuruudesta voidaan antaa vain pitäen 811-
mällii. vararahaston suhdetta osuuspääomaan. 

)Iitä sitten tulee määräyksiin siitä, lnlinka 
sUlu'i osa vuotuisesta voitosta on sidottava 
vara rahaston l!:artuttamiseksi, näyttää nykyi
sessä laissa oleva osaLuku, 10 %, oleva", edel
leen1o", pysytettävä. Käytännössä vurallaan 
vuotuisesta ylijäärnästä useimmiten sumcm
pikin osa sanotnnm tarkoitukseen. Ruotsin 
laissa on prosenttiluku määrätty pienem
mäksi, vain viideksi sadalta. TärJ1ä johtuu 
osittain siitä, että sellaiseksi voitoksi, jonka 
perusteella vararahastoa on kartutettava, 
1uetaan myös jälkitilin, palautuksen tms. 
muodossa annettavat hyvitykset jäsenille. 

Koska pelkkä säännös siitä, että 10 % 
vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vara
rahastoon, ei riittävästi .takaa 'Vararahaston 
kartuttamista, komitea on pitänyt tarpeelli
sena ehdottaa samalla säädettäväksi, että 
tilivuotena kertyneestä ylijäämästä on tähän 
tarkoitukseen varattava vähintään sellamen 
määrä, että se vastaa 1/10 % :  ia osuuskullnan 
vuosivaihdosta. Osuuskunnan toiminnan laa
juudesta riippuen saattaa siis koko ylijää
mänkin siirtäminen val'arahastoon käydä 
pakolliseksi. 

Siltä mihin tarkoitukseen kertynyttä vara
rallastoa saadaan kä.yttää ja sen edustamaa 
vakuutta siis vähentää, ehdotetaan laissa 
lausuttavaksi, että rahastoa saadaan käyttilä 
vaiu sen tappion peittämiseen, jota ei voida 
kattaa käyttämättömällä ylijäämällä, muilla 
rahastoilla ja osuuspääomalla. Sää:runöstä 
siitä, että vararahastoa. voitaisiin muutoinkin 
erityisten syiden vaatiessa alentaa niin, ettei 
se vastaa lrussa määrättyjä suuruusvaati
muksia, ei eh.doteta lakiin otettavaksi. Jos 
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sääntöjen mukaan val'arahasto on oleva suu
rempi l<uin laista välittömästi johtuu, tätä 
rahaston osaa tietenkin voidaan vähentää, 
muuta ainoastaan noudattamalla mitä sään
töjen muuttamisesta on voimassa. Kuiten
kaan ei jo kertynyttä vararahaston katetta 
tällöLtlkään saada jakaa jäsenille. Tämä 
ilmenee lakiehdotuksen 38-39 § :stä seJoä 
siitä 92 § 2 mOlll : ss,,, olevasta määräyksestä, 
jonka mulman osuuskunnan kokouksen pää
tös, jolla tarkoitetaan osuuslnlIlllJlJL varojen 
laitonta jakamista, on mitätön. 

35 §. Osuuskunnan toimintatarkoituksesta 
johtuu, että sen tulojell vuotuinen ylijäärJ1ä 
on lankeava kokonaisuudessaan OSUUSkml� 
nalle. Tämä periaate on lausuttu esillä ole
vassa pykälässä, jossa 'kuitenkin samalla 
tehdään mahdolliseksi sellaisen määräy1<sen 
antaminen säänuöissii, että ylijäämä tai osa 
siitä on käytottävä mlmhun, erittäin mainit
tmm terkoituk.'<len. Tavallista onikin, että 
ylijäämiistä suoritetaan jäsenille ns. palau
tusta. Kun y] ijäämää on sääntöjen mukaan 
jaettava jäsenille, tulisi jaon yleensä tapah
tua sen mukaan kuin kukin on käyttänyt 
hyväkseen osuuskunnan palveluksia. Tämä 
011 nimenomaan lausuttu pykälän 2 mOln : ssa. 
Kuitenkin voitaisiin säännöissä määrätä 
muunlainen jakoperuste_ Sellaisena tulisi 
kysymykseen ennen ka.il!:kea määräys, että 
jäsen saa vuotuisesta ylijäämästä määrän, 
jalm vastaa tiettyä prosenttia hänen suorit
tamastaan osuusmaksusta. 

36 §. Tässä pykälässä Jausutaan nykyi
sen lain mukaisesti, eutä jäsenille tulevasta 
ylijäämäosuudesta Q11 siitä rlippumatta, 
mitä osuusma'ksun perimistavasta. säännöissä 
on määrätty, aina pidätettäJvä. puolet tai 
sääamöissä mainittu suru'empi osa hänen 
osuusmaksunsa suorittamiseksi kunnes se 011 
täysin maksettu. Jäsmmn on siis jätettävä 
puolet ylijäämäosuudestaan osuusmaksunsa 
katteeksi siinäkin tapauksessa, ettei häntä 
29 § 3 mom: n mukaisesti olisi vapautettu 
henkilökohtaisesti vastaamasta mistään ooasta 
osuusmaksua. 

37 §. Osuuskunnan velkojain etu vaatii, 
että jäsenen koko ylijiiämäosnus on pidätet
tävä hänen osuusmaksunsa suorittamiseksi, 
milloin jäsenen suorittamaa osuusmaksua on 
käytetty osuuskunnan tappion kattamiseen. 
Pidättämistä on jatkettava lnmnes <käytetty 
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määrä on maksettu. Vastaava säännös on 
nyk)'isessä laissa (OTJJ 17 § 2 mom.) .  

38 §. Jäsenellä ei osuuslml1l1an toiminnan 
aikana ole oikeutta saada osuuskunnan va
roista mitään muuta <kuin hänelle ehkä tuleva 
osuus ylijäämästä sitten kun tästä on tehty 
laiooa tai säännöissä määrätyt siirrot suorit� 
namattomien osuusmaksnjon tai vararahas
tOI1 katteeksi tai muille tileille. Luonnolli
sesti tulee jäsel1ellä kuitenlån olla oikeus 
saada. takaisin ooa osuusmaksustu, jos oo.UU8-
maksun määriiä on säädetyssä järjestytksessä 
alennettu (vrL 65 § ) .  

Osuusmaksun palauttamisesta jäsenen ero
tessa on säälll1öksiä 30 § :  ssii.. 

Nykyisen lain säännöstä, ettei jäsenen 
velkaa oSuuskullnalle saa kuitata sitä vas
taan, mitä hän on osuusmaksustaan suoritta
nut (OTL 17 § ) ,  ei laklehdotukseen ole 
otettu. Tämän säännökooIl tarkoilttksena ei 
ole ollut rajoittaa osuuskunnan kuittans
oikeutta siinä tapauksessa, että jäsen joutuu 
konkurssiin (konkurssisäännön 33 § ) ,  vaan 
siinä on ainoastaan tarkoitettu lausua, ettei 
osuuskunta saa jäsenen vaatimuksesta jättää 
perimättä tämän velkan. rahassa, milloin 
jäsenen suorittamat osuusmaksut vastaa.vat 
velkaa. Koska jäsen �i kuitenkaan ol� oikeu
tettu ennen eroamistaan snamaan takaisin 
mitään osaa osuusmaksusw, on nimenomai
setta sääalnöksettäkin selvää, ettei hän 'Voi 
vaatia osuusmalrrmaan käytettäväksi osuus
kUllllalla häneltä olevan saamisen kjuittaami
scen. Jos OOllusktmta tästä huolimatta jättää 
velan toistaiseksi perimättä, merkitsee se. 
maksuulykkäystä mutta ei kuittausta: Milloin 
taas jäsen 011 osuuslru11l1alle velkaa vielä 
silloin, kun hän eroaa osuuskilmnasta, on 
luonnollista, että molemminpuolisten saamis
ten välillä voidann toimittaa kllittaus, sikäli 
kuin laklehdotuksen 30 § :  n mukaan laskien 
jäsenellä on oikeus saada talmisin osuusmak
SllTIsa tai osa siitä. 

39 §. Jos jäsenelle on osLLuskunnan toi
minnan aikana jaettu osuuskunnan varoja, 
vaikkei lain tai sääntöjen mnkaan jakokel
poista ylijäämää ole ollut, on hän velvolli
nen palauttamaan siten oikcudettomasti nos
tamansa määrän (1 mom.) .  Palautusvelvol
lisuus syntyy ei amonstaan silloin, kun va
roja on jaettu vaikkei luitääin ylijäämää ole 
kertynyt edellisen tilinpäätöksen jälkeen 
kuluneelta 'ajaJta tai ole ollut aikaisemmalta 

ajalta jakoa varten säästöön palltulla, vaan 
myös silloin, kun jaon perusteena oleva tilin
päätös tosin osoittaa. yUjäämää, mutta sillä 
tavoin. laskettuna, ettei ole otettu huomioon 
�aissa tai säännöissä määrättyj ä siirtoja ra
hastoihin. Jakoa ei tee lailliseksi se, "ttä 
siitä on tehty päätös OOlluskunnan kokouk
sessa. 'l'ällainen päätös on ehdotuksen 92 § 
2 mom : n mukaan kaunetta määräajasm nos
tamattakin pätemätön, jos j1iko loukkaa kol
mmulI:m henkilön eduksi annett.uja rahastoi
mismääräyksiä (val'araJlasto, osuusmaksura
hasto) taikka lain kieltoa muid"n varojen 
kuin ylijäämän jakamisesta (33, 34, 36-
38 § ) ,  ja muissa tapauksissa voidaan määrä
ajassa Illostaa kanne jakoa koskevan päätök
sen julistamisesta pätemättömäksi (92 § 
1 mom.) .  Palautusvelwllisuudell suhteen on 
asiaan vaikuttamatollta, onko jäsen toiminut 
vilpillisessä vai vilpittömässä mi�lessä. Jäsen 
eI voi vedota vilpittömään mieleensä siinä
kään tapauksessa, että laiton jako perustuu 
osuuskunnan varsinaisen kokouksen vahvista
maan vuositilinpäätökseen, jonka osoittamaa 
ylijäämää laskoettaessa ei ole otettu huomioon 
sellaisia rahastoimismääl'äY'ksiä, joista OSUll8-
kul1l1an kokouksella ei ole ollut valtaa poi
keta. 

Palautltaessaan laittomasti sa.amansa mää
rän jäsen on velvollinen suorittamaan siitä 
myös korkoa Jmudc:m prosentLn mukaan 
(1  mom . ) .  

Jäsenen ohella ovat 'Oikeudettomasti saa
dun määräa:t palauttamisesta vastuussa ne, 
jotka ovat osallistuneet jakoa koskevan pää
töksen tekemiseen wi täytäntöönpanoon. 
lIeidän vastuunsa syntyy kuitenkin �ain 
henkilökohtaisen tuottamuksen edellytyksellä 
sen mukaan kuin 17 luvusta ilmenee 
(2 mOln.). ilfutta mikäli tämä edcllytys on 
toteutunut, he ja suorituksen saanut jäs'en 
yastaavat palauttamisesta yhteisvelallisina 
niin että. ensfksi mainituilta voidaan vaatia 
korv<.ulsta jae.tusta määrästä nostamatta en
sin kannetta jäsentä vastaan (vrt. on 
33 § ) .  Siitä, mitä sa"o(nn päätöksen teke
miseen tai täytäntöönpanoou OSalli�tlllleet 
näin joutuvat maksamaan, on heillä takau
tumisoikeus laittoman suorituksen saanntta 
jäsentä kohtaan, ja on myös tähän tapauk
seen sovelle1Jtava, mitä 162 § 2 mom :n toi
sessa lauseessa 8.:111otaan vastuun jakautumi
sesta silloin kun korvausvelvoUisia. on useita. 



6 luku. 

T'limääräinen. rnaksu. 

I,akiehdotuksen 7 § 1 kohdan mukaan voi
daan sääntöihin ottaa määräys siitä, että 
osuuskunnan kokemksella on valta päättää 
ylimääräisten mw}{Sujell perimisestä jäseniltä 
säännöissä määrättyyn, osuuskunnan toimin
nan aikana ilmenevään tarkoitukseen. Tällä 
siHinnöksellä tehdään mahdolliseksi varojen 
kerääminen jä:<scniltä sellaiseen tarkoitukseen, 
joka Qll osuuskunnan toiminnan \: alta 
taI'Ecellinen. Ylimääräinen maksu eroaa olen
naisesti lisä maksusta, jolla turvataan, kun 
osuuskunta purkautuu, velkojia. Ehdotuksen 
7 § 2 kohdassa mainituista liittymis- ja muista 
kCl'takaikkisista maksuista ylii11äarameu 
maksu taas eroaa siinä, että ensiksi mainftttl
jen, yleensä osuuslumtaan liityttäessä sUori
tettavien maksujen suuruus tai 'las emis
per�n määritttävä eÖiAAä. kun sitii 
vastoin ylimääräiSen )Il8 peri.misestä ja 
sUUl'uudesta päättää tarpeen mukaan OSllllS
kunnan tpko�. Sääntöihin on l� 
otettava määräys maksuvelvolli&uuden perus· 
teista j a  siitä, minkä verran ylimääräistä 
maksua voidaan enintään määrätä jäsenen 
suoritettavaksI tilIkauden aIkana. l'hmlkåän 
011 sääntöihin.. otettava määl'ä� siitä tar
peesta, jonka tyydyttämiseksi maksu voidaan 
päättää periä. 

Osuuskuntien säännöissä on toisina.an mää
räyksiä siitä, että jäsenen on tehtävä osuus
kunnalle suorituksia korvaukseksi osuusktm
Uaill. palvelusten hyväksikäyttämisestä (esim. 
puhelin-, sällkö- ja vesijohto-osm1$lmnnissa 
maksut puheluiden luvun j a  sähkön- tai 
vedenkäytön perusteella) . Nämä maksut 
eivät ole "ylimiiiiräisiä maksuja "  eikä sään
nöissä siis ole tarp'een määrätä !Iliiden enim
mäismä-äriä. Ylimääräisen maksun suorit
taminen. ei ole korvausta osuuskunnan pal
vehlsten hyväksikäyttämisestä, vaan se on 
jäsenY.Yieeljisel1a:isem;WD Jjittvvii, yelvollis�s. 

Sellainen muutos osuuskunnan sääntöihin, 
jolla niihin otetaan määräys ylimääräisestä 
maksusta taikka 1) iissä aikaisemmin määrät
tyä maksua cnmmetään, merkitsee jäseruten 
vastulill lisäämistä. rrämän vuoksi sanottua 
muutosta koskeva samoin kuin maksuWl 80-
vellettavan laskemisperusteen muulJtamjsta.
kin tarkoittava päätös on tehtävä siinä jär-
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j estyksessä, nuta on noudatettava päätet
täessä osuusmaksun korottamisesta tai lisä
maksuvelvollisuuden enentämisestä (56 § ja 
63 § 2 mom. ) ,  ja jäsenelle, joka ei ole yhty
nyt päätökseen, on varattava mahdollisuus 
eroamalla oouuskunnasta vapautua päätök
seen perustuvasta ma.ksuveI-vollislludesta 
(64 § ) .  Sääntöjen muutos, jolla ylimääräi

sen maksun cnimmäismäärää alennetaan tai 
sanottu maksu poist�taan, ei välittömästi vai
kuta velkojan oikeuteen, joten sellaisen muu
toksen varalta ei ole tarpeen, niinkuin kysy
myksen ollessa osuusmaksun alentamisesta 
tai lisämaksuveI vollisllllden vähentämisestä 
(65 § ) ,  määrätä lloudateltavaksi päätöksen 
voimaantuloa siirtävää odotusaikaa. 

40 §. Säännöissä on ehdotuksen 7 § 
1 kohdan mukaan oleva määräys siitä, minkä 
verran ylimääräistä maksua enintään voi
daan tilikauden aikana määrätä jäsenen suo
ritetta.vaksi. Kokous voi tämän määräyksen 
puitteissa päättää, suoritetaanko sanottua 
maksua, sekä vahvistaa maksuerät ja -ajat. 
l\Iaksuaika on määrättävä " kohtuulliseksi". 
rrällä säännöksellä on merkitystä varsinkin 
silloin, kun maksut ovat suurehkoja, jolloin 
niiden suorittamista on helpotettava kyllin 
pitkän maksnajan myöntämisellä. 

Jollei jäsen suorita ylimääräistä ma:ksua 
sen el'äännyttyä , voidaan maksu hakea häneltä 
oikeudenkäyntiteitse. Maksamisen loimin
lyödessään jäsen jättää täyttämättä jäsenyy
destä johtuvan velvollisuutensa, joten hiinet 
voidaan, varoituksen antamisen 'jälkeen, tällä 
perusteella 21 § 1 mom : n  mukaan erottaa 
osuuskunnasta. 

41 §. Uudella jäsenellä on osuuskuntaan 
liityttyään yleensä sama jäsenyydestä johtuva 
asema kuin entisillä jäsenillä. Hänellä on 
samat velvollisuudet ja oikeudet kuin näillä. 
Niinpä hän vastaa lisämaksuvelvollisuuden 
puitteissa myös oslluskunnan aikaisemmasta 
velasta (44 § ) .  Esillä olev<lSta pyi,älästä 
ilmenee, että saman periaatteen mukaisesti 
jäsen on velvollinen suorittamaan ylimääräi
sen maksunkin siitä riippumatta, että päätös 
sen perimisestä on tehty ennen jäsenyyden 
alkamista. Kun ei ,lmitell'kaan olisi kohtuul
lista, että uusi jäsen olisi velvollinen suorit
tamaan myÖB sellaisen ylimääräisen maksun! 
jonka suorittamjsaika on jo päättynyt ennen 
jäsenyyden alkamista, ()1l mainitusta säe.n-
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nöstä tehty näiden maksujen suorittamisvel
vohlisuuteen nähden poikkeus. 

42 §. ,Jäsenelle syntyy maksuvelvollisuus 
kokouksessa päätettynä ylimääräisen maksun 
erääntymisaikana. Kun jäsenyys osuusJmn,. 
nassa 1akkaa yieensä heti kun eroamisiImoi
tus on annettu hallitukselle (22 § ) ,  on tar
peen ottaa J.akiin erityinen säärunös siitä, 
että jäsenyyden lakkaaminen ei aiheuta va
pautumllita niiden ylimääräisten maksujen 
suorittmnisesta, jotka erääntyvät vasna eroa
misen jälkeen, mutta joiden perimisestä on 
tehty päätös jäsenyyden kestäessä. Päätöstä 
tehtäessä tulee nimittäin voida arvoste1la 
ylimääräisen maiksun suuruus silloisen jäsen
määrä" pernsteella eikä myönnetty malksu
aika saa aiheuttaa sitä, että sen kuluassa 
eroavat jäsene.t -v:apautuvat ma:ksuvelvolli
suudesta. Suoritusvelvollisuus rajoittuu kui
tenkin niihin maksuihin, jotka on suoritet
tava jäsenyyden lakatessa kulumassa olleelta 
tai .aikaisemmalta tilikaudelta. 

Tästä käsiteltävänä ole .. an pykäliilIl 
1 mom := Jausutnsta säännöstä sekä 41 � : stä 
on aiheellista tehdä poikkeus sen tapauksen 
varaJ.tJa, että oikeus osuusmruktmlm on siirty
nyt toiselle, joka 23 tai 25 § :ssä mainitussa 
ajassa tekemästään hakemuksesta on hyväk
sytty osuuskunnan jäseneksi. 100an 'J'oik
keussää,nnOOtä oHsi näissä tapauksissa sekä 
siirtäjän 'että siirronsaajan. suoritettava yli
määräinen maksu. T·äJllaista seurausta siir
rolle ei kuitenkaam ole syytä antaa, minkä 
vuoksi ehdotetaan säädettäväilrsi, että perit
täväksi päätetyn ylimääräisen maksun suo
rittamisesta. vastaavat entinen jäsen tai 
hänen lkuolinpesänsä s�kä uusi jäsen yhteis
vastuullisesti. Entinen jäsen tai hänen kuo
linpesänsä on luonnollisesti 'Vastuussa 'Vain 
esillä olevan pykälän 1 mom: ssa mainituin ja 
unsi jäsen 41 § : ssä säädetyin edellytyksin. 

Kun ylimääräisen maksun perimisaJka on 
alkanut, on jäsenelle syntynyt maksuvelwl
lisuus, 'eikä sille se�alle, että osuuskunta 
tämän jäJlreen ""otetaan selvitystilaan tai 
konkurssiin, ole anJIlettava sanottua maksu
velvollisuutta poistavaa vaikutnsta. .A.sian
tilaa on 3rrvosteltava toisin silloin, ikun pää
tös ylimääräisen mabun perimisestä tosin 
on tehty, mutta maksuvel-.ollisuutta ei ole 
syntynyt ennen kuin osuusku�ta jouUuu sel
vitystilaan <bai konkurssiin. Ylimääräisen 
maksun tarkoituksesta johtuen ei tällöin ole 

aihetta pysyttää toisin edellytyksin tehtyä 
päätöstä velvoittavana. Tästä on otettu 
säänm.ös puheena olevan pykälän 3 mom: iin. 

7 luku. 

Jäsenten lisäm.aksuvelvoIUsum. 

Voimassa olevan lain mukaan on mahdol
Jista osuuskunnRJl säännöissä määrätä jäse
nille henkilökohtainen vastuu OSU,USkunn, .. , 
sitoumuksista, ns. hsämaksuvelvollisuus. 
Tämä jäsenten vastuu ei ole: ensisijainen, 
VaaIll se käsittää ainoastaan velvollisuuden 
tehdä suorituksia osuuskunnan konkurssi
pesälle vajaukaen täy.ttämiseksi siinä tapauk
ses .. �a, että osuuskunnan varalt eivät riitä 
velan maksuun. Vastuu ei myöskään ole 
jäsenten kesken ensisijaisesti yhteisvastuul
Iinen, vaan kultakin jäseneItä voidaan vaatia 
ainoastaan se määrä, mikä vajauksesta tulee 
häoon osalleen sen perusteen mukaan lasket-
1>una, mikä lisämaksuvelvollisuudelJe on sään
nöissä määrätty. Ainoastaan siinä rtalpauk
Se&3a, ettei yksi tai useampi jäsen voi maksaa 
osaansa, ositetaall1 näidenkin osat muiden 
jäsenten maksettaviI{si heidän lisämaksuvel
vollisuutensa rajoissa. 

Lisämaksuvelvollisuudesta tulee voimassa 
olevan lain -mukaan aina olla säännöif:Sä eri
tyinen -maininta, joka osoittaa, onko jäsenillä 
lisämaksuvelvollisuus ja, myöruteisessä. ta
parrrksessa, minkä laajuinen se on (OTL 3 § 
6 kohta). Lalki. jakaa osuuskunnat maini
tussa suhteessa kolmeen ryhmään, sellaisiin, 
1) joissa jäsenillä ei ole lisämaksuvelvolli
&uutta, 2) joissa jäsenållä on rajoitettu l:isä
maksuvelvollisuus ja 3) joissa jäsenten lisä
maksuvelvollisuus on rajaton. Kunkin osuus
kunnan nimestäkin tulee näkyä, mihin näistä 
kolmesta ryhmästä osuuskunta Imuluu 
(OTL 4 § 2 mom.) .  

Rajoitetusta. lisämaksuvelvollisuudesta OTL 
3 § 6 kohdassa käytetJUl sanonnan, että jäse
net ovat "velvolliset kukin rajoitettuUll mää
rään saakka tekemään, sitoumusten suoritta
miseksi tarvittavia lisämaksuja", ei ole kat
sottava sisältävän, että lrullekin jäsenelle 
olisi mä.äNittä'Vä saman suuruinen vastuun 
enimmäismäärä, vaan vastuun suuruus voi
daan määrätä myös osuusmaksujen lukumää
rä.n pernsteeM". Sitä vastoin ei ole nykyi
sen lain mukaan sallittua mää.rätä rajoitettu 



lisämaksuvelvo1.lisuus sellaisin perustein, että 
v,astuuvelvollisuuden enimmäismäärä vallite
lisi jäsenistä tai heidän osuusmaksuistaru! 
riippumattomien tekijöiden mukaan, ja siten 
liittää siihen rajattomalle Usämaksuvelvolli
suudelle ominaista piirrettä. Lisämaksl1veJ
vollisuuden . määrääminen esim. rnurto-osaiksi 
osuuslrnnnan velasta ei näin muodoin ole 
nykyisessä iaissa tarkoitetun rajoitetun lisä
maksuvelvollisuuden mukaista, ja kun siten 
ei perusteta myöskään rajatonta lisämaksu
velvollisuutta, ei sellaista vastuuta voida 
tätä nykyä jäseuille määrätä. 

Komitean mielestä voimassa olevan lain 
lisäma:ksuvclvollisnusjärjestclmä on tarpeet
toman kankea. >Se voidaan saada joustavam
maksi luopumalla edellä mainitusta kolmi
jaosta. ja t<lkemällä mahdolliseksi osuuskun
nan säännöissä määritellä jäsenten lisä
maksuvclvollisuus nykyistä väljemmissä puit
teissa. 

Lrukiehdotuksen mnkaan on yleisenä peri
aatteena, että jäsenillä ei ole lisämaksu'Vcl
vollisuutba osuuskunnan sitQumuksista. Mrutta 
säännöissä ·voidaam. jäsenille asettaa lisämak
suvelvoUisuus, jolloin on myös määrättävä, 
onko sanottu velvollisuus raJjaton vai rajoi
tettu, sekä villneksi maWtussa tapauksessa 
vastuun laajuus (7 § 3 kohta) .  Rajojtettu 
lisämaksuVelvQTIisuus ypitajsiin sä.-WnÖissä 
määritellä muullakin taval'a ,Jmjn tietFksj 
määrälkSi jäsentä tai osuutta kohden, !!Sjm. 
määiaOSfrk§l MU1$kUnnan velasta.. Lisämaik
suvelvollisuuden määrittelenristä säännöissä 
rajoittaisi vain vaatimus, ettei sitä saa mää
rätä jäsenille eri perustein etkä eri suurui
seksi jäsentä tai, jos S8JI1Ottu velvollisuus 
määräytyy oS1.1usmaksujen luVUDI tai muun 
sellaisen laskemisperusteen mukaa:n, täten 
määrättyä perusyksikköä kohden (45 § ) . 
Tähän rajoitukseen on ollut aiheena pyrki
mys vä,[ttää sitä sekavuutta, mikä käytän
nössä saattaisi syntyä ositeltaessa lisämaJk
suja jäsenten kesken siinä tapauksessa, että 
ne olisi määrätty jäsenille �ilaisin perus
tein. 

SäiiJntönä ehdotuksen mukaan oEsi, että 
lisämaksuvelvollisuus on samanlainen kai
kista osnuskunnan sitoumuksista n.iN1 kuin 
on asianlaita voimassa olevan lailn muJman
kino On ,!>uolwtettu myös vastakkaista jär
jestelmää, jo"ka mukaa:n osuuskunnan sään
nöissä olisi sallittava vapaasti määrätä jäse-

8 :lIUO/152 

57 

nille el'illainen lisämaksuvelvollisuus osuus
kunnan eri sitGumuksista tai cisämaksuvcl
vollisnus eräistä sitoumuksista sil1oi.nlcin, 
kun se ei kohdistnl kaikkiin osuuskunnan 
sitonmuksiin. Käytännössä 001 ilmaantunut 
tarvetta tällaiseen määräämiseen, ku.n lisä
malksuvelvollisuutta vähennetään tai se pois
tetaan. 'l'ällöin olisi veN{()jien oikeus turvat
ta vissa määräämällä sMnnöissä, että lisä
maksuvelvollisn'llS pysyy ennen sen vähentä
mistä tai poistamista tehdyn sääntöjen mUJU
toksen voimaan tuloa syntyneiden velkojen 
ooalta muuttumattomana. Toisclta puolen 
olisi lruitenllrin täydcllinoo vapaus mäiirätä 
lmämaksuvelvollisuus erilaiseksi eri veloista 
omansa aiheuttamaan sek.avuutta lisämaksu
jen määräämisessä jäsenten maksettaviksi ja  
uiiden jakamisessa velkojien hyväksi, minkä 
vuoksi sellaista järjestelmää ei komitean 
mielestä olisi omaksuttava, vaan sanotrunlai
nen määräämisvalta olisi rajoitettava niihin 
tapauksiin, joissa käytäntö on osoittanut 
sellaista tarvittavan. Komitean ehdotuksen 
ljlukaan olisi mahdollista määrätä lisäm.aksu
ve'lvollisuus erilaiseksi 'Osuuskunnan eri sitou
muksista tai kOSkevaksi ainoasta.aa> joitakin 
sitoumuksia vain silloin, kum. sääntöjä muut
tamalla lisämaksuvelvollisuutta vähennetään 
tai se poistotaan ja havaitaan tarpeelliseksi 
pysyttää tuo velvoHisnus muuttumattomana 
niiden velikain o""lta, jotka osuuskunnalla 
on ollut erunen sanotult1 muutoksen voillllaan 
tuloa (46 § 2 mom.) .  

Voimassa olevan lain mukaan 'ei lisämalksu
velvollisuutta voida toteuttaa ja sen perus
teella siis kerätä jäseniltä maksuja muul
loin kun osuuslmmnan jouduttua konkurssiin. 
Aikaisemmissa uudistusehdotuksissa tätä on 
pidetty epäkohtaura ja toivottu sellansen muu
toksen aikaaillSaarrnista lakiin, että ·lisämaksu
velvollisnuden nojalla voitaisiin jäseniltä 
periä maksuja osuuskunnan purkautuessa 
konkurssin syntymättä ja myöskin osunskt1!Il
nan toimin:nan aikana sen kirjanpidollisen 
aseman saattam.iseksi tasapainoon. Komitean 
käsityksen mukaan. ei kuitenkaan ole syytä 
ryhtyä näin syvälle käypään ·lisämaksuve1vol
lisuuden käsitteen muuttamiseen. Se tarkoi
tusperä, mikä sisihltyy pyrkimyikseen saada 
osuuskumnan olemassaolon I3åkana sen ase
man tukemiseksi kerätä jäseniltä l,lisärrnak
sujaH, voidaan komitean mielestä asianmu
kaisimmin toteuttaa tekemällä mahdolliseksi 
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periä jäseniltä "ylimääräisiä maksuj a". I�isä
maksuve.lvollisuus säilyttää tällöin entisCU1 
luonteensa jääden merkitsemään jäsenen vel
vollisuutta vastata osuuskuunan sitonmuk
sista. Sitä vastoin on komitean mielestä pi
dettävä korjattavana puutteellisuutena sitä, 
että lisämaksuvelvollisuuden toteuttaminen 
voimassa olevan lain mukaan edell�yttää poik
keuksetta osuuskunnan asettamista konkurs
siin. Tämän epäkohdan komitea on ehdotta
nut poistettavaksi selvitystilasiiännösten yh
teydessä. 

Nykyinen menettely lisämaksuvelvollisuu
den yältentämlseksi tai poistamiseksi on osoit
tautunut hankalaksi. Kun sitä tarkoittaya 
sääntöjen muutos saattaa loukata osuuskun
nan velkojien oikeutta, on pidetty asian 
luonnasta johtmrana, että sellaisen muutok
sen takeminen, samoin kuin osnusmaksun 
alentamincnkin, edellyttää V110sihaasteen ha
kemista tuntemattomilla velkojille ja osuus
kunnan velkojen maksamista. :i\Iiten komitea 
on suunnitellut lain tässä kohden korjatta
vaksi, ilmenee 46 § :  n perusteluista. . 

NiinImin edellä esitetystä. on käynyt ilmi, 
on ehdotuksen mukaan mahdollista, että 
lisämaksuvelvollisuus joissakin tapauksissa 
on erilainen osuuskunnan eri sitoumuksista 
tai koskee ainoastaan joitakin osuuskunnan 
sitoumuksia. Senkään vuoksi ei ole asiallffiu
kaima voimassa olevan lai01 säätämällä. ta
valla liittää osuuskunnan nimeen merkintHä, 
jonka tarkoituksena on osoittaa, että jäsenillä 
on määrätynlaillen lisämaksuvelvollisuus tai 
että heillä ei ole lisiimaksuvelvollisuutta. 
rL'ämä on otettu huomioon ehdotuksessa laiksi 
kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja pro
kurusta aillno-lun asetuksen muuttamisesta. 

Komit.can ehdottamat muutokset lisämaksu
\'cl \'ollisuusjiil>jestelrnään ovat lisäksi anta
neet aiheen täydentää voimassa olevan lain 
säännöksiä lisä maksujen perimisestä jäseniltä 
ja niiden jakamisesta 'Velkojien kffiken. 
Nämä säibmökset sisältyvät lakiehdotuksen 
15 lukuun. 

43 §. Pykälässä lansutusta lisämaksuvel
vollisuuden määritelmästä ilmenee, että lisä· 
maksut voidaan periä jäseniltä paitsi OS\.lUS-
lnmnan jouduttua konkurssiin myöskin sil· 
loin, kun osuuskunta on asetettu selvitys
tillUUl. 

44 §. Asiallisesti samaa:lsisä.ltöinen säännös 
sisältyy voimassa oleyall lain 11 § 2 mom : iin. 

45 §. Lisärnaksuvel voUiauus voidaan ehdo
tulcsen mukaan yleensä vapaasti määritellä 
säännöissä. lukuun ottamatta lisä.maksujen 
perimistä ja käyttämistä, joista on pakotta
vat säännökset ehdotuksen 15 luvussa. Käy
tännöllisistä. syistä on kuitenkin katsottn 
tarpeelliseksi asettaa mainitulle vapaudelle 
eräitä rajoituksia, jotka nfukyvät tästä pykä
Iästä sekä 46 § 2 mom : sta. Syynä siihen, 
että ehdotuksen mukaan lisämaksuvelvolli
suutta ei saa määrätä jäsenille eri peru.stein 
eikä eri suurniscksi jäsentä) osuutta tai 
muuta lisämaksuvelvolJisuudelle määrättyä 
perusykslkköä kohden eikä siis myäskääin 
eri suuruiseksi osuuskunnan eri sitoumuk
sista, on pyrkimys välttää epäselvyyttä lisä
maksujen perimisessä jäseniltä ja niiden 
jakamisessa velkojien kesken. T81'vetta eri
laisen lisämalmuvelvo1lisuuden määräämiseen 
ei myöskään ole käytännössä ilmaantunut 
muissa kuin niissä tapauksissa, joita 46 § 
2 mmn : ssa tarkoitetaan ja joita sanotun 
pykälän perusteluissa kosketellaan. 

46 §. Voimassa olevassa laissa ei ole ni
mtmomaista säännöstä siitä menettelystä) jota 
on noudatettava lisämaksuvelvollisuutta vä
hennettäessä tai poistettaessa. Koska lisä
maksu velvollisuudesta on määrättävä sään· 
nöissä, on sen vähentäminen tai poistaminen 
katsottava mahdolliseksi sääntöjä muutta
malla. Jäs.mten vastuuvelvollisuuden vähen
täminen tai poistaminen saattaa ilmitenkin 
koskea osuuskunnan velkojien etua j a  sen 
vuoksi on soveltaen anaJogisesti OTL 20 § 
3 mom: n säännöstä katsottn, että lisämaksu
velvollisuutta vähennettäessä tai poistet
taessa on haetta.va vuosihaaste tuntematto
mille velkojille j a  osuuskunnan velka mak
settava. 

Pellervo-Seuran vuonna 1908 senaatille 
jättämässä ehdotuksessa on esitetty lakiin 
tehtäväksi sellainen täydennys, joka vahvis
taisi mainitun tulkinnan ja käytännön. Sen 
mukainEll1 menettely lisämaksuvelvoTIisuutta 
vähennettäessä tai poistettaessa on killten
kin, niinkuin tämän. luvun yleisperuste.luima 
jo on huomautettu, käytännössä hankala. 
Näin on asian laita etenkin kysymyksen ol
lessa lainaus- ja talletnsliikelitä harjoittavista 
osuuslrunnista. 

Ulkomalsissa laeissa on sovellettu eri mene· 
telmiä velkojien edun turvaamiseksi nyt kysy
myksessä olevassa tapauksessa. Sveitsin lain 



mukaan lisämaksuvelvollisuuden vähentämi
nen tai poistaminen ei koske onnen sanottua 
toimenpidettä syntyneitä sitoumuksia. Ruot
sin laissa 1 )  on ollut säädettynä, että jäsen
ten henki!ö!",htaisen vastuun vähentämistä 
tai poistamista koskeva päätös tulee voimaan 
vasta vuoden kuluttua päätöksen rekisteröi
misestä. J 05 osuuskunnan omaisuus sanotun 
ajan kuluessa luovutetaan konkurssiin, ovat 
jäsenet henkilökohtaisesti vastuussa sen sitou
mnksisia samalla tavalla kuin ennen päätök
sen tekemistä. Konkur:ssin sa.ttuessa maini
tun "jan kuluttua määräytyy jäsenten 'Vas
tuu sitä vastoin muutcttujcn sääntöjen mu
kaisesti. _ 

IIarkittaessa, miten velkojien oikeutta olisi 
käsitoltävinä olevissa tapauksissa turvattava, 
on otettava huomioon, että lisämaksuvelvol
lisuuteen perustuva osuuskunnan vasumkyky 
voi vähentyä samassa määxill. sekä jäsenten 
jouldroeroanrisen että sellaisen sääntöjen muu
toksen johdosta, jolla lisäm8iksuvelvollisuutta 
väJlennetään tai se poistetallJl. Jäsenen eroa
lnisen varaJ.ta ve\kojan oikeus on lakiehdo
tuksen mukaan turvattu siten, että erorunut
kin jiisen on lisämaksuvelvollinen, jos osuus
Inmta asetetaml konkurssiin vuoden Jruluessa 
siitä vuositilinpäätöspäivästä, joka eroami
sen jälkeen ensin seuraa. Ajateltavissa olisi, 
että tämä periaate ulotettaisiin koskemaan 
myös lisiimaksuvelvollisuuden vähentämjs- ja 
poistllmistapauksia, säätämällä, että jäsenet 
ovat entisessä määrin lisämaksuvelvoUisia, 
jos osnusklmta asetetaan konkurssiin vuoden 
kuluessa mainitun toinlenpiteen jälkeen. Täl
lainen säånnös, tehdessään mainitun ehdon 
toteutuessa lisäma!ksuvelvollisuuden lieventä
mistä koskevan päätöksen teh(}ttomaksi, saat
taisi kuitenkin tuottaa yllätyksen henhllölle, 
joka 1 i ittyy osuuskuntaan sen jälkeen, kun 
tässä tarkoitettu sääntöjen muutos on mer
kitty kaupparekisterijll. Lisämaksuvelvolli
suus kohtaisi näet sitäkin, jmrlm liittyessii 
osuuskuntaan jäsenillä ei sääntöjen mukaan 
enää ollut lisämaksuvelvollisuntta. 

Komitean käsityksen mukaan tulee sekä 
velkojien että uusien jäsenten oikeus asian
mukaisesti huomioon oteliul<Bi tähän pylrä,. 
lään liittyvässä 65 § : ssä omaksuttua järjes
telmää noudattaen. Sen 'mulman sääntöjen 
muutos, jolla jäsenten lisiimaksuvelvollisuulta 

1) Tarkoitetaan lakia. 22 p. kesäk. 1911. 
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vähennetään tai poistetaan, ei tule voimaan 
ennen ikuin vuosi on kul'llllut muutoksen 
merkileen1iseslä lmuppa.rckisteriin. Sääntö
jen muuttaminen tapahtuisi sjjs tavalliS€BSa 
järjestyksessä ja se olisi ilmoitettava kauppa
rekisteriin merkittäväksi, mutta muutos tu
lisi noudatettavaksi vasta vuoden kuluttna 
rekisteröinnin t.:'J..pahtumisesta. Samalla kun 
osuuskunnan velkojien oikeus olisi täten 
turvattu, pysytettä:istin loulrlmamattomana 
periaate, että kaiJ..-'ki jäsenet ovat samanlai
s(m perusteen mukawn Hsämaksuvelvollisia. 
Sanotusta muutoksesta tehdyn piiätöksen 
jälkeen mutta ennon rekisteröimisestä 
laskettavan vuoden päättymistä osuus
kuntaan liittyvä henkilö olisi lisämaksu
velvollinen yhtä laajalti kuin muutkin hänen 
liittyessään osuuskuntaan kuuluneet jäsenet, 
mutta tämä vastuu ei syntyisi vastoin sään
töjä, vaan niiden mukaisesti, koska muutos 
ei vielä ollut tullut voimaan. Lakiehdotusta 
laadittaessa on edellytetty, että rekisleröimis
virasto tehdessään 11l.crkinnän rekisteriin sel
laisesta sääntöjen muutoksesta, joka tulee 
voimaan vasta määl'äajan kuluttua, panee 
merkinnän ohoon huomautuksen tästä. 

Vaildra yleisenä periaatteena onkin oleva, 
että jäsenillä on kaikista osuuskunnan sitou
muksista samanlainen lisämaksuvelvollisuus 
j a  että siis lisämal<ElUvelvollisuuden vällentä
nrinen tai poistaminenkin koskee Irailcltia 
osuuslmnnan sitoumuksia, on, niinkuin tä
män luvun yleisperusteluissa jo on mai
uittu, tarpeellista sallia cl'iis poikkeus sa
natusta säännöstii. Saattaa olla osuus
h.-ulluan celun mukaista määrätä sään
nOIssa, että lisämaksuvelvollisuutta vähen
nettäcssä tai poistettacssa. mainittu velvolli
suus pysyy muuttumattomana aikaisemmin 
syntyneiden velkojen osalta. Tällainen mää
räys voi olla tarpeen vaatima silloin, krun on 
otaksuttavissa, että ve1koja katsoo lisämaksu
velvollisuuden vähentämisen taii poistamisen 
vaarantavan saatavaansa. Tätä silmällä pi
täen komitea ehdottaa lakiin otettavaksi käsi
teltävänä olevan pykälän 2 mom: iin sisälly
tctyn säännöksen. Jotta OsuuskullnalIa olisi 
riittävä Iiikkumavara sen velan määräämi
se.c;sä, joka puheena olevan sääntöjen mää
l'äyksen muka.an asetetaan erikoisasemaan, on 
ehdotetussa säännöksessii puhuttu ylima,\kai
sessa muodossa velasta, joka osuuskunnalla 
on ollut ennen muut<>ksen voinlaantuloa. 
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Erikoisasemaan yoidaan siis asettaa jolm 
velka, joka osuuskunnalla on ollut muutok
sen 'Voimaantuloa lähinnä edeltävänä hetkenä, 
taikka ainoastaan velka, joka on ollut ole
massa jonakin aikaisempana aikana ennen 
muutoksen voimaantuloa. 

47 §. Va:ikka lisämaksllvelvoll.isuus perWl
taakin oslluskunnan jäsenelle vain toissijai
sen vastuun sikäli, että velkojat voivat ve
dota siihen ainoastaan stinä tapauksessa, 
etteivät selvitys- tai konkurssitilarun asetetun 
osuuskunnan varat riitä velan täyteen mak
suun, tietää sanottu velvollisuus kuitenikin, 
kuten lakiehdotmksen 3 '§ : stä ja 7 § 3 koh
dasta ilmenee, jäsenen henkilökohtaista vas
tuuta velkojia kohtaan. Yhtä vähän kuin se, 
joka on mennyt toisen velasta ta"kaukseen, 
voi hänen ja velallisen väliseen vellmsuhtee
seen ved<>ten tehdä väitettä velkojaa vastaan 
ja 'kuitata velkojan saamista sella:isella saami
sella, joka hänellä on velalliselta, yhtä väJilin 
voi myöskäiiJll -liBämaksnvelvollinen OSUWl
kunnan jäsen ,kuitata saamista, josta häneltä 
vaaditaan suoritusta Iisämaksuvelvollisuuden 
nojalla, sella:isella saamisella, mikä hänellä 
ehkä on osuuskunnalta. Vaikka tämä. semaa
kin jo lisämaksnvelvollisuuden luonteesta, on 
komitea kuitenkin tahtonut ottaa asiasta eri
tyisen säännökse<n. esillä olevaan pykälään, 
koska sellainen säännös on omiaan selventä
maan Iisämal!suvelvollmuuteen perustuvan 
sekä ylimäärärisen maksun määräämisestä joh
tuvan suoritusvelvollisuuden välistä suhdetta. 

48 §. Velkoja ei voisi arvostella lisämaksu
velvollisuuteen perustuvaa jäsenten vastUJUll 
merkitystä, jollei hänen saatavissaan olisi 
luotettavaa tietoa siitä, ket:kä kulloinkin ovat 
osuuskunnan jäseniä. Niinikään on tiedon 
saaminen jäsenen eroamisesta merkityksel
linen velkojalle. Eronnut jäsen näet vapau
tuu lisämaksuvelvollisuudesta, jollei osuus
kuntaa aseteta selvit:ystilaan tai konkurssiin 
vuoden kuluessa jäsenyyden lakkaamista lä
hinnä seuraavasta tilinpäätöspäivästä. Kes
keisenä kohtana lisämaksuV'Clvollisuulta lain
säädännössä järjestettäessä on huolenpito 
siitä, että velkojalla on mahdollisuus saada 
selko mainituista seikoista. 

Voimassa olevassa lwissa on otetl!n velkojan
edut huomioon säätämällä, että osuuskunnan, 
jossa jäsenillä on lisämaksuveIvollisuWl, on 
Vllosilltain tannnikuun kuluessa lähetettävä 
paikalliselle rekisteriviranoma:iselle aakkos-

järjestykseen laadittu luettelo kaikista VllO
de.n päättyessä osuuskuntaan kuulum.eista jä
senistä liittämällä siihen edellisenä vuonna 
tehdyt, hyväksytyt jäsenhakemukset. Eroa
misilmoitus on heti sanotulle viranom.aiselle 
lähetettävä ja samoin myös ilm<>itettava erot
tamisen tai kuoleman johdosta tapahtuneesta 
jäsenyyden lakkaamisesta (OTL 34 § ) .  Jäse
nyyden lakkaaminen eroamisilmoituksen pe
rUllteella on tehty ri�puvaksi siitä, että 
mainittu ilmoitus on rclcisteriviranomaiselle 
toimitettu (OTL 12 § 2 mom. ) .  

VlU'Sinkin osuuskunnille, joiden Jasen
määrä on suuri, edellä mainitusta luettelon 
lähettämiBvelvollisuudesta aiheutuu käytän
nössä huomattavaa hankaluutta. Lisäksi on 
ollut todettaV'issa, että voimassa olevan. �ain. 
omaks1lIllilIl järjestelmän suomaa keinoa tie
tojen aaamiseksi osuuskunnan jäsenistöstä 
velkojat eivät ole yleensä käyttäneet hyväk
seen. Järjestelmä tuottaa näin ollen tarpee
tonta haittaa myös viranoma:isille. Sitä paitsi 
on epäjohdomnukaisuutta siinä, että amoas
taan eroamisilmoitukseen, mutta ei erotta
miseen perustuva jäsenyyden lakkaaminen 
on riil)pUvainen ilmoituksen tekemisestä. re
kisteriviranomaiselle. 

Viimeksi mainittu epäkohta ehdotetaan 
korjattavaksi 22 § 2 mom: tin otetulla sään
nöksellä. Muilta osin komitean tässä kohden 
ehdottamat uudistukset sisäJtyvrut käsiteltä
vänä olevaan sekä 27 § :-ään, 91 § 5 mom :;m 
ja 163 §: ään. Lakiehdotus pemstuu siihen 
ajatukseen, että velkojan tulisi voida aaada 
luotettava tieto QSuuskunnan jäsenistöstä ja, 
joo lisä:ma'ksuvel vollisuus määräyty:r osuus
malksujen luvun mukaan, niiden miliirästä 
tarka.tamalla luetteloa, jota OSUWllmnnan 
hallitus pitää. Tämä.n vuoksi on sanotun 
luettelon luotettaVllutta ehdotukseen otetuilla 
säännöksillä tehostettu. Jäsenluetteloll pitä
misestä on tarkistetut säänoökset 27 § :  ssä. 
Käsiteltävänä olevaan pykäIään on <Ytettu 
säännös siitä, Ilttä hallituksen on säilytettävä 
hyväksytyt hakemukset jäseneksi pääsemi
sestä siksi kunnes jäsenyys on lakanm.ut. 
Eroamisilmoitukset on hallituksen säilytet
tävä kolmen Vlloden ajan. Tilintarkastajien 
on, niin kuin 91 § 5 mom:sta ilmenee, todet
tava, että jäsenluettelo oli tosiasioita vas
taava ja että hyvä:ksytyt liittymishakemukset 
ovat hallituksen huostassa. Näiden sä#Dn� 
len johdosta jäsenistöstä la'aditun aakkosel-
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Eroamisilmoituksen tehneen jäsenen oikeus ... 
suojaa silmällä pitåen on 163 § :  ään otettu 
säännös siitä, että osuuskunnan hallituksen 
on pyynnöstä annettava hänelle takaisin toi
non kappale eroamisilmoitusta, johon on sa
malla merkittävä todistus sen saapumis
ajasta. 

49 §. Edellä 22 ja 30 § :  n perusteluissa 
mainituista syistä on voimassa olevassa laioo& 
jäsenyyden lakkaamisen varalta säädetty ns. 
odotusvuosi pysytetty ehdotuksessa, kuitenkin 
siten että sanotun vuoden alkaminen luc
taan siitä tilinpäätöspäivästä, joka jäsenyy
den la:kkaamisen jälkeen ensiksi seuraa. 
Tämän mukaisesti ei osuuskumlasta eronnut 
Jason vapaudu lisäma:ksuvelvollisuudesta 
siinä tapauksessa, eutä osuuskunta asetetaan 
odotusvuoden ,kuluessa selvitystllaan tai tkon
kurssiin. Jos jäsenyys on lakannut kuole
man johdosta tai jos eronnut jäsen on 
kuollut odotusvuoden kuluessa, on lisämaksu 
luonnollisesti kuolinpesän velkaa. 

Pykälän 2 mom: n ensimmäinen lause on 
asiasta nykyiseen lakiin otetun säännöksen 
mukainen (OTL 13 § 2 mom.) .  Toinen lause 
sisältää poikkeussäännöksen sen tapauksen 
varalta, että kuolleen jäsenen oikeuden
omistajat ehdotuksen 24 § : n mukaisesti 
käyttävät vainajan oikeutta osuuskunnassa. 
Tällainen vainajan oikeuden käyttäminen 
tulee kysymy·kseen etenkin silloin, kun 
oikeudenomistajat jatkavat sellaista vaina
jan harjoittamaa elinkeinoa, liikettä tai 
yritystä, jolle osuuskunnan palvelukset ovat 
tarpeellisia. Luonnollista on, että oikeuden
omistajat ovat tällöin vastuussa jäsenen 
kuoleman jälkeen syntyneistä osuuskunnan 
sitoumuksista. Vaikeammin ratkaistavissa on 
sen SIJaan kysymys, joutuvatko kuolin
pesän osakkaat myös henkilökohtaiseen vas
tnuseen lisämaksun suorittamisesta. Kun 
24 § :ssä tarkoitettu oikeus on myönnetty 
kuolinpesän tarpeita silmällä pitäen ja sen 
käyttämisestä koituu välittömästi hyötyä ai
noastaan kuolinpesälle, on pidettävä oikeana, 
että lisämaksut voidaan periä vain kuolin
pesän varoista, mikäli muuta ei johdu esim. 
siitä, että PCBän varoja on osuuskunnan 
vahingoksi hulrattu tai osakasten kesken 
jaettu. 

61 

8 luku. 

Osuuskunnan kokous ja edustajisto. 

Osuuskunnan kokous on laki ehdotuksessa 
pysytetty varsinaisena jäsenten päättämis
valtaa käyttävänä elimenä. Niin kuin laki
ehdotuksen 9 § :  stä ilmenee, voidaan kuiten
kin säännöissä määrätä, että jäsenten päät
tämisvaltaa joko kaikissa tai joissakin asioissa 
käyttää osnuskunnan ikokouksen sijasta edus
tajisto. Osuuakunnassa saattavat siis, ikuten 
nykyisinkin, toimia rinnan osuuskunnan ko
kous j a  edustajisto, kumpikin alallaan, tai 
voidaan edustajisto asettaa alnoaksikin jäsen
ten päättii.misvaltaa käytettäväksi elimeksi. 
Sitä vastoin ei ole mahdollista uskoa osuus
kunnan kokoukselle ja edustaj istolle saman
laista toimivaltaa, niin että voitaislin pitää 
yhdistettyjä kokouksia, joihin osallistuvat 
sekä edust8ljistoon valitut siinä asemassaan 
että edustajistoon kuulumattomat osuuskun
nan jäsenet. 

50 §. Tässä pykälässä ainoastaan todetaan 
osuuskunn'an tkokouksen asema jäsenten päät
täanisvaltaa koäyttävänä elimenä. 

51 §. Osuuskunnan kokous on yleensä pi
dettävä siinä kunnassa, joka on osuusluuman 
kotipaikkana. Säännöissä on kuitenkin sallit
tava määrätä toinenkin kokoontusmispaikka, 
kunhan se vain on Suomen alueen sisäpuo
lella. 

52 §. Kokouksen pitäminen edellyttää 
yleensä, että siihen on etukät€en annettu 
kutsu jäsenille. Siitä, millä tavoin kutsu ko
koukseen on toimitettava, on 5 § 8 kohdan 
mukaan määrättävä osuuskunnan säännöissä. 
Kokoonlkutsumisajasta ei sitä vastoin ole 
tarpeen ottaa sääntöihin erityistä määräystä. 
Jos tällainen määräys säännöistä puuttuu, 
on esillä olevan pykälän mukaan kutsu toi
mitettava viimeistään kahta -viikkoa ennen 
varsinaista ja yhtä viikkoa ennen ylimää
räistä kokousta. Tätä määräaikaa voidaan 
siiännöissä sekä lyhentää että pitentää. 

Kun kysymys on asiyta, jota laiIn tai 
sääntöjen mukaan on kasiteltävä tkahdessa 
kokouksessa, ei tällaisen määräj"ksen kannalta 
olisi asianmukaista, että kutsu seuraavaan 
kokoukseen voitaisiin antaa ennen kuin edel
linen on pidetty. Sanotunlainen määräys 
näet tarkoittaa, että jäsenille on asian tär
keyden vuoksi varattava tilaisuus väliaikmna 
harkita esillä olevaa kysymystä ja kypsyttää 
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mielipidettään siitä. Sen vuoksi puheena. ole
van pykälän 2 mom:5Sa määrätään, että 
kutsu seuraavaan kokoukseen saadaan antaa 
vasta sen jälkeen kun edellinen kokous on 
pidetty. Lisäksi ehdotetaan säiidettäväksi, 
että kokousten välillä tulee kulua vähintään 
kuukauden aika, ell .. i kumpikaan kokous ole 
varsinainen. 

Määräys kokouskutsusta on pakollinen. 
Kuitenkin näyttää siitä voitavan poiketa 
siinä tapauksessa, että kaikki osuuskunnan 
jäsenet ovat saapuvilla ja suostuvat pitämään 
kokouksen erityisettä kutsutta (3 moru. ) .  
Tällaisin edellytyksin voidaan kokous sanot
tua muodollisuutta noudattamatta pitää ta
vallisena osuuskunnan kokouksena, mikä tie.� 
tää sitä, että kaikki muut kokousta koakevat 
säännökset ovat siihen sovellettavia. Käsi
teltävinä olevista asioista tehtävien päätösten 
ei siis tarvitse olla yksimielisiä, mikäli muuta 
ei johdu säännöissä tai laissa olevasta erityi
sestä määräyksestä. Kun on tärkeätä, ettei 
nyt mainittua kokousta voida pitää halli
tuksen tietämättä, ehdotetaan määrättäväksi, 
että hallitukselle on etukäteen annettava 
tieto k<lkouksesta. 

53 §. Säännös siitä, että kullakin jäse
nellä on kokouksessa vain yksi ääni, sisältyy 
sekä voimassa olevaan lakiin (OTL 19 § )  
että esillä e>levaan pykälään. Tästä osuus
kunnan toiminnan kannalta perustavaa laa
tua olevasta määräyksestä sallii ehdotus, 
kuten nykyinellkin laki, vain yhden poik
keuksen, joka koskee sitä tapausta, että 
osuuskunnan sääntöjen mukaan sen jäsenten 
enemmistön tulee olla osuuskuntia tai muita 
yhteisöjä. Tässä tapauksessa voidaan sään
nöissä määrätä, että. sellainen yhteisöjäsen 
(ryhmäjäsen) saa äänestää useammalla kuin 
yhdellä äänellä. Mainittakoon, että Ruotsin 
lain mukaan silännös siitä, että kullakin jäse
nellä on kokouksessa yksi ääni, ei ylipäätään
kään ole pake>ttava. 

Nykyistä lakia seuraten lausutaan 2 
mom: ssa, ettei ywtyinen henkilö saa käyt
tää äänioikeuttaan valtuutetun kautta, ellei 
säännöissä ole niin määrätty. 

54 §. Voimassa olevassa laissa (OTL 18 § 
2 mom.) silädetääu, ettei jäsen saa ottaa 
osaa sellaisen kysymyksen ratkaisemiseem.., 
jossa hänen yksityinen etunsa ja osuuskun
nan etu ovat vastaldmiset, eikä siis halli
tukaen jäsenkiiän tilintarkastajan vaaliin. 

Koska mainittu etujen 'Vastakkaisuuteen pe
rustuva esteellisyys on yksittäistapauksissa 
tulkinnan varainenJ komitea on pitänyt bll.·� 
peellisena ehdottaa annettavikai asiasta täs: 
mällisemmiit määräykset, joita laadittaessa 
on otettu huomioe>n Ruotsin laki. Tällöin on 
erotettava toisistaan ne tapaukset, jotka kos
kevat sopimuksen tai muun oikeustojmen 
tekemistä tai oikeudeukäyntiä, sekä toiselta 
puolen ne, joissa on kysymys äänestämisestä 
hallintoa tai vaaUia koskevassa asiassa. 

Mitä ensikai mainittuThIl esteellisyysryh
mään tulee, ehdotetaan yleisenä sääntönä 
lausuttavaksi, että kokouksessa ei kulman saa 
itse. tai asiamiehen kautta tai toisen valtuu
tettuna ottaa osaa "ellaisen asian käsittelyyn, 
joka koskee hiiRen ja osuuskunna.n välistä 
sopimusta. Esteellisyyttä arvosteltaessa ote
taan tämän mukaan huomioon myös valtuu
tetun suhde asiaan, riippumatta siitä, onko 
hän jäsen vai osuuskuntaan kuulumaton 
henkilö. Jos taas kysymys on osuuskunnan 
ja kolmannen henkilön välisestä sopimuk
sesta, esteellisyys olisi olemassa sen kohdalta, 
jolle on sopimuksesta odotettavissa olen
naista etua, mikä ehkä voi joutua ristiriitaan 
osuuskunnan edun kanssa. Koska lahja val
litsevan käsityksen mukaan on yksipnolinen 
oikeustoimi, on tarpeen erikseen. mainita 
siitä, että sanotut esteellisyyssäännöt ovat 
vastaavasti voimassa, kun 3\:okouksessa käsi
teltävä asia kookee lahjaa, jonka osuuskunta 
antaa. Mainittuja esteellisyyssääntöjä olisi 
niinikään sovellettava, lkun kysymys on oi
keudenkäynnistä trui muusta puhevallan käyt
tämisestä jäsentä tai kolmatta henkilöä vas
taan. Sellainen jäsenen käyttämä valtuu
tettu, joka ei ole osuuskunnan jäsen, on täl
löin katsottava kolmanneksi henkilöksi. Jos 
kysymys on sovinnon tekemisestä osuus
kuntaa vastaan vireille pannussa tai llostet
tavassa oikeudenkäynnissä, sovelletaan edellä 
mainittua, tehdystä sopimuksesta alihcutuvaa 
esteellisyyttä koskevaa sääntöä. 

Jälkimmäiseu esteellisyysryhmän osalta eh
dotetaan säiidettäväksi, että hallituksen jäsen 
tai se, jolle hallitus on uskonut juoksevain 
asiain hoitamisen (toimitusjohtaja) tai muu
ten määrätyn osan hallinnosta, ei saa ottaa 
osaa päätöksen tekoon tilinpäätöksen val,vis
tamisesta tai vastuuv3!pauden myöntämisestä, 
kun asia koskee hallintoa, joota hän on vas
tUllBSa. Sama koskee päätöstä tilintarkas-
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tajan valitsemisesta tai erottamisesta tai 
tämän palkkiosta. 

Pykälän 3 m<>m:ssa oleva, osuuslumtien 
sulautumiseen liittyvji säännös perustuu sii
hen näkökohtaan, ettei olisi kohtuullista evätä 
v08taanottavalta osuusluumalta, joka saattaa 
olla lukuisien osuuksien omistaja luovutta
vassa osuuskunnassa, oikeutta osallistua en
lautumissopimusta koskevan kysymyksen kä
sittelyyn luovuttavan osuuskunnan kokouk
sessa. 

55 §. Jäsenten oikeusturvan 'kannalta on 
tarpeen säännös siitä, ettei kokouksessa saada 
tehdä päätöstä muista asioista kuin niistä, 
jotka lain tai osuuskunnan sääntöjen mukall!l 
on sijnä kokouksessa käsiteltävä tai jotka 
lwkouskutsussa on erikseen mainittu. Kui
tenkin on aina sal1ittava päätös uuden 
kokouksen pitämisestä määrättyä asiaa var
ten, jolloin voidaan, jos lwkouksessa havai
taan, että osuuskuunalta puuttuu toimikel
painen hallitus, päättää myös siitä, kenen 
tehtävänä on toimitt ... kutsu uuteen kokouk
seen. Asian luonnosta johtuu, ettei mainit
tua rajoittavaa säännöstä voida soveltaa 
silloin kun oSlluslmnnan kokous pidetään 
52 § 3 mom :ssa mainituissa olosuhteissa. 

Jokaisella jäsenellä tulee olla oikeus snat
taa haluamansa asia varsinaisessa kokouk
sessa käsiteltäväksi. Hänen on kuitenkin 
siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitulrselle 
ennen kuin kutsu k<>koukseen on t<>im.itettu 
(2 m<>m.). Vastaavan oikeutta ei yksityiselle 
jäsenelle tarvitse varata silloin, knn pidetään 
ylimääräinen kokous. Ehdotuksen 59 § :  n 
mulman voivat sitä vastoin jiiscnet, jotka 
edustavat tiettyä osaa osuuskunnan jäsenten 
koko äänimäärästä, vaatia hallitukselta yli
määräisen kokouksen kutsumista ilmoitta
maansa asiaa varten. 

56 §. Yleensä ei olB tarpeellista saattaa 
ennen kokousta jäsenten tietoon siinä esitet
tiiYien päiitösehdotusten asiallista sisäUystä. 
Tällainen tiedoittamisvelvollisuus on nykyi
sessä. laissa ainoastaan eräiden jäsenen kan
nalta tärkeiden asioiden osalta säädetty 
(OTL 19 § 4 mom.). Nämä asiat ovat niitä, 
jotka koskevat osuusmaksun korottamista tai 
jäsenen erottamisoikeuden rajoittamista. V 08-
taava säännös on otettu esillä olevaan pydcä
lään, jolloin samalla on siitä johtuen, että 
lisämaksuvelvollisuuden määräämiseksi tai 
enentämiseksi sekä siihen sovellettavan laske-
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lnisperllsteen muuttamiseksi ei enää tarvita 
yksimielistä päätöstä, mainittu tiedoittamis
velvollisuus ulotettu myös näihin asioihin. 
Edelleen on, huomioon ottaen ehdotuksen 
63 § 2 ja 3 mom :ssa olevat sääiIlJ1öksct, pi
detty tarpeellisena, että ylimääräisen mak
sun määräämistä tai· ene.ntämistä ja siihen 
sovelletk1.van Jaskemispenwteen muuttamista, 
jäsenelle osuuskunnan omaisuuteen tai yli
jäämään kuuluvan oikeuden rllijoittamista 
sekä säännöissä määrätyn toiminta-ajan pi
tentiilnistä tarkoittavasta päätösehdotllksesta 
annetaan mainituniainen ennaikkotiedoitus. 
J" os osuuskunnan kaikki jäsenet kirjallisesti 
yhtyvät päätösehdotukseen, ei ennakkotie
doitus tietenkään ole tarpeen. 

Päätös osuuskunnan sulautumisesta toiseen 
osuuskuutaan on ehdotuksen 152 § :  n mu
kaan tehtävä samanlaisin määräenemmistäin 
kuin päätäs osuusknnnan purkamisesta. Sen 
eroamisoikeuden käyttämisen kannalta, j<>ka 
sulautumispäätäksen johdosta purkautuvan 
osuuskunnan jäsenellä on siinä tapauksessa, 
ettei hän ole yhtynyt sanottuun päätökseen, 
<>n tärkeätä antaa etukäteen jäsenille tieto 
tällaisen päätösehdotulrsen sisällyksestä. Tä
män vuoksi on esillä olevan pykälän 
2 mom : nn otettu säännös, jossa cnuakkotie
doitus määrätään tällöiukin toimitettavaksi. 

Kysymyksessä olevat päätösehdotukset on 
saatettava jäsenten tietoon sillä tavoin kuin 
tiedonantojen toimittamisesta säännöissä on 
määrätty. 

Siinäkin tapauksessa, että osuuskunnan 
jäsenten pääWimisvaltaa käyttää edustajisto, 
on noudatettava esillä olevan pykälän mää
räyksiä ennakkotiedoituksista, sillä nälllä on 
tällöin jäsenille mm. heidän määräajassa 
kokoulrsen jälkeen käytettävää eroamisoikeut
taan silmällä pitäen yhtä tärkeä merkitys 
kuin silloinkin, kun jäsenten päättämisval
taa käyttää osuuskunnan kokous. 

57 §. Tässä pykälässä on eräitä vallitse
van käytäDllön mukaisia säännöksiä pöytä
kirjan pitämisestä ja tarkastamisesta. 

58 §. Voimassa olevan lain mukaan on 
vapaasti voitu määrät..1. se aika, jonka ku
luessa osuuskunnan varsinainen kokous on 
pidettävä (OTL 3 § 10 kohta). Tästä poi
keten ehdotetaan esillä olevassa pykälässä 
lausuttavaksi, että varsinainen kokous on 
pidettävä kuuden kuukauden kuluessa . tili
kauden päättymisestä. Säännös on pakottava 
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sikäli, ettei säännöissä voida määrätä. myö
hempää kokousruikaa. Mikään ei sitä vas
tom estä ottamasta. sääntöihin määräystä, 
jonka mnkaan kokous on pidettävä aikaisem
min (vrt. ehd. 5 § 7 kohtaa). 

Varsinaisessa kokouksessa on käsitelt..=ivä 
kysymykset tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
vastnuvapauden myöntiimisestä hallituksen 
jäsenille sekä mahdollisen ylijäämän käyttä
misestä. Niinikään on kokouksessa toinritet
t",va hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain 
määräaikainen vaali, mikäli se ei sääntöjen 
mukaan kuulu mUlID varsinaisen kokouksen 
tehtäviin (vr!. ehd. 5 § 7 kohtaa) tai vaalia 
ole suoritettava muussa järjestyksessä (68, 
86 § ) .  

Osuuskunnan varsinainen kokous on 
yleensä pidettävä yhtäjaksoisesti joko yhden 
tai useamman päivän kuluessa. Kun saattaa 
kuitenkin esiintyä tapanksia, joissa päätök
sen tekemiseksi tarvitaan enemmän aikaa, 
varat""", esillä olevan pY'kälän 3 mom: ssa 
mahdollisuus asian siirtämiseen vähintään 
yhden tai enintään kahden ,kuukauden kulut
tua pidettävään jatkokokonkseen, johon on 
arunettava eri kutsu. 

59 §. Hallitus voi tarpeen mukaan kutsua 
ylimääräisiä osuuskunnan kokonksia. Oikeus 
vaatia sellaisen -kokouksen pitämistä on ny
kyisen lain mukaan myös osuuskunnan jäse
nillä, jotka yhteensä muodostavat kymme
nennen osan sen koko jäsenlu",,"ta (O'l'L 
21 § ) .  Tämä säännös toiste1&1ll esillä ole
vassa pykälässä sellaisin lisäyOOiin, että pie
nll1llpikin osa osuuskunnan jäsenten luvusta 
voidaan säännöissä oikeuttaa vaatimaan ko
kouksen pitämistä. Niitä poikkeustapanksia 
ajatellen, jolloin osuuskunnassa jäsenellä on 
useampi kuin yksi ääni, on pykälässä oleva 
ohje muodosteltu niin, että mainittua 08&
lukua laskettaessa on pidettävä perusteena 
jäsenten edustamaa äänimäli.rää. Milloin 
jäsenet esittävät vaatimuksen ylimääräisen 
kakouksen pitämisestä, on heidiiJn samall", 
ilmoitettava se asia, jota varlen -kokousta 
pyydetään. 

Tilintarkastuksen tehostamiseksi on ai
hetta oikeuttaa myös ,tilintarkastajat, milloin 
toimitettu tarkastus antaa siihen aihetta, 
vaatimaan ylimääräisen kokonksen kutsu
mista. Ellei'Vät tilintarkastajat, joita 86 § :  n 
mnkaan tnlee olla vähintäiiJn kaksi, ole asiasta 
yksimielisiä, on 'Vaatimusta kokonksen pitä-

misestä kuitenkin noudatettava, jos vähin
tään puolet heistä on sen kannalla. :M:illoin 
osuuskunnassa on vain kaksi tilintarkastajaa, 
on siis toisella heistä aina oikeus vaatia ko
kouksen pitämistä. 

60 §. Pykälän 1 Illom: ssa on määrä.yksiä 
sen tapauksen varalta, ettei osuuskunnan 
kokousta, joka .ain, sääntöjen tai kokouksen 
päätöksen mukaisesti on pidettävä, saada pi
detyksi sYY'Stä, että osuusJrunnalta puuttuu 
hallitus tai että se, jonka tehtävänä kutsun 
antaminen on, laiminlyö tässä kohden velvol
lisuutensa. Lääninhallitus voi tällÖin oikeut
taa edellisessä tapauksessa osuuskunnan 
jäsenen ja jälkimmäisessä tapauksessa halli
tnksen jäsenen, kun hän tekee siitä hake
mnksen, toimittrumaan kutsun osuuskunnan 
kustannnksella. 

Esillä olevan pykälän 2 mom: ssa on taas 
lääninhallitukselle 3lI1llettn oikeus myöntää 
kokoonkutswnisoikeus siinä tap!>nksessa, että 
ylimääräistä kakousta ovat vaatineet joko 
osuuskunnan jäsenet, jotka edustavat tiettyä 
osaa jäsenten koko äänimäärästä, taikka 
tilintarkastajat ja kokouskutsu on tällaisesta 
va'atimuksesta huolimatta jätetty antamatta. 
Perustuuko kutsun antamatta jättämin€ll1 
hallituksen jäsenen tai muun kokoOI>kutsujan 
laiminlyöntiin vai siihen, että osuuskunnalta 
puuttuu hallitus, on säännöksen soveltamisen 
kannalta yhdentekevää. Hakemnksen teki
jöiden ei välttämättä tarvitae olla samoja 
henkilöitä, jotka ovat osuuskunnassa tehneet 
vaatimuksen kokouksen kutsumisesta, vaan 
riittää, että he 'Cdustarvat niin suurta osaa. 
jäsenistöstä tai tilintarkastajista kuin 
59 § :  ssä sanotaan. 

61 §. Yleinen sääntö siitä, että päätökset 
kokouksessa tehdä,iJL äänestykseen osalli,tu
neiden ääntenen.ernmistöllä, sisältyy esillä 
olevaan pykälään, jonka 2 mom:ssa samalla 
runnetaan nykyisen iain mukaisia, mutta. pa
kottaviksi tarkoitettuja ratkaisuohjeita sen 
tapanksen varalta, että äänet menevät tasan. 

62 §. Enemmistöperiaatteen noudattami
nen saattaisi johtaa vaikeuksiin vaaleissa, 
milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu 
useampaa lkuin kahta henkilöä eikä kukaan 
ole saanut äänestykseen osallistuneiden hen
kilöiden äänten enemmistöä. J 08 kukaan 
äänestäjistä ei tahdo tarkistaa mielipidettään, 
vaali saattaisi jäädä toimittamatta. Sen 
vuoksi on tarpeen, että mainitun, ehdotonta 



äänten -enemmistöä vaativ8ID. periaatteen rin
nalla on sovelletJtavissa toissijainen sääntö, 
jonka mukaan ratkaisevaksi tulee llS. relatii
vinen äänten enemmistö. Tämä tietää, että 
mainitlmlaiS€Ssa ta]lauksessa on niistä ehd6k
kaista, joita äänestyksessä on kannatcttu, 
toimitettava uusi äänestys, jolloin valituksi 
on katsottava se, jonka saama äänimäärä on 
suurin toisten ehdokkaiden saamiin äänimää
riin verrattuna.. 

)fainittuja ohjeita on sovellettava myös, 
kun useita jäseniä on 'Valittava hallitukseen 
tai muuten useita henkilöitä samanlaisiin 
toimiin tai tehtäviin. Kuitenkin voidaan 
säännöissä määrätä, että on noudatettava 
suhteellista vaalita]laa, nllkä on erotetJtava 
edellä mainitusta relatiivisesta enemmistö
periaatteesta, jolla on vain toissijaisen, muu
toin ratkaisemattomassa tilantee",a käytettä
vän äänestysmenetelmän luonne. 

63 §. Niinkuin · edellä huomautettiin, on 
pääti>kset osuuskunnan kokouksessa tehtävä 
äänestykseen osallistuneiden äänten enem
mistöllä, ellei laissa tai säännöissä jootakin 
asiasta 'Ole toisin määrätty. Tällaisia, maini
tusta ]leriaatteesta poikkeavia säännöksiä si
sältyy esillä olevaan pykälään, jo",a on kysy
mys muutoksen tekemisestä osuuskunnan 
sääntöihin. 

Voimassa olevan lain mnkaan (OTL 19 §) 
on sääntöjen muutosta. tarkoittavat päätökset 
tehtävä, asian laadun mukaan, joko kaikllcien 
jäsenten suostumuksin tai määräenemmistöin, 
jollaiseksi laissa on määrätty kolme neljäs
osaa äänestykseen osallistuvien jäsenten 
ed.ustamasta äänimäärästä. Määräenemmis
töä koskevat säännökset eivät kuitenkaan 
ole, kahta poikkeusta lukuun ottamatta (19 § 
4 mom.) ,  pakottavia: vaan voidllian osuus
kunnan säännöissä määrätä jopa niinkin, 
että yksinkertainen enemmistö on riittävä. 

Komitean mielestä on asetettava yleiseksi 
ja samalla pakottavaksi säännöksi, että muu
tosta osuuskunnan sääntöihin ei voida tehdä 
muutoin kuin rnääräenemmistöin tai sitä 
ankarammin ehdoin. Säännöt muodostavat 
perustan osuuskunnan t.oiminnalle eikä olisi 
paikallaan, että tilapäinen, ehkäipä yhden 
äänen cnommistö voisi saada aikaan muu
toksen niihin. Tosin on kokouskutsussa mai
nittava, mitkä asiat kokoukseBSa käsitellään, 
mutta epävarmuuden tunnetta synnyttilisi 
sellainen asiantila, että osuuskunnan sä&n-
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töjä voidaan muuttaa yksinkertaisin enem· 
mistöill. Sen vuoksi komitea, Ruotsin lakia 
seuraten, ehdottaa otettavaksi uuteen lakiin 
sellaisen yleisen määräyksen" että päätös 
muutoksen tekemisestä osuuskunnan sääntöi
hin ei ole pätevä, ellei ]läätöstä ole tehty 
kahdessa perättäisessä kokouksessa ja sen 
hyväksymisen ]luolesta ole viimeksi pidetyssä 
kokouksessa annettu kahta kolmasosaa 
äänestykseen osallistuneiden äänistä (1 
mmn. ) .  Tämä olisi vähin vaatimus. Jos aal.
karampia ehtoja tahdotaan noudatettaviksi, 
voitaisiin siitä otta·a määräys sääntöihin. 
Toiselta puolen olisi säännöissä sallittava 
poiketa kahden ]lerättäisen kokouksen pitä
mistä koskevasta vaatimuksesta. Sääntöihin 
tehtävän muutoksen aikaansaaminen riip
puisi silloin siitä, että ]läätösehdotus ainoassa 
kokouksessa saavuttaa sanotun määräenem
mistön kannatuksen (4 mom.). 

Eräissä tapauksissa päätös kajoaa niin 
olennaisesti jäsenen asemaan osuuskunnassa, 
että on tarpeen laissa pakottavasti määrätä 
noudatettaviksi ankarampia ehtoja Iruin 
edellä mainitusta yleisestä säännöstä johtuu. 
Tällaisia asioita ovat ensinnäkin. ne, jotka 
koskevat osuuskunnan toimialan olennaista 
muuttamista, sen toiminnan jatkamista yli 
säännöi&:ij. määrätyn ajan, osuusmaksun ko
rottamista taikka lisämaksuvelvollisuuden tai 
ylimääräisen maksun määräämistä tai enentä
mistä. Voimassa olevan �ain mukaail1 ei 
päätöstä jäsenen vastuunalaisuuden koven· 
tami5esta voida tehdä, elleivät kaikki jäsenet 
ole siihen kirjallisesti ;1105tunoet. Tämä mää
räys koskee jäsenen lisäma!ksuve1vollisnutta. 
Vastaavasti ei myöskään, milloin osuus
lUlnnan jäsenet ovat lisämaksuvelvolli
sia, ilman sellaista suostumusta saada osuus
ktmtaa toiseen osuuskuntaan liittää tai sen 
tarkoitusta olennaisesti muuttaa tai sen toi
mintaa jatkaa yli sen ajan, joksi osuuskunta 
on perustettu. Edelleen on säädetty, ettei 
osuusmaksua saada korottaa, elleivät ikaiklå . 
jäsenet ole siihen kirjallisesti suostuneet tai 
]läätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä ko
kouksessa, joista ainakin toinen. on varsinai
nen, ja molemmissa kokouksib1ia siihen ole 
yhtynyt vähintään kolme neljäsosaa äänes
tykseen osallistuneiden edustarnasta äänimää
rästä. Viimeksi mainitun määräyksen mukai
nen määräenemmistö vaatimus voitaneen 
uudessa laiBsa ulottaa koskemaan kai�a mai-
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nittuja tapauksia, siis myös lisämaksuvelvol
lisuuden enentämlstä sekä osuuskunnan toi
mialan olennaista muuttamista ja sen toi
minnan jatkamista yli säännöissä mainitun 
ajan, kuitenkin nllll, että molemmat kokouk
set voivlllt olla ylimääräiset ja että puheena 
olevan määräenemmistön kannatus. ,tarvitsee 
saavuttaa vain viimek..:i pidetyssä kokouk
sessa. 

Mitä lisämaksuvelvollisuuteen tulee, on to
sin huomattava, että siten lisätään jäsenen 
henkilökohtaista vastuuta osuuskunnan sitou
muksista ja että päätös Esämaksuvelvollisuu
den enentämlsestä siis koskee jäsenen yksi
tyistä varallisuutta. Voimassa olevan lain 
kanta johtaa kuitenkin siihen, että yksi 
ainoa jäsen voi estää osuuskulllIlan toiminnan. 
jatkamisen kannalta välttämättömän pää
töksen lisämaksuvelvollisuuden enentämisestä 
ja siten ehkäpä pakottaa osuuskunnan lopet
tamaan toimintansa. Komitean mielestä on 
jäsenelle tällöin myönnetty liian suuri valta 
eh käistä sellaisen päätöksen tekeminen, jolla 
011 ratkaiseva merldtys osuuskunnan olemas
saololle. Toiselta puolen ei myöskään olisi 
kohtuullista, että jäsen, joka ei ole yhtynyt 
kannattamaan. mainitunlaista päätöstä, pako
tettaisiin ottamaan kannettavakseen se lisä
vastnu, mikä sauotuulaisosta päätöksestä 
johtuu. Hänellä tulee siis olla tilaisuus 
käyttää eroamisoikeuttaan sellaisin vaikutuk
sin, että hän vapautuu päätökseen perustu
vasta kovennetusta vastuusta. Myöskin tuo 
lee jäsenellä olla oikeus tällaisin vaikutuksin 
erota osuuskunnasta, vaikka säännöissä olisi
kin eroamisoikeutta rajoitettu. Tästä on 
otettu säännökset 64 § :  ää.n, ja komitea kat
soo, että jäsenen etu on tällöin otettu riit
tävästi huomioon, jotta mainitussa määrä
enemmistövaatimuksessa ilmenevä nykyisen 
lain lievennys voitaisiin omaksua. 

Osuusmwksun korottamisen osalta laki py
syisi olennaisesti entisellään. Päätöksen 
tekemiseen siitä vaadittaisiin, kuten nykyisin, 
että kolmen ncljäsosan enemmistö on kannat
tanut päätöstä kokouksessa, kuitenkin niin 
että tiillaincl1 kannatus olisi tarpeen saavuttaa 
vain jälklmmäisessä niistä kalldosta kokouk
sesta, joissa asiaru on käsiteltävä. Tosin voi
daan huomauttaa, että lakia olisi, koska lisä
maksuvelvollisuuden enentämlsestä tehtävä 
päätös ei enää edellyttäisi kaikkien jäsenten 
yksimielisyyttä vaan ainoastaan kolmen nel-

Jasosan kannatusta, johdonmukaisesti muu
tettava lievemmäksi myoo osuusmaiksun ko
rottamista koSkevan päätöksen suhteen niin 
että päätökseen riittäisi kahden kolmasosan 
enemmistön I,annatus kuten kysymyksen 
ollessa tavallisesta sääntöjen muutoksesta. 
Kun osuusmaksun korottaminen kuitenkin 
saattaa merkitä jäsenelle yhtä ankaraa lisä
rasitusta kuin tietyissä rajoi""a tapalltuva 
lisämaksuvelvollisuuden enentäminen tai 63 § 
2 mom :ssa tähän rinnastettu ylimääräisen 
maksun määrääminen tai enentäminen, ei 
sanotunlainen lievennys olisi komitean mie
lestä riittävästi perusteltavissa. 

)fitä tulee päätöksiin osuuskunnan toimi
alan olennaisesta muuttamisesta ja sen toi
mi.n.nan jatkamisesta yli säännöissä mainitun 
ajan, johtuu jo siilii, ettei lisämaksuvelvol· 
lisuuden enentämlsoon enää vaadittaisi kaik
kien jäsenten suostumusta, vall1l1 ainoastaan 
kolmen neljäsosall ääncstäjäenemmistöu kan
natus, vastaava lievenllYs myös sanottuihin 
päätöksiin nähden, mikäli kysymys on sellai
sesta osuusknnnasta., jonka jäsenet ovat lisä
maksuvelvollisia. Toiselta puolen ei näytä 
olevan aihetta sallia sääntöihin otettavin 
määräyl{sin edel1een lieventää mainittua mää
räencmmistö'vaatimusta sellaisten osuuskun
tien osalta, joissa ei ole voimassa lisämaksu
velvollisuus. OsullSkunnall toimialan olen
naisella muuttamisella saattaa olla Illiu] tär
keä merkitys jäsenen elinkeinotoiminnalle, 
ettei olisi paikallaan sallia päätöksen teke
mistä siitä sellaisin ellcmmistöiu, joka yloonsä 
riittää säUntöjen muuttamiseen. Jäsen saa.t
taisi tällaisen päätöksen johdosta jäädä 
vaille sitä tuken, mitä hän on osuuskmman 
toiminnasta itse]1een odottanut, ja pili.iJtös 
siis tosiasiallisesti merkitsisi jäsenen pak<>t
tamista eroamaan osuuskunnasta. Toisen
luontoinen on pUätös, joka tarkoittaa määrä
ajaksi perustotllll osnuslmnnan toiminnan 
jatkamista kauemman aikaa kuin säännöissä 
on määrätty. Silloin jUsen voi eroamisoikeut
taan käyttäen vapautua osuuskunnasta. 
Mutta koska sanotunlainen päätös välillisesti 
koskee jiisenen oikeutta osuuskunnan omai
suuteen sen pUl�kautuessa, e i  tässäkään ta
pauksessa olisi paikallaan oikeuttaa tavallista 
määräenemmistöä ratkaisemaan asiaa. 

Mitä edellä on SIlillottu lisämaksuvelvolli
sunden enentämisestä, soveltuu vastaavasti 
siihen tapaukseen, että osuuskunnassa, jossa 
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ei ole ollut voimassa lisämaksuvelvollisuus, 
tahdotaan ottaa kiiytäntöön tällainen vastuu
järjestelmä. Selvää on myöskin, että pää,. 
tökset ylimääräisen maksun määräämisestä 
tai enentämisestä on tehtävä samassa järjes
tyksessä kuin lislimaksuvelvollisuutta koske
vat. Jotta epätietoisuutta ei olisi siitä, että 
päätöksiin lisämaksuvelvollisuuden tai yli
määräisen maksun määräämisestä tai enentä
miscstä on rinnastettava no, jotka koskevat 
näihin suoritusvelvoUisuuksiin sovellettavan 
laskemisperustcen muuttamista, on siitä 
otettu nimenomainen maininta. esillä olevaan 
pykälään. 

Vieläkin ankarampia vaatimuksia kuin 
sanotnissa tapanksissa lienee asetettava sel
laiseen päätökseen nähden, jolla rajoitetaan 
jäsenen eroami.oikeutta tai hänen oikeuttaan 
osuuskunnrun omaisuuteen tai ylijäämään. 
Nykyisen lain mnkaan jäsenen eroamis
oikeutta voidaan rajoittaa noudattamalla 
samaa järjestystä kuin osuusmaksua korotet
taessa eli siis kolmen neljäsosan enemmistöin. 
Komitean mielestä 0118i Ruotsin lakia seura
ten määrättävä, että päätökseon olisi tällai
sessa tapauksessa kaikkien kokouksessa äänes
tykseen osallisttmeitten yhdyttävä. Jäsenen 
oikeus vapaasti erota osuuskunnasta on niin 
tärkeä osuustoiminnallisen yhteisön ominai
suus, että tUOJl oikeuden rajoittamiseen 
tulisi saada ryhtyä vain, jos on olemassa 
siinä määrin painavia syitä, ettei kenelläkälin 
kokoukseen osallistumIla ole aihetta äänel
läiin vastustaa sellaisen päätöksen tekemistä. 
Asian luonnosta kuitenkin johtuu, että taval
HnGn sä.:'intöjen muuttamiseen vaadittava. 
enemmistö, kaksi kolmasosaa annetuista 
äänistä, on oleva riittävä, jos eroaInisoikeutta 
rujoittava päätös on tarkoitettu sovelletta
"aksi vain nii11il1 jäseniin, jotka sen jälkeen 
liittyvät osuuskuntaan. Mitä sitten tulee 
piiätökseeu, joka koskee jäsonen oikeutta 
osuuskunnan omaisuuteen tai ylijäämään, on 
nykyisessä laissa säädetty, että kokouksessa 
ei saa, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
tehdä sellaista muutosta sälintöihin, joka suo
ra.naisesti koskee jäsenen osuutta osuuskun-
11a1l1 omaisuuteen tai oilmutta voittoon (OTT.J 
J D § 2 mOffi . ) .  Tämä sälinnös on niin tul
kittava, että päätöstä, jolla supistetaan osuus
kunIrum kuuluvan jäsenen oikentta osuus
kunnan omaisuuteen tai ylijäämään, ei voida 
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tehdä muutoin kuin kaikkien jäsenten suos
tumuksin, ellei säännöissä ole määrätty, että 
osuuskunnan omaisuus voidaan purkautuessa-_ 
käyttää muuhun tarkoitukseen kuin jäsenill .. 
jaettavaksi tai että jäsenillä on oleva oikeuS' 
ylijäämäiin vain mikäli osuusknnnrun kokous 
ei päätä käyttää sitä muuhun tarkoitukseen. 
Komitea arvelee voivansa ehdottaa määrättä
väksi, että niissä nyt mainituissa tapauksiooa, 
joissa nykyisin vaaditaan kaikkien jäsenten 
yksimielinen suostumus, päätös olisi katsot
tava päteväksi, jos kokouksessa äänesty"kseen 
osa1listuneet jäsenet ovat siihen yksimielisesti 
yhtyneet. Kaikkien osuuskunnan jäsenten 
suostumus ei siis olisi välttämätön. 

Pykälässä on lausuttu yleisIlIlii, kaikki 
siinä mainitut määräsnemmistösäännökset 
korvaavruna sääntönä, että osuuskunnan sään
töjen muutos voidaan aikaansaada, jos kaikki 
jäsenet ovat -mnutosehdotukseen yhtyneet ja 
siis yksimieliset päätöksestä. Tämän itaes
tään selvän säännön lisäksi ehdotetaan ny
kyistä lakia seuraten säädettäväksi, että 
yhtymin@ voidaan ilmoittaa kirjallisesti en
nen kokousta ( 1  mom.) .  Silloinksan, kun 
tällainen yhtyminen on kaikkien jäsenten 
ooalta ennen kokousta tapahttmut, ei kokouk
sen pitäminen kuitenkaan käy tarpeetto
maksi. Kokous on nytkin pidettävä ja siinä 
todettava päätösehdotu]<seen sanotuin tavoin 
yhdytyn, ·mistä on myös tehtävä merkintä 
pöytäkirjaan. Yhtyminen voidaan iimoittaa 
joko ennen ensimmäistä kokousta, jolloin toi
nen kokous saattaa käydä tarpeettomaksi, 
taildra viimeistään ennen toista kokousta. 
Ellei ennen 1rokousta ole saatu yhtymisilmoi
tuksia kaikilta jäseniltä eivätkä puuttuvat 
jäsenet kokouksessakaan siihen yhdy, on ko
kouksessa toimitettava iiänestys tayallisten 
sääntöjen mukaan. Jos päätösehdotus tiillöin 
jää hyyäksymättä, on se rauennut eikii pää. 
töstä voida korvata jiilkeen päin ilmoitetuin 
yhtymisin. 

64 §. Niinkuin 63 § : n  kohdalla jo huo
mautettiin, tulee osuuskunnan jäsenellä, joka 
ei ole yhtynyt päätökseen osuusmaksun ko
rottamisesta taikka lisämaksuvelvollisuuden 
tai ylimäfu:äisen maksun määräämisestä tai 
enentämisestä, olla oikeus erota osuuskun
nasta, -vaikka säännöisili olisikin eroamis
oikeutta rajoitetttl, ja saada samalla hyväk
seen se etu, että päätökseen perustuvaa 
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maksuvelvollisuutta ei häneen sovelleta. 
Tästä on sälinnös esillä olevassa pykälässä. 
Siinä oleva viitta", 63 § : n  2 mom :lln ulot
tuu myös päätöksiin, jotka koskevat osuus
kunnwn toimialan olellJlaista muuttamista tai 
sen toiminnan jatkamista yli säännöissä mää
rätyn ajan. Mikäli jäsen tällöinltin halUJl.ll 
vapautua osuusknnnasta, tulee hänellä olla 
siihen oikeus säännöissä olevista eroamis
aikeuden rajoituksista huolimatta. Vihdoin 
määrätään esillä olevassa pykälässä, että mai
llitul1lainen eroamiBvalta on myös jäsenellä., 
joka ei ole yhtynyt päätökseen jäsenen eroa
misoikeuden rajoiitaulisesta. 

65 §. Sen periaatteen mukaisesti, joka 001 
voimassa osakeyhtiö· ja yhdistyslainsäädän
nössä sekä omaksuttu osuustoimintalaissa 
(OTL 20 § ) ,  lausutaan esillä olev ..... 
pykälässä, että sääntöjen muutos tuo 
lee noudatettavuksi silloin, kun siitä 
on tehty merkintä kaupparekisteriin. 
Jos muutos tarkoittaa osuusmaksun alen
tamista tai lisämaksllvelvollisuuden vä
hentämistä tai poistamista, sitä on ehdo
tuksen mukaan noudatettava vasta, kun 
vuosi on kulunut kaupparekisteriin merkit
semisestä. Tämä poilcl:teuooäännös on annettu 
osnUSkunDlllll velkojien etua silmiillä pitäen, 
ja säännöksen johdosta on voitu jättää lakiin 
ottamatta nykyisessä laissa oleva määräys, 
että mainitunlaista asiaa koskeva päätös saa
daan panna täytäntöön vasta sitten kun 
vuosihaaste osuuskuIllllan saamamiehille on 
haettu ja kaikki velat maksettu (OTL 20 § 
3 mom. ) . '  ) Vuosihaastetta koskeva määräys 
kJisittää voimassa olevan lain mukaan seukin 
tapauksen, että on päätetty lakimääräisestä 
vararahastosta jakaa osuutta jäsenille. Vas
taavaa säännöstä ei ehdotukseen ole otettu, 
koska tuollainen päätös, mikäli se koskee jo 
karttunutta vararahastoa eikä ainoastaan tar
koita vastaisuuteen 'nähden muuttaa sään
nöissä olevaa määräystä vararahaston suu
ruudesta, on ehdotuksen 92 § 2 mom: n mu· 
kaan mitätön. 

66 §. Osakeyhtiöoikeudessamme on 15 päi
vänä marraskuuta 1935 annetulla lailla saa
tettu voimaan ns. yleislauseke, jolla tarkoite
taan yleisluontoista säännöstä siitä, ettei 
yhtiökokouksessa ole lupa tehdä päätöstä, 
jouka kautta päätökseen osallistuneet osruk-

1) Vrt. 7 luvun ylcispcrustclujn. 

keenomistajat ovat muiden osaktkoonomista
jien knstannuksella hankkinoot itselleen tai 
toisille ilmeisesti epäoilceutettuja etuja. Tiillä 
säännöksellä tehostetaan yhdenvertaisuus pe
riaatteen noudattamista osakeyhtiöissä. Sään
nöksen loukkaamisesta saa 1ehdä kanteen 
jokainen osakkeenomistaja, joka katsoo pää
töksen johdosta joutuneensa vahinkoon. 
Vailcka sellaista enemmistövallan väärinkäyt
töä, jonka ehkäisemiseksi yleislauseke on osa
keyhtiöistä annettutm lakiin otettu, ei tar
vitsekaan yhtä. suuressa määrin pelätä esiin
tyvän osuuskuntien kokouksissa, joissa kulla· 
kin jäsenellä on yleensä käytettävänä vain 
yksi ääni, saattaa kuitenkin myös osuuskun· 
tien toiminnassa syntyä tilanteita, joiden 
varalta yleislauseke on tarpeen, ja sen vuoksi 
olisi säännös siitä sisiillytettävä osuuskunta
lakiin. Näin on myös Ruotsissa menetelty. 
Esillä olevan pykälän mukaan yleislauseke 
koskisi ei ainoastaan sitä tapausta, että ko
kouksessa on tehty päätös, jolla siihen osal
listuvat jäsenet ovat muiden jäsenten kus
tannuksella hankkineet itselloon tai toiselle 
ilmeisesti epäoikeutettuja etuja, vaan myös 
sitä tapausta, että tuollainen etu on hanltittu 
osuuskunnan kustannnksella. 

Yleislausekkeen vastaista osuuskunnrun ko
kouksen päätöstä ei hallitus 78 § :  n mukaan 
saa "panna täytäntöön siinäkään tapauksessa, 
ettei asiasta ole nostettu kannetta 92 § 
1 mom: ssa mainitlUl määräajan kuluessa. 
Ehdotuksen 81 § :  stä taas ilmenee, että yleis
lauseke on voimassa hallituksenkin päätök
siin nähden, ja että sitä on sovellettava myös 
muiden 75 § :s;;ä tarkoitettujen osuuskunnan 
edllStajien toiminnassa. 

Jos kokouksessa te.hty päätös on yleis· 
lause1;:keen vastainen, voidaan tuomioistui
messa. vaatia päätöksen julistamista päte
mättömäksi sen mukaan kuin 92 § :  n peruste· 
luissa tarkemmin esitetään. I.Jisäksi ovat ne, 
jotka ovat myötävaikuttaneet päätöksen teke
miseen, vastuussa jäsenelle tai osuuskunnalle 
syntyneestä vahingosta, jos heidän on katsot· 
tava aiheuttaneen sen 1ahallisesti tai tör
keästä huolimattomuudesta. Tästä on sään
nös ehdotuksen 159 § : ssä. Mitättömyys. ja 
vahingonkorvauskannetta saa, asian laa
dlm mukaan, ajaa joko yksityinen jäsen tai 
osuuskunnan hallitus tai tämän jäsen. 

67 §. Koska edustajisto on elin, joka joko 
kaikissa tai joissakin <lSioissa käyttää osuus-



kunnan kokouksen sijasta jäsenten päättä
misvaltaa, on edustajiston kokouksesta oleva 
soveltuvin osin voimassa, mitä. osuuskunnan 
kokouksesta on säädetty (1 mom.) .  Tämä 
koskee sekä esillä olevassa että lakiehdotnk
sen muissa luvuissa osuuslnmnan kokouk
sesta annettuja säännöksiä. 

Edustajiston asemasta osuuskunnan ko
Imuksen sijasta toimivana elimenä johtuu 
edelleen, etJtei 59 § :  ssä olevaa Räänrnöstä, 
jonka mnkaan kymmenennellä osalla osuus
kunnan jäsenistöstä on oikeus vaatia ylimää
räisen 'kokouksen pitumistä, voida. soveltaa 
kysymyksen ollessa edustajistosta, vaan on 
vastaH.va oikeus oleva vain niillä, jotka ovat 
edustajiston jäseniä ja muodostavat tietyn 
osan, ehdotuksen mukaan neljänneksen sen 
jäsenmäärästä (2 mmn.). Tässä yhteydessä 
viitattakoon myös 98 § ,  ssä olevaan sään
nökseen. 

9 lnku. 

JJ nllil1ls ja hallintoneuvosto. 

Hallitt13 on osuuslnmnan välttämätön hal
linto- ja edusluselin. Ilman kaupparekiste
riin merldttyä, toimikelpoista hallitusta, ei 
osuuskunt.a voi jatkaa toimintaansa, varun 
se on vaadittaessa asetettava selvitystilaan 
(ks. 106 n .  

Osuuskunnan sääntöiJlin on otettava mää
räykset siitä, miten osuuskunnan hallitus 
järjestetään ja hinka pitkäksi ajaksi se vali
taan (5 § 5 kohta).  Säännöistä tulee siis 
ilmetä hal-Jituksen jäsenten lulnlmäärä ja hei
dän toimiaikansa. Yleensä hallituksessa on 
useita jäseniä, mutta ehdotuksessa ei aseteta 
estettä sellaisellokaan sääntöjen määräyk
selle, että haJlitnksessa on oleva vain yksi 
jäsen (vrt. 73 § ) .  

68 §. Hallituksen valitseminen on yleensä 
osuuskunnan kokouksen asiana. Säännöissä 
voidaan kuitenkin määrät..:1.., että vaalin toi
mittaa hallintoneuvosto (1 mom.) .  Niinikään 
voidaan sääntöihin ottaa määräys, että joku 
tai jotkut hallitnk.-,.."n jäsenistä, kuitenkin 
vähemmän iruin puolet, asetetaan muussa jär
jestyksessä (2 mom.).  l'ämän mnkaisesti 
voidaan oikeus joidenkin hallituksen jäsen
ten asettamiseen uskoa mm. valtion viran
omaiselle tai sellaisel'le useiden osuuskuntien 
muodostamalle, n8. korkeammanasteiselle 
OSUUSkllJ1Ill",lle, jossa kysymyksessä oleva 
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osuuskunta on jäsenenä. Täten tehdään mah
dolliseksi osuuskunnan toiminnan läheinen 
seuraaminen sen puolelta, jonka julkisen 
edun valvojana tai luotonantajana on olta.va 
tarkoin perillä siitä, miten osuusktmnan 
asioita hoidetaan. 

69 §. Pykälään sisältyy eräitä säännöksiä. 
hallituksen jäsenen kelpoisuusehdoista. Koska 
on tärkeätä, että hallitukseen saa 'kuulua 
,'ain täysivaltaisia henkilöitä, ehdotetaan 
tästä otettavaksi nimenomainen maininta la
kiiiIl. Periaatteena on myös oleva, että halli
tuksen jäsenten tulee olla tässä maassa asu
via Suomen kansalaisia. Nykyinen Wki on 
samalla kannalla. Osakeyhtiölain 34 § '" 
mukaisesti, jota on sovellettava myös osuus
kuntiin, on kuitenkin valtiOOleUYOstolla valta 
myöntää lupa siiheu, että -enintään kolman
nes hallituksen jiisenistä Sl:a olla ulkomaa
laisia tai ulkomailla asu via Suomen kansa
laisia. Vastaava siiii.n01ös on sisällytetty lalti
ehdotukseen. Tosin se soilcka, että ne sään
nökset, jotka sisältyvät 28 päivänä heinä
kuuta 1939 annettuun lakiin ulkomaalaisten 
sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja 
hallita ·kiinteää omaisuutta ja osakkeita, ei
vät ole sovellettavissa osuuskuntiin (vr!. 
edellä 2 § ,n perust.), samoin kuin sekin, 
etteivät osuuslnmnat ole lnonteeltaa.> pää
omayhtiöitii yaan henkilöyhteisöjä, saattaisi
vat antaa 'aihetta määrätä, ettei ulkomaa
lainen saisi milloinkaan olla osuuskunJna.n 
hallituksen jäsenenä. Komitea ei kuitenkaan 
ole katsonut tarpeelliseksi ehdottaa tässä 
kohden muutosta voimassa olevaan oikeuteen, 
koska ehdoton kielto estäisi ulkomaalaisen 
valitsemisen hallituksen jäseneksi silloinkin, 
kun hänen erityisen ammattitaitonsa vuoksi 
on perusteltua aihetta siihen, että hänelle 
varataan paikka osuuskunnan hallituksessa. 

70 §. Sääntöihin voidaan ottaa määräys 
siitä, että hallitukseen on valittava yksi tai . 
useampia varajäseniä. Heihin on 'Vastaavasti 
sovellettava, mitä osuuskuntalaissa on halli
t,"<sen jäsenistä sanottu. Varajäsenten tulee 
ottaa osaa hallituksen kokoukseen silloin kun 
tämii ei muutoin ole päätösvaltainen, mutta 
on hallituksen puheenjohtajan, mikäli mah
dollista, kl1tsl1ttava kokoukseen v31'ajäsenet 
toimimaan estyncellä olevan va.rsinaisen jäse
nen sijasta siinäkin tapauksessa, että tämän 
poissaolo ei aiheuta hallituksen päätös
valtaisuuden puuttumista (vrt. 74 § ) .  
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71 §. Pykälässä toistetaan nykyisen lain 
säänmös siitä, että hallituksen jäsen voidaan 
vapauttaa toimestaan, vailclmi hänoo tohni
kautensa ole päättynyt. Hallituksen jäsenen 
toimi on luottamustehtävän luontoinen, mistä 
johtuu, että hänet voidaan syytä ilmoitta
mattakin vapauttaa siitä. Kuitenkin tu
lee erotetulla olla oikeus saada osuuskun
nalta toimeen kuuluva palkkio myös jäljellä 
olemlta ajalta, "llei hänen viakseen voida 
lukea sellaista lainllnlyöntiä, jota voidaan 
pitää pätevänä aiheena toimesta -erottami
seen. Asian luonnosta johtuu, ettei tällaista 
oikeutta 'kuitenkaan voi olla 68 § 2 mom: ssa 
tarkoitetuilla, vaan. ainoastaan osuuskunnan 
elimen valitsemilla jäsenillä. 

72 §. Kun hallituksen jäsenen toimi jon
tuu kesken toimikautta avoimeksi vapautta
misen johdosta tai muusta syystä, on mui
den hallituksen jäsenten pidettävä huolta 
siitä, että uusi jäsen viipymä.ttä valitaan 
aikaisemman jäljellä olevlhksi toimikaudeksi. 
On siis kutsuttava kokoon osuuskunnan ko
kous tai tehtävä asiasta ilmoitus hallintoneu
vostolle, jos jäsen on tämäm. valittava. Sa
moin on meneteltävä siinä tapauksessa, että 
hallituksen jäsen asetetaan holhouksen alaJi
seksi tai muusta syystä menettää kelpoisuu
den toimeensa. Ylimääräisen kokouksen pi
tämistä uuden jäsenen valitsemlsta var1:.€m ei 
kuitenkaan ole syytä vaatia, jos hallitus jäl
jellä olevine jäsenilleen ja val'ajäsenineen on 
päätösvaltainen ja siihen edelleen ikuuluu 
vähintääm. ikolme jäsentä, niin että enemmis
tömuodostus on mahdollinen ja toimikelpoi
suu.s siten taattu. Silloin voidaan vaali siir
tää ajookohtaan, jolloin se muutoinkin olisi 
toimitettava. 

73 §. Tässä pykMässä on määräys siitä, 
että hallituksessa, johon kuuluu useita jäse
niä, tulee jonkun heistä olla puheenjohta
jana. Tämän asiana on huolehtia kokous
ten pitämisestä. Edelleen ehdotetaan mä ... 
rättäväksi, että hallituksen kokouksista on 
aina laadittava pöytäkirja, jonka puheen
johtaja todistaa oikeaksi, sekä että pöytäkir
jat on pidettävä numerojärjestyksessä ja 
hallituksen toimesta säilytettävä. 

74 §. Yleiseksi säännöksi on asetettava, 
että hallitus on päätösvaltainen vain �mn 
saapuvi!lla on enemmän kuin puolet sen 
jäsenten sääntömääräisestä luvusta. Jos hal-

lituksess� on kolme jäsentä, tulee siis ainakin 
kahden olla läsnä kokouksessa. Kun sanotuu 
määräyksen noudattaminen saattaa kohdata 
vaikeuksia, milloin hallituksessa on lukuisia 
jäseniä, ei määräystä voida säätää pakot� 
tavaksi, vaan on sallittava poiketa siitä 
sääntöihin otettavin määräyksin. Koska on 
paikallaan, että kaikki hallituksen jäsenet 
ovat tietoisia kokouksesta ja siinä käsiteltä
vistä asioista, olisi kuiterrkin, mikäli mahdol
lista, jokaioolle heistä ja tarpeen mukaan 
myös varajäsenilie, annett3Jv.a tieto kokmlk, 
sesta niin ajoissa, että heillä on tilaisuus 
osallistua asian käsittelyyn. 

Voimassa olevassa lrussa ei ole säännöstä 
äänestämisestä hallituksen kokouksessa. J 08 
omaksuttaisiin kanta, että osuuskunnissa, 
joi.den säännöissä ei ole nimenomaan mää
rätty, että päätökseksi tulee enemmistön kan
nattama mielipide, hallituksen kaikkien saa-

. puvilla olevien jäsenten tulisi olla yksimie
lisiå, tästä voisi aiheutua vaikeuksia halli
tuksen toiminnassa. Käytännössä yleensä 
katsotaankin, että saapuvilIa olevien jäsenten 
enemmistön mielipide riittää päätöksen syn
tymisen edellytykseksi. Komitean mielestä 
on laki laadittava tämän käsitystavan mu
kaiseksi, kuitenkaan tekemättä lakia tässä 
kohden ehdottoman pakottavaksi. Enemmis
töperiaatetta olisi siis noudatettava ei ainoas� 
taan osuuskunnan, vaan myös hallituksen ja 
vastaavasti hallintoneuvoston kokouksissa, 
ellei säännöissä ole muuta määrätty. Jos 
äänet IlnenevM tasan, olisi puheenjohtajan 
mielipide ratkaiseya. ArvaIla ei asioita voi� 
taisi ratkaista hallituksen eikä hallintoneu
voston kokouksissa. 

Säännöksiä relatiivisesta esteellisyydestä 
(54 § 1 mom.) on sovellettava myös halli

tuksen kokouksissa tehtäviin päätöksiin sekä 
asioita niissä muutoin käsiteltäessä. 

75 §. Osuusku1l1lan välttämättömänä ed'lls
tuselimenä hallitus käyttää osuuskulllllan 
puhevailtaa 1momioistuhlllissa ja viranomaisten 
luona sekä edustaa muutoinkin, siis sopimus
ten ja muiden oikeustointen tekemisessä, 
oSlluskuntaa. Säännökset päätösvaltaisul1-
desta ja päätöksen teosta (74 § )  koskevat 
myös sellaisia hallituksen päätöksiä, jotlka 
liittyvät ooustamistehtävän suorittamiseen. 
Välttämätöntä ei siis ole, että hallitus koko
naisuudessaan ottaa osaa edustamiseen, vaan 



edustajana toimii 'Päätöksen tehnyt hallitus, 
jolloin on tarvittaessa käytettävä todisteena 
pöytäkirjanotetta. Hallituksen ()hella on 
edustamisoikeus sillä tai niillä, joilla 76 § : n 
mukaan on oikeus merkitä osuusktU1!l1:aIl. toi
minimi. 

76 §. Koska hallitus huolehtii osuuskun
nan edustamisesta, on asianmukaista, että sen 
määl'ättävissä Oll, kenelle annetaan oikeus 
toiminimen kil·joittamiseen. Tässä pykälässä 
olevan säännöksen mukaan hallitus saisi siitä 
määrätä välittömästi lain nojalla. Kuitenldn 
\"oitaisiul tämä toimivalta säännöissä pidät
tää hallintoneuvostolle tai osuuskunnan ko� 
koukselle. Toiminimen kirjoittajaksi voi
daan valita joko hallituksen jäsen tai siihen 
kuulumaton henkilö, joka ei ole vajavaltai
nen. Jälkimmämessäkin tapauksessa lienee 
sallittava käyttää osuuskunman edustajana 
myös ulkomaa1aista, jos valtioneuvosto antaa 
siihen luvan. 

Oikeus toiminimell kirjoittamiseen voidaan 
antaa kahdelle tai useammalle siten, että 
nämä saavat lårjoittaa toiminimen vain yh
dessä. :L\Iitään muuta raj-Oitusta ei kauppa- • 
rekisteriin olisi sallitt:.wa merkitä. Niinpä ei 
voitaisi edustamisoikeutta rajoittaa vailll tiet
tyjä asioita kookevaksi. Jos tällainen rajoi
tus on otettu sääntöihin, sillä on sisäisen 
toimiohjeen luonne ja sen rilclmmiseen sisäl
tyvä toiilllivallan ylittäminen on merlcityk.se
tön kolmatta henkilöä kohtaam, joka on ()llut 
ohjeest.a tietämätön (chd. 82 § ) .  Myöskään 
ei tässä pykälässä tarkoitettua toiminimen 
kh'joittamisoikeutta voida myöntää siten, e.ttä 
siihen oikeutettu saisi sen merkitä vain 
yhdessä pl'okuristin kanssa (vrt. 77 § :  ää). 

trOS säännöissä on nyl-yisen käytännön mu
kaisesti määrätty, että ti-etyssä asemassa oleva 
henkilö, esim. hallituksen puheenjohtaja tai 
toimitusjohtaja, on oikeutettu merkitsemään 
osuuskunnan toiminimen, ei tällainen mää
räys sinänsä perusta häne'lle toiminimen kir
joittamisoikeutta kolmatta henkilöä kohtaan. 
Tällöinkin on sii. hallitnkoon päätöksellään 
erikseen myönnettävä tuollainen oikeus ja 
ihnoitettava siitä kaupparekistel'iin. 

Toiminimell kirjoittamisoi-lceus 'On aina pe
ruutettavissa. Peruuttaminen on sen. asia.na, 
joka on oikeuden antanut. Päätöksen tekemi
nen siitä kuuluu siis hallitukselle, ellei toimi
nimen kirjoittamisoikeuden myöntämisestä ole 
säännöissä muuta määrätty. Peruuttamisesta 
on tehtävä i1moitus kaupparekisteriin. Ennen 
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sellaisen ilmoituksen tekemistä voidaan pe
ruuttamiseen vedota vain sitä kohtaan, joka 
on ollut asiasta tietoinen. Muodollinen pe
ruuttaminen on tarpeen siinäkin tapauksessa, 
että se toimi osuuskunnassa, jonka perus

·teella joku on saanut oikeuden toiminimen 
merkitsemiseen, 'Päättyy. Vilpittömässä mie
lessä oleva kolmas henlcilö saa ailIta luottaa 
siihen, että kanpparekisteriin tehty merkintä 
kirjoittamisoikeudesta on voimassa, kunnes 
se on pel'uutettu (vrt. 164 § ) .  

77 § .  Oikeus toiminilnen kirjoittamiseen 
voidaan antaa myös prokuran muodossa. 
Prokl1l'amkin antaminem on kuuluva hallituk
selle, jollei sitä säännöissä ole pidätetty 
hallintoneuvoston tai osuuskunnan kokouksen 
tehtäväksi. 

Niinkuin kaupparekisteriasetuksen 25 § 
osoittaa, prokura voidaan antaa useille hen
kilöille siten, että he ainoastaan yhteisesti 
saavat käyttää sitä (kollektiiviprokura) .  Knn 
saattaa kuitenkin olla tarpeen, että pr<lku-
risti oikeutetaan kirjoittamaan tohninimi ai� 
noastaan yhdessä h�nkilön kanssa, jolle tä
män lakiehdotl1ksllifl 76 § :!Il ,mlk.an on an
nettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen, eh
dotetaan tästä otettavaksi säännös esillä ole
vaan pykälään (2 mom.) .  Säännöksestä tulee 
olemaan seurauksena, että tällainen toimi
nimen lrirjoittamisoikeuden rajoitus on mer
kittävä kaupparekisteriin, ja tulee sääamös 
siis osuuskuntien osalta luomaan poik1ke.uk:-
sen kanppaxekisteriasetuksen 30 § :  n mää
rä}'1ksestä, jonka mukaan kaupparekisteriin 
merkittävässä prokur3ssa ei saa kiinteistön 
luovutusta tai ldinnittämistä koskevan, sano-
tun asetuksen 24 § : tn  nojalla eri maininnat
takin sovellettavan rajoituksen ohella olla 
muuta rajoitusta kuin se, mikä johtuu kol
lektiiviprokuran antrunisesta. Koska Imuppa
l'ekisteriasetl1ksen 30 § :  ää olisi edeNeen sovel
lettava yleisenä säännöksenä ja siis toistai
seksi myös osaAmyhtiöihin nähden, on se tässä 
ehdotuksessa jätetty muodollisesti muuMa
mattc.'1, ja 011 puheena oleva poikkeus niin 
ollen johdettava yksinomaan esillä olevasta 
osuuskuntaJain säännöksei5tä. n 

78 §. Hallituksen tulee lOOiminnassaam 
noudattaa osullilkunnan k()kouksen ohjeita. 
Mutta tähän sen tehtäväm epäitsenäiseen 'Puo-
leen liittyy 'Velvollisuus omasta a:loitteesta . 

v;alvoa Qsuuslmnnan etua ja h'Oitaa sen asioita 
lam ja sääntöjen muka·am. Ha;llitus ei ole 
velvollinen eikä oikeutettukaan panemaan / 
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täytäntöön kokouksen päätöstä, joka on lain 
tui sääntöjen vastainen. Velvoitta.mattomia 
ovat paitsi sellaiset kokouksen päätökset, 
joita on pidettävä ilman muuta mitättöminä, 
myös moitt.eenvaraiset päätökset -eli ne, joi
den pätemättömyys riippuu siitä, noste
taanko mäiiräajassa kanno päätöksen julista
miseksi lam tai sääntöjen vastaisena päte
mättömäksi. �'loitteenvaraiset päätökset ovat 
kuitenkin sikäli erikoisasemassa, että ne käy
vät hallitusta velvoittaviksi, jos kannetta ei 
ole määräajassa nostettu. Mutta tästä sääJn
nöstä on syytä tehdä poilclreus kahden ta
pauksen varalta. Kokouksen moitteenvaraista 
päätöstä, jonka johdosta moitekannetta ei 
ole määrfulj"",a nostettu, hallitus ei laki
ehdotuksen mukaan saa panua täytäntöön, 
milloin se olisi ilmeisesti ristiriidassa osuus
kunnan edun kanssa tai päätöksen kautta on 
osuuskunnan jäsenten kustannuksella joNe
kulle hankittu ilmeisesti epäoikeutettuja 
etuja. IIallitukselle kuuluva velvollisuus va!l
V08, että osuuskunnan toiminta tapahtuu 
osuuskunnan j a  sen jäsenten edun mukai
sesti, saa täten erityisen kOl'ootuksen, ja halli
tuksen asema sen johdosta epäilemättä jon
kin ycrrau vahvistuu vastuun vastaavasti 
kasvaessa. 

Velvollisuus vaivoa kaikella huolella osuus
kunnan etna ja hoitaa sen asioita lain ja 
sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen ohjoi. 
den mukaisesti on oleva myös niillä oouus
kunnan edustajilla, joille hallitus on antanut 
toiminimen kirjoittamisoikcuden, ja vastaa
\'asti samoin kuin halHtuksell on näidenkin 
pidättäydyttävä noudattamasta lain tai sään
töjen vastaista kokouksen päätöstä. Asian 
luonnosta johtuu, että tässä tarkoitettu edus
taja on velvollinen toiminnassaan ottaJnarun 
varteen myös hallitukselta lain ja sääntöjen 
pujtteissa saamansa ohjeet. Erikoista sään
nöstä lläidcn edustajien cl'oamisoikeudesta, 
jos osuuskullilan kokouksen tai hallituksen 
päätöksen lain- tai sääntöjen vastaisuudesta 
syntyy erimielisyyttä, ei ehdotukseen <ile 
otettu, 'vaan määrä)'-tyisi eroamisoikeus sen 
mukaan, onko kysymys he.ukilös't..l" joka on 
hallituksen jäsenenä saanut toimiorimen kir
joittamisoikeuden, vai muusta. edustajasta. 
Edellinen voi vedote tämän pykäJlän 2 
mom: iin , jälkimmäisen eroamisoikeus taas 
riippuu yleisistä yksityisoikeudellista toimit
sijaa koskevista periaatteista. 

79 §. Kirjanpito Imuluu hallitnksen teh
täviin ja on sen suhteen sovellettava 6 päi
vänä heinäkuuta 1945 annetun kirjampito
lain säännöksiä nii&iä osuuskunn:issa, joihin 
nuo säännökset ulottuvat. Kun eräät osuus
kunnat kuitenkin jäävät kirjanpitolain ulko
puolelle, on kirjanpitoa koskeva säännös 
esillä olevassa pykälässä laadittn yleiseen 
muotoon sanomalla, että hallituksen on pidet
tävä huolta sellaisesta kirjanpidosta kuin 
osuuskunnan toiminnan laatu vaatii . 

. Tilikansittain laadittavasta tllinpäätöksestä 
ja sen antamisesta tilintarkastajilJe on sään
nös pykälän 2 mom :ssa; jonka yhteydessä 
on otettava huomioon säännökset 58, 86 ja 
91 § :ssä. 

80 §. Ednstamisoikeutta ,koskevista sään
nöksistä, jotka sisältyvät 75-77 § :  ään ja 
joissa on sovellettu periaatetta, ettei cdusta
misoikeutta voida kolmanteen henltilöön u.lot
tuvin vaikutuksin rajoittaa, mikäli sitä ei 
ole laissa erikseen myönnetty, on eroiett:liVa 
toimiohjeina noudatettavat määräykset tehtä
vien jakamisesta hallitu.lcsen jäsenten tai 

• hallitukseen kuulumattomien henkilöiden kes
ken. Mitä laajempi osuuskrunnan toiminta 
001, sitä enemmän käy tarpeelliseksi jakaa 
tehtävät nlin, että määrätyt toiminnanhaarat 
keskitetään tiety;n �enkilön johtoon toisten 
alojen rteas kuuluessa muiden johdettaviksi. 
Myöskin saattaa olla tarpeen asettaa erityi
nen herukilö hnolehtlmaan kaikista osuus
kunnan joulrsevista asioista (toimitnsjohtaja). 
Tällaiset tehtävien jaot koskevat toimivaltaa, 
mutta eiviit sinänsä tiedä edustamisoikeuden 
l'ujoittnm1-sta, joka mainitun yleisen säännön 
mukaisesti on oleva rajoi.ttamaton. Kol!rnan
nen henkilön etu vllatn, ettei hänen tarvitse 
ryhtyä kussakin yksittäistapauksessa tutki
marul, onko edustajan tekemä sopimus tai 
muu oikeustoimi sopusoinnussa häne:lIe usko
tuu toimivallan kanssa, vaan kolmannen 
henkilön täytyy voida luottaa siihen, että 
ne, jotka toimivat OSuuf3kunnan edus
tajina, suorittavat tehtävänsä heille uskotun 
toimi vallan rajoissa. Tähän ei aiheudu muu
tosta sen johdosta, että esillä olevassa pykä
lämä nunenomaa!ll lausutaan säännöissä voi
tavan määrätä tehtävien jakamisesta halli
tuksen jäsenten 'kesken tai tiettyjä asioita 
koskevan toiinivallan uskomisesta hallitnk
seen kuulumattomalie henkilölle. Sanottu 
seikka käy selväksi varsinkin vertaamalla 



esillä olevan pylleälän 1 mom: ia ehdotuksen 
82 § :  ssä olevaan, säännökseen, jossa on kysy
mys toimivallan ylittämisen merkityl<sestä 
osuuskunnan ja kolmannen henkilön 'Väli
sessä suhteessa. 

Sääntöjen nojalla tapahtuva tiettyjen asioi
den uskominen hallituksen jäsenen tai halli
tukseen kuulumattoman !henkilön hoitoon ei 
vapauta hallitusta velvollisuudesta valvoa 
sanottujen osuuskunnan asioiden hoitajien 
toimintaa. Hallitus on osuuskuntaa kohtaan 
vastuussa tämän valvontavelvollisuuden täyt
tämisestä samoin kuin siitä, että se on huo
lellisesti toimittanut henkilövalinnan. Ne, 
joille osuuskunnan asioiden hoitaminen sään-

- nöissä olevan määräyksen nojalla on uskottu, 
ovat puolestaan osuuskuntaa kohtaan vas
tuussa tehtävälL,ä huolellisesta täyttämisestä 
samojen perusteiden mukaan kuin hallituk
sen jäsenet. Tämä ilmenee ehdotuksen 
160 § :stä. Jos tehtävien siirtäminen on ta
pahtnnut sääntöjen antamatta siihen oikeutta, 
vastaa hallitus asioiden hoitajien siltä saa
mien tehtävien suorituksessa aiheuttamasta 
vahingosta siinäkiu tapauksessa, ettei halli
tuksen jäsenten vi aksi voida lukea laimin
lyöntiä heidän toimintansa valvomisessa. 

Esillä olevan pykälän 1 mom:ssa on kysy
mys sellaisesta tehtävien siirtämisestä, johon 
liittyy hallitukselle kuuluvan päätösvalla:n 
uskominen tehtävään määrätyUe. Eri ase
massa ovat toimeksiannot, joidcm johdosta 
toimeksisaaja ei käytä hallituksen päätös
valtaa, vaan toimii siviilioikeudelliselle toi
meksiantosuhteeLle ominaisi.n valtuuksin. 'l'äl
'laiset toimitsijat ovat hallituksen llIpu!aisia 
eivätkä sen sijaisia. Hallituksen jäsenet ei
vät ole velvollisia suorittamaan kaikkia osuus
kunnan hallintoon liittyviä tehtäviä henkilö
kohtaisesti, vaan voidaan sääntöjen vaikene
misesta huolimatta käyttää llIpuna muita hen
kilöitä ja tarvittaessa antaa näille vliltakirja 
toimia osuuskunnan puolesta. Hallitus on 
vastuussa ll1äideukin henkilöiden valitsemi
sosta ja heidän toimintansa valvomisesta ja 
ovat nämä puolestaan osuuskuntaa kohtaan 
vastuussa vahingosta, jouka he tehtäviään 
toimittaessaan aiheuttavat. Mutta heidän 
vastuunsa ei perustu osuuslrnntalain sään
nÖksll'll, varun' se määräytyy niiden periaat
teiden mukaan, joita muuto.in on sovellettava 
sellaiseen toimeksiantosuhteeseen, mistä kul
loinkin on kysymys. Toiselta puolen on huo-
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mattava, ettei osuuskunta ole kolmatta hen
kilöä kohtaan näid,>!> hallituksen apulaisten 
toimista vastuussa samalla tavoin kuin kysy
myksen ollessa hallituksen tai esillä olevasaa 
pykälässä tarkoitettujen osuuskunnan asioi
den hoitajien tekemisistä tai tekemättä jättä
misistä. 

Pykälän 2 mom: iin on otet.!u säånnös siitä, 
että hallitukselle, jenlca asiana toiminimen 
kirjoittamisoikeuden myöntäminen 76 § : n 
mukaan on, voidaan joko säännöissä tai ko
kouksen päätöksellä antaa ohjeita siIlii, 
kenelle oikeus toi.mlllimen kirjoittamiseen 
saadaan myöntää. Tällaiset ohjeet rajoitta
vat hallituksen oikeutta henkilövalintaan. 
Niistä ei voida sen enenunän kuin 1 mOIU:ssa 
tarkoitetuista tehtävien jakoa koskevista 
ohjeistakaan tehdä merkintää kaupparekiste-· 
riin. 

81 §. Yleislausekkeen sisältämää peri
aatetta, jouka mukaan osuuskurunan kokouk
sessa ei saa tehdä päätöstä, jolla siihen osal
listuvat jäsenet muiden jäsenten tai osuus
kunnan kustannuksella hankkivat itselleen 
tai toiselle ilmeisesti cpäoikeutettuja etuja, 
on vastaavasti sovellettava myös hallituksen 
jäseneen ja muuhun ehdotuksen 75 § :  ssä 
tarkoitettuun osuuskunnan edustajaan. Hei
dänkin on siis toiminnassaan pidettävä huolta 
siitä, ettei yleislausekkeen vastaista epäoikeu
tetlUl edlUl tavoittelua ,pääse esiintymään. 
Hallituksen jäseneen ja muihin kysymyk
sessä olcvlln edustajiin sovellettuna yleis
lauseke tietää velvoittavaa ohjetta, joka mää
rää toimivallan. Näin määrätyn toimivallan 
ylittälnisestä syntyy yleislausekkeen vastai
sesti toimineellc aina vastuu OsuuskuIlltaa 
!kohtaan, mutta osuus1mnnan ja !kolmannen 
heukilön välisessä suhteessa on sovellettava 
82 § :ssä lausutt1l8 ,periaatetta. 

82 §. ;O<iinkuin edellä 80 § :  n kohdalla jo 
on huomautettu, tu100 kolmannen henkilön 
saada luottaa siihen, että h.allituksen jäsenet 
ja muut osuuskunnan edustajat tehtä.viään 
suorittaessaan. pysyttelevät toimivaltansa ra
joissa. Osulu;kunnan säålltöjen määräyksistä 
ei tehdä merkintää· kaupparekisteriin, joten 
kolmannelta henkilöltä ei kohtuuden mukaan 
voida vaatia perehtymistä osuuskunnan sään
töjen ehkäpä hyvinkin monimutkaisiin ohjei
siin tethtävien jaosta tai muista toimivaltaa 
koskevista seikoista, kun hän aikoo tethdä 
sopimuksen tai muun oikeustoimen osuuskun-
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nan kanssa. Sitä nykyisen lain kannalta jos
kus esitett:rä tulkintaa, että osakeyhtiön 
rhtiöjäl'jestykscssä ja vastaavasti osuuskun
nan säännöissä oleviin, tehtävien jakoa kos
keviin miiäräyksiin voitaisHn vedota vilpittö
mässäkin mielessä olevaa !kolmatta henkilöä 
kohtaan, ei voida pitää hyväksyttävänä.  
Osuuskunta on lähempänä kärsimään seu
raukset toinuyallrun ylittämisestä)min kolmas 
henkilö, joka on toiminut vHpittömässä lrue
lessä. Sen vuoksi on esillä olevassa pykälässä 
'lausuttu, että hanituksen tai muun osuus
kunnan edustajan tekemä sopimus, vaikka 
OSl1USklUman puolesta toiminut onkin sen 
tehdessään mennyt toimivaltaansa uIOll.l.maksi, 
on osUUShtUltaa sitomaton vain, jos kolmas 
henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, 
että toimivalta ylitettiin. Sään!llös suojaa 
kolmannen henkilön luottamusta, kuitJenkaan 
aivan kokonaall vapauttamatta häntä tutiki
nllsvell·ollisuudesta. Jos kolmannen henkilön 
olisi sopimukscm. tal-,koituksesta tai muutoin 
olosuhteista pitänyt voida vaikeudetJta pää
tellä, että sopimus ei kuulu osuuskunnan 
puolesta toimineen tehtäviin, toimivaUan ylit
tämisecn "Voidaan häntä kohtaan vedota. Täl
lainen tubkimisvelvollisuus saattaa sym.tyä 
vain, hUl siihen on perusteltua aihetta esim. 
sen johdosta, että kolmas henkilö on ollut 
kauan liikesnhteissa osuuskunnan kanssa j a  
silloin tullut tietämään, miten tehtävät eri 
toimihenkilöiden kesken on jaettu. Jos joku. 
toimihenkilöistä tekee sopimuksen alalla, jolla 
aikaisemmin on osuuskunnan puolesta toimi
nut yksinomaan toinen henkilö, kolmannella 
saattaa, olosuhteista riippuen, olla syytä tie
dustella toimivallan perustetta. Mutta var
sinkin on kolmannella henkilöllä aihetta 
epäillä. toimivallan puutetta) jos sopimus 
koskee asiaa, jolla ei saata olla mit.1.äll teke
mL<:;tä osuuskunnan toimialan kanssa. 

83 §. Hallilllksen jäsenen ja muun 75 
§ : ssä tarkoitetun osuuslnUlllun edustajan toi
m.ivalta on nykyisessä laissa asetettu ja on 
vastaisuudessakin asetettava erityisten rajoi
tusten alaiseksi silloin kun kysymys on kiin
teän omaisuuden luovuttamiBesta tai kiinnit
täm.isestä saamisoo vakuudeksi. Näillä edus
tajilla ei tnle olla oikeutta ryhtyä scillaisiin 
toimenpiteisiin, ellei siihen ole annettu sään
nöissä valtuutusta tai osuuskunnan kokouk
sessa ole myönnetty siihen lupaa. Prdkuris
tin toimivaltuudesta puheena olevassa kohden 

säädetään kaupparekisleriasetuksen 24 § :ssä, 
ettei prokuristi saa luovuttaa päämiehensä 
kiinteää omaisuutta tai myöntää. siihen !lriin
nitystä, ellei häntä nimenomaan ole siihen 
valtuutettu. Tämä pl'okuristin valtuutus on 
merkittävä itse prokuraan, jota vastoin esillä 
olevassa pykälässä mainittu, hallitukselle tai 
muulle osuuskunnan edustajalle annettu val
tuutus on annettava erityisessä sääntöjen 
määräyksessä tai kokouksen päätöksessä. 

SääJmöissä annettu valtuutus voidaan muo
d""tella siten kuin tm'peelliseksi katsotaan. 
Mitä taas osuuskunnan kokouksen päätök
sellä myömlettävään lupaan tulee, näyttää 
olevan syytä määrätä, ettei lupaa voida an.- • 
taa kahta vuotta pitemmäksi ajaksi. Kun 
nykyisin vallitsee ICrimielisyyttä siitä, voi
daanko lupa Ikiinteistön luovuttaIniseen tai 
kiinnittämiseen antaa yleisvaltuutuksena, siis 
kysymyksessä olevaa kiillteistöä tarkemmin 
yksilöimättä, on komitea Pltänyt taJ.'Peelli. 
sena ratkaista asian nimenomaisella säännök
sellä siihen suuntaan, että sanotunlaincn 
yleisvaltuutus on oleva sallittu. 

Voimassa olevassa laissa ei ole mäiträtty, 
ebtä yhtiökokouksen lupa olisi hanldtt8lVa 
myös, kun luovutetaan tai lciinni1:etään sel
lainen toisen maalla oleva laitos, joka 
hallintaoikeuksineen maahan voidaan maan
omistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle 
henkilölle. Koska tällaisella ldinteistöntapai
sella omaisuudella kuitenkin saattaa osuus
lnmnalle olla yhtä tärkeä merkitys kuin var· 
sinaisella kiinteistöllä, ehdotetaan esillä ole· 
van pykälän säännökset ulotettavil<Si myös 
sellaista omaisuutta koskeviin . oikeustoimiin 
(2 mOln.) .  

Jos tiis3ä pykälässä mainittuja toimivalta· 
sääntöjä on loukattu, ei luovutus tai kUn
nitys ole piitevä, vaikka kolmas henkilö olisi 
oilmustoimen tapalltuessa ollut vilpittömässä 
mielessä. 

84 §. Voimassa olevan lain mukaisesti on 
jokaiselle hallituksen jäsenelle myönnettävä 
kelpoisuus vastaanotl>ul osuuskunnalle toimi
tettava haaste tai muu ihmoitus (1 mom.). 
Hallituksen tehtiiviistä valvoa laillisuuden 
noudattamista osuuslnuman toiminnassa joh
tuu, että sillä tulee olla mahdollisuus Illost.rua 
osuuskuntaa vastaan kanne osuuskurunan ko
kouksessa tehdyn päätöksen julistamisesta 
pätemättömäksi (vrt. 92 § ) .  Miten osuus· 

, 



kunta on tiillöin haastettava vastaajal<Ei, sel
viää esillä olevan pykälän 2 mom : sta. 

85 §. Osuuskuntaan voidaan, kuten ny
kyisenkin. lain mukaan, asettaa hallintoneu
vosto, jonka ensisijaisena tehtävänä on val
voa, että hallintoa hoidetaan sopusoinnussa 
laill ja sääntöjen sekä osuuskunnan !kokouk
sen ja hallintoneuvoston omien päätösten 
kanssa. Tämä hallintoneuvoston päätehtävä 
on nimenomaan mainjttu esillä olevassa pykä
lässä, josta samalla ilmenee, että säännöissä 
voidaan hallintoneuvostolle uskoa, paitsi hal
litukson vaalia, joitakin hallintoon Irnuluvia 
tehtäviä (2 mom. ) .  �fissään tapauksessa ei 
kuitenkaan hallintoneuvostoa voida oikeuttaa 
hallituksen sijasta edustamaan osuuskuntaa 
tuomioistuimissa ja viranomaisten luona tai 
sopimuksia tehtäessä eikä myöskään suoritta
maan 84 § :ssä tarkoitettuja paSiiivisia edus
tustehtäviä. 

Koska ehdotuksen mukaan hallituksessa ei 
välttämättä tarvitse olla useaJInpia kuin yksi 
jäsen, 011 ollut syytä nimenomaan esillä ole
vassa pykälässä mainita, että hallintoneuvos
tossa pitää olla vähintään kolme jäsentä, 
jolloin sillä on edellytykset toimia kollegisena 
elimenä enemmistöpäätöksiä tehden (1 mom . ) .  
Pykälässä on myös määräys siitä, että halli
tuksen jäsen ei saa samalla olla hallintoneu
voston jäsel100lä (3 mom. ) .  Jos sama henkilö 
olisj jäsenenä ei ainoastaan hallituksessa 
vaan myös halJ intollcuvostassa, jonka asiana 
on valvOlI hallituksen toimia, mOOlettäisi hal
lintoneuvoston tehtävä merkitystään. Vas
taava vaalikelpoisuuden rajoitus koskee sitä, 
jolle 011 uskottu osuuskunnan juoksevain 
asiain holJtrunineu. 

10 luku. 

'l'ilint a1'ka-stajat. 

NyJ..-yisessä ,laissa ei ole tarkempia sään
nöksiä osuuslnuman tilintarkastajien tehtä.
vistä, vaan ainoastaan määräys siitä, että. 
osuuskunnan säälmöissä on mainittava, miten 
osuuskunJIlan tilil as1rnt ja sen hallintoa tar
kastetaan . Osuustoimintalain 21 § 1 mOffi :ssa 
oleva viittaus osakeyhtiölain 26 § :  ään osoit
ta!a, että tilintarkastajat 011 valittava osuus
kunnan varsinaisessa kokouksessa. Jos kat
sotaan, että tämä viittaus tarkoittaa tätä 
säännöstä myös sen uudessa muodossa eli se1-
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laisena kuin se on 15 palvana marraskuuta 
1935 annetussa llcissa, on osuuskunnan "alit
tava vähintäiin kaksi tilintarkastajaa, koska 
osakeyhtiössiikään ei enää riitä yksi tilintar
kastnja, vaan heitä on oleva kakEi tai useam
pia. Mitä tulee osnkeyhtiö1aill sanotun sään
nöksen 2 mom : iin, jossa tietyn suuruiselle 
osakkeen omistajien vähemmistölle on annettu 
oikeus vaatia ns. vähemmistötilintm>kastajan 
asettamista, on selvää, ettei arlnakaan tätä 
säännöstä voida vastaavasti soveltaa osuus
kuntiin. JJakiehdotukseeukaan ei ole otettu 
vähemmistötilintarkastajaa koskevaa saan
nöstä, jollainen sitä vastoin on sisällytetty 
Ruotsin lakiin. 

86 §. Tilintarkastajat, joita tämän sään
nöksen mukaan tulee olla vähintään 'kaksi, 
valitaan osuuskumlan kokouksessa erikseen 
kutakin tilikautta varten. Niinkuin 58 § : stä 
ilmenee, vaali on varsinaisen kokouksen toi. 
mitettava. Kirjanpitolain 4 § 2 mom: ssa 
taas määrätään, että tili.kausi on kaksitoista 
kuukautta. Vain liikettä aloitettaessa, lope
tettaessa tai undelleen muodostettaessa ja 
tilikautta muutettaessa saa tilikausi olla sitä 
lyhyempi tai pitempi, l..-uitenkin eniutään 
kahdclcsantoista kuukautta. 

Tilintarkastajien ohella on srumalla valit
tava heille varamiehet, joita siis tulee niin
ikään olla vähintään kaksi. 

Tilintm�kastajie.n tehtävänä on ei alinoas
taan varsinainen tilien tarkastaminen, vaan 
on heidän asianaan tarkastaa myös osuus-
1rumlall hallintoa. Tämän mukaisesti tulee 
tilintarkastajien tilikauden ku1uessakin tar
peen mukaan seurata osuuskunnan toimin
taa ja heidän on, kuten 91 § : stä ilmenee, 
annettava tal'kastuskertomuksessaan lausunto 
siitä, miten osuuskunnan asioita on tilikau
den aikana hoidettu. 

YastaaIyasti samoin kuin 68 § :  n mukaan 
on asianlaita osuuskunnan hallituksen vaa
lin suhteen voidaan esillä olevan pykälän 
2 mom : n  mukaan osa tilintarkastajista aset. 
taa muussa kuin edellä mainitussa järjes
tyksessä, mikäli sääntöihin on otettu sitä kos
kova määräys. Näin asetettavia tilintarkas
tajia saattaa olla enintään puolet tilintarkas
tajien koko hwusta. Tässä 'kohdOOl säännös 
poikkeaa edellä mainitusta, hallitusta <koske
vasta säännökscstij, jonka mulroan vain 'Vä
hemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä 
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voidaan asettaa muussa järjestyksessä kuin 
osuuskunnan tai hallintoneuvoston päätök
sellä. Jos tilintarkastajia on kaksi, saadaan 
siis toinen heistä mäårätä asetettavaksi 
muussa järjestyksessä kuin osuuskunnan ko
kouksen päätöksellä. Tässä tarkoitettu tilin
tarkastajien asettaminen voidaan säännöissä 
uskoa esiIn. valtion viranomaiselle tai kor� 
keammanasteiselle osuusknnnalle. Sitä vas
toin ei sellaista tehtävää voida antaa hallinto
neuvostolle, koska hallintoneuvoston jäsen, 
niinkuin 85 § 4 mom: sta j a  54 § 2 mom: sta 
ihnenee, ei voi myöskään osuuskunnan ko
kouksessa osallistua tilintl1rkastajan vaaliin 
ja tämä este ensiksi mainitun säännöksen 
mukaan ulottaa vaikutuksensa hallintoneu· 
vostonkin kokouksiin. 

87 §. Varsinkin silloin, kun tilikautena 
on kalenterivuosi, saattaa syntyä tilamnc, 
jolloin tilintarkastaja mlitaan kesken sitä 
tilikautta, johon hänen tarkastustehtävänsä 
kohdistuu. Tästä huolimatta hänen on tar
kastettava osuuskunnan kirjanpitoa myös 
ennen vaalia kuluneelta tilikauden ",jalta. 
Sitä vastoin ei tilintarkastajalle kuuluvaa 
velvollisuutta tilikauden aikana seurata 
osuusktmnan toimintaa ja tarkastaa sen kir
janpitoa tietenkään voida täyttää jo kulu
neeseen aikaan nähden, vaan on tämä teh
tävä oleva edellisten tilintarkastajain asiana. 
Sen vuoksi esillä olevassa pykälässä lausu
taan, että milloin tilintarkastajat sääntöjen 
mukaan valitaan kesken sitä tilikautta, johoi! 
w·kastus kohdistuu, edelliseksi tilikaudeksi 
valittujen tilintarkastajien velvollisuudet jat
kuvat tilikauden päätyttyäkin, kunnes uusi 
tiliniarkastaja on valittu. Nämä tilintarkas
tajat ovat siis OSlluskuntaa kohtaan vastuussa 
sanottujen velvollisuuksien täyttämisessä hei
dän viaksoon ehkä jäävästä laiminJyönn istä. 
Uudet tilintarkastajat eivät ole tämän ajan 
osalta vastuussa crnullsta kuin kirjanpidon 
jälkitarkastuksesta. 

88 §. Hallituksen jäsentä koskevien kelpoi
suusehtojen mukaisesti ja mitään crikois
]uvastJa riippuvaa poikkeusta myöntämättä 
umsutaan esillä olevassa pykälässä, että tilin
tarkastajana saa olla ainoaa!aan Suomen 
kansalrunen, joka asuu vakinaisesti maassa 
eikä ole vajavaltaiJnen. Lisäkai hänellä tuloo 
olla sellainen kirjanpidon ja talondellis\en 
asiain tuntemus, mikä osuuskunnan toimin
nan laatuun ja laajuuteen nähden on tar-

poon, jotta hän pystyisi tehtävänsä asian
mukaisesti suorittamaan. 

Voimassa olevasta laista puuttuvat sekä 
osnuskuntien että osakeyhtiöiden osalta mää
räykaet tilintarkastajien esteelllsyydestä. 
Tilintarkastuksen luotettaVlluden takaami
seksi <>n kuitenkin tarpeen ottaa lakiin sään
nökaiä, jotka estävät käyttämästä tilintarkas
rojina henkilöitä, joiden ei voida olettaa 
suorittavan tehtäväänsä puolueettomasti. 
Nämä säännökset sisältyvät esillä olevan py
kälän 2 mom : iin neljään eri kohtaan jakau
tuen. 

Porussäännös <>n 1)  kohdassa, jossa lansll
taan se itsestään selvänä pidettävä sääntö. 
ettei tilintarkastajana saa olla se, joka on 
hallitukaen tai hallintoneuvoston jäsen tai 
jolle hallitus on uskonnt juoksevain asiain 
hoitruniscn tai muutoin määrätyn osan 11111-
linnosta, eikä myöskään se, jolle on uskottu 
osuuskunnan tilikil'jojen pitäminen, varojen 
hoito tai hoidon valvonta. Täydentävästi eh
dotetaan lausuttavaksi, ettei tämän säännök
sen mukaan estoollisenä 'Ole pidettävä ainoas
taan niitä, joilla tilintarkastajien vaalin ta
pahtuossa on sanotunlainoo toimi tai tehtävä, 
vaan myöskin niitä, jotka ovat olleet sellai
sessa asemassa tilintarkastuskautena tai sitä 
edeltäneenä tai sitä seuranneena tilikautena. 
Niinpä ei tilintarkastajana saa olla sc, joka 
on- ollut hallitu·kaen jäsenenä talxastuksen 
kohteena olevaa tilikautta lähinnä edeltä
neenä aikana, mutta eronnut sanotun tili
kauden alkaessa, eikä myöskään se, joka 
tosin ei ole ollut mainitussa asemassa sanot
tuna tilikantena tai sitä edeltäneenä aikana, 
mutta on tullut tuohon asemaan sanottua 
tilikautta seuraavaksi tilikaudekai tai sen 
osaksi, ja joka siis tavallisesti on hallituksen 
jäsenenä silloin kun tilintarkastus toimite
taall. 

Puheena olevan momentin 2) kohdassa 
määrätään, että estee1linen on myös se, joka 
on ",violiitossa edellä tarkoitettujen henki
löiden kanssa, siis esim. hallitukaen tai hal
lintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan tai 
kirjanpitäjän aviopuoliso. Edelleen ovat, 
kuten 3) kohdasta havaitaan, esteellisiä ne, 
jotka ovat suoraan ylen.-cvässä tai luenevassa 
sukulaisuus- tai lankoussuhteessa mainitussa 
perussäännöksessä tarkoitebtuun henkilöön. 
Hallituksen jäsenen isä tai äiti tai lapset tai 
hänen appensa tai lankonsa eivät siis kelpaa 



tililltarkastajiksi. Lisäksi määrätään, ettei
vät myöskään perussäännöksessä mainitun 
henkilön veljet tai sisaret saa olla tilintarkas
tajina. 

VillCloin on 4) Iwhtaan otettu määräys, 
ettei tilintarkastajaksi kelpaa se, joka on 
alistus- tai riippuvaisuussuhteessa 1) tai 2) 
kohdassa tarkoitettuun henkilöön, siis siihen, 
joka mainitaan perussäännöksessä tai joka 
on siinä tarkoitetun henkilön aviopuoliso. 
Alistus- tai riippuvaisuussuhde 3) kohdassa 
mainittuihin henkilöillin olisi sitä vastoin 
merkityksetön. 

Käytännössä on tavallista, että osuuskun
nan säännöissä määrätään joku tai kaikkikin 
tilintarkastajat valittaviksi henkilöistä, jotka 
korkeammanasteinen osuuskunta on kiinnit
tänyt palvelukseensa toimimaan jäsenosuus
kuntien tilintarkastajina. Sen henkilöpiirin 
rajoittaminen, josta tilintarkastaj!llt on valit
tava, sa!llttaisi edelleenkin tapahtua tällä 
tavoin. Siten valitut toimivat tilintarkasta
jina omall .. vastuullaan. Näyttää kuitenkin 
olevlUl syytä varata osuusknnnille mahd<>lli
suus toimittaa tilintarkastajien vaali siten, 
että tilintarkastajaksi asetetaan itse se yh
teisö, jonka tarkoituksiin kuuluu osuuskun
tien yhteisten tehtävien hoitaminen, mikäli 
sillä on erityinen tilintarkastusosasto 
(3 mom. ) .  Täten valittu yhteisötilintar
kastaja ffiuurau tehtäväful sopivan hen
ldlön toimittamaan tarkastusta ja yksi
kin tarkastuksen toimittaja olisi täl
löin katsottava riittäväksi. Näin maa
rättvvn sovelletaan tilinta.rkastajia ja heidän 
vast�;ntaan koskevia säännöksiä. Yhteisö on 
'kuitenkin tällöin oleva tilintarkastuksen t<>i
mittajan klUlssa yhteisvastuussa siitä vahin
gosta, jonka viimeksi mainittu on tehtäväs
säiln aiheuttanut. 

89 §. Tilintarkastaja <>n, vaikka hänen 
tehtilvänään ei olekaan hallinn<>n h<>ito vaan 
sen tarkastaminen ja siis hallinnon arvoste
leminen, kuitenkin osuuskunnan lu<>ttamus
mies, mistä johtuu, että hänet tulee voida 
milloin tahansa vapauttaa toimestaan. Va
pauttamisen tapahtuessa on tilintarkastajalla 
oleva samanlainen oiköus palkkion sarumseen 
kuin hallituksen jäsenellä vastaavassa ta
pauksessa. 

Pykälän 2 mom: iin on otettu säännös toi
menpiteisiin ryhtymisestä uuden tilintal1kas
tajan valitsemiseksi siinä t3ipauksessa, että 
tilintarkastaj1l.ll toimi joutuu kesken tili-

77 

kautta av<>imeksi tai hän menettäää kelpoi
suutensa eikä varamies voi astua hänen 
sijaansa. 

90 §. Hallitulrnen on niin hyvin tilikau
den päätyttyä toimitettavan tarkastuksen 
yhteydessä kuin myös tilikauden aikana ta
palltuvaa tarkkailua varten varattava tilin
tarkastajalle tilaisuus tarkastaa <>suuskumlan 
kirjoja, tiliaineist<>a ja muita tarpeellisia 
asiakirjoja. Muutenkin on hallituksen annet
tava tilintarkastajalIe kaikkea sitä selvitystä 
ja apua, jota hän tarvitsee tehw.'Vänsä suo
rittamiseen. rrämän mukaisesti on tilintar
kastajan käytettäviksi asetettlWa mm. lasku
apulaisia ja laskuk<>neita. 

91 §. Niinkuin 79 � 2 mom:sta ilmenee, 
on hallituksen >kultakin tilikaudelte annet
tava tilinpäätös tilintarkastajille viimeistään 
kuukautta ennen sitä kok<>usta, jossa se on 
esitettävä v»hvistettavnksi. Esillä olevan py
kälän mukaan taas tilinta�kastajien <>n 1Ul
nettava hallitukselle tilikautta k<>Skeva lrer
tomus osuuskulUJan hallinn<>sta ja tileistä 
vlimeistään viikkoa ennen sanottua kokousta. 
Säännönmnkainen tilinpäätöksen tarkastami
seen käytettävissä oleva aika <>n siis !wlme 
viikkoa ja hallituksella pu<>lestaan <>n viikk<> 
aikaa perehtyä tarkastuskert<>mukseen ennen 
sen esi1:tämistä kokoukselle .. 

Tämän pykälän 2,-4 momentissa. <>n tar
ketnpia määräyJo;iä siitä, mitä tal�kastuskerto
muksen tulee sisältäå. Nämä ohjeet ovat 
vallitsevan käytännön mukaisia. 

Pykälän 5 mom :ssa on erikoissäännös 
tilintarkastajan velvollisuudesta jäseuluette
lon ja eräiden sii'hen liittyvien asiakirjojen 
n<>jalla perehtyä jäsenten ja osuusmaksujen 
lukumäärään ja siinä tilikauden kuluessa 
tapahtuneisiin muutoksiin, milloin tarkastus 
koskee osuusktmtaa, jonka jäsenet ovat [isä
maksuvelvollisia. Tämä erikoistarkastus on 
tarpeen sen vuoksi, ettei jäsenluetteJoja 
muuttamalla päästäisi hävittämään todisteita 
sellaisten henkilöiden jäsenyydestä, jotka 
tilikautena ovat l-uuluneet osuuskuntalUl. 
Tarkastuksen helpottamiseksi on 27 § :  ään 
otettu säännös siitä, että osuuskunnissa, 
joissa on voimassa lisämaksuvelvollisuus, on 
jäsenet ja, jos lisämaksuvelvollisuus määräy
tyy osuusmaksujen luvun mukaan, myös 
nämä luetteloitava juoksevassa numerojärjes
tyksessä. Tilintru·kastaj an <>n puheena olevan 
tarkastuksen tul<>ksoota tehtävä tiJintarkas
tuskertomukscensa erityinen mC1'lkintä, jossa 
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todetaan, mikä on jäsenten ja, osnusmaksujen 
lnknmäärä toisaalta tilikanden alkaessa ja. 
toisaalta sen päättyessä. 

11 lnku. 

Osuuskunnan kokouksen päätöksen päte
nw.ttömyys. 

Voimassa olevan lain mukaan on osuus� 
kunnan kokouksen päätöksen pätevyyttä ar
vosteltaessa sovellettava osakeyhtiölain 30 § :  n 
säännöksiä. Sanotun pykälän 1 mom: n mn
karun päätös, joka on osuuskunnan kokouk
sessa. tehty vastoin lakia tai osuuskunnan 
sääntöjä, on tehoton osuuskunnan jäsentä 
vastaan, joka on vastustanut päätöstä tai 
muutoin voi näyttää, ettei hän ole ollut 
siihen osallinen. Osuuskunnan jäsenellä on 
silloin valta pyytää tuomioistuimelta tai ulos
otonhaltijalta päätöksen toimeenpanon kiel
toa, mutta välttämätöntä ei tämä viranomai
sen puoleen kääntyminen ole, jotta jäsen 
voisi estää häneen kohdistetun täytäntöön
panon, vaan hän 'Voi torjua sen tekemällä 
väitteen oikeudenkäynnissä. Saman pykälän 
2 mom:ssa annetaan jäsenelle, milloin pä� 
töstä asia,sta, joka on kuulunut kokouksen 
käsiteltäviin, ei ole tehty oikeassa järjestJ"k
sessä, myös oikeus vaatia uuden kokouksen 
kutsumista asian tutkimista varten, jolloin 
hän voi, "llei hallitus kehoitnsta n(>udata, 
kääntyä lääniuhallituks.n puoleen saadak
seen oikeuden itse kutsua kokouksen (31 § ) .  
Jos päätös taas on sellainen, ettei osuus
kunnan kokouksella olisi ollut valtaa sitä 
tehdä, on 3 mom: n mukaan jäsenellä oikeus 
tehdä kanne sellaisen päätöksen ja siihen 
pel'iustuvan toimenpiteen kumoamisesta tai, 
mikäli se ei saata tapahtua, siitä korvauk
sesta, joka on osuuskunllallo tuleva toimen
piteen tuottamasta vahingosta, ja vastaavan
lainen kannevalta.. on jäsenellä, jos laiton 
varojen jakaminen on tapahtunut ilman 
osuuslnulllan kokouksen päätöstä ja kokous 
on hylännyt tehdyn oikaisu vaatimuksen. 
Voiko osuuskunnan jäsen vaatia kokouksen 
päätöksen julistamista pätemättömäksi siinä 
tapauksessa, että päätökseen osallistuneet jä
senet ovat muiden jäsenten knBtanuuJrsella 
hankkineet itselleen tao tois.lIe ilaneisesti epä
oikeutettuja etuja, mikä kannevalta annet
tiin osakeyhtiön osakkeenomistajille 15 päi
vänä marraskuuta 1935 annetulla lailla (OYL 

30 § 4 mom. ) ,  ei ole selvää, koska osuus
toimintalain 21 § muodollisesti viittaa osake
yhtiölain 30 § :  ään sen alkuperäisessä muo
dossa (vrt. edellä 66 § ) .  

Krume, jota osakeyhtiölain 30 § :  ssä tar
koitetaan, on, mikäli se ei koske varojen lai
tonta jakamista, pantava vireille määrä
ajassa, säännöksen alkuperäisen sanamuodon 
mukaan vuoden kuluessa sen jälkeen, kun 
valituksenalaiuen päätös on pantu täytän
töön, ja 1935 vuoden lainmuutoksen jälkeen 
kuuden kuukauden kuluessa valitl1.ksenalai
sen päätöksen tekemisestä. Ouko tätä lain
muutosta sovellettava myös osuuskuntiin, on 
samasta syystä, mihin äsken viitattiin, jossa
kin määrm epätietoista. Eriäviä mie1ipiteitä 
on sitä paitsi esitetty siitä, onko määrä
aikasiilinnös ylipäätään sovellettavissa pykä
län 1 mom :ssa tarkoitettuun kieltovaatimuk
seen. 

Uutta lakia laadittaessa ei näytä mahdol
liselta pysyttää sääntöä, että jäsen voisi 
määräajasta riippumatta vedota päätöksen 
pätemättömyyteen, kun kysymys tule. sen 
täytäntöönpanosta häntä vastaan. Vaikka jä
seneltä moiteajan päätyttyä puuttuukin valta 
saada päätös tehottomaksi muita k;uiu häntä 
itseään kohtaan ja i)än siis tällöiu voi ainoas
taan torjua häneen kohdistuvan täytäntöön
panon, -aiheutuu sallotmllaisesta säännöstä 
1rnitenkin liian suurta epävarmuutta osuus
kunnan toiminnassa. Yleiseksi säännöksi 011 
pikemminkiu asetettava, että määräajan ku
luttua päätös virheellisyydestään huolimatta 
käy tehoisaksi kaikkia kohtaan, ellei kan
netta ole !Il.ostettu. Toiselta puolen ei  tätä
kään sääntöä voida. tehdä täysin poikkeuk
settomaksi. Jos päätös on sellainen, c.ttä se11 
noudattaminen olisi ilmeisesti ristiriidassa 
osuuskunnan edun l\1anssa, hallituksen velvol
lisuutena on jättää päätös täytäntöön pan'e
matta, vaildtei kukaan jäsenistä olisi nosta
nut kannetta sen julistamisesta pätemättö
mäksi. Tästä on otettu määräys ehdotuksen 
78 § :'ään. Toisissa tapauksissa ,taas päätök
sen pätemättömyys saattaa perustua sellai
siin seikkoihin, ettei voida ikatsoa jäsenellä 
olevan mahdollisuutta luopua vetoamasta 
niihin, jolloin pätemättömyyden toteaminen 
ei 'Välttämättä edellytä kannetta ja, jos kanne 
tahdotaan nostaa, mahdollisuus siihen on 
oleva avoinna erityisestä. määräajasta riippu
matta. Tällaisia päätöksiä nimitetään mität-



tömiksi erotukseksi muista eli moitteenvarai
sista päätöksistä. 

Eri menetelmiä on noudatettu moitteen
varaisten ja mitättömien päätösten välisen 
eron määrittelemiseksi. Sveitsin laissa on 
tyydytty ainoastaan antamaan säännös siitä, 
että kanne, joku. tarkoittaa osuuskunnan ko
kouksen päätöksen julistamista pätemättö
mäksi, on nostettam määräajassa, j a  jätetty 
kysymys mitättömistä päätöksistä laissa koko
naan säännöstämättä. Itailian laissa on sään
nös IInoiteoikeudcsta ja lLyhykäinen viittaus 
siihen, että päätÖll saattaa sen kohteen luvat
tomuuden tai mahdottomuuden takia olla 
mitätönkin. Ruotsin uuteen osuuskuntalakiin 
on seuraton sikäläistä osakeyhtiölakia, jota 
laadittaessa on kiinuitetty lmomiata Saksan 
osakeyhtiölakiin, sisällytetty toiselta puolen 
se yleinen sääntö, että kanne voidaan nostaa 
virheeIlisessä järjestyksessä syutyueen tai 
muutoin lain tai sääntöjen vastaisen päätök
sen julistamisesta pätcmättömäksi, j a  toiselta 
puolen erikoissiHintö, jonka mukaan kanne 
on pantava vireille määräajassa, jos se pe
rustuu siihen, ettei päätös ole syntynyt oi
keassa järjestyksessä tai että se muutoin 
loukkaa ainoastaan jäsenen oikeutta. Viimeksi 
mainittu sääntö sulkee piiriinsä niin suuren 
joukon piitemättömyystapauksill, että se käy
tännöllisesti katsocn on pääsäällnön asemassa. 

Komitean mielestä ei lainsäätäjä voi tyy
tyä runtamaan ainoastaan säännöstä siitä, 
että osuuslrunnan kokouksen päätöstä voidaan 
moittia määräajassa. Lainvalmistelukunta on 
vuonna 1914 valmistuneessa osakeyhtiölaki
ehdotuksessa tosin asetttIDut sille kannalle, 
ettei osakeyhtiölakiin voitaisi ottaa muun
laista säännÖlltä, koskapa ei ole mahdollista 
yksityiskohtaisesti määritellä, milloin yhtiö
kokouksen päätöksiä on pidettävä moitteen
\'araisina ja milloin taas ·mitättöminä. Tämä 
ll1ä�irittely kohtaakin sekä osakeyhtiöiden 
että osuuskuntien osalta suuria vaikeuksia 
eikä näytä oleval1 syytä pyrkiä antamaan 
asiasta tyhjentäväksi tarkoitettua säänuöstä 
siihen tapaan kuin on tehty Ruotsin j a  Sak
san osakeyhtiölaeissa. Mutta ohjetta anta
van, esimerkein valaistun säännöksen anta
minen ei liene vältettävissä. 

Ruotsissa omaksuttu järjestely perustuu 
siihen ajatukseen, että pätemättöminä määrä
aikaisesta moittaesta riippumatta on pidet
tävä päätöksiä, jotka ovat oikeudenvastaisia 
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sen vuoksi että niiden sisältö loukkaa muiden 
kuin niiden henkilöiden suojaamiseksi annet
tuja oikeussääntöjä, jotka päätöstä tehtäessä 
ovat osuuskunnan jäseniä, siis sellaisia osuus
kuntalain &1ännöksiä tai sääntöjen määräyk
siä, jotka tarkoittavat velkojien tai muun 
kolmannen henkilön tai muutoin julkisen 
edun suojaamista ja joita jäsenet eivät voisi 
yksimieliselläkään päätöksellä syrjäyttää. 
Kolmannen henkilön asemassa katsotaan täl
löin olevan myös osuuskunnan jäsenen, 
lnikäli päätös loukkaa hänelle säännöissä 
myönnettyä oikeutta ylijäämään tai muu
hun taloudelliseen etuun. lIfainitut näkö
kohdat ovat varteen otettavia. Näyttää kui
tenkin siltä, että puheena olevaan ryhmään 
kuulumattoinatkin ja siis osuuskunnan jäse
nen oikeuksien turvaamista tarkoittavat 
säännökset saattavat olla sellaisia, ettei niitä 
loukaten tehtyä päätöstä voida pitää päte
vänä, vaikkei llloitekannetta ale nostettu sen 
lyhyen moiteajan kuluessa, joka ehdotetaan 
säädettäväksi. Niinpä on katsottava, ettei 
Illoitcajan päättyminen ehdottomasti estä 
jäsentä vetoamasta päätöksen pätemättömyy
teen, joka perustuu siihen, että kokouksessa 
on päätetty asiasta, jota ei ole lainkaan mai
nittu kokouskutsussa, taikka siihen, ettei 
jäsen ole saanut kokouskutsua, milloin se 
sääntöjen mukaan on hänelle henkilökohtai
sesti toimitettava. Tällaisissa tapauksifJ3a ei 
tosin piiiitöstä voida pitää poikkeuksettomasti 
j a  pysyväisesti mitättömänä. Ellei jäsen saa
tuaan 'asiasta tiedon ryhdy viivytyksettä toi
miin kanteen nostamiseksi,> kokouksen päätös 
saattaa sanotun'laisesta virheellisyydestä huo
limatta jäädä noudatettavaksi, j a  niin voisi 
käydä myös silloin, kun ei ole oletet
tavissa, että päätöksen sisältö olisi tullut 
toiseksi jäsenen ollessa saapuvilla kokouk
sessa. Tämä seikat rajoittavat puheena ole
vissa tapauksissa syutyvän mitättömyyden 
vaikutuksia. :Mutta ne eirvät anna riittävää 
aihetta sellaiseen päätelmään, ettei jäsenen 
olisi ylipäätään sallittava vedota sanotunlai
sesta virheellisyydestä johtuvaan päätöksen 
pätemättömyyteen laissa säädetyn moiteajan 
päätyttyä. 

Viclä vähemmän soveltu.u moitcaikaa kos
keva säännös sellaisenaan noudatettavaksi 
silloin, kun kokoukson päätökson pätemättö
myys johtuu siitä, että säännöksiä määrä
enemrnistÖlltii on loukattu. Silloin ei oikeas-
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taan ole syntynyt mitään kokouksen paa
töstä, vaan päätösehdotus Oll, tarpeellisen 
enemmistön puuttuessa, katsottava hylätyksi, 
vaikka puheenjohtaja oukin erheellisesti to
dennut ehdotuksen .hyväksytyksi. Jos tällai
sen pöytäkirjaan virheellisesti merkityn pää
töksen johdosta pyydetään tehtäväksi mer
ltintä kaupparekisteriin, ei rekisteriviran
omaisen ole pyyntöön suostuttava silloinkaan, 
kun kannetta ei ole määräujassa nostettu. 
Vaikka jäsenen on, kun säännöksiä määrä
enemmistöstä 011 loukattu, äsken sanotun mu
kaisesti sallittava moiteajan päätyttyäkin 
vedota päätöksen mitättömyyteen, vaatii toi
selta puo1en kolmannen henkilön etu, että 
jäsenen sanottua oikeutta on erikoissäännök
sellä rajoitettava, jos päätös on sellainen, 
että siitä on tehtävä merkintä kaupparekis
teriin, ja tällainen merkintä on virheellisyy
destä huolimatta päässyt tapahtumaan. 

92 §. Yleinen säännös siitä, että osuus
kunnan tai hallituksen jäsen voi määräajassa 

. vireille pantavaIla kanteella moittia osuus
kunnan (tai edustajiston) k"kouksen pää.. 
töstä, joka on 'lain tai sääntöjen vastainen, 
on otettu tähän pykälään (1 mom.) .  Kanne 
voidaan perustaa päätöksen asialliseen sisäl
töön tai myös siihen, että se on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä. Aikaisempaan 
lakiin sisiiltynyttä säännöstä siitä, että osuus
kunnan jäsen voi, milloin hän katsoo päätök
sell syntyneen virheeIlisessä jfu'jestyksessä, 
vaatia uuden kokouksen pitämistä asian tut
kimista varten, ei ole ehdotettu lakiin otet
tavaksi, koska tällaista tarkoitusta varten 
59 § 1 mom: n säännös on katsottava riittä
väksi. 

Kannetta ajetaan osuuskuntaa vastaan. 
J 05 päätöksen perusteella, joka jäsenen kan
teesta kumotaan, hallitus on telrnyt sopimuk
sen kolmannen henkilön kanssa, käy 
sopimus osuuskuntaa velvoittamattomaksi, 
mikäli toimivallan ylittämistä koskevasta 
82 § :  stä ei muuta johdu silloin, kun 
kolmas heukhlö on toiminut vilpittömässä 
mielessä. Kuiteukin on huomattava, ettei 
jäsenen ja osuuskunnan välisessä jutussa 
annettu tuomio ole välittömästi oikeusvoimai
nen kolmatta henkilöä kohtaan, vaan on, jos 
tämä ldeltäytyy alistumasta tuomioon, asia 
eri oikeudenkäynnissä häntä sitovasti rat
kaistava. 

I Se seikka, että jäsen, joka panee kanteen 
vireille, on myötävaikuttanut päätöksen syn
tymiseen, ei sinänsä ole kanteen nostamisen 
esteenä. Eri asia on, että jäsenen sanotun
laisella myötävaikutuksella saattaa yksittäis
tapauksessa olla se merkitys, että hänen on 
siten katsottava luoplUleen kanteessa tarkoi
tetusta, hänen määrättävissään olleesta oikeu
desta. I ji :  � 

Moiteaika on kolme kuukautta luettuna 
päätöksen tekemispäivästä. Ellei moitekan
netta nooteta, päätöstä on noudatettava, kui
tenkin söllaisin rajoituksin, jotka johtuvat 
toiselta pu"len 78 § : n  1 mom:SSa lausutusta 
osuuskurunan edun vastaisen päätöksen täy
täntöönpanon kiellosta ja toiselta puolen 
siitä, mitä esillä olevan pykälän 2 mom: ssa 
sanotaan sellaisinaan mitättöminä pidettä,.. 
vistä kokouksen päätöksistä. 

Jos päätöksellä on loukattu 66 § : ssä 
olevaa yleislauseketta eli kieltoa tehdä 
osuuskunnan kokouksessa päätöstä, jolla 
päätökseen ooallistuvat jäsenet muiden jäsen
ten tai osuuskunnan kustannuksella hankki
vat itselleen tai kolmannelle· henkilölle ilmei
sesti epä'Oikeutettuja etuja, on huomattava, 
että tällainen päätös, mikäli siihen samalla 
sisältyy sellainen varojen jako, jota velko
jien oikeuden huomioon ottaen on pidettävä 
laittomana, pysyy yleensä pätemättömänä, 
vaikkei moitetta olisikaan määräajassa nos
tettu (2 mom.) .  Muissakin tapauksissa Y'leis
lausekkeen vastamen päätös saattaa olla sel
laisenaan mitätön. �1utta aina ei ole niin 
asian laita. Jos yleislauseketta on rikottu 
siten, että osuuskunnan omaisuutta on p� 
tetty myydä alihintaan jäsenille tai kolman
nelle henkilölle, tuollaisen kaupan ei tarvitse 
sisältää varojen laittamaan jakamiseen ver· 
rattavissa olevaa tointa, ja sen pätevyyttä 
011 silloin arvosteltava pykälän 1 mo
mentin mukaan, mikä merkitsee sitä, ettei 
päätöstä, johon kauppa perustuu, voida 
selittää pätemättömäksi, ellei moitetta ole 
määräajassa nostettu. Pitempi kanneaika on 
tällöin johdettavissa vain konkurssisäännön 
määräyksistä edellyttäen, että osuuskunnan 
omaisutls on päätöksen tekemisen jälkeen 
luovutettu konkurssiin, ja kannetta voi
vat niiden nojalla ajaa osuuskunnan vel
kojat. Vaikka moitevalta onkin, yleisen oi
keusvarmuuden etua ajatellen, oleva sano
tuin tavoin supistettu, ei siitä :kuitenkaan 



johdu, ettei osuuskunnan hallituksen jäse
neitä voitaisi 'Vaatia korvausta osuuskunnan 
jäsentä vahingoiitavan päätöksen täytäntÖön
panon johdosta, jos moitekanne on jäänyt 
määräaja.ssa tekemättä. Tätä edellyttää myös 
78 § :1I1  1 mom : ssa oleva säännös, jossa halli
tusta kielletään panemasta täytäll1töön sano
tunlaista päätöstä, vaikka moiteaika on kan
netta tekemättä kuLunut loppuun. Ellei hal
lituksen jäsenillä olisi mainittua vastuuta, 
menettäisi osuuskunnan kokoukseen kohdis
tettu yleislauscke melkoisen osan mel,kityk
sestään puheena oleviin tapauksiin sovellet
tavan moiteaikasäännöksen johdosta. Edel
lyttäen, ettei päätös sisällä sellaista itse 
osuuskuunan edun syrjäyttämistä, että sen 
täytäll1töönpano olisi katsottaya siitä syystä 
kielletyksi, vaan ainoastaan pääasiallisesti 
jäsentä vahingoittavan toimenpiteen, saat
taisi näet hallitus, jos moiteajan päättymi
nen poistaisi myös sen jäseniltä korvaus
vastuun, päätöksen täytäntöönpanoa Iykkää
mällä ja pitämällä muutoinkin päätökseen 
osallistumattomissa jäseniosä lyhyen moitc
ajan kuluessa vireillä käsitystä, ettei heidän 
etuaan ole kokoul<sen päätöksellä loukattu, 
määrätyiosä tilanteissa onnistua välttä
maan vastulUl tuollaisen ' päätöksen täy
täntöönpanosta. Vastuun olemassaolo on 
omansa luomaan osuuskunnan jäsenten kes
kuuteen turvallisuuden tunnetta ja siten 
tasoittamaan sitä päinvastaiseen suuntaan 
menevää vailru.tusta, mikä moiteaikaa kooke- . 
val1a säännöksellä, jolla pyritään enentä
mään luottamusta osuuskunnan ulospäin 
suuntautuvaan toimintaan, luonteensa mukai
sesti on. 

Pykäläll1 2 mom: ssa on kysymys mitättö
minä pidettävistä päätöksistä. Tämän lu
vun yleisperusteluissa jo on huomautettuJ 
eltei komitea pidä mahdollisena tyhjen
tävällä säännöksellä ilmaista niiden päätös
ten laatua, jotka ovat sellaisinaan, so. moite
kannetta määräajassa nostamatllakin, pätc
mättömiä. On tyytyminen vain eräin havain
nollisin esimerkein antamaan ohjausta lain 
soveltajalle ottamalla huomioon, -että esimerk
keinä mainituissa tapauksissa päätös on sään
nönmukaisesti mitätön. Tällaisina on mai
nittu päätös osuuskunnan varojen jakami
sesta laittomasti, 80. loukkaamalla velkojien 
oikeutta tai sellaista osuuskunnan jäsenen 
oikeutta, mitä turvataan velkoj"" oikeuden 
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tapaan (oil<eus hal1itula;sn Jasencn pall<
kioOll) vuotuiseen ylijäämään) , sekä edelleen 
päätös, jonka sisältö on ristiriidassa julkisen 
edun takia annetun säännöksen kanssa (esim. 
osuuskunta päättää ryhtyä harjoittamaan 
rikoslain vastaista toimintaa). Eräitä muita 
pykälän soveltamisalaan Ik:uuluvia, mutta nii
den laadun vuoksi laki tekstissä mainitse
matta jätettyjä tapauksi a  on käsitelty tämäll1 
luvun yleisperusteluissa. 

Joskus saattaa päätöksen mitättömyys ai
heutua samanaikaisesti useiden seikkojen vai
kutuksesta. Jos jäsencltä on evätty äänioi
keus kieltämällä tosiolojen vataisesti hänen 
jäsenyytensä, on tällainen päätös jäsentä 
kohtaan pysyväisesti mitätön loukatessaan 
hänen henkilökohtaista jäsenoikeuttaan, ja 
samwlla aiheutuu siitä, että muut kokouksen 
päätökset, joihin Hittyvääll1 ääll1estykseen 
häll1tä ei ole päiistetty osallistumaan, ovat 
katsottavat virheellisessä järjestyksessä syn
tyneiksi ja, riippuen asianhtmroista, mitättö
miksikin. 

Niinkuin tämän luvun yleisperusteluissa 
jo on huomautettu, ei se seikka, e.ttä. pää
töstä on esillä olevan pykälän mukaan pidet
tävä - sellaisenaan mitättömänä, merkitse 
sitä, että päätös olisi ehdottomasti ja pysy
väisesti pätevyyttä vailla. Erityisesti saatta
vat ne syyt, joiden johdosta päätös on kat
sottava virheellisessä järjestyksessä synty
neeksi, olla laadultaan sellaisia, että ne me
nettävät merkityksensä joko jäsenen jatku
van passiivisuuden ansiosta ,tai sen vuoksi, 
että virheellisyys, johtuessaan vain johonkin 
tai joihinkin jäseniin liittyvistä seikoista, on 
laadultaan sellainen, ettei päätöksen, kun 
sen muutoin saama kannatus otetaan buo
mioou,-voiaa katSOajääneen pätevästi synty
maftä-sellaisena 1.'uin se on tehty ja ilmenee 

Kokouksen pöytäki.rjasta. Mutta silloinkin, 
kun päätöstä on asiallisen sisältönsä vuoksi 
pidettävä mitättömänä, saattaa päätöksen 
pätemättömyys menettää merkityksensä jä
sentä kohtaan. Niinpä voi jäsen, jolta on 
laittomasti riistetty oikeus vuotuiseen ylijää
mään, erityisellä hyväksymisilmoituksellaan 
selittää tyytyväll1sä päätökseen, mikä merkit
see sitä, että häll1 osuuskunnan hyväksi luo
puu ylijäämään kohdistuvasta saamiseslaan. 
Tällainen luopuminen sitoo jäsentä ja häll1en 
oikeudenomistajiaan. Jos sitä vastoin varo� 
jen laiton jako tietää sitä, että jäsenille on 
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jaettu sellaisiakin osuuskwman varoja, joita 
ei lain mukaan olisi sannut jakaa jäsenille 
vaan jotka olisi ollut siirrettävä V'Rl'arahas
toon, on tuollainen päätös mitätön jäsenen 
mahdollisista hyväksymisilmoituksista r;;ppu
matta. �fitättömyyteen voivat vedota osu.us
ktmnan hallitus ja jösenet itsekin sekä osuus
lnmnan velkojat. 

Pykälän 3 mom:ssa on säännös sen 
tap;uksen . yaralta, että kokouksessa on 
miiäräenemmistösäännöksiä loukaten tehty 
päätös, joka koskee kaupparekisteriin mer
kittävää seikkaa. Tämän luvun yleisperuste
luissa mainituista syistä on päätös, jonka 
kokouksen puheenjohtaja on todennut syn
tyneeksi, vaikkei säännöksiä. määräenemmis
töstä ole noudatettu, oikeastaan pysyväisesti 
mitätön. Jos kuiteukin päätöksen johdosta 
on tehty merkintä kaupparekisteriin, vaatii 
kolmannen henkilön etu, että päätöksen 
piitemättörnyytecn ei voida enää sen jälkeen 
- mikäli kolmen kuukauden moiteaika on 
piiättYllyt - vedota viittaamalla siihen, ettei 
päätöstä ole kannattanut tarpeellinen määrä
enemmistö. Ruotsin laissa on vastaavanlai
nen säännös. 

93 §. Tuomio, jolla jäsenen osuuskuntaan 
kohdistamast. kanteesta kokouksen päätös 
julistetaan pätemättömäksi joko kokonaan 
tai osittain, on oleva voimassa niihinkin jä
seniin nähden, jotka eivät ole ajaneet kan
netta, ja nimenomaan siinäkin tapauksessa, 
että tuomio on kantecseen yhtymättömälle 

) jäsenelle epäed.ullinen esim. sisältäcssään 
� päätöksen julistamisen pätemättömäksi sen 
II johdosta, että päätöksellä oli tarkoitettu 
, tuottaa hänelle oikeudetonta etua kantajan 

kustannuksella. Koska tuomiolla on sano
mn1ainen vaikutus, johtuu siitä, että juttuun 
on kuultaviksi 1Sl!�ta)(l\ '!iIlakin ne osuus
lnuill�jas�t, jlillle )l!omio s"äättlt"'ä)lt'Ydä 
Vastmseksi. Tietenkin on 'tUomlOiIe, joka 
ännCtaa.llhallituksen jäsenen kanteesta, tun
nustettava yhtä laaja oikeusvoimavaikutus 
kuin äsken sanotun mukaisesti on sellaisella 
tuomiolla, jolla osuuskunnan jäsenen n08-
tuma kanne on hyväksytty. Onko kannetta 
ajettu moite- vai mitii.ttömyyskani-eena, on 
tuomion oikeusvoimavnikutukseen nähden 
merkityksetöntä. 

94 §. Kun jäsenen tai osuuskunnan etu 
saattaa vaatia, että sel1aisen. osuuskunnan 
kokouksessa tehdyn päätöksen täytäntöön-

pano, joka oletettavasti on lain tai säiintöjen 
vastainen, voidaan oikeuden päätöksellä kiel
tää ennen 'kuin kanteesta on annettu lopulli
nen tuomio, on tästä otett.u säännös esillä 
ruevaan pykälään. Mahdollisuutta hankkia 
täytäntöönpanokielto myös ulosotonhaltijalta 
ei niin ollen ole tarpeen varata. 

�iistä �'leisistä periaatteista, jotka ovat 
voimassa oilmudenkäynnin kuluessa annetta
vist.a, sen lopputuloksen turvaamista tarkoit
tavista väliaikaisista. ratkaisuista, johtuu, 
ettei myöskään mainitunl,aisesta kiellosta 
saada eriksoon vaHttaa. Kielto monee heti 
täytäntöön ja siitä voidaan tehdä valitus 
vasta sitten kun pääasiasta on annettu tuo
mio ja samassa järjestyksessä kuin muutok
senhausta tälläll on voimassa. Selvyyden 
vuoksi on esillä olevassa pykälässä nime.no
Illlaan huomautettu siitä, ettei erillisen vali
tuksen tekeminen ole mahdollinen. 

95 §. Kaupparekisterin jnlkisunste.htävän 
huomioonottaen on tarpeen, että tuomiosta, 
jolla osuuslnmnan kokouksen päätös juliste
taan mitättömäksi, annetaan viran puolesta 
tieto rekisteröimisvirastolle, milloin kokouk
sen päätös on sellainen, että siit;.;1. lain mukaan 
aiheutuu merkinnän tekeminen kaupparekis
teriin. Tiedoittamisvelvollisuus on voimassa 
riippumatta siitä, onko merkintä päte:mättö
män päätöksen perusteella tosiasiallisesti ta
pahtunut sUloin kun pätemättömyyskanteen 
hyväksyvä tuomio annetaan. V astaavan�ainell 
tiedoitus on annettava myös 94 § : ssä tarkoi
tetun kiellon johdosta. 

96 §. Kauppal'ekisteriasetuksessa sääde
tään rekistcröimisviraston tutkimisvelvol1i
suudesta ainoastaan, että. rekisteröiminen on 
evättävä, jos hakija ei ole noudattanut niitä 
määräyksiä, joita kutakin eri tapausta var
ten on säädetty (main. asetuksen 3 § ) .  Sano
tun tutkimisvelvol1isuuden on kuitCllkin jo 
nykyisin lain käytössä käsitetty ulottuyan pi
temmälle kuin pelkästään siihen, että tode
taan asiakirjat asianmu1 .. ."isesti aIJekirjoite
tuiksi ja " oikeiksi todistetuiksi sekä tarpeelli
set ilmoituksen liitteet annetuiksi. Rekiste
röimisviraston on tarkastettava asiakirjoja 
myös todetakseen, onko muutoin olemassa 
laillisia edeHytyksiä merkinnän tekemiseen, 
ja on reldsteröimisviraston siis kiinnitettävä 
huomiota myös siihen, onko osuuskunnan ko
kouksen päätös, johon rekiste.röimisilmoitus 
perustuu, syntynyt laillisessa järjestyksessä 



sekä muutoinkin lain mukainen. Tähän käsi
tyskantaan yhtyen lausutaan esill ä  olevassa 
pykälässä, ettei kaupparekisteriin saa tehdä 
merkintää päälöksen perusteella, jota 92 
§ : n  mukaan on pidettävä pätemättömänä. 
Jos päätös on sellainen, että kanne sen julis
tamisesta pätemättömäksi on pantava vu'cille 
määräajassa (92 § 1 mom.), ei rekisteröintiä 
kuitenkaan ole päätöksen pätemättömyyden 
johdosta evättiivä, jos kannetta ei ole mää
räajassa nostettu. 'fämä säännös ei koske 
päätöksiä, jotka on tehty määräenenunistö
säännöksiä laukaton, sillä 92 § 3 mom: n  mu
kaan ei kanno ole tällöin sidottu tiettyyn 
määräaikaan. 

12 luku. 

Vastwu.vapaus sekä osuuskunnan lukuun. 
ajettava kanne hallitusta, tilmtarkastajaa ja 

jäsenlii vastaa1/.. 

Osuustoimjntalakiin ei sisälly säännöksiä 
osuuskunnan jäsonten vähemmistön oikeu
desta estää vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle tai siillen liittyvästä oikeudesta 
ajaa hallitusta vastaan ikannetta korvauksen 
saamiseksi osuuskunnaJle sen johdosta, että 
hallinnon huolimnttomasta hoidosta on aihe
utunut 'Vahinkoa oSuuskullnalle. Kun osake
yhtiölakiin VUOllDa 1935 tehdyin muutoksin 
luotiin mahdollisuus vähemmistöoikeuksien (käyttöön osakeyhtiöiden piirissä, ei osuustoi
mintalalåa samalla muutettu, minkä vuoksi 
vastaavia oikeuksia ei kuulu osuuskunnan jä
senten vähemmistöllo. 

Osakeyhtiöissä osakkaiden etu vaatii vä
hemmistön oikeuksien turvaamista niiden 
yäiirinkäytöston ostiimiseksi, joihin osake
enemmistöii. hu1litsevan osakkaan tai osakas
ryhmän vaikutusvallan alaisena toimiva yh
tiön johto saattaa sY:Vllist�Tä turvatakseen 
yksipuolisesti cnemmlstöosakkeiden omista
jien taloudellisia etuja sellaisin toimenpitein, 
joista koituu vahinkoa yhtiölle. Ellei vähem
mistöosakkeidon omistajilla olisi nlitään mah
dolli,uuti a itsenäisesti päättää hallituksen har
joittaman hallinnon hyväksymisestä ja kor
vauksen vaatimisesta yhtiölle vahingosta, 
enemmistön tukemalla vallankäytöllä ei olisi 
yhtiön piirissä sellaista vastapainoa, joka olisi 
takeena yhtiön asioiden tasapuolisesta ja ko
konaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesta 
hoidosta. Klm oouusmaksujen muodossa ta-
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palltuvalla varojen sijoittamisella osuuskun
taan ei kuten osakeyhtiön osakkeen hankki
misella tarkoiteta välittömän taloudellisen. 
voiton saavuttamista, vaan ainoastaan sellai. 
sen' yhteistoiminnan edistämistä, josta jäse
net saavat etua käyttämällä kuLuttajina tai 
tuottajilla tai muulla tavalla hyväkseen 
osnuslnmnan palveluksia, ei voida olettaa 
osuuskuntain piirissä yhtä helposti kuin osa
keyhtiöissä muodostuvan sellaisia etuvasta
kohtaisuuksia, jotka ilmenevät vähemmistön 
soriona. Tätä on erityisesti omansa estämään 
se, ettei jäsenen äänivalta yleensä riipu hänen 
osuuksien.. (osuusmaksujensa) lukumää
l'Mtä, vaan on jokaisen jäsenen osalta yh " 
läinen. Siitä huolimatta ei voida jättää otta
matta lukuun mahdollisuutta sellaisten etu
ryhmien muodostumisesta osuusktmtainldn 
piirissä, että niiden kesken syntyy tal(}udelli
sen edun tavoittelua vastakkaisen ryhmä 
vahingoksi. Tähän katsoen on harkittava, 
eikö osakeyhtiöoikeuden alalla kehittyneitä 
vähemmistönsuojasäännöksiä olisi ainakin 
eräill kohdin ulotettava myös osuUSkuntiin. 

Jäsenten vähemmistön oikeutta suojall 
edeJ,lä 66 § :  n kohdaJla omaksuttavaksi ehdo 
tottu ns. ylei.lauseke, joka kieltää tekemäsf 
osuuskunnan kokouksessa päätöstä, millä jol
lekin jäsenelle tai kolmannelle henkilölle 
hankitaan osuuskunnan tai sen jäsenen kus
tannuksella ilmeisesti epäoikeutettuja etuja. 
Yleislausekkeen nojalla, jota myös hallitus 
on velvollinen omassa toiminnassaan nou
dattamaan (81 §) ,  saattaa yksityinenkin 
jäsen ajaa kannetta osuUSkuntaa tai sen hal
litusta vastaan (92, 159 § ) .  Mutta lisäksi 
on syytä ottaa lakiin säännöksiä siitä, että 
tietynsuurninen jiisenten vähemmistö voi 
käyttää enemmistön tahdosta riippumatonta 
tarkkailuvaltaa silloin, kun on lllääräajoin 
tehtävä päätös vastuuvapauden myöntämi. 
sestä osuuslnmnan hallitukselle. Vähemmis
tölle olisi siis varattava mahdollisuus estää 
vastuuvapaudon myöntäminen ja ajaa osuus
kunnan hallitusta vastaan korvauskannetta 
sen johdosta, että osuuslnmta on kärsinyt 
vahinkoa Jlallinnon huolimattoman hoidon 
johdosta. Tällaista "annetta - ei tarvitsisi 
perustaa yleislauseklmen rikkomiseen, vaan 
se voitaisiin nostaa sillä perusteella, että. 
osuuslmnnan asioita on yleensä hoidettu Illii
den velvollisuuksien vastaisesti, jotka laissa 
tai säännöissä on hallitukselle pantu. 
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97 §. Tämän pykälän mukaan saa osuus
h.-unnan jäsenten viihemmistö, joka edustaa 
vähintään neljättä osaa osuuskunnan jäsen
ten ko.ke äänimiiärästä, oikeuden estää 'V8S
tuuvapauden myöntämisen hallituksen jäse
nelle. Jos kysymys on edustajiston kok()uk
sessa tehdystä päätöksestä, on vastaava 
oikeus neljännellä osalla edustajiston jäseniä . 

Osakeyhtiölain 26 a) § : n  mukaan vastuu
vapaus en aina katsottava myönnetyksi 
enemmistöpäätöksin, vaikka tietynsuuruinen 
osakkeenomistajien vähemmistö on sitä 
lwkouksessa vastusta:nut. Mutta tällä vähem
mistönä on oikeus vastuuvapauden myöntä
misen estämättä ajaa kannelta hallitusta 
vastaan toimenpiteestä tai laiminlyönnistå, 
jonka johdosta samansuuruinen vähemmistö 
on yhtiökokouksessa vastustanut vastuUV'll
pauden myöntämistä. Lakiehdotuksen mu
tkaan vähemmistön vastustus sitä vastoin tie
tää, ettei mitään vastuuvapau'tta katsota 
myönnetyksi. Ruotsin laki on sekä osake
yhtiöiden että osuuskuntien osalta samalla 
kannalla. 'l.'ätä käsitystapaa on pidettävä 
tyydyttävämpänä kuin osakeyhtiölaissamme 
omaksuttua, joka johtaa siihen, että vähem
mistönä on 'kannevalta huolimatta vasluu
yapauden myöntämisestä. Vaikka lakiehdo
tuksen mukaan vähemmistön vastustus 
aikaansaa sen, että vastuuvapaus on kat
sottava cvätyksi, on tämä vaikutus kuioon
kin oleva riippuvainQIl siitä, nostetaanko 
määräajassa, ehdotuksen mukaan kuuden 
kuukauden kuluessa kokouksesta, hallitnksen 
jäsentä vastaan kanne häneD; hallinnostaan 
kysymyksessä olevana tilikautena. Ellei kan
netta tämän ajan kuluessa nosteta, on mää.
l'äajan päättymisellä sama vaikutus kuin 
vastuuvapauden myöntämisel1ä. Samoin me
n.ettää enemmistön piiättämä vastuuvapau
den epääminen merkityksensä, ellei kannetta 
sanotussa ajassa nosteta. 

Pykälän 3 mom: ssa mainitaan tapaukset, 
joissa kanne hallituksen jäsentä vastaan voi
daan nostaa vastuuvapauden estämättä, joh
tukoonpa vastuu vapauden saaminen positii
visesta päätöksestä tai siitä, että äsken mai
nittu määräIDka on päättynyt kanteen tule
matta vireille. Tätä säännöstä laadittaessa 
Oll otettu huomioon osakeyhtiölain 26 a) § 
4 mom., jota kuitenkin on täydennetty Ruot
sin lain mukaisesti. Osakeyhtiölain sanotun 
säännöksen mukaan vastnuvapauden myön-

täminen ei estä hakemasta hallitukselta 
korvausta toimenpiteen johdosta, joka ei käy 
ilmi yhtiökokoukselle esitetystä tilil,-tä tai 
tarkastuskertomultsesta. Ehdotnksessa on 
sitä vastoin omaksuttu se kanta, ottä tuo 
laajennettu kannevalta koskee vain sellalsia 
toimenpiteitä, joihin ryhtymisestä tai joiden 
merkityksestä osuuskunnalle hallitus tai hal
lituksen jäsen on tahallaan tai huolimatto· 
muudesta antanut olennaisesti virheellisiä 
tai muuten puutteellisia tietoja kokoukselle 
tai tilintarkastajalle. Sisältyvätkö nämä 
tiedot tilinpäätökseen tai kirjanpitoon vai 
onko ne annettu muulla tavoin, on yhden
tekevää. Säännöstä rikokseen perustuvasta 
kanteesta on niinikään täydennetty huomau
tuksella, ettei kannetta voida nostaa, jos 
myönnetty vastuuvapaus on ilmeisesti tar
koittanut myös sellaista menettelyä. Tämä 
edellyttää, että menettely on ollut kokonk
sen tiedossa. Vastuuvapauden rnyöntämi
sellä tarkoitetaan tässä tapauksessa lähinnä 
enemmistön kannattamaa päätöstä. Kuiten
kin on säännöstä sovellettava myös siinä 
tapauksessa, että sellainen vähemmistö, kuin 
edellä on sanottu, ei ole määräajassa nosta
nut kannetta hallitusta vastaan, vaikka 
enemmistö on myöntänyt vastuu vapauden 
kokouksen tiedossa olleen, rikollisena pide
tyn toimenpiteen johdoota. Vähemmistön 
on tällöin katsottava yhtyneen enemmistön 
käsitykseen siitä, että vastuuvapaus on 
myönnettävä, edellyttäen, että enemmistö on 
ilmeisesti tarkoittanut antaa anteeksi menet
telyn. 

98 §. Vähemmistön oikeus kanteen ajami
seen hallituksen jäsentä vastaan todetaan 
esillä olevassa pykälässä. Aika, jonka ku
luessa kanne on nostettava, on mainittu 97 § 
2 mom : ssa, ja edellyttää esillä oleva pykälä, 
että kanne on tehtävä ennen siinä mainitun 
ajan päättymistä. Pykälän 2 mom. vastaa 
osakeyhtiölain 26 d) § 1 mom :n toista lau
setta ja 3 'Il1om. saman pykä:län 2 mom: ia. 

99 §. Tämän pykälän 1 mom : ssa anne
taan vähemmistölle oikeus nostaa korvaus
kanne myös tilintarkastajaa vastaan. Kanne 
on pantava vireille ennen kuin kaksi vuotta 
on kulunut siitä osuuskunnan kokouksesta, 
jossa tilintarkastuskertomus on esitetty. Py
kälän 2 momenttiin taas on otettu säännös 
määrä ajasta, jonka kuluessa 159 § :  n nojalla 
osuuskunnan jäsentä vastaan ajettava kor-



vauskanne, kun se nostetaan osuusktmllan 
puolesta, on pantava vireille. Osuuskunnan 
jäsente.n vähemmistö ei tässä tapauksessa voi 
esiintyä kantajana. 

100 §. Kun ""uuskunta asetetaan !roll
kurssiin, on velkojilla oikeus ajaa hallituk
sen jäsentä vastm.tn kOl'vauskannetta osuus
kunnan hallinnosta. Jos osuuskunnan kon
kurssi alkaa tietyn ajan kuluttua siitä ko
kouks:esta, jossa tilinpäätös on esitetty, on 
velkojihle myönnettävä oikeus nostaa koI'
vauskanl1c sen estämättä, että vastuuvap'aus 
on myölll1Ctty tai laissa kanteen nostamista 
varten säädetyn ajan päättyunisen johdosta 
katsottava myönnetyksi. Voimassa oleva laki 
on periaatteellisesti samalla kannalla (OTL 
25 § ) .  Esillä olevan pykälän mukaan vas
tuuvapauden myöntäminen menettää \-e.lkojia 
kohtaan merkityksensä, jos konklU'ssi syntyy 
kahden 'Vuoden kuluessa edellä mrunitusta 
kokouksesta. Nykyisessä laissa mainittua 
aikaa, yhtä 'VUotta, on pidettävä liian 1y
hycnä. Sanotun kokouksen suhteen on muu
toin huomattava, ettei kysymykse.n vastuu
yapanden myöntämisestä ole tarvinnut tulla. 
siinä lopullisesti ratkaistuksi, vaan riittää, 
että siinä on esitetty tilinpäätös vastuuvapau
den myölltäanistä varten. 

Konkurssiin asetetun osuuskwman ,'elko
jille myönnetään 2 mom: ssa oikeus korvaus
kanteen ajamiseen tilintarkastajaa vastaan, 
jos osuuskunta joutuu konkurssiin ennen 
kuin kaksi vuotta on kulunut siitä osuuskun
nan kokouksestaj jossa tilintarkastuskerto
mus on esitetty. 1Iyöskin voi konkurssi
ha1Jinto ajaa osuuskunnau jäsentä vastaan 
159 § :  ssä tarkoitettua 'kannetta, jos osuus
kunta on joutunut konkurssiin 99 § 
2 mom : 88a mainitun ajan kuluessa. 

Tämän pykälän 1 ja 2 lllom :SSa mainitut 
määräajat koskevat kanteen aineellisia ooe1-
lytl"ksiä. Mikäli nämä ovat olemassa, on 
kanne pantava vireille ennen kuin kuuka.usi 
on kuLunut valvontapäivästä (vrt. OTL 25 § )  
tai, jos osuuskunnan lukuun ajettavan kan
teen määräaika 97 ja 99 § : n mukaan las
kien ei silloin vielä ole kulunut loppuun, 
euuen tämän ajan päättymistä. Viimeksi 
mainitulLa säännöksellä tarkoitetaan suoda 
velkojille siinä tapauksessa, että konkurssi 
on alkanut lyhyen ajan knluttua kysymyk
sessä olevasta osuuskunnan kokouksesta, tilai
suus käyttää hyväksMn ,konkurssista riippu-
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mawnta määräaikaa, jottei kanneaika tässä 
er.ikoistapauksessa päättyisi aikaisemmin kuin 
se aika, jonka kuluessa osuuskunnan halli
tuksen olisi ollut nostettava kanne. 

101 §. Hallituksen jäseneen kohdiBtetmva 
kauno on luonteeltaan henkilökohtainen ja 
sitä on oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 
1 § :  n mukaan ajettava hänen koti paikkansa 
oikeudessa. Koska hallituksen jäsenellä saat
taa olla kotipaikka toisella paikkakunnalla 
lenin osuuskunnalla ja on tarkoituksenmu
lmista, että kOl'vanskannetta voidaan, jos 
kantaja niin tahtoo, tiillöinkin ajaa osuus
lrunnan kotipaikossa, jossa todistajiell kuu
lustelu on vähimmin kustannuksin toimitet
tavissa, on pykäHUin otettu tämän mukainen 
SäänllÖS va1innnisesta oikeuspaikasta. Osuus
kunnan kotipaikan oikeus saisi käsitel1ä myös 
korvausvaatimuksen, jota ajetaan rikoksen 
perusteella. 

13 luku. 

Selvitystaa. 

Voimassa oleva laki ei nimenomaan mai
nitse osuuskurulan selvitystilaa (likvic1atio) .  
::\Intta kun siinä siiädetään, että laissa tai 
säännöissä määrätyn pUl'kautunUspcl'.tlsteell 
ilmaantuessa tai jäsenten muutoin päätc.ttyä 
purkaa osuuskunnan on �1aettava 'VUosihaaste 
osuusknnnan velkojille ja velka maksettava 
sekä jäljellä olevasta säästöstä, mikäli sitä 
l'iittä.ä, suoritettava takaisin osuusmaksut ja, 
jos vielä sen jälkeen on säästöä, jaettava 
tämä jäsenten kesken tai käytettävä osuus
kunnan pu..rkauhlmisen varalta määrättyyn 
tarkoitukseen (OTL 26 §) ,  osoittaa tämä 
lain edellyttävän selvitystilaa. Osuuskunta 
ei lakkaa olemasta vielä sen kautta, että pur
kautumisper.uste on ilmaantunut tai muutoin 
on tehty päätös sen purkamisesta, vaan se 
jatkaa olemassaoloaan se.I.vitystilassa olevana 
osuusknntana. Selvitystilaan liittyviä toi
menpiteitä ovat edellä mainitut vuOBihaaste, 
velan maksaminen, osuusmaksujen palautus 
sekä jäännösvarojen jakaminen tai erityiseen 
tarkoitukseen käyttäminen, minkä lisäksi 
tulee omaisuuden tal'peenmukainen rahaksi� 
muutto selvityksen toirrneenpanoa varten. 
;\1inä hetkenä selvitystila on katsottava alka
vaksi, ei nimenomaan näy laista. Oikcana 
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lienee pidettävä käsitystä, että selvitystila 
alkaa niissä tapauksissa, joissa siitä tehdään 
päätös osuuskunnan kokouksessa, välittö
mästi sen jälkeen. Milloin taas kysymys on 
osuuskullnan pakollis9Sta purkautumisesta eli 
siitä tapaukSesk'l, että osnuskunnan on lain 
tai sääntöjcnsä määl'iiyksen mukaan pUl'kau
duttava, selvitystila ei tietenkään ala heti 
sinä hetkenä, jona purkautumisperustc on 
ilmaantunul. Jos osuuskullnan kokous 1ain 
määräystä noudattaen päättää purkaa osuus
kUllUaJl, on selvitystilan katsottava tällöin 
alkaneen. Jos taas kokous ei tee tällaista 
päätöstä, on hallituksen asiana ryhtyä toi
miin osuuskunnan purkamiseksi (OTL 24 § ) .  
Tässä ta.panksessa on selvitystilan alkukoh
tana llähtävästi pidettävä sitä hetkeä, jolloin 
oikeus hall ituksen pyynnöstä päättää antaa . 
vl10sihaastcen osuuskunnan 'Velkojillc. 

Vielä on voimassa olevan lain säännök
sistä mainittava, että osuuskunnan pUl'kau
tnmispäätöksestä on ilmoitettava kauppare
kisteriä pitä\�älle viranomaiselle (asetus 
kaupparokisteristä ja toiminimestä, 19 § ) .  
Vuosihaastecsta taas on oikeuden toimesta 
lähetettävä tieto rekisteröimisvirastolle kaup
parekisteriin merkitsemistä varten (vrt. sa
notun asetuksen 20 § ) .  Näiden määräysten 
johdosta osullsktmnan selvitystila tulee mer
kityksi julkiseen rekisteriin, jolloin sen kat
sotaa11 tulleen kolmannen henkilön tietoon. 

Säännöksiä erityisten selvitysmiesten aset
tamisesta ei osuustoimintalakiin sisälly. Sen 
yuoksi lienee katsottava, että pe&ln selvityk
sen toimeenpano on hnl1ituksen asiana, ellei 
kokous ole valinnut muita henkilöitä toimi
maall selvitysmiehinä (vrt. osakeyhtiölain 
43 § 2 mom. ) .  

Nykyisin -voimassa olevat määräykset 
OsuusbUlnun selvitystilasta ovat varsin puut
teelliset. Vail<ka selvitystilaa eclellytetään
kin, ei ole tarkempia määräyksiä edes selvi
tysmiooten asettamisesta, ja mikäli muita 
asiaa koskevia säännöksiä on, ne ovat liian 
;dimalkaisct. Niinpä jää epätietoiseksi, voiko 
oikeus muutoin kuin v.uosihaastepäätöksin 
määi'ätä. sel,itystilasta siinä tapauksessa, että 
osUnsktulta, jonka on lain tai sääntöjen 
mukaan pUl'kal1dl1ttava, laiminlyö selvityksen 
jatkamisen. Säännöksiä ei ole siitä, saako 
velkoja tai muu kolmas henkilö, jonka 
oikeutta asia koskee, tehdä vaatimuksen 
osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan, 

milloin osuuskunta on lain tai sääntöjen 
mukaan purettava eikä osuuskmman hallitus 
ryhdy asiassa mihinkään toimenpiteisiin. 
Määräykset tilintarkastuksesta selvitystilan 
aikana puuttuvat kokonaan. Liioin ei ole 
määriiyksiä selvityksen toimeenpanosta huo
lehti vien henkilöiden tilinteosta tai heidän 
tilinsä moittimisesta. Selvitystilan keskeyt
tämistä ei m�Töskään ole säännöstetty. Ko
mitea on sen tähden pitänyt välttämättö
mänä, että osuuskunnan selvitystilasta anne
taan nykyistä täydellisemmät säännökset. 
Lakiehdotusta laadittaessa on kiinnitetty 
huomiota niiliin selvitystilaa �wskeviin mää
räyksiin, jotka sisältyvät vakuutusyhtiöitä 
ja pankkeja koskevaan lainsäädäntöömme 
seldi Ruotsin Jakiin, jossa omaksuttua järjes
telmää on kaikin pääkohdin seurattu. 

Selvitystilaa koskevjen säännösten täyden. 
tämincn tekee mahdolliseksi järjestää myös 
kys,vmyksen siitä, miten kaupparekisteristä 
saadatUl poistetuiksi sellaisten osuuskWltien 
toimnJimet, joiden puolesta ei olo pitkän 
ajan kuluessa tehty ilmoitusta rekisteriin ja 
joiden sen vuoksi voidaan olettaa lopetta
neen toimintansa (ehdotuksen 107 §, 125 § 
2 mom.) . Niinikään voidaan sel vi tystilaa 
koskevia säännöksiä kehittä.mällit päästä sii· 
hen, että sellaisissa osuuskunn issa, joissa on 
voimassa lisämaksuvelvollisuus, lisämaksujen 
periminen on toimitettavissa ilman konlmrs
sia, jolloin selvitystilalle voidaan eräin edel
lytytksin antaa konkurssia ehkäisevä vaikutus. 

102 §. Osuustoimintalain mukaan osuus
kunnull on pakollisesti plu-urauduttava, jos 
sellainen tilanne on syntynyt, jossa osuus· 
kunta ei sääntöjellsä mukaan voi jatkaa 
toimintaansa syystä, että säärulöissä mää
rätty toiminta-aika on päättynyt (OTL 
26 §) ,  taikka jos osutlskunnan jäsenten luku 
alenee viittä. vähä isemmäksi eikä kuudessa 
kuukaudessa sen jälkeen kasva sanottuun 
määrään (O'l'L 24 §) .  Vastaavat määräykset 
on sisällytetty esillä olevaan p)'kälään, jol
loin jiisenluv.ull alel1twnisoon liittyvä pur
kantumisperuste on määritelty viittauksin 
lakiehdotuksen 4 § 1 mom: iiu, jotta kävisi 
selviiksi, ettei purkautumisperusteena ole 
jäsen luvun vähimmäismääl'än aleneminen 
ainoastaan sellaisissa osuuslmnnissa, joissa 
tulee olla vähintään viisi jäsentä, vaan myös 
niissii, joissa lain määräämä vähin jäsen
määrä on kolme. 



Tässä yhteydessä on huomautettava, että 
lakiehdotuksen 106 § : n  mukaan selvitystila 
saattaa aihcutua siitäkin, ettei osuuskunnalla 
ole kaupparekisteriin merkittyä toimikel
poista hallitusta. 

Osuuskunnan velvollisuudesta purkautua 
konkul'ssimcnettelyn kautta siinä tapauk
sessa, että se on ylivelkaincn, on säännöksiä 
133-136 § :  ssä. 

103 §. Päätös osuuskunnan asettamisesta 
selvitystilaan voidaan kokouksessa tehdä 
yksinkertaisin äänten enemmistöin, milloin 
päätös perustuu 102 § :ssä mainittuun seik
kaan ja kysymys siis on osuuskunnan pakol
lisesta purkautumisesta. Jos osuuskunta 
muutoin päättää purkautua ja scn johdosta 
asettua selvitystilaan, ei yksinkertaista 
enemmistöä voida ka 0& riittäväksi. Nykyi
sen lain mukaan on tällöin, ellei säännöissä 
ole ankarampia tai lievcmpiä ehtoja mää
rätty, päätös vapaaehtoisesta purkautumi
sesta tehtävä kahdessa kokouksessa, j a  sitä 
tarkoittava päätösehdotus lnmunassakin 
niistä hyväksyttävä äänillä, jotka vastaavat 
kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistunei
den jäsenten koko äänimäiirästä (OTL 19 § 
5 mOln.). Esillä ole,-an pykälän mukaan vaa
ditaan päätöksen syntymiseen joko kaik
kien jäsenten kirjallinen yhtyminen ehdo
tukseen tai päätöksen teko kahdessa perät
täisessä kokouksessa, ja olisi viimeksi pide
tyssä kokouksessa päätöksen hyväksymisen 
puolesta annettava niin paljon ääniä, että ne 
111,uodostavat kaksi kolmannesta äänestjllkseen 
osallistuneiden äänistä. Lievempiä ehtoja 
ei säännöissä voitaisi miiärätä noudatetta
viksi sen enemmän tässä tapauksessa kuin 
lakiohdotuksen 63 § :ssä mainituissakaan, 
jotka koskevat muutoksen tekemistä osuus
kunnan sääntöihin. 

104 §. Osuuskunnan kokouksen on teh
dessiiän päätöksen selvitystilaan asettami
sesta valittava yksi tai useampia selvitysmie
hiä, jotka astuvat hallituksen sijaan. Hal
litus ei siis, l.-uten nykyisen lain mukaan, 
enää toimittaisi selvltystehtäviä, mutta 
estettä ei tlmitenkaan ole siihen, että halli
tuksen jäsen valitaan selvitysanieheksi. Hal
lituksen jäsenen ja selvitysmiehen tointen 
erottamis�ta johtuen mä,ärätään ehdotuk
sen 113 § : ssä, että osuuskunnan hallituksen 
on viipymättä annettava selvitysmiehille 
tilinpäätös siltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei 
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vielä ole esitetty kok()llkselle. Ehdotuksen 
129 § :.tii taas ilmenee, että selvitystilan pe
l'uutnessa on selvitysmiesten viipymättä 
kutsuttava osuuskunnan kokous valitsemaan 
osuuskull11alle uutta hallitusba. 

Selvitysmiesten asiana on, niinkuin ehdo
tuksen 111 § osoittaa, tehdä kanpparekis
teriin ilnl0itus osuuskunnan asettamisesta 
selvitystilaan sekä selvitysmiehistä. Sen jäl
keen kun tämä ilmoitus on tehty, voi oikeus 
,:elkojan tai muun hakemuksesta, jonka oi
keutta 'asia saattaa koskea, määrätä selvitys
miehet siinä tapauksessa, ettei osl1uskunnalla 
ole rekisteriin merkittyj ä toimilcelpoisia sel
vitysmiehiä (109 § ) .  Sellaista oikeutta ei 
velkojalla tai muulla nyt mainitulla henki
löllä sitä va9toin ole, jos kaupparekisteriin 
ei ole tehty mitään ilmoitusta selvitystilaan 
asettamisesta, mikä on saattanut johtua siitä, 
että osuuskunta on heti päättänyt peruuttaa 
selvitystilaa koskevan päätöksen. Tällaista 
peruuttamismahdollisuutta ei ole, milloin sel
yitystila johtuu siitä, että osuuskunnan on 
pakollisesti purkauduttava (vrt. 105, 128 §) .  

105 §. Kun kysymys on osuuskunnan 
pakollisesta purkautumisesta, siis sen joutu
misesta selvitystilaan joko siitä syystä, että 
osuuskunnan on sääntöjensä mukaan lopetet
tava toimintansa, tai sen vuoksi, että jäsen
ten luku on alentunut säädettyä vähintä 
määrää pienemmäksi eikä ole määräajan 
kuluessa kasvanut vaadittUl sUlu'uiseksi, ei 
selvitystilan alkamista voida jättää vain siitä 
l'iippuvaksi, tekeekö osuuskunnan kokous 
asiasta päätöksen. Tälläin on, samoin kuin 
nykyisen lain muka:an, Osuuskurulan hallituk
sella oleva itsenäinen 'Valta ryhtyä toimen
piteisiin osuuskunnan asettamiseksi selvitys
tilaan. Kiinkuin tämän luvun yleisperl1Bte
luissa jo on mainittu, on nykyiscn lain kan
naksi katsottava, että osuuskunta, jonka 
kokous ei ole puhcena olevassa tilanteessa 
tehnyt päätöstä osuuskunnan purkamisesta, 
joutuu selvitystilaan hallituksen pyytäcssä 
oikeudelta vuosihaastetta osuuskunnan vel
kojille. Lakiehdotulrsen mukaan tapahtuisi 
selvitystilaan asettaminen tällöin niinikään 
siten, että asiassa käännytään oikeuden puo
leen. Mutta ehdotuksessa omaksutun selvi
tystilajärjestelmän mulruista samalla on, 
ettei osuuskmman joutumista selvitystilaan 
ja vuosihaasteen hakemista kytketä yhteen, 
vaan jätetään vuosih-aastepyyntö niiden 8el-
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vitysmiesten tehtäväksi, joVka tullaan aset
tamaan, mistä johtuen hallituksen toimenpi
teet selvitystilan aikaansaamiseksi rajoittuvat 
siihen, että pyydetään oikeutta asettamaan 
osuuslrnnta selvitys tilaan erityisellä, vain 
tätä seikkaa koskevalla päätöksellä, jolloin 
kuitenkin samalla määrätään selvitysmiehet. 
Koska 'h-ysymys on osuuskunnan pakollisesta 
ptwkautumisesta, tulee selvitystilaan asetta
mista voida hakea myös jokaisen hallituksen 
jäsenen samoin kuin osuuskunnan jäsenen
kino Tämän mukaisesti esillä olevassa pykä
Hissä lausutaan, että osuuslrnnnall tai hal1i
tnksen jäsenellä on vwlta, ellei kokous Dl e 
määrännyt selvitysmiehiä tai nämä ole sel
laisesta määräyksestä tehneet kaupparekiste
riin 111 § :  ssä. mainittua ilmoitusta, hakea 
oikeudelt.a osuuskunnan asettnmista selvitys
tilaan. 

Kun hakemus on tullut oikeudelle, on 
osuuskuntaa sen johdosta kuultava. Osuus
kunnan hallitus on velvollinen oikenden aset
taman määräajan kuluessa tuomaan todis
tuksen siitä, että selvitystilasta ja selvitys· 
ntiehistä on tehty merkintä kaupparekiste
riin, uhalla että oikeus, ellei sanottua se1vi· 
tystä esitetä, määrää selvitysmiehet. 

106 §. �ykyisessä laissa (OTL 23 §) on 
säädetty, että toimitsijan, so. hallituksen jä. 
senen, kuollessa tai erotcssa voi oikeus, ellei 
toista toimitsijaa ole entisen sijaan valittu, 
jäljellä olevan toimitsijan taikka myös osuus
kunnan jäsenen tai velkojan pyynnöstä 
määrätä, miten tointa on hoidettava kun· 
nes uuden toimitsijan vaali on tapahtunut. 
Maalla voi myös tuomari antaa sellaisen 
miiäräyksen. Jos ei ole muuta toimitsijaa, 
saa määräystä pyytää eronnut toimitsija, 
jonka toimivaltuus siis tällaisessa tilanteessa 
hänen eroamisestuan huolimatta jatkuu 
osuuskunnan saattamiseksi jälleen toiminta· 
kykyiseksi. Vastaavasti o n  kuolleen toimit· 
sijan pesän osakkaalla valta hankkia sano· 
tunlainen määräys. Nämä osuustoimintalain 
säännökset tarkoittavat vain väliaikaisen toi· 
mitsijan määräämistä hoitamaan osuuskun· 
nan hallituksen tehtäviä, kunnes hallitusta 
on täydennetty tai uusi hallitus valittu. 
lInten on meneteltävä siinä tapauksessa, ettei 
uutta hallitusta saada kohtuullisen ajan 
kuluessa valituksi, ei laissa ole sanottu. 
Yleisistä oikeusperiaatteista on kuitenkin 

katsottava johtuvan, että osuuskunnan jäsen 
voi tällöin osuuskuntaa vastaan ajettavalla 
kanteel1a vaatia osuuskunnan purkamista. 

Esillä olevassa pykälässä lausutaan nimen
omaisin sanoin julki periaate, että vaatimus 
osuuskunnan purkamisesta selvitysteitse voi
daan tehdä, kun osuuskunnalta puuttuu 
kaupparekisteriin merkitty toimikelpoinen 
hallitus. Tällaisesta tilanteesta on kysymys, 
kun kaupparekisteri ei osoi'ha osuuskunnalla 
olevan toimikelpoista hallitusta tai ktm täl
lainen hallitus tosin rekisterimcrkinlläll mu· 
kaan on olemassa, mutta mcrlcintä ei ole 
tosioloja vastaava syystä että joku hallituk
sen jäsenistä on kuollut tai on menettänyt 
kelpoisuutensa sellaiseen toimeen. Yaatimuk· 
sen selvitystilaan asettamisesta sa1sh'at täl· 
löin tehdä osuuskunnan tai hallituksen 
jäsen tai velkoja tai muu, jonka oikeut1a 
asia saattaa (koskea. Hakemus osuuskunnan 
asettamisesta selvitystilaan olisi tehtävä 
oikeudelle tai maalla vaihtoehtoisesti kihla
kUllnantuomarille. Lisäksi on tarpeen antaa 
määrä.yksiä väliaikaisen toimitsijan asettami
sesta hoitamaan osuuskunnan omaisuutta ja 
asioita sekä edustamaan osuuskuntaa kunnes 
päätös selvitystilaan asettamisesta voidaan 
tehdä. llakemusta ei olisi sallittava rajoit
taa siten, että siinä ainoastaan pyydetään 
väliaikaisen toimitsijan rnääräämistä, vaan 
hakemus olisi kohdistettava siihen, että 
anotaan osuuskunnan asettamista selvitys· 
tilaan. Kun tällainen hakemus on tehty, 
olisi osuuslmnta sekä sen jäsenet ja velkojat 
kutsuttava saapumaan määrättynä päivänä 
oikeuteen. Tästä päättäessään oikeus voisi 
määrätä väliailmiset toimitsijat, mikäli tar
vetta siihen ilmaantuu. 

Sen jälkeen kun oikeus on määrännyt saa· 
vuntapäivän selvitystilaan asettamista k06ke
vas.ga asiassa, osuuskunnalla. olisi vielä tilai
suus järjestää itselleen toimikelpoillen halli
tus. Ellei silloin, kun asia joutuu saavunta
lrutsussa mainittuna päivänä ratkaistavaksi, 
näytetä, että toimikelpoinen hallitus on ase· 
tettu, oikeuden 011 päätökse:llä...in asetettava 
osuuskunta selvitystilaan ja määrättävä se1-
vitysmiehet. 

107 §. Voimassa oleva laki ei oikeuta re
kisteröimisvirastoa omasta aloitteestaan pois
tamIDln Ikauppal'ekisteristä siilien tehtyä mer· 
kintää. Tästä on aiheutun.ut sellainen 
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tHanne, että rekisteriin mCl'kittyinä on suuri lisuutensa mukaisesti ryhdy toimenpitcisful 
määrä toiminimiä, joiden tarkoittama liike osuuskunnan purkainiseksi, kun osuuslrunuan 
on lakannut, sekä tosiasiallisesti lakanneita jäsenten lu1:umäärä on alentunut laissa sää· 
osuuskuntia ja osakeyhtiöitä. Nämä merkin- dettyä vähintä määrää pienemmäksi. OTL 
nät estävät tarpeettomasti uusien toimini· 24 § :  n mukaan vastaavat ne, jotka sanotun 
mien l'ckisteröimistä ja sanotusta asian tilasta asianlaidnn tietäen menevät osuuskunnan 
on myös muita haitallisia seurauksia. llimessä sitoumukseen, tästä sitoumuksesta 

Epäkohdan poistaminen on osittain otettu kukin omasta ja toistensa puolesta. Tätä 

huomioon vaJmisteltavana olevassa ehdotuk- säännöstä ei tietenkään ole niin ymmärret

scssa kaupparekisteriä, toiminimeä j a  pl'oku- tävä, että hallituksen ainoastaan tarvitsisi 

ran koskevaksi laiksi (komit. mieto n :  0 4/ kehoittaa osuuskunnan kokousta tekemään 

1944).  Sen mukaan voisi rekisteröimisvirasto päätös osuuskunnan purkamisesta, jotta se 

omasta aloitteestaan poistaa kaupparekiste- yapautuisi henkilökohtaisesta velkavastuusta. 

ristä siihen liikkeen harjoittamisen johdosta Ellei osuuskunnan kokous tee sanotunlaista 

merkityn toiminimen, kun liike on lakannut. päätöstä, vastuu syntyy hallituksen jäsenille, 

Erityi<siä säännöksiä kaipaa puheena olevassa ja voivat nämä välttää sen vain joko käyt

suhteessa toimintansa tosiasiallisesti 10petta- tämällä sitä eroarnisoikeutta, mikä heille 

neiden Dsuuslnlntien ja osakeyhtiöiden pois- lain mukaan kuuluu kokouksen tehtyä lain 

tammen kaupparekisteristä, koska ne on tai sääntöjen vastaisen pä.ätöksen, tai ryhty

merkittävä rekisteriin siltä riippumatta, har- mällä viipymättä niihin toimenpiteisiin 

joittavatko ne elinkeinoa vai eivät. osuuskunnan r.mrkamiseksi, joihin nähden 

Kun kaupparekisteristä poistamisen seu- hallituksella on omakohtainen aloiteoikeus 

l'all'ksena on, että poistettu osuuskunta tai laissa tai säännöissä määrätyn purkamispe
osakeyhtiö menettää kelpoisuutensa nimissään rusteen ilmaantuessa. 

päättää oikeustoimia, kuuluvat tätä tarkoitM Esillä olevassa pykälässä on omaksuttu 

tavat säännökset luonteensa puolesta mainit- lnainittu velkavastuuta koskeva sääntö siten 

tuja yhteisöjä koskeviin lakeihiin. OsUUSM laajennettuna, että vastuu syntyy ei ainoas

kuntien osalta ehdotetaan uudistus toteutet- taan niille, jotka osuuskunnan edustajina 

tavaksi esillä olevassa pykälässä. toimivat sen lukuun, vaan myös niille, jotJka 

Jos kaupparekisteriin merkitystä osuus- tietäen asianlaidan osallistuvat osuuskunnan 

kunnasta ei ole pitkän ajan, ehdotuksen kokouksen päätökseen osuuskunnan toimin

mukaan kymmenen vuoden kuluessa, tehty nan jatkamisesta. 'rämän säännöksen tulkin

ilmoitusta kaupparekisteriin ja asianhaarat nassa on muutoin otettava huomioon, mitä 

antavat aihetta olettaa, että osuuskunta on edellä on nykyistä lakia silmällä pitäen lau

lopettanut toimintansa, voidaan pykälässä suttu. 
järjestett)'ä menettelyä noudattaen saada 109 §. Osuuskunnalla, jonka selvitystilaan 
käytännöllisesti katsoen luiltei täydellinen ... asettamisesta 'On tehty merkintä kaupparekisM 
varmuus siitä, että osuuskunta on tosiasialliM teriin, tulee tietenkin koko 'ajan olla tarpeel
sesti lakannut eikä sillä myöskään ole varoja. liset selvitysmiehet, niin että selvitystoimet 
OsUu.r.;kunllan poistaminen rekisteristä ei täl- voidaan saada suoritctuiksi. Sen vuoksi on 
löin merkitse muuta kuin jo syntyneen 010- esillä olevassa pykälässä annettu oikeudelle 
tilan toteamista ja julkiseksi saattamista. valta hakemuksesta, jonka osuuskunnan 
Kun lakannut osuuskunta on täten ilman jäsen, velkoja tai muu edunhaltija saattaa 
sel \'itysmenettelyä poistettu rckisteristä, ei tehdä, määrätä uudet selvitysmiehet puuttuM 
toimenpide kuitenkaan saa olla esteenä OSUUBM vicn sijaan. 
kunnan asettamiselle selvitystilaan, mikäli 110 j" 111 §. Ensiksi mainitun pykälän 
tarvetta siihen myöhemmin ilmaantuisi. mukaan on oikeuden tai tuomarin, mä..1rät
Tämä on otettava huomioon ehdotuksen 125 § tyään osuuskunnan asetettavaksi selvitys-
2 mom : ia laadittaessa. tilaan, lähetettävä siitä viran puoles� viipy-

108 §. Voinlassa olevassa laissa on sää- mättä tieto rokisteröimisvirastolle kauppa
detty osuuskunnan toimitsijoille (hallituksen rekisteriin merkitsemistä varten. Määräämäs
jäsenille) erityinen velkavastuuta koskeva täiin selvitysmiehestä ja tämän postiosoit
seuraamus sen varalta, ettei hallitus velvol- teesta on oikeuden tai tuomarin niinikään 

12 ,.l:I20/52 
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lähetettävä tieto l'ekistcL'öimisvirastolle ja on, 
milloin 106 § 2 mom :ssa tarkoitettu toimit
sija on määrätty, tieto lähetettävä myös 
tämän nimestä ja postiosoitteesta. Täl1ahlen 
tiedonantovelvollisuus tarkoittaa e11si sijassa. 
\'a1"0I1n311 aikaansaamista, mutta se ei 
\'apauta ilmoitus\'elvollisia asianmukaisen 
kauppal'ekisteri-ilmoitukscn tekemisestä. Sel
vitysmichille kuuluvasta ilmoitusvelvollisuu
desta on säännös 111 § : ssä. lIeidän velvolli
suutenaan on, olkootpa he osuuskunnan ko
kouksen valitsemia taikka oikeuden tai tuo
marin määräämiä, tehdä ilmoitus osuuskun
nan asettamisesta selvitystilaan, jolloin on 
ilmoitettava myös seJvitysmiehet, heidän koti
paikkansa sekä toiminirnen kirjoittaminen 
selvitystilan aika11.a. Tähän ilmoitukseen 
sovelletaan1 mitä muutosilmoituksen tekemi
sestä kaupparekisteriin, ilmoituksen sisällön 
kuuluttamisesta ja ilmoituksen oikeusvaiku
tuksista on voimassa. 

112 §. Kun osuuskunta asetetaan selvitys
tilaan1 lakkaa ei ainoastaan sen hallituksen 
vaan myös tilintarkastajien toimivaltuus. 
Sen vuoksi on osuusJnmuan kokouksen vu
littava1 paitsi selvitysmiehiä toimimaan hal
l itul{sen sijassa1 myös erityiset tilintarkasta
jat seh'itystilan ajaksi. Osuuskunnan kokous 
n\litsee ehdotuksen mukaun tilintarkastajat 
siinäkin tapauksessa, että oikeus on määrän
n�·t selvit�Tsmiehct. Kuitenkin olisi tällöin, 
ellei kokousta saada pidetyksi, selvitysmies
ten p�'ydettävä oikeutta määräämään tilin
tnrkastajat. Jos sääntöjen mukaan yksi tai 
useampia tilintarkastajia on asetettava 
muussa järjestyksessä rkUu1 toimittamana 
nluli osuusbmnan kolmuksessa, on luonnol
lista, että tätä. määräystä on sovellettava 
myös, hm krs�Tmys on tilintarkastajien mää
räämisestä selvitystilan ajaksi. 

Sel vitystilan tilintarkastajijn nähden on 
so\'eltuvill kohdin noudatettava niitä sään
nöksiä, jotka muutoin ovat voimassa tilin
tarkastajista. Lisäksi sisältyy selvitystilan 
tilintarkastajista erityisiä säännöksiä laki
ehdotuksen myöhempiin pykäliin. 

113 §. Kun selvitysmiehet on asetettu ja 
osullskmman hallituksen toiminta SllS päät
tynyt, on hallituksen viipymä,ttä laadittava 
ja selvitysmiehille annettava tilinpäätös siltä 
ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty 
kokouksen vallVistettavaksi. Tämä selvitys
tilan syntyessä tehtävä tilinpäätös käsittää 

siis yleensä tilikantta lyhyemmän ajan. Sel
vitysmiesten on viipymättä toimitettava vus
t aanottamaI1Sa tilinpäätös selvitystilall tilin
tarkasvajille, joiden on sen johdosta annet
tava tilintarkastl1skertomus. Sen jälkeen on 
pidettävä OBuuskuIUlall kokous, jossa tilin
päätös tai tilintarkastuskertomus esitetään 
sekä päätetään vastuuvapauden myöntämi
sestä hallituksen jäsenille tilinpäätöksen tar
koittamalta 'ajalta. 

114 §. Osuuskunnan kokous ja sen sijasta 
toimiva edustajisto säilyttävät toimivaltansa 
selvitystilan alkamisesta huolimatta. Ehdo
tuksen mukaan ei edustajiston vaalin tojmit
taminen ole välttämätöntä siinä tapauksessa, 
että sen toimikausi päättyy sclvitystilan 
aikana, vaan edustajistoon selvitystilan 
alkaessa kuuluvien jäsenten toimikausi jat
h-uu selvitystilan päättymiseen saakka, ellei 
edustajisto itse päätä, että vaali on sääntö
jen mukaisesti toimitettava. 

115 §. Tässä pykäliissä on säännöksiä 
vuosihaasteen hankkimisesta selvitystilaan 
joutuneen osuuskunnan velkojille sekä selvi
tysmiesten velvollisllUdesta laatia luettelo ja 
tase osuuskunnan varoista. j a  veloista. TJuet
telo on kirjoitettava osuusktmnan invcntaari
ja tasekirjaan. Selvitystilan tarkoituksesta 
johtuu, että varat on taseeseen merkittävä 
myyntiarvon mukaan, jolloin on tietenkin 
tehtävä myyntikusoonnuksia vastaava vähen
nys. Laaditusta taseesta on kappale annet
tava selvitystilan tilintarkastajille. 

116 §. Koska selvitysmiehet toimivat sel
vitystilan aikaisena osuuskunnan hallituk
sena, on heidän tällöin hoidettava kaikkia 
osuuslnmnan asioita j a  edustettava osuus
kuntaa. lleidän toimivaltansa on kuitenkin 
rajoitettu sikäli, että osuuskunnan toimintaa 
saadaan jatkaa a:inoastaan siinä määrin kuin 
osuuskunnan pesän tarkoituksenmukainen 
selvitys vaatii. rroimensa nojalla on se1vitys
miehillä valta muuttaa osuuskunnan omai
suutta rallaksi velan maksamiseksi sekä 
myös mikäli se muutoin on tarpeen selvitys
toimenpiteiden loppuun saattamista varten. 
Selvitysmiesten tehtävän päätekohdan muo
dostavat osuusmaksujen palautus sekä sääs
tyneiden varojen jako jäsenille taikka niiden 
käyttäminen säännöissä määrättyyn tai sel-

� laiseen tarkoitukseen, jonka osuuskunnan 
kokous sääntöjen puitteissa olevan ohdon 
mukaån osoittaa. l\Iissä selvityksen va.iheessa 



osuusmaksujen palauttamiseen sekä varojen 
jakamiseen tai niiden määrätarkoitukseen 
käyttämiseen on ryhdyttävä, käy ilmi 
120 § :stä. 

Vaikka. selvitysmiesten toimivalta käsittää 
oma.isuuden l'ahaksimuuton, mikäli se on 
tarpeen selvitystä varten, ja heillä tällöin 
on valta harkintansa mukaan päättää sovc
Jiaimmasta myyntita\rastu, näyttää lrnitenkin 
olevan ailll�tta sellaisen rajoitnksen säätämi
seen, etteivät selvitysmiehet saa ilman osuus
kUDnan kokouksen antamaa erityistä lupaa 
luovuttaa kiinteää omaisuutta muutoin kuin 
myymällä se julkisessa huutokaupassa. 

117 §. Osuuskunnan toimintaa ei selvitys
tilan alkamisen jälkeen saa jatkaa muutoin 
lmin osuuskunnan pesän tarkoituksenmukai
seksi selvittämiseksi (116 § ) .  Tämä selvitys
miesten toimi vallan rajoitus on ilmoitettava 
anyös osuuskunnan toimin imeä kirjoitet
taessa. Se tapahtuu lisäämällä toiminimeell 
sana "selvitystilassa". Jos selvitysmies kir
joittaa toiminimen sanotunlaisetta lisäyksettä 
eikä asiakirjasta muuten käy ilmi osuuskun
nan olevan selvitystilassa, on siitä oleva se-l
vitysmiehelle seul'uamuksena, cttä hän joutuu 
henkilökohtaiseen vastuuseen sitoumukse.sta. 
Tätä vaatii sen kolmannen henkilön etu, 
jonka kanssa kiI'jallinen sitoumus tehdään 
osuuskunnan nimessä. Sanotunlainen vastuu 
kohtaa jokaista muutakin, joka selvitystilan 
alkamisen jälkeen osuuskunnan edustajana 
kirjoittaa sen toiminimen viittauksetta selvi
t,vstilaan. Kolmannen henkilön 'edun kan
nalta on sanotunlainen vastuu tähdellinen 
erityisesti milloin sitoumus tehdään sen jäl
keen kun osuuskunnan selvitystila on mer
kitty kaupparekisteriin. Osuuskunta ei näet 
tällöin voi joutua vastuuseen muista kuin 
selvitystilan kannalta tarpeellisista sitounmk
sista, yaikka kolmas henkilö olisi ollut tosi
asiallisesti tietämätön selvitystHasta. Selvi
tysmiehen henkilökohtainen vastuu saattaa 
tuntua ankaralta siinä tapauksessa, että si
toumus on sellai.nen selvitystilan kannalta 
tarpeellinen oikeustoimi, josta osuuslmnta
kin joutuu vastuuseen. Osuusktmnan puo
lesta sitoumuksen tehneellä on kuitenkin 
oikeus, jos hän on joutunut sen omiUa va
roillaan täyttämään, vaatia korvausta osuus
kunnan pesästä. Jos hän sitomnukseell men
nessää.n on yliarvioinut osuuskunnan vastuu
kyvyn, on se hänen oma asiansa. Koska 
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kysymys on selvitystilassa olevasta osuus
kunnasta, on kolmannen henkilön kannalta 
tärkeätä, ettei hänen oikeutensa ole erilainen 
riippuen siitä, kumpaa laatua olevaksi sitou
mus on käsitettävä, vaan tällä seikalla on 
oleva merkitystä ainoastaan selvitysmiehen 
ja oSllU&kmman välisessä suhteessa. 

118 §. Jos selvitystila jatkuu yli vuoden, 
mikä muodostaa säännöllmukaisen tilikau
den, on selvitysmjesten, jotta tilintarkastajat 
j a  osuusk.unnan kokous tai I?dustajisto voisi
vat seurata selvityksen kulkua, kultakin tili
kaudelta annettava selvitystilan tilintarkas
tajille tili. Ellei selvitystä ole saatettu lop
puun kahden vuoden kuluessa, olisi selvitys
miesten antaessaan tiliu samalla tilintarkas
tajille ilmoitettava, mitkä syyt ovat ailleutta
ueet viivytyksen. 

119 §. Tilintarkastajien on tarkastettava 
heille jätetty tilikauden tili ja annettava 
selvitysmiehille hallinnon' ja tilin tarkastuk
sesta kertomus osuuslrnnnal1 tai edustajiston 
kokoukselle esitettäväksi. Erityistä päätöstä 
vastuuyapauden myöntämisestä tilikaudelta 
ei edellytetä kokouksessa tehtii;väksi. Kokous 
voi puheena olevan välitilinldn johdosta 
päättää nostettavaksi kanteen selvitysmiestä 
tai selvitystilan tilintarkastaj aa vastaan, 
mutta kanteen m�iäräaika lasketaan, ellei 
selvitysmiestä tai tilintal�kastajaa aikaisem
min vapallteta toimestaan, vasta siitä, kun 
lopputilj on esitetty kokoukselle (126 §) .  

120 § .  ]�nllenkuin selvityksen 10PPl1toimcn
piteisiin, osullsmaksujen palauttamiseen, sääs
tyneiden varojen jakamiseen tai määrätar
koitukseen käyttiimiseen saadaan ryhtyä, 011 
osuuslrnnnan velka maksettava mikäli se on 
erääntynyt eikä nnuuta maksun estettä ole. 
Jos saaminen ei ole erääntynyt eikä velkoja 
suostu vastaanottamaan ennenaikaista suori
tusta tai joo saaminen muutoin, esimerkiksJ 
riitaisulltensa tai ehdollisuutensa vuoksi, on 
sellainen, ettei maksua 'Voida 'Vä1ittömästi toi
mittaa, on tarpeelliset varat pantava erilleen 
myöhemmin tapahtuvan maksun katteeksi. 
Sen jälkeen saavat jäsenet takaisin suoritta
mansa osuusmaksllt. Jos varat eivät siihen 
täysin riitä, on kunekin palautettava se osa 
osuusmaksu .. .:;ta, mikä hänelle suoritettujen 
osuusmaksujen suhteen mukaisesti laskien on 
tuleva. Osuusmaksujen palautus ei vielä 
tiedä varsinaistå varojen jakoa, vaan ainoas
taan jäsenen erikoissaa.mjgen maksua. Jakoa 
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on vasta sen säästön osittaminen jäsenille, 
mikä mainittujen suoritusten j a  palautusten 
tapahduttua ehkä Oll jäljellä. Se on toimi
tettava jäsenten pääluvun mukaisessa suh
teessa, ellei säännöissii ole muuta perustetta 
määrätty. Periaate on sama kuin nykyisessä 
laissa (OTT, 26 § ) .  Jäsenellä ei kuitenkaan 
ole oikeutta vaatia jako-osuutta, jos sään
nöissä on määrätty, että säästö on käytet
tävä muuhun tarkoitukseen. Tämän tarkoi
tuksen määrääminen voidaan säännöissä jät
tää myös osuuslnmnan kokouksen tehtäväksi. 
Tässäkin kohden ehdotus on samalla kan
nalla Imin nykyinen laJki. 

Koska velkojain edun tulee käydä jäsen
ten edun edellä, ei jäsenten sa'antoa heille 
palautettuihin osuusmaksuihin tai jaettuihin 
varoihin voida pitää pysyvrusenä, jos sittem
min havaitaan, ettei osuuskunta voi täytk1å 
sitoumuksiaan. lIeidän on tällöin suoritet
tava liiaksi saamansa määrä takaisin, �miten
kin, päinvastoin kuin 39 § :ssä mainitussa, 
osuuslnmnan toimhman aikana sattunutta 
varojen lainvastaista jakoa kOSkevassa ta
pauksessa, ilman korkoa. Ellei Iiikasnori
tuksi" saada riittävästi perityiksi osnuskun
nalle, on selvitysmiesteu, vastaavasti samoin 
kuin hallituksen 39 § 2 mom :ssa mainitussa 
tapauksessa, täytettävä vajaus, mikäli heidän 
viakseen jää henkilökohtainen tuottamus 
(160-162 § ) .  

121 §. Sen jälkeen kun selvitystoimet, jotka 
päättyvät säHstynccn omaisuuden jakamiseen 
tai mä.:1.l'ätal'koitukBeen käyttämiseen, on suo
ritettu, on selvitysmiesten tehtävä toimes
taan lopputili. Siinä on, panemalla perus
teeksi osuuskunnan tiliasema selvitysmiesten 
115 § : n nojalla laatiman taseen mnkaan, 
otettava huomioon koko selvitykseen kulunut 
aika. Tiliin on liitettävä kertomus selvitys
miesten hallinnosta selvitystilan alkamisesta 
lukien, selostus omaisuudell1 jaosta tai sen 
määrätarkoittlkseen käyttämisestä sekä tili
aineisto koko selvitysajaIta, vaikka 118 § :  ssä 
tarkoitettu välitili olisi annettu. Laadittu 
tili· on annellava tilintarkastajille. Sitten
kun nämä ovat antaneet lausuntonsa, on sel
vitysmiesten esitettävä tili ja tarkastus
kertomus osuuslnmnan kokoukselle. 

122 §. Lopputilin kokoukselle esittämiseen 
liittyy se oikeudellinen vaikutus, että selvi
tystila päättyy ja osuuskunta katsotaan pu
retuksi. Tämä vaikutus syntyy riippumatta 

siitä, hyväksyykö kokous tiIin nimenomaisella 
päätöksellä vai tyytyykö se ainoastaan totea
maan tiliu vastaanottamisen. Sekin on tässä. 
kohden merkityksetöntä, että kokouksessa 
esitotäiin muistutuksia tiliä vastaan . Tilin 
johdosta voidaan selvitysmiehiä vastaan nos
taa kanne, jos osuuskunnan kokous niin 
päättää tai osuuskunnan jäsen tahtoo ajaa 
kannetta osuuskunnan Lukunn (126 § ) ,  mutta 
selvitystila ei pelkästään tästä syystä jatku, 
vaikka kannetta ajetaankin osuuskunmm lu
kuun sen tai niiden henkilöiden toimesta, 
joille osuuskunta on antanut siihen valtuu
tuksen, tai osuuskunnan jäsenen huoleh
tiessa nostamansa kanteen ajamisesta. Jos 
kuitenkin kan teen johdosta selvitysmiehet 
velvoitetaan suorittamaan osuuskunnalle kor
vausta, on välttämätöntä ryhtyä selvitystoi
menpiteisiin näiden varojen jakamiseksi. 
Ehdotuksen 125 § :  n mukaan on selvitystilan 
katsottava silloin jatkuvan. 

Osuuskunnan purkautumisesta Olli tehtävä 
ilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoituksen teke
minen on selvitysmiesten asiana. Vaikka 
osuuskunta purkautunkin ja siitä tehdään 
merkintä rekisteriin, ei osuuskunnan lakkaa
minen kuitenkaan ole yhtä lopullinen kuin 
fyysillisen 11enkilön kuolema. Edellä maini
tusta tai muustakin syystä (125 § )  saattaa 
selvitystilan jatkuminen osoittautua tarpeel
liseksi lopputilin esittämisen jälkeen ja osnus
kunnan omaisuuden luovuttaminen konlrn.rs
siinkin on vielä mahdollinen (126 § 4 mom. ) .  
Tällaisen tilanteen syntyessä osunskunta 
ikäänkuin herää uudelleen eloon selvitys
tilassa olevana osuuskuntaua, mistä on myös 
tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin (125 § 
1 mom. ) .  Niiden, jotka sillä välin esiinty
vät oikeudessa osuuskunnan puolesta, on 
katsottava toimivan osuuskunnan jäsenten 
asiain huoltajina (vrt. 126 § : n  perust. ) .  

123 §. Jäsenelle, joka katsoo, ettei hän 
ole osuusmaksun palauttamisessa tai säästy
neen omaisuuden jaossa. saanut hänelle kuu
luvaa osaa, 011 varattava mahdollisuus ajaa 
oikaisukannetta. Tällainen kanne tähtää �ii
hen, että se tai ne jäsenet, jotka ovat saa
neet liikasuorituksen tai -osuuden, velvoite
tJaan palauttamaan liiaksi saamansa määrä 
kantajalIe annettaval",i. Jäsenen kanteessa 
esitotty vaatimus kohdistuu siis oikeastaan 
johonkin toiseen jäseneen. Käytännölliset 
syyt kuitenkin vaativat, että kanne on mää-



rättävä ajettavaksi osuuskunta:a vastaan. 
Kanteen nostamisesta on silloin 125 § :  n mn
kaau sem'auksena, että selvitystilan katso
taan jatkuvan, ja selvitysmiesten on oikeu
dessa valvottavu osuuskunnan vastaajanpuhe
valtaa. Jos oikeudenkäynti, jossa on kuul
tava sitä tai niitä jäseniä, joiden väitetään 
saaneen liikasuorituksen tai -osuuden, johtaa 
kanteen hyväksymiseen, ovat mainitnt jäse
net velvolliset suorittamaan takaisin liiaksi 
saamansa :miiärän. Tämä määrä on selvitys
miesten perittävä. Ellei koko määrää. saada 
perityksi, ovat selvitysmiehet vajauksesta 
vastuussa sillä tavoin kuin pykälän toisessa 
lauseessa oleva viittaus 120 § 2 mom: iin tar
kemmin osoittaa. 

124 §. Periaatteellisesti on jokaisen osuus
kunnan käytävä läpi selvitystila ennen lopul
lista purkautumistaan. Jos kuitenkaan selvi
tystilaan joutuneella osuuskunnalla ei ole 
varoja tai jos varat ovat niin vähäiset, ettei
vät ne riitä selvityskustannusten peittämi
seen, ei täydellisiä selvitystoimenpiteitä voida 
vaatia, vaan selvitysmiesten on silloin ainoas
taan laatimansa, osuuskunnan varallisuus
asemaa osoittavan selvitelmän perusteella 
pyydettävä oikeutta päättämään, että selvi
tys on jätettävä sikseen. Tällaisen päätöksen 
johdosta on osuuskunta katsottava purkau
tuneeksi. Oikeuden on päätöksestään vll.'an 
puolesta lähetettävä tieto patentti- ja rekis
terihallitnkselle kaupparekisteriin merlåtse
mistä varten. 

125 §. "iin kuin 122 ja 123 § : n peruste
luissa jo on huomautettu, saattaa selvitys
miesten lopputilin esittämisen jälkeen syntyä 
tilanne, jossa selvitystoimenpiteitä on jat
kettava. Tästä sisältyy esillä olevan pykälän 
1 mom:iill säännös, jonka mukaan selvitys
tilan on katsottava jatkuvan, jos sen jälkeen 
kun selvitysmiesten lopputili on esitetty tai 
oikeus on 124 § :  n mukaisesti päättänyt, että 
selvitys on varojen puutteen johdosta jätet
tävä sikseen, ilmaantuu uusia varoja tai 
osuuskuntaa vastaan nostetaan kanne taikka 
muutoin on tarpeen ryhtyä uudelleen selvi
tystoimenpiteisiin. Tällaisen tilanteen syn
tyessä selvitysmiesten on tehtävä selvitys
tilan jatkumisesta ilmoitus kaupparekiste
riin ja osuuskunta saa takaisin selvitystilan 
edellyttämän oikeuskelpoisuuden. Selvityk
sestä huolehtivat entiset tai heidän sijaansa 
valitut uudet selvitysmiehet. 
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Selvitystoimenpiteet saattavat, I,,-uten 2 
lllom : ssa edellytetään, käydä tarpeeUisiksi 
myös 107 § :  ssä mainitussa tapauksessa, jos 
osuuslrnnnalle, joka on poistettu rekisteristä 
sen perusteella, että sanotussa pykälässä 
mainitusta syystä on oletettu sen toim.imIan 
täydelleen lakanneen, ilmaantuu varoja tai 
osuuskuntaa vastaan nostetaan velkomis- tai 
muu kanne. 

126 §. Selvitysmiehet ja selvitystilan tilin
tarkastajat ovat 160 § : ssä mainittujen perus
teiden mukaan vastuussa osuuskunnalle tuot
tamansa vahingon korvaamisesta. Selvitys
tilan päättymisestä huolimatta on osuus
kunnan kokouksen sallittava käyttää jäsen
ten päättämisva1taa, kun kysymys on kor
v&llskanteen nostamisesta selvitysmiehiä tai 
selvitystilan tilintarkastajia vastaan. Tällä 
järjestelyllä vältetään se, että kaiklåen jäsen
ten olisi esiinnyttävä kantajina. Kannevalta 
ehdotetaan annettavaksi myös osuuskunnan 
yksityiselle jäsenelle. Osuuskunnan toimin
nan aikana ei jäsenellä ole valtaa ajaa yhtei
seen lukuun kannetta hallitusta vastaan, 
vaan sellainen kanne voidaan nostaa vain 
joko enemmistöpäätöksen perusteella tai tie
tynsuuruisen vähemmistön aloitteesta. Osuus
kunnan purkauduttua ei kuitenkaan kanne
vallan uskomisesta jäsenelle voi aiheutua sen
tapaisia haittoja, joiden talåa korvauskan
teen nostaminen vastoin enemmistön tahtoa 
on osuuskunnan säännöllisen toiminnan ai· 
kana sallittu ainoastaan tietynsuul'uiselle 
vähemmistölle. Sitä paitsi on huomattava, 
että puheena olevasta kanteesta päättävän 
kdkouksen pitäminen saattaa kohdata vai
keuksia, koska osuuskunnalla ei onää silloin 
ole hallitusta, joka voisi antaa kokouskutsun, 
ja kokouksessa tulee siis kaiklåen jäsenten 
olla saapuvilla (vrt. 52 § 3 mom.) .  

Milloin osuuskunnan kokous tekee päätök
sen korvauskanteen nostamisesta, on sen sa
malla valtuutettava yksi tai useampia henlå
löitä ajamaan kannetta. Kanne ei tällöin 
eikä myöskään siinä tapauksessa, että yksi
tyinen jäsen ajaa sitä, edellytä kaupparekis
teriin tehtävää ilmoitusta selvitystilan jatku
misesta. Vasta sitten kun on iI1ähty, että 
kanne johtaa tulokseen, käyvät selvitystoi
menpiteet tarpeellisiksi voitettujen ' varojen 
jakamiseksi jäsenten kesken tai niiden käyt
tämiseksi muuhun erityiseen tarkoitukseen. 
Silloin on, kuten 122 § :  n yhteydessä jo on 
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huomautettu, selvitystilan katsottava jatku
van, ja osuuslnmnan kokouksen 011 tarvit
taessa valittava uuc1et selvitysmiehet. 

Seh�tysmiesten ja tilill'tarkastajaiu etu 
vaatii, että korvauskanne heitä vastaan nos
tetaan lyhyehkön ajan kuluessa lopputilin 
esittämisestä. Tästä on otettu säännös pykä
län 2 mom: iin, jonka mukaan määräaika on 
kuusi kuukautta. Säännös ei tietenkään koske 
sellaista jäsenen yksityiseen lukuun ajetta
vaa kannetta, jota 161 § :  ssii tarkoitetaan. 
Erityinen määräaikasäännös on tarpeen sen 
tapauksen varalta, että selvitysmies tai tilin
tarkastaja on erotettu tai erOlmut tai kuollut 
ennen selvityksen loppuunsaattamista. Sil
loin on kanneaika laskettava siitä kokouk
sesta, jossa on esitetty tili siltä vuodelta, 
jolloin eroaminen tai kuolema sattui. Tässä 
tapauksessa saa siis 118 § :  ssii tarkoitettu 
välitili lopullisen tilinteon luonteen. 

Lopputilin esittämisen johdosta ei ole vält
tämätöntä tehdä erityistä päätöstä vastuu
vapauden myöntämisestä. J 08 sellainen pää
tös kuitenkin <m tehty, on vastaavasti sovel
lettava 97 § 3 mom :ssa olevaa säännöstä 
llilstä korvauskanteista, jotka on sallittava 
vastuuvapauden myöntämisen cstämättä. 
Niinikään 011, kun kysymys on tilintarkas
tajaan kohdistettavasta ktmteesta, vastaa
vasti sovellettava, mitä 99 § 3 mom: ssa lau
sutaan rikoksen perusteella ajettavan kan
teen nostamisen määräajasta. Jos osuuskunta 
asetetaan konkurssiin selvitystilan aikana, on 
esillä olevassa pykälässä tarkoitetun kanteen 
ajamilJlen luonnollisesti kuuluva ikoukurssi
hallinnolle. Samoill on oleva asian laita siinä. 
tapauksessa, että osuuskunnan omaisuus luo
v.utetaan kOll}..--urssiin selvitysti1an päättymi
sen jälkeen. Kuitenkin olisi konkul'ssipesällä 
tällöin kannevalta vain edellyttäen, että kon
kul'SSi alkaa kahden vuoden kuluessa selvitys
tilan päättymisestä. 

127 §. Koska kanne, jota 126 § :  n nojalla 
ajetaan selvitysmiehiä tai selvitystilan tilin
tarkastajia vastaan, tarkoittaa. korvauksen 
saamista vahingosta, joka on osuusktlilllan 
jäsenille tahallisesti tai huolimattomuudesta 
aiheutlmut selvityksen toimeenpanossa tai 
selvitysmiesten hallinnon tai . tilien ta�kasta
misessa ja todistusaineisto tällaisissa jutuissa 
yleensä on helpoimmin sekä vähimmin kus
tannuksin saatavissa osuuskunnan kotipai
kassa, tehdään esillä olevassa pykälässä mah-

dolliseksi panna kalUle vireille osuuskunnan 
kotipaikan oikeudessa. Tämä on valinllallen 
oikeuspaikka ja voidaan kannetta niin tah 
dottacssa ajaa myös siellä, miune vastaajat 
riita-asiain oikeuspaikkaa koskevan yleisen 
säännön mukaan on haastettava, eli näiden 
kotipaikan oikeudessa. Vastaavanlaincn ya
lintamahdollisuus oikeuspaikkaan nähc1en on, 
niinkuin aikaisemmin on mainittu, ehdotettu 
varattavaksi, kun osuuskunnan lukuun aje
taan kannetta hallitusta tai tilintarkastajaa 
vastaan ennen sen joutumista selvitystilaan 
(101 § ) .  Kuten viimeksi mainitussa tapauk

sessa olisi myös kysymyksen ollessa selvitys
toimista aiheutuvasta vastuusta rikokseen 
perustuvaa korvausvaatimusta sallittava kiisi
tellä. OSUUSklUll1an kotipaikan oikeudessa, jol
loin tämä oikcuspaikka siis kilpailee sen tuo
mioistuimen kanssa, jonka piirissä rikos on 
tapahtunut. Useimmiten ne rikokset, joista 
tällöin on kysymys, on tehty osuuskunnan 
kotipaikassa, mutta tekopaikka saattaa olla 
muuallakin. Koska todistusaineisto kuiten
kin myös jälkimmäisissä ta.paul{sissa yleensä 
lienee parhaiten saatavissa osuuskunnan koti
paikassa, on näyttänyt olevan aihetta tehdä 
korvauskanteen ajamincn mahdolliseksi vaih
toehtoisesti edellä mainituissa oikeuksissa. 

128 §. Milloin selvitystila ei ole aillOutu
uut syystä, jonka johdQSta osuuskunuan on 
pakollisesti purkauduttava, vaan vapaaehtoi
sesta päätöksestä lopettaa osuuskunnan toi
millta, tulee osuuskunnalla olla mahdollisuus 
päättää, että selvitystila on pel'uutettava. 
Päätös olisi kuitenkin tehtävä ennen kuin on 
ryhdytty osuusmaksujen palauttamiseen tai 
lisämaksujen perimiseen. Tästä on otettu 
säännÖB esillä olevan pykälän 1 mom; iin, 
jossa samalla huomautetaan, ettei pel'uutta
mispäätöstä voic1a tehdä, jos selvitystilan al
kamisen jälkeen on syntynyt tilanne, jossa 
osuuskunta 102 § :  ssä mainitun pakottavan 
purkautumisperusteen ilmaantumisen tähden 
olisi asetettava selvitystilaan. SelvitysliIan 
peruuttaminen joutuisi tällöin ristiriitaan 
osuusknllualJe mainitusta syystä syntyvän 
purkautumisvelvollisuuden kanssa eikä selvi� 
tystilaa ole tällöin syytä vähäiseksikään ajaksi 
keskeyttää, vaikka selvitystila onkin saanut 
alkunsa vapaaehtoisesta päätöksestä. 

K,m nostetaan Kysymys selvitystilan pe
ruuttamisesta, tulee selvitystilan tilintarkas
tajilla olla mahdollisuus heille esitettävän 



kertomuksen nojalla antaa lausuntonsa siitä, 
onko edellytyksiä olemassa osuuskunnan toi
minnan jatkamiseen. Vasta sitten kun tämä 
lausunto on annettu, on ehdotus selvitystilan 
peruuttamisesta oLettava käsiteltäväksi osuus
kunnan kokouksessa_ 

129 §. Koska selvitystil," alkamista kos
kevan päätöksGll pätevyys edellyttää joko 
kaikkien jäsenten kirjallista suostumusta tai 
päätöksen tekemistä kahdessa perättäisessä 
kokouksessa ja jälkimmäisessä tapauksessa 
1isäksi, että sen hyväksymisen puolesta on 
viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kaksi 
kolmasosaa äänestykseen osallistnneiden 
äänistä (103 § ) ,  vaatii johdonmukaisuus, 
että yhtä voimakas �annatus on saavutettava 
myös selvitystilan peruuttamista koskevan 
päätöksen kohdalta. Tästä on säännös esillä 
olevan pykälän 1 mom:ssa. 

Kun selvitystila on päätetty peruuttaa, on 
selvitysmiesten viipymättä kutsuttava osuus
kunnan kokous valitsemaan toimintaansa jat
kamaan ryhtyvälle osuuskunnalle hallitus ja 
til intarkastajat. Asian luonnosta johtuu, että 
selvitystilan peruutuessa selvitysmiesten on 
tehtävä hallinnostaan tili. 

J"os päätös selvitystilan peruuttamisesta 
tehdään niin ajoissa, ettei vielä ole annettu 
ilmoitusta kaupparekisteriin selvitystilan al
kamisesta ja selvitysmiesten vaalista, ei pe
ruuttamispäätöksestäkään aiheudu merkin
töjä kaupparekisteriin. Ellei tällaisesta poik
keustapauksesta ole kysymys, on selvitys
miesten sitä vastoin viipymättä tehtävä 
kaupparekisteriin ilmoitus selvitystilan pe
ruuttamisesta. 

130 §. Uikäli selvitysmiehet ovat ennen 
se1vitystilall peruutumista hakeneet vuosi
haasteen osuush."1mnan velkojille, saattaisivat 
tuntemattomat velkojat, jotka eivät paikalle
tulopäivään mennessä ilmoita saataviaan, 
vuosihaasteen oikeusvaikutuksia koskevien 
säännösten mu1man kärsiä oikeuden mene
tyksen. Tämä olisi kohtnntonta ja perustee
tonta, koska osuusknnta jatkaa edelleen toi
mintaansa. Säätämällä menettely vuos:ihaas
teen peruuttamiseksi tätä tapausta sihnällä 
pitäen ei asiantilaa saataisi korjatuksi, koska 
selvitystilau peruuttaminen voi tapahtuu 
vielä vuosihaasteen paikalletulopäivän jäl
keenkin. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettä
väksi, että hankittu vuosihaaste käy mitättö
mäksi, ilrnn selvitystila peruutetaan. 

95 

131 §. Koska ei ole tarpeen vaatia erityi
sen toimituskil'jall antamista asian osaiselle 
selvitysti1a8 koskevissa. hakemUS8sioissa, mil
loin hakemusta vää.rälle tuomioistuimelle teh
tynä tai muusta syystä ei voida ottaa käsi
teltäväksi, on esillä olevassa pykälässä lau
suttu, että oikeus, kihlakunnantuomari tai 
l'aastuvalloikeuden puheenjohtaja merkitsee 
näissä tapauksissa päätöksensä asiakirjoille, 
jotka annetaan hakijalle takaisin. 

132 §. Kun oikeus käsittelee tässä luvussa 
mainitun asian, on muutosta päätökseen haet
tava valittamalla tai vetoamalla riippuen 
asian laadusta. Kihlakullllantuomal'in tai 
raastuvanoikeuden puheenjohtajan käsittele
missä hakemuksissa on muutoksenhakukei
nona oleva valitus, mistä on otettu maininta 
tämän pykälän 1 mom : Hn. 

Pykälän 2 mom: n mukaan ei kihlakunnan
tuomarin tai raastuvanoikeuden puheenjoh
tajan tarvitse tämän luvun säännösten no
jalla käsittelemistään asioista pitää pöytä
'kirjaa, vaan on niistä. ainoastaan tehtävä 
merkintä konkurssi asiain luetteloon, olipa 
kysymys konkurssista tai selvitystilasta. 

14 Luku. 

Eräitä sään1J.öksiä osuuskunn.an konkm·ssista 
sekä selvitystilasta konkurssin torju.miseksi. 

Komitea ehdottaa, sen mukaan kuin 7 lu
vun yleisperusteluissa. on mainittu, lisä
maksu velvollisuuden kohdalta toteutettavaksi 
tärkeän uudistuksen, mikä tekee mahdolli
seksi lisämaksujen perimisen, vaikkei osuus
kunnan omaisuutta ole luovutettu konkurs
siin. Perimincn tällöin edcllyttää, että osuus
kunta on asetettu selvitystilaall. Säännöksiä 
lisämaksujen perimisestä on ehdotetun lain 
15 luvussa. Jolta sanottu nudistus saavu!
taisi tarkoitukscnsa, on kuitenkin tarpeen 
järjestää osuuslnlllnan konkurssin ja selvi
tystilan välinen suhde siten, että osuuslrun
nan omaisuuden luovuttaminen konkurssiin 
-voidaan, huolimatta osuuskunnan ylivelkai
suudesta, tietyin edellytyksin välttää aselta
malla osuuskunta, jossa on voimassa ·lisä
maksuvelvollisuus, selvitystilaan. Esillii ole
vaan lukuun, jossa on eräitä säännöksiä 
osuuskunnan konkurssista, on sijoitettu myös 
perussäännökset selvitystilan aikaansaami
sesta konkurssin torjumiseksi sellaisten osuus-
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kuntien osalta, joiden jäsenet ovat lisämaksu
velvollisia. ,Jälkimmäisiä säännöksiä täyden
tävät menettelyn yksityiskohtien osalta eräät 
15 IUYlrn määräykset. 

133 §. Selvitystila, jossa hallinto kuuluu 
osuuskunnan itsensä asettamille luottamus
miehille, ei korvaa osuuskunnan konkurssia. 
Jos osuuskunnan on pakko lakkauttaa mak
sujensa suorittaminen tai sen velka on varoja 
suurempi (ns. ylivelkaisuus, insuffisienssi), 
on osuuskunnan luovutettava omaisuutensa 
konkurssiin ja siten varattava velkojille mah
dollisuus ottaa tämä hoitoonsa. Konkurssin 
vireille panosta huolehtii osnuskunnan halli
tus, jolla esillä olevassakin pykälässä tarkoi
tetaan päätöksen tehnyttä hallitusta (vrt. 
75, 105 § ) .  Ellei hallituksessa saada synty
mään päätöstä asiasta, on sen tulkinnan mu
kaan, joka jo nykyisinkin on hyväksytty lain
käytössä, kullakin hallituksen jäsenellä kat
sottava olevan itsenäinen, toiminimen ikirjoit
tamisoikeudesta riippumaton toimivalta kon
kurssihakemuksen tekemiseen. Tässä tapauk
sessa tuomari tai oikeus voi, milloin siihen 
on syytä, ennen hakemuksen hyväksymistä 
varata osuuskunnan hallitukselle tilaisuuden 
lausuman antamiseen asiasta. 

Vaikka selvitystila ei yleensä korvaa
kaan konkurssia, näyttää kuitenkin olev·an 
aihetta sellaisten osuuskuntien osalta, joissa 
on voimassa lisämaksuvelvollisuus, tehdä 
mahdolliseksi konkurssin välttäminen asetta
malla osuuskunta selvitystilaan. Konkurs
sista aiheutuu enemmän kustannuksia kuin 
selvitystilasta ja niistä on viime kädessä 
lisämaksuvelvollisten jäsenten vastattava 
siinäkin tapauksessa, että konkurssi velkojain 
suostumuksin peruutetaan. Toiselta puolen 
ei velkojienkaan etu ehdottomasti vaadi, 
että tällaisissa osuuslnrnnissa konkurssi pan
uaan meille heti ylivelkaisuuden ilmaan
tuessa. Jos osuuskunnan asema on sellainen, 
että voidaan olettaa saatavan ylivelkaisuuden 
aiheuttanut osa velasta katetuksi, kun osuus
kunnan omin toimenpitein kootaan lisämak
suja, ei ole aihetta vaatia, että osuuskunta 
luovuttaa omaisuutensa konkurssiin, josta 
velkojillekin aiheutnisi tarpeettomia kuluja, 
vaan on katsottava riittäväksi, että osuus
kunta asetetaan selvitystilaan velan järjes
telyä koskevien toimenpiteiden suorittamista 
varten. Edellytyksenä on tällöin oleva, että 
luotettavan ennakkoarvion mukaan on mah-

dollista lisämaksujen perimisellä palauttaa 
tasapaino varojen ja velan välille. Muussa 
tapauksessa konkurssin aloittamista ei voida 
mainitunlaisten perimistoimenpiteiden var
jolla viivyttää. Jos niin kuitenkin tehdään, 
joutuu osuusktmnan hallitus vastuuseen eh
dotuksen 161 § :  II mukaan, jota paitsi rikos
lain säälllnökset konkurssin viivyttämisestä 
käyvät sovellettaviksi. 

Sanotnista syistä ehdotetaan esillä olevan 
pykälän 2 mom: ssa lausuttavaksi, että yli
velkaisuuden kohdatessa osuuskuntaa, jonka 
jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, hallituksen 
on, jos velka voidaan lisämaksuja perimällä 
saada katetuksi, luovuttamatta omaisuutta 
konkurssiin haettava osuuskunnan asetta
mista selvitystilaan. Tarkempia säännöksiä 
lisämaksujen perimisestä tällaisissa tapauk
sissa sisältyy 137 ja seur. § :  iin. 

Mainittujen säännösten mukaan saa osuus
kunnan selvitystila eräin edellytyksin kon
kurssia torjuvan vaikutuksen. Osuuskunnan 
asettaminen selvitystilaan ei kuitenkaan mis
sään tapauksessa estä velkojaa vaatimasta 
osuuskunnan omaisuuden luovuttamista ton
kurssiin, mikäli hänellä selvän ja riidatto
man saamisen haltijana konkurssisäännön 
mukaan on siihen oikeus. 

134 §. Tässä pykälässä todetaan, ettei sel
laisissa osuuskunnissa, joiden jäsenet eivät 
ole lisämaksuvelvollisia, konkurssiha1kcmuksen 
tekemistä voida siirtää tuonnemmaksi, jos 
selvitystilan aikana ilmenee, että osuuskun
nan velka on varoja sUlU'empi. Konkurssi
hakemus on tällöin selvitysmiesten tehtävä. 

135 §. Kun selvitystilassa oleva osuus
kunta joutuu konkurssiin, edustavat selvitys
miehet konkurssin aikana osuuskuntaa kon
kurssivelallisena. Jos on tehty hakemus osuus
kunnan asettamisesta selvitystilaan syystä, 
ettei sillä. ole kaupparekisteriin merkittyä 
toimikelpoista hallitusta, ja osuuskunta jou
tuu konkurssiin ennen kuin hakemuksen joh
dosta on tehty päätös sen asettamisesta selvi
tystilaan, huolehtivat mainitusta edustami
sesta ne toimitsijat, joU," 106 § 2 mom : n 
nojalla ehkä oli asetettu ennen konkurssin 
alkamista. Ellei tällaisia toimitsijoita ole, 
edustaa hallitus osuuslruntaa konkurssivelal
lisena samoin kuin siinäkin tapauksessa, että 
konkurssi on syntynyt ennen ,kuin mitään 
hakemusta selvitystilaan asettamisesta on 
tehty. Mainittnjen toimitsijain sijaan ·tnlisi 



osuuskunnan kokouksen 'kuitenkin aina voida 
valita hallitus sanottua edustamistehtävää 
suorittamaan, Sitä vastoin ei, jos ennen kon
kurssin alkamista jo oli valittu selvitysmie
het, näiden sijaan voitaisi valita hallitusta 
konkurssin ajaksi, mutta selvitysmiesten si
jaan tulisi osuuskunnan kokouksen voida 
valita uudet selvitysmiehet. 

136 §. Osuuskunta ei lakkaa olemasta sen 
kautta, että sen omaisuus luovutetaan kon
kurssiin, vaan vasta sitten kun konkurssi ja 
siihen liittyvät täytäntöönpunotoimet on saa
tettu loppuun. }\[il1oin konkurssi on varojen 
vähäisyyden vuoksi keskeytyuyt, on purkau
tumisen katsottava tapahtuneen sinä päiv�inä, 
jona oikeus on miliirännyt konkurssiasian 
käsittelyn keskeytettäväksi (konkurssisäälltö 
15 § 2 mom.) .  

Jos konkurssivelkojain saalna täyden suo
rituksen on jäänyt varoja, on osuuskunnan 
kokouksella oleva valta päättää, että. osuus
kunnan toimintaa vielä. jatketaan. Myös 011 
sallittava tehdä päätös siitä, että konkurs
sissa ollut osuuskunta asetetaan selvitys
tilaan, jolloin selvitysntichet huolehtivat jään
nösval'ojen jakamisesta jäsenille. Jos osuus
kunta oli selvitystilassa, bm konkurssi alkoi, 
ja konkurssin päättymisen jälkeen on jäänyt 
varoja, on 125 § : stä katsottava johtuvan, 
että osuuskunnan selvitystila edelleen jatkuu. 
Periaatteellista estettä ei ole siihen, että täl
löinkin piiätetään jatkaa osuuskunnan toi
mintaa, mikä edellyttää että selvitystila pe
ruutetaan (128 §) .  

1 5  luku. 

J.risä1Jwksujen perim.inen. 

Voimassa olevan lain mukaan on osuus
kunnan omaisuus luovutettava konkurssiin, 
kun sen on pakko lakkauttaa maksujen suo
rittaminen tai kun sen varoja velkoihin ver
rattaessa taikka muulla tavoin käy ilmi) 
etteivät varat vastaa velkoja (OTL 22 § 
verr. OYL 39 § :  ään). Epäkohtana on pidet
tävä sitä, -että niissäkin tapauksissa, jolloin 
velka 011 vähäisessä iluäärin varoja suurempi 
ja on ilmeistä, että vaj81,lS saadaan jäsenten 
lisämaksuvelvollisuuden turvin täytetyksi, 
lisämaksuja ei voida jäseniltä periä luovutta
matta osuuskunnan omaisuutta konkurssiin. 
Tämä epäkohta ehdotetaan poistettavaksi te
kemällä mahdolliseksi lisämaksujen perimi-

13 6520/62 
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nen määrätyill edellytyksin myös sel vitys
menettelyn yhteydessä. Sitä ikoskevat pää
säännökset sisältyvät ehdotuksen 133 § 2 
mom: iin ja 137 § :ään. Näistä 011 edellistä 
säännöstä kohdallaan jo perusteltu. 

IJisämaksujen perimisestä konkurssin yh
teydessä säädetään osuustoimintalain 27-30 
§ : ssä. Ehdotus ei sisällä tässä kohden peri
aatteellista uudistusta. Jykyisen lain sään
nöksiä on ollut tarkistettava pääasiassa vain 
!liidell saattamiseksi sopusointuun edellä mai
nitun uuden järjestelmän kanssa sekä myös 
sen vuoksi, että ehdotuksen 46 § 2 mOlll : n 
mukaan lisämaksuvelvollisuus voi eräissä 
tapauksissa olla erilainen osuuskunnan eri 
veloista, mikä ei ole mahdollista voimassa 
olevan lain mukaan. 

137 §. Yleisenä sääntönä On ehdotuksen 
1.33 § 1 mom :Jl mukaan, että osullSkunnan 
omaisuus on -luovutettava konkurssiin, kun 
osuuskunnan on pakko lakkauttaa maksu
jensa suorittaminen tai se tulee ylivelkai
seksi. Tästä säännöstä on sanotun pykälän 
2 mom: ssa säädetty poikkeus sen tapauksen 
varalta, että jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia 
ja. osuuskunnan velku, so. syntynyt vajaus, 
voidaan lisämaksuja perimällä saada suori
tetuksi. Tällöin on hallituksen, luovuttamatta 
osuuskunnan omaisuutta konkurssiin, tehtävä 
oikeudelle hakemus osuuskunnan asettami
sesta selvitystilaan. Jos selvitystila on alka
nut muusta syystä ja sitten käy ilmi, että 
osuus1...-nnnan velka on varoja suurempi, on. 
selvitysmiesten 134 § 1 mom :ssa olevan ylei
sen säännön mukaan heti luovutettava osuus
kunnan omaisuus konkurssiin. Tästäkin sään
nöstä on poikkeus sanotun pykälän 2 rnom :ssa 
osunslnlntiin nähden, joissa jäsenillä on lisä
maksu velvollisuus. Esillä olevassa 137 § : ssä 
on tarkemmat säännökset siitä, miten on 
meneteltävä pel'ittiiessä lisämaksuja osuus
kllllDan omaisuutta konkurssiin luovutta
matta. 

Kun tehdään mahdolliseksi periä jäseniltä 
lisämaksuja, yaikka ylivelkaisen osuusktmllan 
omaisuutta ei luovuteta konkurssiin, on peri
mismellettely muodostcltava sellaiseksi, ettei 
velkojien etu jondu vaaraan. Erityisen tär
keätä on, että lisämaksllja perittäessä nouda: 
tctaan lyhyitä määriiaikoja, jotta yli velkai
sen osuuskunnan omaisuuden luovuttaminen 
konkurssiin ei aiheettomast i viivästyisi, mil
loin pCl'innän tulos ei vastaa perusteltua 
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cnnakko81'dota. Itsestään selvää Oll, että 
vclkojan. jolla en omakohtainen konkurssi· 
vaade, en sallittava vaatia osuuskullnan aset. 
tamista konkurssiin siitä huolimatta, että 
osnuskunta en konkurssin viUttämiscksi päät
t811yt puolestaan ryhtyä turvaamaan velkajia 
saattamalla voimaan sen vakuudcll, jonka 
lisämaksuvelvollisuus muodostaa. 

Lisämaksujen pCl'inlisestä ilman konkurssiil 
en osuuskunnan kokouksessa tehtävä päätös. 
Selvitysmiesten on heti, ktm :divelkaisuus Gil 
käynyt ilmi, kutsuttav8 kokous päättämään 
asiasta (137 § 1 mom.) . Kokouksessa voi
daan kysymys ratkaista yksinkertaisella ään
ten enemmistöllä, jollei säännöissä 61 § :  n 
mukaisesti ole toisin määrätty. Asiallisen 
pohjan saamiseksi k�'symyksc-n käsittelemi
selle on selvitysmiesten kokouksessa esitet� 
tävä kirjallinen selonteko osuusktulllan ase� 
masta, varojen ja velkojcn lucttelo, johon 
varat on merkittävä paitsi kjrjanpito� myös 
myyntiarvon mukaan, sekä viimeksi mainit� 
tuun. arvoon perustuva osittelulaskelma perit� 
tiivistä lisämaksuista (137 § 2 mOJn . ) .  Las� 
kclma.ssa voidaan, sikäli kuin lisämaksuvel� 
vollisnutta riittää, tarvittavan määrän lisäksi 
ositella maksettavaksi enintään kaksikym� 
mentiiviisi sadalta vajauksesta (143 § ) .  

Velkoj ien edun turvaamiseksi on välttä� 
mätöntä, että osuuskunnan kokouksen päätös 
lisä maksujen perimisestä pannaan nopeasti 
täytäntöön , niin että vajaus saadaan täyte� 
tyksi mahdollisinnllan lyhyen ajan kuluessa. 
Ehdotuksen mukaan tähän on varattu 60 päi� 
vän määräaika kokouksesta lukien (137 § 
3 mom.).  Jollei vajauksen koko miiärää ole 
sanotun ajan kuluessa osuuskunnalle suori� 
tettu, on selvitysmiesten heti luovutettava 
osuuskunnan omaisuus konkurssiin. 

Kuu osittelulaskelma on kokouksessa esi
tetty ja kokous on tehnyt päätöksen laskel
man osoittamien lisä maksujen perimisestä, on 
selvitysmiesten 146 § : n  mukaisesti vaadit� 
tavn jäseniä maksamaan heille määrätyt lisä� 
maksut 30 päivän pituisen ajan kuluessa 
vaatimuksen tiedoksi antamisesta. Tämän 
ajan kuluttua voidaan suoriUamatla jätetyt 
maksut periä pakkotä)'täntöteitse. Ositteln
laskelman mukaiseen perimiseep voi kulua 
aikaa enemmän kuin ne 60 päivää, .joiden 
kuluessa koko vajauksen määrä on osuus
kunnalle suoritettava, minkä vuoksi saattaa 
oJia jonkin tai joidenkin jiisenten edun mu-

kaista suorittaa puuttm-a miiärä osuuskun
!UaDe sanotun ajan kuluessa. -Jos suoritus 
tapahtuu, vältytään luovuttamasta osuuskun
nan omaisuuttu konlml"ssiin, ja ]jsämaksujen 
perimistä voidaan jatkaa 146 j a  147 § ,ssä 
säädetyssä järjestyksessä. Yli oman osansa 
maksuja suorittaneilla jäsenillä on 148 § :ssä 
säädetty oikeus saada myöhemmin kor\raus 
liikasuorituksistaan. 

138 §. Siitä huolimatta, että kokouksessa 
on tehty 137 § : ssä tarkoitettu päätös lisä
maksujen perimisestä, 'Voi osuuskunta joutua 
konkurssjin joko velkojall hakemuksesta tai 
sen johdosta, että vajauksen koko määrää ei 
ole 137 § 3 mom:ssa säädetyn ajan kuluessa 
osuuskullnalle suoritettu. Lisämaksujen peri� 
mistii koskevan kokouksen päätöksen täytäll� 
töönpanoa ei tällöin ole jatkettava, koska 
lisämaksut määrätään ja peritään konkurssi
menettelyn yhteydessä. Mikäli lisämaksuja 
on kokouksen päätöksen nojalla jo ennen 
konkurssin alkamista peritty, otetaan ne huo� 
mioon osittelulaskelmaa konkurssissa teh� 
täessä. Jäsenten lisämaksuvelvollisuuden 
säännöissä määrättyä enimmalsmaaraa ei 
voida ylittää, perittäköönpä Jisämaksuja sel
vitys- tai konkul'ssimenettelyn taikka osittain 
kummankin menettelyn yhteydessä. 

139 §. Ehdotuksen 137 ja 138 § on kirjoi
tettu sitä tapa.usta Bilmällä pitäen, että )'Ii
velkaisuus on ilmaantunut vasta selvitystilan 
aikana. Koska samoja sääunöksiä on sovel� 
tuvill kohdin noudatettava m�"ös silloin, kun 
osuuskunta on 133 § 2 mom: n mukaan yli
velkaisena asetettu scl vitystilaan, on tästä 
katsottu tal'peelli�eksi ottaa lakiin nimen� 
omainen sliällnös. 

140 §. Tämä p)'kälä ja sitä täydentävä 
143 § sisältävät osittelulaskelman laatimi
sesta nykyistä lakia asiallisesti vastaavia 
säännöksiä (ks. OTL 27 § 2 mom. ja 28 § 
1 illOIn.) . 

141 §. Niinkuin 7 luvun yleisperuste� 
luissa ja 46 § : n  perusteluissa on huomau� 
tettu, on ehdotuksen mukaan mahdollista, 
että lisä maksu velvollisuus muodostuu erilai
seksi osuuskunnan eri sitoumuksista silnii ta
pauksessa, että lisämllksu\"elvollisuuden vä
hentiimistä koskevan sääntöjen muutoksen 
�rhte�rdessä määl-ätään, että l{gHmaksnvelvol� 
lisuus P�'SY�T muuttumattomana sen velan 
osalta, joka osuuskunnal1a on ennen sanotllll 
muutoksen voimaantul oa. Tätä tapausta sil� 



mällä pitäen on laissa järjestettävä kysymys 
siitä, miten lisämaksuina jäseniltä perityt 
varat on käytettävä silloin, kun ne eivät riitä 
kaikkien velkojen suoritt",miseeo. Oikeudeo
mukaisena ratkaisuna on pidettävä, että ker
tyneet maksut jaetaan tällöin sitoumusryh
mien kesken niiden perusteiden mukaan, 
jotka säännöissä on määrätty noudatettaviksi 
lisämaksuja perittäessä. lIuutamat esimerkit 
havaiunollistuttavat, miten jako tulisi käy
tännössä tapahtumaan. 

1) Ajatell"'ln tapausta, että sen jälkeen 
kun osuuskunnan varmat saatavat on peritty 
ja riidaton omaisuus muutettu rahaksi havai
taan velkojien saatavista puuttuvan vielä 
600,000 mk. Vajauksesta on a) 400,000 ml< 
sellaisia velkoja, joista jäsenillä on rajaton 
lisämaksuvelvollisuus ja b) 200,000 mk sel
laisia velkoja, joista lisämaksuvelvollisuus on 
rajoitettu siten, että säännöissä mainittujen 
perusteiden mukaan voidaan niiden hyYäksi 
periä 200,000 mk (esim. 2,000 mk osuutta 
kohden, ja oouuksia on 100 ) .  Jos kaikki lisä
maksut, yhteensä 600,000 mk, saadaan peri
tyiksi, tulee sitoumusryhmille a) ja ,b) Imm
mallekin täysi suoritus. Jos sitävastoin lisä
maksuja saataisiin perityksi ainoastaan esim. 
300,000 mk, olisi se jaettava suhteessa 
400,000/200,000, jolloin a) ryhmän hyväksi 
käytettäisiin 200,000 mk ja b) ryhmän hy
yäksi 100,000 mk. 

2) Jos edellisessä esimerkissä b) ryhmän 
hyväksi voitaisiin periä lisä maksuja ainoas
taan 100,000 mk (esim. 1,000 mk osuutta 
kohden ja osuuksia on 100), olisi mahdol
lista periä lisä maksuja yhteensä 500,000 mk. 
:Mikäli tästä määrästä saataisiin perityksi 
ainoastaan 300,000 mk, olisi se jaettava suh
teessa 400,000/100,000 eli a)  ryhmän hyväksi 
240,000 mk ja b) ryhmän hyväksi 60,000 mk. 

3) Jos sitoumusryhmiä olisi kolme j a  va
jauksesta a) 200,000 mk sellaista velkaa, josta 
jäsenillä on rajaton lisämaksuvelvollisuus, 
b) 300,000 mk sellaista velkaa, jonka kat
teeksi sääntöjen mukaan voidaan periä 
200,000 mk (esim. 2,000 mk osuutta kohden 
ja osuuksia on 100), sekä c) 100,000 mk sel
laista velkaa, jonka hyväksi voitaisiin periä 
tuo määrä ik<ikonaan (esim. 1,000 mk osuutta 
kohden ja osuuksia on 100),  voitaisiin lisä
maksuja siis periä yhteensä 500,000 mk. Jos 
perityksi saataisiin kaililkiaan ainoastaan 
300,000 mk, jakautuisi se suhteessa 200,000/ 
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200,000/100,000 eli a)  ryhmän hyväksi 
120,000 mk, b) ryhmän hyväksi 120,000 mk 
ja c) ryhmän hyväksi 60,000 mk. 

142 §. Osuustoimintalaissa ei ole nimen
omaista säännöstä siitä, minkä perusteen mu
kaan vajaus ositellaan jäsenten kesken mak
settavaksi Rilloin, kun lisämaksuvelvolli
suns on rajaton. Sellaisen säännöksen puut
tUeBsa on katsottava osittelua koskevista 
muista säännöksistä ja yleisistä oikeusperi
aatteista johtuvan, että vajaus on jaettava 
ensisijaisesti pääluvun mukaan kunkin jäse
Ilen maksettavaksi ja että vasta sen jälkeen, 
kun on todettu jonkin tai joidenkin jäsenten 
maksukyvyttömyys, myös heidän osuutensa 
on ositeltava muiden jäsenten suoritettavaksi 
saman perustaen mukaan. Ehdotukseen on 
otettu tätä osittelumenettelyä koskeva nimen
ömainen säännös, kuitenkin sellaisin varauk
sin, että säännöissä voidaan määrätä ositteIu 
jäsenten kesken tapahtuvaksi mnunkin pe
rusteen kuin pääluvun mukaan. Säännöissä 
määrätty jakoperuste ei vähennä jäsenten 
rajatonta vastuuta velkojaa kohtaan, mutta 
jäsenten 'kesken se o.n määräävä myös 
osittelua 147 § :  n mukaan: toimitettaessa. 

143 §. Tämä pykälä on asiallisesti saman 
sisältöinen kuin vastaava säännös nykyisessä 
laissa (OTL 28 § 1 mom. ) .  

144 §. Nykyisen lain sanamuodon mukaan 
on konkurssihallinnon laatima osittelu
ohjelma lisämaksnjen perimiseksi sekä jako
ehdotus pantava nähtäville velkojain ja 
osuuskunnan jäsenten kokouksessa (OTL 
28 § 1 mom.) .  Koska kysymys ei knitenkaan 
ole sellaisesta yhdistetystä velkojain ja osnus
lnmnan kokouksesta, jossa osuuskunnan jäse
net voisivat käyttää äänivaltaa, on asiasta 
lakiehdotuksen esillä olevaan pykälään otettu 
säännös laadittu nimittämällä kokousta pel
kästään velkojain kokoukseksi ja lansumalla 
sen ohessa, että osuuskunnan jäsenille, joille 
luonnollisesti on varattava tilaisuus kokouk
sessa esitettävään ositteluohjelmaan tutustu
miseen, on annettava kokoukseen kutsu siinä 
järjestyksessä kuin osuuskunnan säännöissä 
on määrätty tiedonantojen toimittamisesta 
jäsenille. 

145 §. Voimassa olevan lain mukaan 
(OTL 28 § 2 mom.) velkojalla ja osuus

kunnan jäsenellä on oikeus moittia osittelu
ohjelmaa 'konkurssihallintoa vastaan ajetta
valla kanteella, joka on panta-va vireille 

• 
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30 päivän kuluessa siitä kokouksesta, jossa 
ohjelma on esitetty. Esillä olevan py
k�Uän 2 mom:ssa on asiallisesti saman 
sisältöinen säännös. Selvitysmiesten laathnaa 
ooitteluohjelmaa saavat jäsenet sanotun py
kälän 1 mom: tin otetun säännöksen mukaan 
moittia saman ajan kuluessa siitä, kun las
kelma on esitetty osuuskunnan kokouksessa. 
Moitekannetta on tällöin ajettava osuus
kuntaa vastaan. 

146 ja 147 §. Nämä pykälät ovat asialli
sesti saman sisältöisHi kuin nykyisen lain 
vastaavat säännök .. t (OTL 29, 30 § )  muu
toin paitsi että niitä laadittaessa on otettu 
huomioon lakiehdotuksen tarjoama mahdolli
suus lisämaksujen perimiseen m)+ös selvitys
tilan yhteydessä. 

148 §. Joku tai jotkut oouusktmnan jäse
llistä voivat silloin, kun lisä maksuja on pää
tetty periä. osuuskunnan omaisuutta kOnkUl'S
siin luovuttamatta, suorittaa osuuskunnalle 
lisämaksuja yli sen määrän, mikä heidän 
osalleen 137 § 2 mom: ssa tarkoitetun osit
telnlaskelman mukaan tulee. Tähän voi olla 
syynä se, että halutaan saada vajauksen koko 
määrä peitetyksi ennen sanotun pykälän 
3 rnom: ssa mainitun 60 päivät:. määräajan 
päättymistä. Kun näin on tapahtunut, jat
ketaan lisämaksujen perimistä tavallisessa 
järjestyksessä ja yli oman osansa suoritta
noille jäsenille on maksettava liikasuorituk
sista korvaus niistä varoista, jotka osittelu
laskelman mukaan saadaan muilta jäseniltä 
perityiksi. 

Kun oouuskuuta voidaan asettaa konkurs
siin senkin jälkeen, kun jäsen on 137 § :  n 
mukaisesti tehnyt suorituksen vajauksen 
peittämiseksi, on tarpeen suojata suorituksen 
tehneen jäsenen oikeutta myös sellaisen ta
pauksen varalta. Konkurssin aikana ei enää 
panna täytäntöön lisämaksujen perimisestii 
tehtyä osuuskunnan kokouksen päätöstä 
(138 §),  vaan konknrssihallinto laatii 140 § : n  

mukaan uuden osittelulaskelman. Tässä las
kelmassa ei jäsenen maksettavaksi voida 
määrätä enempää kuin tisämaksuvelvolli
suudelle säännöissä asetetut rajat sallivat (7 § 
3 kohta ja 43 §, verr. 45 § : ään). Jos jäsen 
on jo suorittanut 137 § :  n mukaan laaditussa 
osittelulaskelmassa hänelle määrätyn maksun, 
on se otettava huomioon lisämaksun suori
tuksena myös konkurssissa tehtävässä osit
telulaskelmassa. Siinä tapauksessa, että jäsen 

on lisämaksuna snol'itUmut enemmän kuiu 
sen määrän, mikä hänen maksettavakseen 
137 § :.sä tarkoitetun osittelulaskelman mu
kaan kuuluisi, eikä hän ole liikasuoritukses
taan saanut vielä täyttä korvausta muiden 
jäsenten maksettavista lisämaksuista, on 
puuttuva määrä otettava huomioon konkurs· 
sissa tehtävässä osittelulaskelmassa. K)ul suo
rituksen tehneen jäsenen saaminen muilta 
jäseniltä ei kuitenkaan saa huonontaa velko
jien oikeutta lisämaksuihin, on korvausta 
liikasuorituksen tehneelle jäsenelle makset
tava kerätyistä lisämaksuista vain sikäli, 
kuin se saattaa tapalltua velkojien oikeutta 
loukkaamatta. 

149 §. Jäsenyyden lakkaamisesta huoli
matta lisämaksuvelvollisuus pysyy 49 § 1 
mom: n  mukaan voimassa, jos osuuskunta ase
tetaan selvitystilaan tai konkurssiin vuoden 
kuluessa siitä tilinpäiitöspäivästä lukien, joka 
jäsenyyden lakkaamisen jälkeen ensiksi sen· 
raa. Tällöin on kysymys lisämaksuvelvolli
sesta, joka ei enää ole osuuskunnan jäsen. 
Kun tällaiseen entiseen jäseneen ja vastaa· 
vasti kuolleen jäsenen oikeudenomistajaan 
tulee voida soveltaa, mitä. tässä luvussa on 
jäsenestä sanottu, on siitä otettu esillä ole
vaan pykälään nimenomainen säännös. 

' 16 luku. 

Sulautuminen. 
Osuuskunnan purkautuminen saattaa ta

pahtua siinä tarkoituksessa, että sen toimin
taa jatketaan toisen osuuskunnan puitteissa, 
jolle purkautuvan osuuskunnan kaikki varat 
luovutetaan ja joka samalla ottaa vastatak
seen lakkaa van osuuskunnan velasta sekä 
varaa purkautuvan osuuskunnan jäsenille 
tilaisuuden liittyä siihen. Tällöin ei siis 
osuuskunnan purkamisella pyritä sen toimin
nan varsinaiseen lakkauttamiseen, vaan ai
noastaan muodonvaihdokseen osuuskunnan 
taloudellisten päämäärien edistämiseksi. 

Milloin oouuskunnan purkamisella on sano
ttinlainen tarkoitus, se tosin voidaan saavut
taa sitenkin, että osuuskunta purkautuu ta· 
vallisessa järjestyksessä selvitysmenettelyä 
käyttäen ja että sen varojen luovuttamisesta 
ja velkavastuun siirtämisestä tehdään eril
liset sophnuksct jäsenten kunkin kohdaltaan 
ilmoittautuessa toisen osuuskunnan jäseniksi. 



'rällainen menettely tuottaa kuitenkin monia 
hankaluuksia. So on aikaaviepä, koska selvi
tysmenettelyn yhteydessä on välttämätöntä 
hankkia vuosihaaste, ja omaisuuden luovutus 
toiselle osuuskunnalle taas on hanl,"laa sen 
vuoksi, että kukin omaisuusesine on luovu
tettava noudattamalla sitä koskevia luovutus
sääntöjä mahdollisine muotomäfu.'äyksineen, 
minkä ohessa luovutus saattaa aiheuttaa suu
ria kustannuksia leimaveron maksamisen 
johdosta. Vaikeuksia aiheutuu myös jäsen
ten liittymisestä toiseen osuuskuntaan erit
tiiinkin silloin, kun kysymys on suuresta 
jäsenmäärästä. Näistä syistä on puheena 
olevia tapauksia varten tarpeen yksinkertai
sempi menettely osuuskunnan purkamiseksi 
sekä sen omaisuuden ja jäsenten liittämiseksi 
toiseen osuuskuntaan. 

�ykyinen laki edellyttää, että osuuskunta 
voidaan "liittää" toiseen osuuskuntaan siten, 
että sen jäsenet siirtyvät viimeksi mainitun 
osuuskunnan jMeniksi (OTL 19 § 3 mom.). 
Mutta kun laki toiselta puolen panee tällai
sen liittämisen ehdoksi, että lalcltaavan osuus
kunnan saamamiehille haetaan vuosihaaste ja 
kaikki velat maksetaan, on menettely käy
tännössä perin hankala sisältäessäiin sen, että 
ptu'kautuvan osuuskunnan osalta on ensin 
toimitettava täydellinen sen varojen ja vel
kojen selvitys. rroiselta puolen saavutetaan 
llykyisenkin lain mu'kaan, osuuskunnan liittä
misellä toiseen osuuslnmtaan kustannusten 
säästymistä sikäli, ettei leimaveroa tarvitse 
suorittaa liittämisen yhteydessä luovutetta
vasta omaisuudesta. 

Pyrkimys keskitykseen osuustoimiunan 
alalla on viime aikoina johtanut siihen, että 
pien osuuskuntia usein puretaan iDiiden yhdis
tämiseksi toiseen osuuskuntaan. Senlån vuoksi 
on aihetta täydentää voimassa olevan laiu 
puutteellisia säännöksiä tällaisten yhdistä
misten helpottamiseksi. 

Näitä säännöksiä laatiessaan komitea on 
ottanut . käytäntöön termin sulautu.m.inen 
ilmaisemaan sitä osuuskunnan purkautumi
sen muotoa, mistä tällöin on kysymys. Osuus
tollnintalaissa puhutaan osuuskuntien 

"
liittä

misestä " sekä osakeyhtiölaissa yhtiöiden 
" yhdistämisestä", mitkä Banonnat tuntuvat 
värittömlltä eivätkä kielellisesti tarkoin vas
taa termiä fusio, jonka mukainen sana on 
omaksuttu ruotsin kieleen ja jota meillä on 
sellaisenaanlkin yleisesti käytetty tarkoitet-
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taessa osuuskuntien tai osakeyhtiöiden sulau
tumista. 

150 §. Mitä sulautumisella käsitteellisesti 
tarkoitetaan, on lyhykäisesti määritelty esilll( 
olevassa pykälässä. Sulautuminen edellyttää 
aina sopimuksen tekemistä, jossa osapuolina 
ovat toisaalta pnrkautuva eli snlautuva 
osuuskunta ja toisaalta vastaanottava osuus
kunta. Sopimus sisältää sen, että purkautu
van osuuskunnan jäsenet tulevat vastaan
ottavan osuuskunnan jäseniksi heidän t.orvit
sematta tehdä liittymisilmoitusta ja että pur
kautuva osuuskunta lakkaa selvitysmenette
lyttä sekä sellaisin sen omaisuutta koskevin 
vaikutuksin, että vastaanottava osuuskunta 
saa sulautumissopimuksen nojalla omakseen 
purkautuvan osuuskunnan varat ja joutuu 
vastuuseen sen velasta. Sulautuminen näin 
määriteltynä tietää ns. yleisseuraantoa. So
pimuspuolet sen johdosta vapautuvat kaik
kien niiden muodollistluksien noudattami
sesta, jotka olisivat tarpeen, jos osuuskunta 
tavallisessa järjestyksessä j a  siis selvitys
menettelyä käyttäen purettaislin sen jäsen
ten ja omaisuuden liittämiseksi toiseen OBUUS
kuntaan. 

Sulautuminen saattaa tapahtua myös siinä 
muodossa, että useat purkautuvat osuuskun
nat yhdessä muodostavat uuden osuuskun
nan, johon ne sulautuvat. 

Osuuskuntien sulautumista koskevia sään
nöksiä laadittaessa on pidettävä silmällä sitä, 
että purkautuvan osuuskunnan jäsenten ja 
velkojien oikeudet turvataan. Jäsenillä on 
periaatteellisesti oikeus pysyä osuuskunnassa 
j a  saada hyväkseen siitä johtuvat taloudelli
set edut eikä heitä sen vuoksi saa pakottaa 
alistumaan sulautumiseen ainakaan tavallisin 
enemmistöpäätöksin, jota paitsi heille on va
rattava laajennettu mahdollisuus osuuskun
nasta eroamiseen, mikäli he eivät ole nimen· 
omaan yhtyneet sulautumispäätökseen. Näi
hin näkökohtiin perustuvia säännöksiä on 
152 ja 158 § :ssä. Mitä taas velkojien oikeu
teen tulee, on pidettävä huolta siitä, ettei 
heidän vakuuteosa, jona on purkautuvan 
osuuskunnan omaisuus, sulautumisen joh
dosta väh""e. Miten tämä etu ehdotetaan 
turvattavaksi, iimenee 154 § :.tä. 

151 §. Sulautumissopimus on purkautu
van osuuskunnan kokouksen hyväksyttävä . .  
Kokoukselle esitettävän sopimusehdotuksen 
laativat k1Uumaul,in osuuskunnan hallitukset 



102 

yhte:istoimill. Jotta kokous VOISI kaikista 
asiaan va.ikuttavista seikoista tietoisena tehdä 
päätöksensä, on sulautumissopimukscn ohella 
kokouksella esitettävä jäljennökset hunman
kin osuuskunnan tilinpäätöksestä ja tilintar
kastajien kertomuksesta viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta sekä purkautuvan osuuskunnan 
hallituksen kertomus, jonka tulee sisältää 
selostus ehdotuksen tarkoituksenmukaisuu
den arvootelemiseen vaikuttavista seikoista. 
Lisäksi on esitettävä purkautuvan osuus
kunnan tilintarkastajien lausunto tämän 
lmrtomukscn johdosta, mikäli se koskee osuus
kunnan taloudellista asemaa. 

Sulautumissopimuksen hyväksyminen ei 
edellytä, että sulautumisesta tehdään päätös 
myös vastaanottavan osuuskunnan kokouk
sessa. Koska sulautuminen ' tämän osuus
kunnan kannalta ei merkitse osuuskunnan 
purkautumista, vaan ainoastaan sen jäsen
määrän, omaisuuden ja velan Ikasvua, ei sen 
osalta sulautuminen sisällä mitään sellaista 
tapahtumaa, jonka johdosta kokouksen pää
tös olisi tarpeen, vaan päätöksen yoi tehdä 
tämän osuuskunnan hallitus. Mikään ei kui
tenlman estä sitä, että hallitus vastuutaan 
koskevana kysymyksenä alistaa sopimusehdo
tuksen kokouksen hyväksyttäväksi. 

152 §. Koska sulautuminen merkitsee sen 
osuuskunnan purkautumista, joka sulautuu 
toiseen osuuskuntaan, on päätöksen pätevyys 
riippuva samantapaisi�ta ehdoista ikuin pää
tös osuuskunnan purkamisesta selvitysmenet
telyö käyttäen. Esillä oleva pykälä on sen 
vuoksi laadittu 103 § :  n mukaiseksi. 

Osuuskuntien sulautumisen varalta ei laki
ehdotukseen ole otettu erityisiä säännäksiä 
silmällä pitäen sitä tapausta, että jommassa
kUInmassa tai molemmissa osuuskunnissa on 
voimassa lisämaksuvelvollisuus. Nykyisessä 
laissa on säännös, jonka mukaan osuuskun
taa, jonka jäsenet ovat lisämaksuvelvolliset, 
ei saa toiseen osuuskuntaan liittää, elleivät 
kaikki ensiksi mainitun osuuskunnan jäsenet 
ole siihen kirjallisesti suostuneet (OTL 19 § 
3 mom. ) .  Tämän säännöksen tarkoitus jää 
kuitenkin hämäräksi, koska purkautuvan 
osuuskunnan jäsenet eivät sen johdosta, että 
he tämän osuuskunnan sääntöjen mukaan 
ovat lisämaksuvelvolliset, joudu samanlai
seen vastuuseen myös vastaanottavan osuus
mlllnan velasta. Voidaa.n'k:o voimassa olevan 
lain mukaan lisämaksuvelvollisuutta purkau-

tuvankaan osuuskunnan velan osalta saattaa 
voimaan sen jälkeen kun sulautuminen on 
tapahtunut, on kysymyksen alaista. Sellai
nen vastuun jatkuminen ei lakiehdotuksen 
mukaan ole mahdollinen, koska sulautumi
sen edeUytyksenä on, että purkautuvan 
osuuskunnan velka suoritetaan tai turvataan 
velkojiUe annettavin vakuuksin eikä tämän 
o&'Uuskunnan omaisuus joudu vastaanottavan 
osuuskunnan puitteissa erillishallinnon alai
seksi, mistä johtuen pUl'ikautuvaa oouuskun
taa ei enää voida erikseen asettaa selvitys
tilaan tai konkurssiin lisämaksuvelvollisuu
den toteuttamiseksi. 

Mitä sitten tulee suhen tapaukseen, että 
vastaanottavan osuuskunnan sääntöjen mu
kaan sen jäsenet ovat Jisämaksuvelvolliset, 
on tosin todettava, että purkautuvan osuus
kunnan jäsenet vastaanottavaan osuuskun
taan siirtyessään joutuvat viimeksi mainitlUl 
osuuskunnan jäsenten tapaan lisämaksuvel
vollisiksi laajentuneen tai sulautumisen 
yhteydessä muodostetun uuden osuuskunnan 
velasta (vrt. 44 § ) .  Tiimän vuoksi saattaisi 
näyttää siltä, että �rityisiä vaikeuttavia mää
räyksiä olisi annettava sulautumispäätöksen 
tekemistä varten sanotunlaisissa tapauksissa. 
Siihen ei kuitenkaan ole syytä. Jos purkau
tuvan osuuskunnan jäsenet olivat jo oman 
osuuskuntansa sääntöjen mukaan lisämaksu
velvolliset, ei se seikka, että velka, jota lisä
maksuvelvollisuus koskee, entisestään kasvaa, 
tiedä osuuskunnan sulautuessa sen enemmän 
kuin osuuskunnan toiminnan entisissä. puit
teissaan jatkuessakaan sellaista asianhaaraa, 
jonka johdosta olisi yaadittava erityisin 
mäiiräenenunistf;in tehty päätös lisämaksu
velvollisuuden ulottamisesta uuteen velkaan. 
l\Iutta korotetun määräenemmistön tekemää 
sulautumispäätöstä ei liene tarpeen vaatia 
silloinkaan, kun purkautuvan osuuskunnan 
jäsenet eivät lainkaan olleet lisämaksuvel
vollisia tai lkun vastaanottavan osuuskunnan 
sääntöjen mukaan llsämaksuvelvollisuus on 
aukarampi kuin purkautuvassa osuuskun
nassa. Tosin on, kun osuuskunta toiseen 
osuuskuntaan sulautumatta jatkaa entistä 
toimintaansa, korotetun määräenemmistön 
kannatus välttämätön, jos lisämaksuvelvolli
suus perustetaan tai sitä kovennetaan, ja 
niin siitäkin riippumatta, että jäsen pääsee 
vapaaksi vastuusta eroamalla osuus'kunnasta 
(63 § 2 IDom., (4 '§ ) .  Mutta katsoen siihen, 

• 



että osuuskunnan sulautuessa toiseen osuus
kuntaan aina tapahtuu ensiksi mainitun 
osuuskunnan purkautuminen, mikä ei sinänsä 
edellytä korotetun määräenemmistön kanna
tusta, vaikka purkaminen estäessään osuus
kunnan varojen kasvun tekisikin lisämaksu
velvollisuuden taloudelliset seuraukset ras
kaammiksi kuin ne olisivat olleet toiminnan 
edelleen jatkuessa, ei näytä olevan syytä 
vaatia sanotunlaista enemmistöpäätöstä myös
kään sulautumistapauksessa, vaan riittänee 
kahden kolmasosan enemmistön kannatus. 

Tämän vuoksi ja Imu ehdotuksen mukaan 
sulautumispäätökseen yhtymättömät jäsenet 
ovat aina oikeutetut eroamaan osuuskunnasta 
ja he tällöin, mikäli sulautumispäätäa johtaa 
maksuvelvollisuuden enentymiseen, ovat va
pautuneet tästä seurauksesta (158 §) ,  on 
ehdotuksessa asetuttu sille kannalle, että 
aikaisemmin mainituin määräenemmistöin 
voidaan sulautumisesta päättää siitä riippu
matta, millaisia määl·äyksiä lisämaksuvelvol
lisuudesta sisältyy sulautumiseen osallistu
vien osuuskuntien sääntöihin. Sama koskee 
myös suhdetta osuusmaksun tai y1imääräisen 
maksun suuruutta koskeviin määräyksiin. 

153 ja, 154 §. Kuten 151 § : n  kohdalla jo 
on mainittu, on sulautumisen yhteydessä 
pidettävä huolta siitä, etteivät purkautuvan 
<h""'Uuskunnan velkojat joudu kärsimään va
hinkoa sulautumisen johdosta. Tämän tar
koituksen saavuttamiseksi on Saksan ja 
Sveitsin laeissa sulautuminen määrätty toi
meenpantavaksi siten, että purkautuvan 
osuuskunnan omaisuutta on hoidettava eril
lään vastaanottavan oslu1.Skunnan omaisuu
desta kunnes velkojat ovat saaneet suorituk
sen tai riittävän valruuden saamisistaan. 
Sulautumisen katsotaan muodollisesti aikaan
saavan omaisuuden siirtymisen jo ennen 
velan maksamista tai turvaamista" mutta sen 
estämiseksi, etteivät vastaanottavan osuus
kunnan velkojat pääsisi sanotun omaisuuden 
osalta kilpailemaan purkautuvan osuuskun
nan v.elkojien kanssa, on omaisuus määrätty 
toistaiseksi erillisenä hallittavaksi. Vastaa
vasti voivat purkautuvan osuuskunnan vel
kojat vaatia omaisuuden erotettavaksi heidän 
varalleen vastaanottavan osuuskunnan kon
kurssissa . .  Ruotsin uudessa osuuslnlntalaissa, 
jo&,;a on tässä kohden seurattu sikäläisen 
osakeyhtiölain säännöksiä, ei ole asetuttu 
mainitun erillishal1intojärjestelmän kannalle, 
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vaan on sulautumisen oikeusvaikutusten al
kaminen tehty riippuvaiseksi siitä, että ne 
velkojat, jotka eivät tahdo jättäytyä vas
taanottavan osuuskunnan maksukyvyn va
raan, saavat maksun purkalltuvalta osuus
kunnalta. Velkojia kehoitetaan julkisessa 
kuulutuksessa määrättynä päivänä ilmoitta
maan varaus maksun saamisesta. Ellei ku
kaan tee varausta tai jos varauksen tehneet 
saavat täyden maksun tai hyväksyttävän 
vakuuden, oikeus antaa suostumuksensa 
sulautumiseen. Sitten kun tämä on merkitty 
kaupparekisteriin, on sulalltuminen tapah
tunut. 

Erillishallilltojärjestelmää vastaan voi-
daan tehdä se muistutus, että siten luodaan 
tilanne, jossa vastaallottava osuuslmnta on 
muodollisesti purkautuvan osuuskunnan 
omaisuuden omistaja, vaikka omaisuus kum
mankin osuuskunnan velkojien keskinäisissä 
suhteissa edelleen katsotaan purkautuvalle 
osuuskunnalle kuuluvaksi. Käytännössä eril
lishallinnon toteuttaminen saattaa kohdata 
hankaluuksia eikä purkautuvan osuuskun
nan velkojien asema ole tuon hallinnon 
aikana yhtä hyvin turvattu kuin omaisuuden 
kuuluessa täysin oikeuksin purkautuvalle 
osuuslnmnalle. Ruotsin lakiehdotuksessa 
omaksutun kannan sbhteeu voitaneen taas 
huomauttaa, että se johtaessaan sulautumisen 
muodollisen toteutumisen lykkäytymiseen 
ehkä saattaa haitata sulautumiskysymyksen 
tarkoituksenmll1mista ratkaisua, milloin mo
lemminpuoliset edut vaativat osuuskuntien 
mahdollisimman pikaista yhdistämistä. 

Verratessaan toisiinsa edellä mainittuja 
järjestelmiä komitea on pitä.nyt parempana 
sitä, joka on omaksuttu Ruotsin lakiehdotuk
sessa. Määräämällä lyhyeksi se aika, jonka 
kuluttua velkojien on tiettynä päivänä ilmoit
tauduttava oikeudelle, voidaan olettaa, että 
tämän järjestelmän omaksuminen ei haitalli
sesti hidastuta sulautumisen toteuttamista. 
Lakiehdotuksen mukaan sanottu aika olisi 
kuusi kuukautta luettuna siitä päivästä, jona 
oikeus on molempien osuusimutien hallitusten 
hakemuksesta päättänyt annettavaksi julkisen 
kuulutuksen. Tämä hakemus taas on annet
tava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
purkautuvan osuuskunnan kokouksessa on 
tehty lopullinen päätös sulautumisesta. Kuu
lutuksen oikeusvaikutuksiin nähden on huo
mattava, että saatavan ilmoittamatta jättä-



104 

minen ei aiheuta saamisoikeuden menetystä 
siihen tapaan kuin on asian laita vuosihaas
teen yhteydessä. 

155 ja 156 §. Sittenkun oikeus on 154 § :  n 
mukaisesti antanut suostumuksen sulautunu
seen, on sulautumissopimus ilmoitettava re
kisteröimisvirastolle, Ilmoitus on tehtävä 
sekä purkautuvan että vastaanottavan osuus
kunnan puolesta, jotta olisi täysi varmuus 
siitä, ettei sulautumissopimusta ole välillä 
purettu. Sulautnminen katsotaan tapahtu
neeksi, kun siitä on tehty merkintä kauppa
rekisteriin. Koska on tarpeen saada Iyhyeh
kön ajan ,,-uluessa selvyys siitä, tuleeko su
lautuminen tapahtumaan oikeuden annettua 
siihen snostnmuksensa, on ehdotnkseen otettu 
määräys, jonka mukaan ilmoitus kauppare
kisteriin on tehtävä kuuden kuukauden ku
luessa siitä, kun lainvoimaincll oikeuden suos
tumuspäätös on annettu. 

157 §. -Sulautumisen tapahtuessa osuus
kunta purkautuu ilman selvitysmenettelyä. 
Toiselta puolen ei kuitenkaan ole syytä estää 
sulautumista sen johdosta, että osuuskunta 
kysymyksen vireille tullessa on selvitys
tilassa. Tästä on otettu såännös esillä ole
vaan pykälään. Sulautumisesta eivät voi 
päättää selvitysmiehet, vaan asia on OSUUS
kunnan kokouksessa käsiteltävä. Tällainen 
päätös voidaan tietenkin tehdä vain niin 
kauan kuin selvitystilaa vielä jatkuu eikä 
selvitysmiesten lopputiliä siis ole annettu. 

158 §. Kuten 151 § : n  kohdalla jo on huo
mautettu, aikaansaa sulautuminen ei ainoas
taan osuuskuntien omaisuuksien yhdistymi
sen, vaan myös sen, että purkautuvan osuus
kunnan jäsenet välittömästi tulevat vastaan
ottavan osuuskunnan jäseniksi. Sulautumis
sopimus tuottaa tässä kohden laajemmat vai
kutukset kuin mitkä syntyisivät, jos se käsi
tettäisiin kolmannen henkilön hyväksi teh
dyksi sopimukseksi. 'l'ämänluontoisen sopi
muksen nojalla purkautuvan osuuskunnan 
jäsenet kylläkin saisivat oikeuden saavuttaa 
jäsenyyden vastaanottavassa osuuskunnassa, 
mutta heidän olisi kuitenkin erikseen jäse
nyyttä anottava. Lakiehdotuksen mukainen 
sulautumissopimus sitä vastoin tekee tällai
set anomukset tarpeettomiksi aikaansaades
saan yleisseuraantoluontcensa mukaisesti sen, 
että pUl'kautu van osuuslnuman jäsenet villit
tömästi tulevat vastaan ottavan osuuskunnan 

jäseniksi. Näillä on kuitenkin osuuskunnan 
jäsenyyttä koskevan yleisen säännön mukai
sesti oikeus heti erota vastaanottavasta 
osuuskunnasta. Myöskin voivat he purkau
tuvan osuuskunnan suhteen käyttää croamis
oikeuttaan ennen sulautumisen Jopullista 
tapahtumista. Kun tämän eroamisoikeuden 
käyttäminen kuitenkin, jos se saisi joukko
eron luonteen, saattaisi olennaisesti muuttaa 
niitä edellytyksiä, joiden varassa sulaut.umi
sesta on sovittu, ehdotetaan siiädettäväksi 
määräaika tätä eroa.mista varten (1 moro.) . ·  
Eroaminen on sen mukaan ilmoitettava 
30 päivän kuluessa siitä purkautuvan osuus
kunnan kokouksesta, jossa sulautumisesta on 
lopullisesti päätetty, ja eroamiseen liittyy 
64 § :ssä säädetty vaikutus (vrt. 152 § :n 
perust.). Sen jälkeen saattaa eroaminen 
tapahtua vasta sulautumisen voimaan tultua 
ja siis vastaanottavalle osuuskunnalle anne
tuin eroamisilmoituksin. 

Pykälän 1 mom:ssa on lisäksi maininta 
siitä, että purkautuvasta osuuskunnasta eroa
minen saattaa edellä sanotun rnääl'äajan ku
luessa tapahtua sen estämättä, että jäsenellä 
säännöissä olevan määräyksen mukaan ei 
muutoin olisi oikeutta erota osuuskunnasta. 

Jäsenen eroamisoikeutta puheena olleissa 
tapauksissa järjestettäessä on annettava 
säännöksiä myös heidän oikeudestaan saada 
takaisin suorittamallsa osuusmaksu. Koska 
jäsenellä ehdotuksen 30 § : n mukaan ei 
osuuskulluasta erotessaan ole oikeutta saada 
takaisin osuusmaksuaan ennen ikuin vuoden 
kuluttua siitä tilinpäätöspäivästä, joka jäse
nyyden lakkaamista lähinnä seuraa, olisi tä
män säännöksen noudattamisesta, tkoska se 
edellyttää vaatimuksen kohdistamista 'lSiihen 
osuuskuntaan, jonka jäsenyydestä on vapau
duttu, useissa tapauksissa seurauksena sulau
tumismenettelyn huomattava hidastuminen. 
Sen vuoksi esillä. olevan pykälän 2 mom :ssa 
jäsen oikeutetaan saamaan takaisin osuus
maksunsa vasta sulautumisen tapahduttua ja 
siis vastaanottavalta osuuskuunalta, joka täl
löin käsittää koko sen laajentuneen osuus
kunnan, minkä. molemmat osuuskl1nnat yh
dessä muodostavat. Koska toiselta puolen 
eroava jäsen ei ole velvollinen alistumaan 
siihen, että hänelle osuusmaksusta palautet
tavan määrän suuruus laskettaisiin laajen
tuneen osuuskunnan tilinpäätöksen mukaan, 
ehdotetaan säädettäväksi, että jäsenellä on 



oikelJS saada vnstaanottavalta osuuskunnalta 
suoritettu osuusmaksunsa takaisin vähclltä
mättömänä. Samaan asemaan, mikä on edellä 
mainitun määräajan kuluessa cronlleiIIa jäse
nillä, on asetettava ne, jotka ovat eronneet 
aikaisenunin, mutta joiden eroamisen jälkeen 
ei ole ollut purkautuvan osuuskunnan tilin
päätöspäivää ennen kuin sulautumisesta on 
kokouksessa lopullisesti päätetty. Mitä sit
ten tulee niihin jäseniin, jotka ovat eronneet 
purkautuvasta OBUuskunnasta niin paljon 
ennen lopullisen sulautumispäätöksen teke
mistä, että tä.män osuuskunnan lähinnä seu
raava tilinpäätöspäiväkin on ehditty saavut
taa ennen kuin sanottu päätös on tehty, 
heillä on oleva tavallisten sääntöjen mukai
nen oikeus saada takaisin osuusmaksunsa 
purkautuvan osuuskunnan tilinpäätöksen pe
rusteella. Tällöin voidaan palautusmääl'ät 
vahvistaa sulautumista hidastuttamatta ja 
ottaa ne huomioon sulautumisen taloudellista 
puolta arvosteltaessa. Mikäli näin palautet
tavia osuusmaksuja on sulautumisen tapah
tuOssa vielä suorittamatta, on ne 150 § :  ssä 
lausutun, velkavastuull siirtymistä koskevan 
yleisen säännön mukaisesti suoritettava laa· 
jentuneen osuuskunnan varoiqta. 

Niiden jäsenten oikeudesta osuusmaksun 
takaisin saamiseen, jo1lka eivät ole käyttäneet 
hyväkseen 2 mom: ssa mainittua eroamis
aikaa, on säännöksiä pykälän 3 mom : ssa. 
Koska näiden jäsenten osalta eroaminen 
tapahtuu vasta sitten, ikun sulautuminen on 
tullut voimaan ja he siis ovat tulleet vas
taanottavan osuuskunnan jäseniksi, on hei
dän oikeutensa osullsmaksun takaisin saami
seen määräytyvä niiden perusteiden mukaan, 
jotka ehdotuksen 30-32 § :  n nojalla ovat 
yoimassa vastaanottavan osuuskunnan jäse
niin nähden. Samaan asemaan on kohtuuden 
mukaan asetettava ne jäsenet, jotka ovat 
eronneet sen jälkeen 'kun he ovat yhtyneet 
sulautumispäätökseen joko kirjallisin ilmoi
tuksin tai osuuslnmnan kokouksessa pidetyssä 
äänestyksessä. Tällaisille jäsenille ei ole tar
peen varata oikeutta erota osuuskunnasta 
1 mom :ssa mainitun, sulautumispäätöksestä 
luettavan 30 päivän kuluessa, vaan he saavat 
tyytyä siihen, että sulautuminen tapahtuu ja 
että heillä on osuusmaksujen takaisin saami
seen samat oikeudet kuin vastaanottavan 
osuuskunnan jäsenillä. 

. 
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17 luku. 

V ahiugonkorvausvelvolUsuus. 

Vahingonkorvausvelvollisuutta koskevia 
säännöksiä laadittaessa on pääpaino pantava 
hallitnksen jäsenten ja muiden osuuskunnan 
asioiden hoitajain vastuun järjestämiseen. 
Tällöin on otettava huomioon toiselta puolen 
vastuu osuuskuntaa kohtaan j a  toiselta puo
len velvollisuus korvata yksilöllinen vahinko, 
jonka osuuskunnan jäsen, velkoja tai muu 
ikolmas henkilö on käl'Sinyt. Kuitenkaan ei 
vastuuvelvollisten henkilöpiiriä määrättäessä 
,roida kokonaan sivuuttaa myöskä.:1n kysy
mystä, missä määrin osuuskunnan kokou.k� 
sen päätökseen osallistuneet jäsenet ovat vas
tuussa osuuskunnalle tai sen jäsenelle koitu
neesta vahingosta. 

159 §. Tämä pykälä koskee kokouksen 
päätökseen yhtyneen jäsenen vahingonkor
vausvelvollisuutta osuuslnmtaa kohtaan. Voi
massa olevassa laissa on sellainen velvolli
suus nimenomaan edellytetty vain siinä ta
pauksessa, että osuuskunnan varoja on lain 
vastaisesti jaettu eikä vajausta ole muulla ta
voin täytetty (OTL 21 § 2 mom. verr. OYT, 
33 § :  ään) . Vastaavanlainen säännös sisäl
tyy ehdotuksen 39 § 2 mom: iin, jossa oleva 
viittaus 159 § :  ääll kuitenkin osoittaa, että 
korvausvelvollisnus koskee vain tahallisesti 
tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutettua 
vahinkoa. Ruotsin lakiin on sikäläistä osake
yhtiölakia seuraten otettu yleinen säännös 
siitä, että osuuskunnan jäsen, joka l'ikko� 
malla osuuskuntalakia tai osuuskunnan sään
töjä on tahallisesti tai törkeästä huolimatto
muudesta aiheuttanut vahinkoa osuuskun
nalle, vastaa täten syntyneen vahingon kor
vaamisesta. Komitea ei ole sisällyttänyt 
chdotukseensa näin yleiseen muotoon laadit
tua vastuusäännootä. Kuitenkin on pidetty 
tarpeellisena eclellä mainitun varojen lai
tonta jakamista. koskevan erikoissäännöksen 
lisäksi ottaa ehdotukseen määriiys jäsenen 
velvollismldesta kOl'vata vahinko, joka on 
aillOutettu 66 § :ssä olevan yleislallSekkenn 
vastaisella kokonksen päätöksellä. Tällöin on 
kysymyksessä päätös, jolla siihen osallistu
neet jäsenet ovat osuuskunnan muiden jäsen
ten tai osuuskunnan kustannuksella hankki
neet itselleen tai toiselle ilmeisesti epäoikeu
tettuja etuja. Päätökseen yhtyneen jäsenen 
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vastuu syntyy, jos hänen on katsottava tahal
lisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ai
heuttaneen vahingon, ja korvausta voi vaatia 
osuuskunta tai, milloin kysymys on yksilölli
sestä vahingosta, asianomainen osuuskunnan 
jäsen. Kun vastnun syntymisen edellytyk
senä on, että vahlnko on aiheutettu tahalli
sesti tai törkeästä huolimattomuudesta, tietää 
tämä, ettei vastuu synny vielä sen johdosta, 
että jäsen on asiaa paremmin tuntematta tai 
varomattomuudesta antanut kannatuksensa 
maillitulllaiselle päätökselle. Vain siinä ta
pauksessa, että enemmistön muodostavat jäse
net ovat tietoisina päätöksen merkityksestä 
ja siis ikäänkuin yhteistoimin olleet aiheut
tamassa vahinkoa tai että heidän viakseen 
ainakin jää törkeä huolimattomuus, SY11tyy 
korvausvelvollisuus. 

160 §. Voinlassa olevassa laissa on sää
detty, että hallitnksen jäsen vastaa täysin 
siitä. vahingosta, jonka hänen huolimat
tomuutensa tai lakia tai osuuskunnan sään
töjä vastaan sotiva toimintansa osuuslrnnnan 
asioissa on osuuskunnalle tuottanut (OTL 
22 § 2 mOlli. veIT. OYL 41 § :  ään).  Esillä 
oleva pykälä vastaa sanottua säännöstä, jota 
kuitenkin on täydennetty panemalla samaan 
vastuu velvollisten ryhmään kuin hallituksen 
jiisenet myöskin muut lakiehdotuksen 
75 § : ssä tarkoitetut osuuskunnan edustajat 
ja 80 § :ssä edellytetyt osuuskunnan hallin
non hoitajat sekä edelleen tilintarkastajat, 
selvitysmiehet, selvitystilan tiliutarkastajat 
j a  106 § : ssä tarkoitetut väliaikaiset toimit
sijat. 

lluomautettakoon tässä yhteydessä, että 
ehdotuksen 120 § 2 mOlli :""a olevan erikois
säållllöksen mukaan selvitysmies on toissijai
sessa vastuussa, jos osuuskunnan varoja on 
selvitysmenettelyn yhteydessä jaettn vas
toin velan maksun turvaam.ista koskevia 
määräyksiä. 

161 §. Osakeyhtiölain 46 § :  ssä, jota on 
soveltuvin kohdin noudatettava myös osuus
kuntiin nähden, on eräissä tapauksissa an
nettu velkojille valta nostaa vahingonkor
vauskanne osuuskunnan jäsentä vastaan. Sa
notun säännöksen mukaan osuuskunnan vel
k9ja voi, kun osuuskunnan omaisuus on luo
vutcttu konkurssiin tai sen omaisuutta on 
pyydetty ulosmitattavaksi eikä kiistämätöntä 
omaisuutta, joka vaikeudetta voidaan muut· 
taa rahaksi, ole olemassa, vaatia osuuskunnan 

jäseneltä korvausta vahingosta, joka on syn
tynyt osuuskunnan varojen laittoman jaka
misen johdosta. Hallituksen jäseneltä taas 
voi velkoja sanotuin edellytyksin vaatia kor
vausta vahingosta, jonka hän on joutunut 
kärsimään sen johdosta, ettei osuuskunnan 
omaisuutta ole heti laissa mainitun syyn 
ilmaannuttua luovutettu konkurssiin tai ettei 
toimiin osuuskunnan purkamiseksi ole ryh
dytty, kun jäsenluku on alittanut laissa mai
nitun vähinllnäismääräll, tai että osuuskun
nan purkautuessa varoja on jaettu jäsenille 
tai osuuskunta liitetty toiseen osuuslmntaan 
velkaa maksamatta. Korvausvaade on velko
jalia myös siinä tapauksessa, että osuuskun
nan varoja, jotka sääntöjen mukaan on 
pantu erilleen vararahastoon, on jaettu jäse
nille velkojien vahingoksi. 

Lakiehdotukseen ei ole otettu erityistä 
säällllöstä velkojan oikeudesta kOrVa11ksen 
saanllseen osuuskunnan jäseneltä, kun tämä 
on yhtynyt varojen laitonta jakamista koske
vaan osuuskunnan kokouksen päätöl{scen. 
Ilman erityistä säännöstäkin on selvää, että 
tällainen korvaussaaminen, joka kuuluu 
osuuskunnan pesään ( 39 § 2 mom., 159 § ) ,  
on myös yelkojan käytettävissä, kun osuus
kunta joutuu konkurssiin tai sen omaisuu
teen kohdistetaan pakkotäytäntö (ulosmit
taus) . Osuuslrunnan hallitus voi perk!). sa
notun korvauksen osuuskunnan jäsencltä 
niin kauan kuin osuuskunnan konkurssia ei 
ole syntynyt tai sanottua korvaussaatavaa 
velkojan toimesta otettu palclmtäytäntÖÖn. 
Näiden tapahtumien jälkeen perimisoikens 
siirtyy velkojalIe. Jos osuuskunta asetetaan 
selvitystilaan, huolehtivat seh�tysmiehet pe
ri rnisestä. 

Mitä sitten tulee muihin edellä mainittui
hin tapauksiin, joissa kysymys siis on halli
tuksen jäsenen velvollisuudesta korvata vel
kojan edun vastaisesta laiminlyönnistä joh
tunut vahinko, on velkojan oikeus korvauk
sen saamiseen vastaisessakin laissa pysytet
tävä. Tämän vuoksi ehdotetaan esillä ole
vaan pykälään otettavaksi yleinen säännös 
siitä, että hallituksen jäsen on velvollinen 
korvaamaan vahingon, jonka hän rikkomalla 
lakia tai osuuskunnan sääntöjä tahallisesti 
tai huolimattomuudesta on aiheuttanut vel
kojalle. Samalla kun lakiehdotusta laadit
taessa on luovuttu kasuistisesta korvauBta
pausten määrittelemisestäJ on säännökselle 



annettu sellainen muoto, että se nimenomaan 
osoittaa korvausvelvollisuuden syntyvän vain 
li",*ilökohtaisen tuottamuksen edellytyksellä, 
minkä seikan suhteen voimassa oleva laki on 
antanut aihetta eriäviin tulkintoihin. 

Vaikka sanottua säännöstä laadittaessa ei 
ole laissa nimenomaan toistettu nykyisen lain 
määräystä, jonka mukaan velkojan oikeus 
korvaus vaatimuksen tekemiseen edellyttää 
osuuskunnan konkurssia tai sen omaisuuteen 
kohdistettua ulosmittausta, on kuitenkin 
yleisten periaatteiden nojalla selvää, ettei 
velkoja ehdotetunkaan lain mukaan saata 
toteuttaa korvausvaatimustaan sanotunlai
sitta edellytyksittä, koska hänen todellisesta 
vahingostaan ei muutoin ole selvitystä. Kun 
velkojalla on välitön oikeus saattaa voimaan 
puheena oleva korvaussaamisensa eikä tämä 
saaminen siis lainkaan kuulu osuuskunnan 
pesään, ei pakkotäytäntövelkojan tarvitse, 
kuten kysymyksen ollessa edellä mainitusta 
osuuskunnan jäsenen korvausvelvollisuudesta, 
ulosrnittauttaa saatavaa saadakseen sen peri
mistoimenpiteitä varten käyttöönsä, vaan hän 
perii sen hänelle alunperin kuuluneena saa
misena. 

Esillä olevaa pykälää laadittaessa ei ole 
tyydytty vain velkojalIe kuuluvan korvaus
oikeuden järjestelyyn, vaan on ann-ettu 
yleinen säännös siitä, että. hallituksen ·jäsen 
ja muu, jota 160 § : ssä tarkoitetaan, on vel
vollinen jokaiselle kolmannelle henkilölle 
korvaamaan la.kia tai osuuskunnan sääntöjä 
rikkoen tuottamuksellisesti aiheuttamansa 
yahingon. Ehdotus tässä kohden yhtyy 
Ruotsin lain kantaan, kuitenkin niin, ettei 
vastuuta rajoiteta vain osuuskuntalain rikM 
koutiseen. Osuuskunnan jäsentä on pidettävä 
esillä olevassa säännöksessä tarkoitettuna kol
mantena henkilönä, kun !kysymys on hänen 
kärsimästään yksilöllisestä vahingosta eikä 
sellaisesta tappiosta, jonka jäsen joutuu 
saamaan osalleen osuuskunnalle kokonaisuu
dessaan aiheutetusta, 160 § :  n mnkaan kor
vattavasta vahingosta. Jäsenen laajemmasta 
kannevallasta osuuskunnan purkautuessa on 
ollut kysymys 126 § :  n kohdalla. 

lIfitä tulee vastuuseen osuuskuntaan Jruu
lumatonta henkilöä kohtaan, on selvää, että 
hallituksen jäsen tai muu osuuskunnan edus
taja on korvausvelvollinen, jos hän on osuus
kunnan asioissa toimiessaan tehnyt ensiksi 
mainittuun kohdistuneen rikoksen. Mutta 
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hän vastaa myös sopimussuhteeseen liitty
västä oikeudenloukkauksesta. Hallituksen 
jäsen ei tosin ole henkilökohtaisesti vastuussa 
osuuskunnan kyvystä täyttäÄ sopimus, jonka 
hän on osuuskunnan puolesta päättänyt. 
Mutta jos hallituksen jäsen sopimusta teh
täessä tai sitä täytettäessä on tahalliseSti tai 
huolimattomuudesta menetellyt osuuskunnan 
sopimuskumppania kohtaan siten, että tämä 
on joutunut vahinkoon, joka muuten olisi 
vältetty, on ensiksi mainittu velvollin'Cn kor
vaamaan sen. Kysymys saattaa olla esim. 
tosiasioiden tuottamuksellisesta salaamisesta 
sopimusta tehtäessä tai sellaisen kilpailevan 
sopimuksen tekemisestä, jolla tehdään mah
dottomaksi aikaisemmin päätetyn sopimuk
sen täyttäminen, taikka työsopimuksesta 
työntekijää kohtaan johtuvien velvollisuuk
sien riktkomisesta. Hallituksen jäsenen vas
tuun syntymistä ei näissä tapauksissa estä 
se, että vahingon johdosta korvausta ehkä 
voidaan vaatia myös osuuskunnan varoista. 

162 §. Niiden periaatteiden mukaisesti, 
jotka on omaksuttu 160 ja 161 § :  ssä, halli
tuksen jäsen ja muu niissä tarkoitettu hen· 
kilö joutuu korvausvelvolliseksi siinäkin. ta· 
pauksessa, että hänen viakseen jää vain lievä 
huolimattomuus. Huolellisuuden laiminlyönti 
saattaa kuitenkin olla niin vähäinen, että 
olisi vahingon tuottajaa kohtaan ilmeisesti 
kohtuutonta, jos hänet olisi velvoitettava 
täyden korvauksen suorittamiseen. Tällaisia 
tapauksia varten tarvitaan komitean mielestä 
säännös, joka oikeuttaa tuomarin alentamaan 
korvauksen määrää. Alentaminen tulisi kysy
mykseen erittäinkin silloin, kun syntynyt 
vahinko on niin suuri, että täyden korvauk
sen suorittamisen johdosta vahingon aiheut
taja joutuisi taloudellisiin vaikeuksiin. Mutta 
samalla olisi kiinnitettävä huomiota kaikkiin 
muihinkin asiaan vaikuttaviin seikkoihin ja 
yarsiukin siiheu, millainen varallisuusasema 
ja kyky tuotetun vahingon kestämiseen osuus
kunnalla tai muulla vahingon kärsijällä on. 
Säännös korvauksen alentamisesta on meillä 
tähän menn€SSä omaksuttu meri- ja merimies· 
lakeihin sekä eräisiin muihin ·erikoisalojen 
lakeihin. Ruotsissa on sellainen määräys lii
tetty myös osakeyhtiölakiin sekä uuteen 
lakiin osuuskunnista. Kamoen siihen, eLtä 
161 § :  n mukaan hallituksen jäsen ja muu 
siinä tarkoitettu henkilö on kohuatta kohtaan 
korvausvelvollinen silloinkin, kun vahinko on 



108 

aiheutettu rikkomalla muuta 1,.-uin osuus
kuntalakia, säännös saa laki ehdotukseen otet
tuna suuremman kantavuuden kuin vastaa
vat säännöt muissa laclssa ja Ruotsin lain
säädännössä. Koska kuitenkin pnheena oleva 
periaate on painavien kohtuussyiden vaatima, 
ei komitea ole epäillyt sen sisällyttämistä 
laki ehdotukseen. 

Esillä olevan pykälän 2 mom:ssa on sään
nös solidaarisesta vastuusta siinä tapauk
sessa, että vahinko -on useiden tuottama. 
Samalla on annettu ohje sen tapanksen va
ralta, että jonkin korvausvelvollisen kohdalta 
011 sovellettu äsken mainittua alentamissään
nöstä. Hänen osaltaan solidaarinen vastuu 
käsittää vain sen alennetun määrän, joka on 
tuomiossa hänen maksettavakseen pantu, sillä 
muuten saatettaisiin johtua siihen, että hän 
myönnetystä alennuksesta huolimatta saa 
suorittaa vahingon koko määrän, milloin toi
set hänen rinnallaan vastuussa olevat ovat 
maksukyvyttömiä eivätkä siis pysty korvaa
maan hänelle sitä, minkä hän ehkä joutnu 
yli oman osansa maksamaan. Takautumis
vastuusta ehdotetaan lausuttavaksi, että kor
vausmäärä on korvausvelvollisten kesken jaet
tava sen mukaan kuin harkitaan kohtuulli
seksi ottaen huomioon kunkin korvausvelvol
lisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä ja 
muut asianhaarat. Sen periaatteen mukaan, 
mikä on omaksuttu velkakirjalaissa, ei takau
tumisvastuu siis ole soHdaarinen, vaan kukin 
on sanotunlaisessa vastuussa hänelle vahvis� 
tettavan osuuden rajoissa. 

18 luku. 

Erinäisiä säännöksiä. 
163 §. Lakiehdotuksoon otettujen säännös- . 

ten mukaan on ei ainoastaan osuuskunnan 
perustamissopimus vaan myös hakemus jäse
neksi pääsemisestä, jäsenen eroamisilmoitus 
sekä eräät muut osuuskunnan hallitukselle 
tehtävät hakemukset ja ilmoitukset samoin 
kuin eräissä tapauksissa edellytetyt ilmoi
tukset osuuskunnan kokouksen päätökseen 
yhtymisestä tehtävä kirjallisesti. Esillä ole
van pykälän 1 mom:ssa määrätään, että 
sanottu sopimuskirja sekä mainitut hake� 
mukset ja ilmoitukset on kahden esteet
tömäu henkilön todistettava oikeiksi (vrt. 
OTL 33 § ) .  Tämä todistamissäännös ei 
ole tarkoitettu varsinaiseksi muotomääräyk-

seksi, jonka noudattamatta jättämisestä olisi 
seurauksena sopimnskirjan, hakemuksen tai 
ilmoituksen pätemättömyys, vaan sitä on 
noudatettava asiakirjan todistusvoimaisuutta 
edistävänä ohjeena. Viranomainen ei ole vel
vollinen pitämään luotettavana todistama
tonta perustamiskirjaa eikä osuuskunnan 
hallitus velvollinen vastaanottamaan todista
mattomia pääsyhakemuksia tai eroamisilmoi
tuksia tai muita sellaisia asiakirjoja. On 
havaittu tarpeelliseksi ottaa lakiin erikois
säännös eroamisilmoituksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että osuuskunnan jäsenet ovat 
lisämaksuvelvollisia. Tällainen ilmoitus on 
annettava kaksin ka.ppalein mainituin tavoin 
todistettuna. Toinen kappale jää osuuskun
nalle ja toinen palautetaan ilmoituksen teki
jälle, jolloin siihen tulee ona merkittynä, 
milloin ilmoitus on tullut hallitukselle ja 
eroaminen osuuskunnasta siis: tapahtunut. 

Pykälän 2 molU. koskee kaupparekisteriin 
tehtävissä ilmoituksissa olevien nimikirjoi
tusten oikeaksi todistamista. Tällöinkin olisi 
nykyisen lain mukaisesti (OTL 33 § )  nouda
tettava edellä mainittua sääntöä, joka on lie
vempi niitä määräyksiä, joita kaupparekiste
ristä j a  toiminimestä annetun asetuksen 2 ja 
21 § :  n mukaan muutoin on puheena olevan 
laatuisis:sa tapauksissa sovellettava. 

164 §. Ilmoitukset kaupparekisteriin tekee 
yleensä osuuskunnan hallitus. Milloin rekis
teriin on ilmoitettava muutoksesta, joka kos
kee jäsenyyttä osuuskunnan hallituksessa tai 
oikeutta toiminimen kirjoittamiseen, on kui
tenkin pidettävä kohtuullisena, että myöskin 
se, jonka jäsenyys tai toiminimen kirjoitta� 
misoikeus on lakannut, voi tehdä sellaisen 
ilmoituksen ja siten saattaa julkisesti tie
dettäväksi, ettei hän enää kuulu hallitukseen 
tai ole oikeutettu merkitsemään osuuskunnan 
toimin imeä. 

165 §. Pykälä koskee osuuskunnan sään
nöissä olevaa välimieslauseketta, jossa riidat 
toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puo
len hallituksen jäsenen tai mUlm 75 § :  ssä 
tarkoitetun osuuskunnan edustajan, selvitys
miehen tai osuuskunnan jäsenen välillä on 
määrätty välimiesten ratkaistaviksi. Sen tul
kinnan mukaisesti, mikä lainkäytössä jo ny
kyisin on omaksuttu yhteisöjen sääntöihin 
otettujen välimieslausekkeiden sitovuudcsta, 
ovat esillä olevan pykälän mukaan sanotun
laiset sääntöihin otetut lausekkeet asjan� 
omaisia velvoittavia. 



Ehdotus laiksi 
osuuskuntalain voimaanpanosta. 

Osuuskun talaki on tarkoitettu korvaamaan 
10 päivänä heinäkuuta 1901 annet'ill osuus
toimintalain, joka uuden lain voimaan tul
lessa kumotaan. Uutta lakia on nam 
ollen sovellettava myös osuustoimintalain 
voimassa ollessa perustettuihin osuuskuntiin. 
Siirtymisvaihetta silmällä pitäen tarvitaan 
kuitenkin eräitä erikoissäännoksiä, jotka 
ehdotetaan sijoitettaviksi erityiseen osuus
kuntalain voimaanpanosta annettavaan la
kiin. 

1 §. Pykiilä ko.keo osuuskuntalain voi
maantulon aikaa, joka määrättäisiin lakia 
vahvistettaessa, ja sisältää samalla lausuman, 
että sanottu laki k"11mOaa 10 päivänä heinä
kuuta 1901 annetun osuustoimintalain. 

2 §. Osuuskunnan perustamista koskeva 
sopimus, jdka on tehty aikaisemman lain 
mukaisesti sen voimassaoloaikana, on osuus
kuntalain voimaan tultuakin pätevä. Sään
töjen vahvistamista koskevat uuden lain 
säännökset tulevat menettelyä koskevina mää..
räyksinä noudatettaviksi yleisen säännön 
mukaisesti heti lain voimaan tullessa, ja 
niitä on siis sovellettava uuden lain voimassa 
ollessa tapahtuvaan hallintomenettelyyn. 
Käytännöllisistä syistä on kuitenkin pidet
tävä asianmukaisena, että ennen osuuskunta
lain voimaantuloa vireille pannut sääntöjen 
vahvistamista koskevat asiat käsitellään lop
puun aikaisemman lain mukaisessa järjes
tyksessä. Jos sääntöjen vahvistamista kos
keva hakemus on tullut lääninhallituk
selle ennen osuuskuntalain voimaantuloa, 
on slis asia lääninhallituksessa ratkaL'3tava 
ja läiininhallitnksen on, kysymyksen ollessa 
lainausliikettä harjoittavan osuuskunnan 
säännöistä, alistettava päätöksensä valtioneu
voston tutkittavaksi. 

3 §. Voimassa olevan lain mukaan jäsen, 
joka ei ole osalJistunut lain tai osuusknn
nan sääntöjen vastaisen päätöksen tekemi
seen, voi pyytää ulosotonhaltijalta sellaisen 
päätöksen täytäntöönpanon kiellettäväksi 
(OTL 21 § verr. OYL 30 § 1 mom: iin ) .  
Uudessa laissa ei tällaista mahdollisuutta 
varata jäsenelle (ks. osuuskuntalakiehdotuk
sen 94 § : n perust.) .  Jos kuitenkin ennen 
osuuskuntalain voimaan tuloa on pyy
detty täytäntöönpanokieltoa, on asianmu
kaista, että sellainen asia käsitellään loppuun 
siinä järjestyksessä kuin aikaisemmassa 
luissa on säädetty. 

4 §. Kysymystä siitä, onko osuuskunnan 
kokouksen päätöstä pidettävä pätevänä, on 
arvosteltava sen lain mukaan, joka on ollut 
voimassa päätöstä tehtäessä. Jos päätös on 
tehty silloisen lain mukaan oikeassa järjes
tyksessä ja se on muutenkin sopusoinnu$a 
päätöstä tehtäessä voimassa olleen lain 
kanssa, ei ole sallittava päätöksen julista
mista pätemättöm5ksi toisenlaisten, myöhem
min annettujen säännösten perusteella. Ai
hetta ei myöskään liene estää uuden lain 
lievempiin säännöksiin vedoten pätemättö· 
myyskanteen nostamista, milloin sellaiseen 
kanteeseen on peruste päätöstä tehtäessä voi
mussa olleessa laissa. Niinikään on kysymys 
siitä, minkä ajan kulucs.<:;a kanne on pan
tava vireille, jätettävä aikaisemman lain 
mukaan ratkaistavaksi, milloin päätös on 
tehty tämän lain voimassa ollessa. 

Osuuskunnan kokouksen kutsumisesta on 
osuuskuntala'kiin otettu eräitä aikaisemmasta 
laista poikkeavia pakottavia säännöksiä, mm. 
säännökset siitä (52 § ) ,  että asian kuulueSla 
kahden kokouksen käsiteltäväksi kutsna seu
raavaan kokoukseen ei ole lupa antaa ennen 
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kuin edellinen kokous on pidetty ja että, 
jollei kumpikaan kokous ole varsinainen, nii
den välillä tulee kulua vähintään kuukauden 
aika. Käytännölliset syyt antavat aiheen 
pykälässä ehdotetulla tavalla määrätä, että 
kokous, johon kutsu on ennen osuuskunta
lain voimaantuloa annettu aikaisemman lain 
säännöksiä noudattaen, saadaan laillisesti 
pitää lain voimaantulon jäl1keenkin. 

Pykälän 3 mom : n  säännös aiheutuu siitä, 
että lakiehdotuksen mukaan vaaditaan aina 
hallituksen tai, milloin säännöissä on niin 
määrätty, osuuskunnan kokouksen päätös, 
milloin kysymys on toiminimen kirjoittamis
oikeuden antamisesta hallituksen jäsenelle 
tai muulle, osuuskunnan edustajalle. Pelkkä 
säännöissä oleva määräys, että toiminimen 
kirjoittamisoikeus on tietynlaisessa asemassa 
olevalla oSuuskunnan toinrihenkilölläJ ei 
uuden lain mukaan ole riittävä toimillimen 
kirjoittamisoikeuden perusta. Kun aikaisem
massa laissa on ollut voimassa vastakkainen 
periaate, on tämän voimassa ollessa synty
neet oikeudet toiminimen kirjoittarp.iseen 
turvattava toistaiseksi. 

5 §. Osuuskuntalain voimaan tultua olisi, 
ellei poikkeusta säädetä, myös -ennen lain 
voimaan tuloa tehtyihin perustamissopimuk
siin sovellettava sanotun lain 13 § :  ssä olevaa 
säännöstä, että sopimuksen nojalla ei ole 
lupa toimittaa r�kisteröintiä, ellei ilmoitusta 
ole rekisteröimisvirastolle annettu kahden 
vuoden :kuluessa perustamissopimuksen päi
väyksestä. On katsottu asianmukaiseksi 
ehdottaa, että mainittua uutta määräaika
säännöstä sovelletaan -ennen uuden lain voi
maan tuloa tehtyihin perustamissopimuksiin 
siten., että määräaika luetaan lain voimaan
tulopäivästä. 

6 §. OsuuskuntaJain säännökset siitä, minä 
ajankohtana eroamisilmoituksen tehneen tai 
erotetull jäsenen jäsenyys osuuskunnassa 
lakkaa, poikkeavat voimassa olevan lain 
säännöksistä. Nykyisen lain mukaan eroa
misilmoituksen tehneen jäsenen jäsenyys lak
kaa sinä tilinpäätöspäivänä, joka kahden 
kuukauden kuluttua ilmoituksen jättänlisen 
jälkeen ensiksi sattuu, edellyttäen, että eroa
misesta, jos jäsenillä on lisämaksuvelvolJisuus, 
on ennen sanottua päivää ilmoitettu myös 
rekisteröimisvirastolle (OTL 12 § ) .  Erotetun 
jäsenen eroamispäivänä pidetään erottami
sen jälkeen ensiksi sattuvaa tilinpäätöspäi
vää (OTL 16 § verr. 14 § : ään). Uuden lain 

mukaan sitä vastoin eroamisilmoituksen teh
neen Jasenen katsotaan eronneen silloin, 
kun' ilmoitus on tullut osuuskunnan halli
tukselle, j a  erotetun jäsenen jäsenyys lak
kaa, kun osuuskunnan kokous on tehnyt 
asiasta päätöksen tai se määräaika, jonka 
kuluessa jäsen voi saattaa -erottamispäätök
sen kokouksen tutkittavaksi, on päättynyt 
(22 § ) .  Siirryttäessä uuden lain mukaiseen 

järjestelmään on katsottu asianmukaiseksi 
ehdottaa, että sikäli kuin aikaisemman lain 
mukaan tapahtuneen eroamisilmoituksen tai 
tehdyn erottamispäätöksen johdosta Jase
nyys ei vielä olisi lakannut, sen katsotaan 
lakkaavan uuden lain tullessa voimaan. 

7 §. Ehdotukseen sisältyvän o",msklmta
lain mukaan on sillä, jolle jäsenen oikeus 
osuusmaksuun on siirretty, mahdollisuus 
lukea oman osuusmaksunsa lyhennykseksi 
siirtäjän suorittama osuusmaksu, jos hän 
kuuden kuukauden kuluessa siirrosta teh
dystä hakemuksesta hyväksytään osuuskun
nan jäseneksi (23 § 3 mom.) .  Sanottua 
määräaikaa ei ole voimassa olevassa lai..<::sa 
(ks. OTL 15 § )  . Jos oikeus osuusmaksuun 

on siirretty aikaisemman lain voimassa 
ollessa, mainittu määräaika olisi laskettava 
uuden lain 'voimaantulopäivästä. 

8 §. Lisämaksuvelvollisuutta koskeva jär
jestelmä tulisi ehdotuksen mukaan muuttu
maan aikaisemmasta laista olennaisesti poik
keavaksi, Uuden lain voimaan tullessa 
sen säännökset lisämaksuvelvollisuudesta tu
levat koskemaan myös aikaisemmin kauppa
rekisteriin merkittyjä osuuskuntia. Niinikään 
olisi näihin osuuskuntiin sovellettava sitä 
osuuskuntalain säätämisen yhteydessä voi
maan saatettavaa määräystä, jonka mukaan 
osuuskunnan toiminimcssä ei saa olla mai
nintaa lisämaksuvelvollisuudesta (vrt. OSUU8-
kuntalakiehdotuksen 7 luvun ja kaupparekis
teriasetuksen muutosehdotuksen 10 § : n  pe
rust,).  Kaikkein useimmat kaupparekisterissä 
tätä nykyä olevat toiminirnet on näin ollen 
osuuslruntalain voimaan tullessa muutettava. 
Tarkoituksenmukaisuussyistä ehdotetaan sää
dettäväksi, että patentti- j a  rekisterihallitus 
poistaa viran puolesta ennen osuuskun
talain voimaan tuloa rekisteriin merkityistä 
osuuskuntien toiminimistä l1sämaksuvelvol1i
suutta koskevat maininnat. Tällöin välty
tään lukuisista yksittäistapauksissa tehtä· 
vistä sääntöjen muutoksista ja kauppal'ekis
teri-ilmoituksista. 



• 

Ehdotus laiksi 

kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja p1'oku1'asta annetun asetuksen muutta
misesta. 

Niinkuin osuuskuntalakiehdotuksen 13 § :  n 
perusteluissa on huomautettu, on komitea 
pitänyt tarkoituksenmuka:isena, että sään
nökset osuuskunnan toiminimestä samoin 
kuin osuuskunnan ilmoittamisesta kauppa
rekisteriin sisällytetään kaupparekisteriase
tukseen samaan tapaan kuin muiden yhtiö
muotojen osalta. 

10 §. Kaupparekisteriasetukseen ehdote
taan otettavaksi nykyisen osuustoimintalain 
4 § :  n säännös siitä, että osuuslnmnan toimi
ni'meen pitää sisältyä sana "osuuskunta "  
taikka yhdyssanaosana joko sana " osuus" tai 
"kunta " sekä ettei siinä saa olla henkilön 
nimeä. Voimassa olevasta laista poiketen ei 
kuitenkaan toiminimessä saisi milloin
kaan mainita lis�maksuvelvollisuudesta. 
Sellaisia lyhennysmerkkejä kuin 1'.1. 
ja i. 1. ei siis vastaisuudessa sallittaisi, 
vaan kaikkien osuuskuntien toiminimet oli
sivat vain varsinaisen toiminimen käsittäviä. 
Muutosehdotus perustuu siihen, että osuus
kuntalakiehdotuksen 3 § :  n mukaan sääntöi
hin ei enää ole otettava mainintaa lisämak
suvelvollisuudesta muulloin kuin siinä ta
pauksessa, että sellainen maksuvei vollisuus 
on jäsenille osuuskunnassa määrätty, sekä 
osaksi myös siihen, että lisämaksuvelvollisuus 
eräissä tapauksissa saattaa olla erilainen eri 
sitoumusten kohdalta (vrt. 7 luvun yleis
peru.!. ) .  Käytännön kannalta taas on 
huomattava, että osuustoiminnan nykyi
sessä kehitysvaiheessa kolmas henkilö 
luottoa myöntäessääll ei milloinka:an tehne 
ratkaisuaan sen varassa, millainen maininta 
lisämaksuvelvollisuudesta osuuskuunan toimi
nimeen liittyy, vaan hän perustaa päätök
sensä osuuskunnan varallisuusasemasta saa
miinsa tietoihin. 

17 a §. Määräykset siitä, mitä osuuskun
nan rekisteri-ilmoituksessa on mainittava, 
on otettu esillä olevaan pykälään. Pykälän 

2 mom :n johdosta on viitattava osuuskunta
lakiehdotuksen 3 luvun perusteluihin. 

18 §. Pykälän 1 mom : iin tehdyt muu
tokset johtuvat siitä, ettei uuden osuuskunta
lain mukaan ole tarpeen erityinen sääntöjen 
vahvistamismenettely osuuslnmtaa perustet
taessa (vrt. osuuskuntalain 2 luvun perust. ) .  
Koska uusi osuuskuntaJaki sisältää säännök
siä osuuskunnan selvitystilasta, on 2 mO:ql : iin 
otettu säännös, jonka mukaan ilmoituksen 
tekeminen osuuskunnan lakkaamisesta on 
selvitysmiesten asiana. Viittaus siihen, että 
ilmoitusta tehtäessä on noudatettava, mitä 
siitä on erikseen säädetty, tarkoittaa uuden 
osuuskuntalain 111 j a  122 § :  ää. Vakuutus
yhtiöiden osalta, joita koskevissa laeissa jo 
nykyisin on säännöksiä selvitystilasta, on 
esillä olevaan momenttiin samalla tehty se 
oikaisu, että liikkeen lakkaamista koskevan 
ilmoituksen tekeminen kuuluu selvitysmie
hilIe eikä, kuten kaupparekisteriasetuJ,sessa 
nykyisin sanotaan, yhtiön hallitukselle. Py
kälän 3 mom: n yhteydessä on otettava huo
mioon uuden osuuslrnntaJain 164 § :n toisessa 
lauseessa oleva säännös. 

20 §. Pykälän uuden 2 mom: n johdosta 
on viitattava osuuskuntalakiehdotuksen 136 
§ : n  perusteluihin. Jotta saataisiin varmuus 
siitä, ettei kaupparekisteristä puutu merkin
tää sellaisen osakeyhtiön, osuuskunnan tai 
va:kuutusyhtiön lakkaamisesta, joka on pur
kautunut varojen vähäisyyden vuoksi kes
keytynein konkurssimenettelyin, on pykälän 
3 mom : iin otettu määräys, jonka mukaan 
konkurssituomarin on tällaisessa tapauksessa 
lähetettävä konkurssimenettelyn keskeytymi
sestä tieto rekisteröimisvirastolle kauppa
rekisteriin merkitsemistä varten. 

20 a §. Pykälässä on säännös rekisteröi
misvirastolle viran puolesta lähetettyjen tie
tojen kuuluttamisesta. 



• 

• 

Ehdotus laiksi 
kirjanpitolain muuttamisesta. 

Sen johdosta, mitä osuuskuntalakiehdotuk
sen 28 § :  11 perusteluissa on esitetty, ehdote
taan kirjanpitolain 9 § 5 mom.:n loppuun 
lisättäviiksi maininta siitä, että osuuskunnan 
omaisuustaseesecn on vain sal'akkeen uIko-

puo1elle merkittävä, minkä verran osuus
maksuja on snorittamatta. Näitä el'iä ei 
näet Cl1siksi mainitun säännöksen mukaan 
lucta ostluspääomaall, joka käsittää ainoas
taan kertyneet osunsmaksut. 
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