
 
 

SÄÄNNÖT 
 
 

1     Toiminimi ja kotipaikka 

Osuuskunnan toiminimi on Laitilan Puhelin Osk ja kotipaikka 
Laitila. 

2 Toimiala 
Osuuskunnan tarkoituksena on jäseniään palvellen joko itse tai 
omistamiensa yritysten välityksellä harjoittaa Suomessa yleistä 
teletoimintaa ja -viestintää, kaapelitelevisiotoimintaa, 
teletoimintaan liittyvää suunnittelua, asennus- ja huoltotoimintaa, 
tavaroiden ja palvelusten kauppaa sekä sijoitustoimintaa. 
Osuuskunnan palveluksia voivat käyttää hyväkseen myös muut 
kuin osuuskunnan jäsenet. 

3 Jäseneksi liittyminen 
Hallitus päättää jäseneksi ottamisesta kirjallisen hakemuksen 
perusteella. 

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen,  
        osuuskunnan kuittausoikeus 
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
osuuskunnan päätoimipaikkaan. Jos jäsen siirtää kaikki 
osuusmaksunsa toiselle, on tällä sama vaikutus kuin 
eroilmoituksella.   

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, 

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta täytä 
velvoitteitaan osuuskunnalle, 

2) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai 
muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien 
vastaisesti, tai 

3) jos jäsen joutuu konkurssitilaan. 

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erotettu jäsen voi siirtää 
asian osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Osuuskunnalla on 
oikeus kuitata eroavalle jäsenelle palautettavista maksuista 
jäseneltä olevat saatavansa. 

5 Osuuden siirtäminen 

Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida luovuttaa.  
Siirronsaaja voi liittyä osuuskunnan jäseneksi 3 pykälän 
mukaisesti. 

6 Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja 
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän 
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, 
mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat 
olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä 
oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa 
kuolinpäivästä. 

7 Osuus ja osuusmaksu 

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä 
osuudella.  

Osuuden nimellisarvo eli osuusmaksu on kolmesataa (300) 
euroa, mikä on maksettava heti jäseneksi liityttäessä. 

Osuuskunta voi hankkia osuuskunnan osuuksia, jos osuus 
irtisanotaan. Osuus katsotaan irtisanotuksi myös silloin, kun 
jäsen eroaa tai erotetaan osuuskunnasta tai kun osuus siirretään 
siirronsaajalle, jota ei hyväksytä osuuskunnan jäseneksi. 

Osuuksien hankkimisesta päättää hallitus. Osuuden 
hankintahinta on osuudesta osuuskunnalle maksettu määrä, ellei 
osuusantia tai rahastokorotusta koskevassa päätöksessä ole 
muuta sanottu.  

Rahastokorotuksella maksetun määrän huomioimisesta 
hankintahinnassa on voimassa mitä rahastokorotusta 
koskevassa päätöksessä on sanottu. 

Osuudet hankitaan osuuskunnan jakokelpoisella vapaalla omalla 
pääomalla siinä järjestyksessä, kun ne on irtisanottu ja 
edellyttäen, että osuuskunnalla on käytettävissä jakokelpoista 
vapaata omaa pääomaa eikä hankkiminen vaaranna 
osuuskunnan maksukykyä. Tilikauden aikana hankittujen 
osuuksien enimmäismäärä on kuitenkin enintään viisi (5) 
prosenttia viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta 
osuuspääomasta. 

8 Ylimääräinen maksu jäsenlainana 

Osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisen maksun 
kantamisesta jäseniltä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden 
parantamiseen osuuskunnan toiminnan aikana. Ylimääräinen 
maksu on määrättävä kannettavaksi yhdenvertaisuutta 
noudattaen jäsenien suorien liittymien perusteella ja niiden 
mukaisessa suhteessa. Laina voidaan kunkin tilikauden aikana 
määrätä jäsenen suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä, 
yhteensä enintään jäsenellä olevien osuuksien nimellisarvon 
kaksinkertainen määrä.  

Lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja 
viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden 
päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä kannettu. 
Jos kuitenkin jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan 
takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan 
palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu. 

Tässä pykälässä mainituin rajoituksin on osuuskunnan 
kokouksen päätettävissä, paljonko, millä perusteella, minkä ajan 
kuluessa ja millä ehdoilla lainaa kulloinkin jäseniltä kannetaan ja 
jäsenille palautetaan. Muutoin määrää lainasta hallitus. 

9 Palvelujen toimitusehdot 
Osuuskunnan palvelujen käyttäjä on velvollinen noudattamaan 
kulloinkin voimassa olevia puhelinpalveluiden käyttöä koskevia 
yleisiä sopimusehtoja sekä näiden ehtojen nojalla tekemään 
osuuskunnan kanssa sopimuksen osuuskunnan tarjoamien 
palveluiden käytöstä.   

10 Vararahasto ja muut rahastot 
Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on 
siirrettävä vähintään viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta 
tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama 
tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes 
se on vähintään sadasosa (1/100) taseen loppusummasta, 
kuitenkin vähintään 2.500 euroa.  

Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla muitakin rahastoja. 

11 Ylijäämä 

Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous, kuitenkin 
siten, että osuuskunnan kokous saa päättää jaettavaksi 
hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enemmän vain, 
jos se on sääntöjen mukaan siihen velvollinen. 

Ylijäämän maksu voidaan rajata koskemaan jäseniä, jotka ovat 
tilikautena käyttäneet hyväkseen osuuskunnan palveluksia. 

Suoritettavaa maksua voidaan käyttää osuuskunnan 
vastasaatavien maksuun. 

12 Osuuskunnan kokous 

Osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä 
ennen toukokuun loppua.  



 
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan 
pidettävä. 

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa 
kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsenen äänioikeutta saa 
valtuutettuna käyttää vain jäsenen aviopuoliso tai hänen 
täysvaltainen lapsensa. Muutoin yksityinen henkilö ei saa käyttää 
äänioikeuttaan valtuutetun kautta. Asiamies voi edustaa 
samanaikaisesti enintään kolmea jäsentä. 

Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti, 
mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin läsnä olevista 
äänioikeutetuista sitä vaatii. 

Osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa, 

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen 
määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen, 

3) esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, 
tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, sekä 
tilintarkastuskertomus, 

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, 

5) päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen 
mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta, 

6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta, 

7) määrätään hallituksen jäsenten palkkiot ja matka- ja 
ansionmenetyskorvausten perusteet, 

8) valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet, 

9) valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi 
varatilintarkastaja, ellei varsinainen tilintarkastaja ole 
hyväksytty tilintarkastusyhteisö, tarkastamaan seuraavan 
tilikauden hallintoa ja tilejä, 

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

13 Kokouskutsu  

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille enintään 
kaksi kuukautta ennen ja vähintään viikkoa ennen kokousta, ellei 
kutsuajasta osuuskuntalaissa toisin säädetä.  

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan jäsenten 
keskuuteen runsaasti leviävässä, hallituksen määräämässä 
sanomalehdessä. 

Saadakseen osallistua kokoukseen jäsenen on ilmoittauduttava 
osuuskunnalle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, 
joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. 

14    Hallitus 

Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa osuuskuntaa. 

Hallituksen muodostavat osuuskunnan kokouksen kolmeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat kuusi (6) jäsentä. 

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan 
mukaan ja sitten vuoroittain.  

Hallitukseen valittavista henkilöistä vähintään neljän (4) tulee olla 
osuuskunnan jäseniä tai henkilöitä, jotka ovat oikeutettuja joko 
yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan osuuskunnan 
jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta. 
Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 
68 vuotta. Osuuskunnan palveluksessa oleva, paitsi 
toimitusjohtaja, ei voi olla hallituksen jäsen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus on 
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 
kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. 

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, 
johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja 
käsittelee muun muassa seuraavat asiat: 

1) päättää osuuskunnan organisaation olennaisesta 
muuttamisesta, 

2) ottaa ja erottaa osuuskunnan vakinaisen henkilökunnan ja 
määrää heidän palkkaetunsa, 

3) päättää osuuskunnan suhteista muihin yhteisöihin, 

4) päättää velan ottamisesta ja takaussitoumusten antamisesta 
sekä kiinteän omaisuuden ja vuokramaalla olevien 
rakennusten vuokraoikeuksien samoin kuin irtaimiston 
kiinnittämisestä ja kiinteän omaisuuden hankkimista ja 
luovuttamisesta, 

5) antaa prokuraoikeuden osuuskunnan toiminimen 
kirjoittamiseen, 

6) valmistelee osuuskunnan kokouksissa käsiteltävät asiat,  

7) kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle ja määrää ne 
sanomalehdet, joissa kokouskutsu julkaistaan, 

8) päättää osuuskunnan tarjoamista palveluista ja 
toimitusehdoista, sekä palvelumaksuista tai niiden 
hinnoitteluperusteista, 

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

15 Toimitusjohtaja 

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa 
osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti.  

16 Toiminimen kirjoittaminen 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja 
toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

Prokura annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle 
henkilölle siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kukin 
erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. 

17 Tilikausi, tilintarkastus 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä 
ennen maaliskuun loppua ja viimeistään kuukautta ennen 
osuuskunnan varsinaista kokousta tilintarkastajille 
tarkastettavaksi. 

18   Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Jos osuuskunta puretaan, jaetaan omaisuuden säästö jäsenten 
kesken osuuksien lukumäärän suhteessa. 

19 Välimiesmenettely 

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen 
jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun edustajan, 
selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä 
ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin 
osuuskuntalaissa ja välimiesmenettelyssä annetussa laissa 
säädetään. Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön 
toimiessa edellä tarkoitetussa asemassa, ratkaistaan samassa 
järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö ei toimi enää 
tässä asemassa asian vireille tullessa. 

20 Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous.  

Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta 
säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi 
kolmasosaa annetuista äänistä. 

Säännöt on merkitty kaupparekisteriin 12.5.2017. 

 


