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Esipuhe. 

Tämä käsikirja ei ole aiottu kehoittamaan ketään, 
varsinkaan maalaisväestöä kauppaosuuskuntain perusta
miseen. Päinvastoin Pellervo-seura edelleen kehoittaa va
rovaisuuteen kauppaosuuskuntain perustamisessa, sillä, 
niin hyödyllisiä kuin ne voivatkin olla siellä, missä niitä 
edullisissa oloissa hyvin hoidetaan, ne ovat kuitenkin osoit
tautuneet sellaisiksi yrityksiksi, jotka vaativat verrattain 
paljon kykyä, todellista ösuustoimintahenkeä ja suotuisia 
oloja menestyäkseen. Mutta koska kauppaosuuskuntia 
kuitenkin on jo perustettu verrattain paljon ja uusia ol
laan aikeissa perustaa, on Pellervo-Seuran Johtokunta 
katsonut hyödylliseksi, että löytyy käsikirja, jossa anne
taan kokemukseen perustuvia ohjeita, miten ne ovat pe
rustettavat ja hoidettavat, jotta niistä olisi vähimmin 
vaaraa ja enimmin hyötyä. 

Tähän vaikeaan tehtävään onnistui Johtokunta saa
maan Maisteri Bruno Granitin, jolla on samalla kertaa 
monipuolinen käytännöllinen kokemus ja harras osuus-
toimintamieli. 

Saatuaan käsikirjan valmiiksi asetti Pellervon Joh
tokunta Maisteri Granitin pyynnöstä tarkastajakunnan 
tarkastamaan sitä ja yhdessä hänen kanssaan neuvottele-



maan muutamista tärkeimmistä periaatteellisista kysymyk
sistä. Tähän tarkastajakuntaan valittiin Seuran esimies 
T:ri Hannes Oebhard sekä virkamiehet, silloinen 
sihteeri T:ri J. K. Paasikivi ja neuvojat V. Fager
ström ja Juho Torvelainen. Tämä tarkastajdkunta 
teki käsikirjotukseen muutamia muutoksia ja lisäyksiä. 
Neuvottelujen pohjalla laati T:ri Paasikivi sääntö
ehdotuksen, jonka Senaattori J. Serlachius aikoinaan oli 
laatinut ja jota useimmat tähän saakka perustetut kauppa
osuuskunnat olivat käyttäneet mallinaan, osaksi toiseen 
asuun. — Kirjan lopullisen tarkastuksen sekä painatta
misen on Pellervo-Seuran puolesta suorittanut Seuran 
nykyinen sihteeri Lakitieteen kandidaatti Philip Suu
ronen. 

Helsingissä, Elokuulla 1903. 

Pellervon Toimisto. 
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I. 

Osuuskaupan perusteet. 

Osuustoiminta ei ole mikään uusi, nykyajan kek
simä aate, päinvastoin se on ikivanha asia. Se ilmenee 
tuhansissa eri muodoissa kaikkialla, missä ihmiset ko
koontuvat yhteisin voimin saavuttamaan yhteistä etua. 
Ihmiskunta ei olisi päässyt semmoiseen sivistykseen ja 
viljelykseen, jossa se tätä nykyä on, ellei sillä olisi ollut 
yhteistoimintaa ja yhteistyötä. Mutta tämäkin aate on 
ollut ja on vieläkin kehityksen, ja siis muutoksien alainen, 
niinkuin kaikki muutkin elämämme olosuhteet. Varsi
nainen yhteistoiminta, semmoisena kuin me sen nyt kä
sitämme, on tuloksena vuosisatojen ja useitten kehitys
kausien työstä. 

Monien kokeilujen ja yritysten alaisena on ollut 
sekin yhteistoiminnan muoto, jota suomeksi kutsumme 
osuuskaupaksi ja josta seuraavassa tahdomme" puhua 
tarkemmin. Vasta vuoden 1843 jälkeen, jolloin »Roch-
dale'n tienraivaajat» nykyaikaisen osuuskaupan alalla 
hyväksyivät uudet, ennen käytännössä vielä koettelemat-
tomat periaatteensa, ja ryhtyivät niitä toteuttamaan, pääsi 
osuuskauppa oikealle tolalleen ja on menestymisensä ja 
arvaamattoman laajalle leviämisensä kautta todistanut, 



että sen perustajat olivat keksineet oikean ja vankan 
perustuksen, jolle huoletta saattaa käydä rakentamaan 
missä hyvänsä. Nämä yksinkertaiset osuuskaupan perus-
pylväät ovat, lyhimmiten mainittuina, seuraavat: a ino
a s t a a n t ä y s i n h y v ä ä t a v a r a a t u l e e h a n k k i a ja 
myydä o s u u s k u n n a n j ä s e n i l l e ; t a v a r a t ova t mak
s e t t a v a t k ä t e i s e l l ä r a h a l l a ; t a v a r a t m y y d ä ä n 
p a i k k a k u n n a l l a k u l l o i n k i n k ä y p i i n h i n t o i h i n ; 
se osa voi t toa , joka j a e t a a n j ä sen i l l e , j a e t a a n 
h e i d ä n v u o t u i s e n o s t o m ä ä r ä n s ä m u k a a n ; voi
t o s t a l u o v u t e t a a n osa y h t e i s h y ö d y l l i s i i n t a rko i 
t u k s i i n ; l i i k k e e n ho i to ja s i l m ä l l ä p i t o on jäsen
t e n i t s e n s ä t o i m i t e t t a v a ; k a i k i l l a on sama puhe
ja ä ä n t ö v a l t a o s u u s k u n n a n k o k o u k s i s s a ; osuus 
k u n n a n j ä s e n e t ova t v e l k a p ä ä t o s t a m a a n tar
p e e n s a oman o s u u s k u n t a n s a k a u t t a . 

Voidaksemme täysin käsittää osuuskaupan menes
tymisen mahdollisuutta, täytyy meidän lyhyesti koske
tella muutamia yleisiä kauppaseikkoja. Tavarain tuot
tajat, suuret tehtaat ja niiden omistajat, joiden pyrin
tönä on tuottaa tavaraa niin paljo kuin suinkin, huoli
matta siitä, kuinka paljo tavaraa todellisuudessa tarvi
taan, ovat pakotetut ryhtymään kaikellaisiin keinoihin, 
jotta niiden kautta saisivat tavaransa tunnetuiksi ja kau
paksi käymään. Heidän täytyy käyttää kauppamatkus
tajia ja myöntää paljottain ostajille suuria hinnan alen
nuksia, jotta tukkukauppiaat saataisiin houkutelluiksi osta
maan niin paljon kuin mahdollista. Sellainen menet
tely ei voi olla vaikuttamatta tavaran hinnan nousemi
seen, sillä kunkin tulee saada palkkio vaivoistaan ja 
vielä voittoakin liikkeestään. Siinä ei kuitenkaan vielä 
ole kylliksi. Varsinainen tavaran tarvitsija ei sitä osta 
suorastaan tehtaasta eikä tukkukauppiaaltakaan, vaan 



vähittäiskauppiaalta. Tämä taas ostaa sen tukkukauppi
aalta kauppamatkustajain tahi vielä jonkun muunkin 
välittäjän kautta. Nämäkin välittäjät ottavat osansa 
tavaran hinnasta palkkioksi vaivoistaan ja vielä voitok
sikin itselleen ja siten tavaran hinta nousemistaan nousee, 
kunnes se vihdoin joutuu varsinaisen käyttäjän tahi naut
tijan käsiin. Niinpä voi sattua että tavara, joka teh
taasta myydään 1 markasta, maksaa nauttijalle tahi käyt
täjälle 2, 3, 4 mkaa. Selväähän on, että jos kerran 
kaikki mainitut välitystoimet ja toimimiehet ovat ole
massa ainoastaan tavarain kauppaamista varten, tava
ralle on pantava semmoinen hinta, että siitä riittää kul
lekin osansa, jopa hyvin runsaskin osansa, ja kaiken 
tämän saa viimeinen ostaja tahi nauttija suorittaa. Oso-
tukseksi kuinka suuriksi yksistään kauppamatkustajain 
kulut nousevat, mainittakoon, että Sveitsin maalla, jonka 
asukasluku nousee 3 miljoonaan, on laskettu olevan 
25,697 kauppamatkustajaa ja niistä enemmän kuin 8,000 
nautinto- ja ravintoaineitten kaupan alalla. On laskettu 
myöskin, kuinka paljon kaikki nämä välittäjät maksavat 
vuosittain, ja koska ne yleensä ovat semmoista väkeä, 
jotka eivät tyydy yksinkertaisimpiin elintapoihin, on las
kettu heille palkaksi ja matkarahoiksi 20 mk päivältä 
ja saatu silloin koko summaksi 150 miljoonaa markkaa, 
jotka Sveitsin kansan siis täytyy suorittaa lisähintana osta
millensa tavaroille. Tähän tulee vielä lisäksi kustan
nukset tavarain ilmoituksista ja muista tarjoomiskeinoista 
joita tukkukauppiaan täytyy käyttää tavaransa tutustutta
miseksi, eivätkä nekään aivan vähäpätöiset ole. 

Nämä summat ovat jo melkoiset, mutta nekin ovat 
vähäpätöiset niihin äärettömiin kustannuksiin verrattuina, 
jotka vähittäiskauppa saa maksaa. Kaupungeissa ja 
maalla, pitäjissä ja kyläkunnissa on kaikkialla lukuisat 



määrät kauppiaita, jotka kaupitsevat yleisölle monen
moisia tavaroita. Mutta jos tarkastamme heidän tava-
rainsa laatua, niin huomaamme, että kaikkein suurim
malla osalla heistä on aivan samaa tavaraa kaupan. 
Se "koskee varsinkin pienempien kaupunkien ja koko
naan maaseudun kauppiaita. Kukin näistä kauppiaista 
tarvitsee eri kauppapuotinsa ja palveluskuntansa, lämpi-
mänsä, valaistuksensa y. m. Usealla on kuitenkin niin 
vähän liikettä, että myymämies saa monet tunnit päi
vässä olla joutilaana. Mutta kukin kauppias tarvitsee 
elättää perheensä ja suorittaa liikekustannukset, jopa 
saada jonkunverran ylijäämääkin. Voidaksensa tehdä 
sen täytyy hänen asettaa tavarainsa myyntihinta niin 
korkeaksi, että siitä riittää kaikkiin kustannuksiin ja voi
toksikin. Ei ole sen vuoksi ihmettelemistä, että joskus, 
kun ei liikkeen suuruus ole riittävänä takeena tuloille, 
käydään keinottelulla lisäämään tulopuolta, ostetaan huo
noa tavaraa halvalla hinnalla ja koetetaan saada sillä 
hyvän tavaran hinta. Ostajien lukumäärää lisätään huo
miota herättävillä ilmoituksilla, tavarain hyvyyden ja 
hintain halpuuden kehumisella j . m. s., niin että ostajain 
täytyy tulla vakuutetuksi siitä, ettei hän mistään muu
alta voi säädä niin hyvää ja halpaa tavaraa kuin juuri 
siltä kauppiaalta, jonka ilmoitukset y. m. hän aina ker
raltaan on sattunut huomaamaan. Eikä siinä kylliksi, 
hänen täytyy ryhtyä tyrkyttämälläkin saamaan tavaraansa 
kaupaksi ja velaksi myymällä ja näennäisesti helpoilla 
maksuehdoilla houkutelluksi ostaja ostamaan muutakin, 
kuin mitä hän sillä kertaa oikeastaan tarvitsee ja ainakin 
paljoa enemmän kuin hänen varansa myöntäisivätkään. 
Kokemus osottaa, että tämmöinen menettelytapa on joh
tanut rikollisuuteenkin, on saattanut talollisten pojat ja 
tyttäret ryhtymään kotivarkauteen, kun eivät suorastaan 



saadut varat ole riittäneet kauppa-velkojen suorittami
seen. * Mutta kauppiaan ei kannata myydä tavaraansa 
velaksi samasta hinnasta kuin käteisellä rahalla; sem
moinen järjestelmä siis lisää yhä vieläkin tavaran hintaa. 

Mutta jos ajattelisimme, että muodostettaisiin osuus
kauppa, joka kykenisi ostamaan tavarat suoraan teh
taasta tahi ainakin varsinaisilta tukkukauppiailta ja siten 
välttäisi kaikki kauppamatkustajat ja vähittäiskauppi-
aitten liiat kustannukset; jolla olisi heti alussa omat 
ostajansa, joita ei tarvitsisi houkutella kalliilla ilmoituk
silla ja ostajia olisi niin runsaasti, etteivät kaupan hoi
tajat tarvitsisi laiskoina odotella ostajia, niin arvaa kukin 
helposti, että semmoisen osuuskunnan kannattaisi kau
panpito ehdottomasti paremmin kuin pientä liikettä har-
joittavain vähittäiskauppiaitten ja jäisi melkoinen voit
tokin osuuskunnan jäsenille jaettavaksi, jos nimittäin 
tavaroilla myytäessä pidettäisiin samat hinnat, mitkä 
paikkakunnalla kunakin aikana ovat käypinä. 

Jos nyt lyhyesti vielä uudistamme, mitä edellisestä 
johtuu osuuskaupalle eduksi tavallisen vähittäismyynti-
kaupan rinnalla, niin huomaamme, ensiksi, että heti 
kun kauppa avataan, on sillä tietyt ostajansa, jotka sään
nöllisesti ostavat jauhoja, kahvia, sokeria, öljyä, suoloja 
y. m.; välikauppiaille houkutuksiin ja ilmoituksiin me
nevät rahat jäävät tyyten pois. Toinen puoli on siinä, 
ettei osuuskunnan hallituksella ole minkäänlaista syytä 
hankkia ja myydä ala-arvoista tavaraa ostajille, päin
vastoin koituu hallitukselle sitä suurempi kunnia, kuta 
parempaa tavaraa se saa hankituksi ja myydyksi koh
tuullisella hinnalla, ostajathan itse ovat omistajatkin ja 
he voivat panna hallituksen jäsenet viralta pois, jos ne 
eivät täytä osuuskuntalaisten kohtuullisia vaatimuksia. 
Yksityisessä vähittäiskaupassa ei asianlaita ole ensinkään 



samanlainen, sillä vähittäismyyjäin etu käy aivan vas
takkaiseen suuntaan. Hänen täytyy koetella saada huo
nollekin tavaralle hyvä menekki, koskapa hän sillä 
ansaitsee enemmän kuin hyvällä tavaralla. Osuuskauppa 
voi ostaa huokeammalla hinnalla tavaransa ja kykenee 
tarjoomaan jäsenilleen kunnollista tavaraa kohtu hin
nalla. Kun osuuskaupasta ei myydä tavaraa velka-
kauppaan, tulevat tavarain hinnat olemaan alemmatkin, 
kuin niissä kaupoissa, joissa velkakauppaa pääasialli
sesti harjoitetaan. Tähän perustuu osuuskauppojen varma 
menestyminen ja kehittyminen. 

Siellä missä osuuskaupat ovat kauimmin toimineet, 
on kokemus osottanut jo, mille kannalle asiat ovat jär
jestettävät, jotta menestyminen olisi taattu ja luonnol
lista on, että meidänkin ehdottomasti on sovitettava 
juuri nämä, kokemuksen hankkimat periaatteet, osuus-
kauppojemme perusteiksi. Sen kautta vältämme monta 
vahinkoa ja pääsemme maksamasta kalliita oppirahoja. 
Luonnollista on myöskin, ettei voi yksityiskohdissa täm
möistä määrittelyä tehdä eikä ole se toivottavaakaan, 
päinvastoin on paikkakunnallisilla olosuhteilla oleva tässä 
suuri määräämisvalta. Kuitenkin on osuuskauppojen ole
muksella muutamia syntysanoja, joita vastaan ei, va
hinkoa kärsimättä, voi rikkoa. Ne ovat osittain semmoisia, 
jotka sisältyvät itse yhteistoiminta-aatteeseen, osittain 
erityisesti osuuskauppaan kuuluvia. Semmoisia ovat: 

1. Jäsenten lukumäärää ei pidä koskaan rajoittaa, 
ei valtiollisista, ei yhteiskunnallisista eikä uskonnollisista 
syistä. Päinvastoin on sekä osuuskunnan että sen 
kaikkien jäsenten omaksi hyödyksi, kuta useampia siihen 
saadaan ostajina liittymään. 

2. Osuuskauppa on siinäkin suhteessa perustettava 
kansanvaltaiselle pohjalle, että siinä on periaatteena vapaa 



itsehallinto omien jäsenten kautta, kaikilla yhtäläiset 
oikeudet1 ja velvollisuudet, 

3. Velvollisuuksiin kuuluu, paitsi lisämaksuvelvol
lisuus osuuskunnan veloista, myöskin sitoutuminen kai
kissa oloissa ostamaan kaikki tarpeensa osuuskunnan kau
pasta, mikäli ne sieltä ovat saatavina. 

4. Ainoastaan käteisellä rahalla myyminen. Siitä 
on jäsenillä seuraavat edut: 

se pakottaa perheen jäsenet asettamaan suunsa 
säkkiä myöten, s. o. järjestämään menonsa tulojensa 
mukaan; se ylläpitää järjestystä talouden hoidossa; se 
suojelee perheenisän taloudellista riippumattomuutta ja 
vahvistaa hänen itsetietoisuuttansa; se on varmin keino 
tulojen ja menojen saattamiseksi sopusointuun keske
nään, sillä se joka ostaissaan aina maksaa, ostaa hal
vemmalla hinnalla eikä tule ostaneeksi tarpeettomia ka
luja eikä maksamaan hintaa kaikellaisista tavaroista, 
joita velkakauppaa tehdessä usein tulee ostaneeksi. Kä
teisellä ostaminen on sitäpaitsi paras keino säästäväi
syyden oppimiseen. Velaksi myyminen saattaa osuus
kaupan helposti velaksi ostamaankin ja silloin se saa 
maksaa korkeamman hinnankin tavaroista tahi lainaa 
ottamalla korkean koron rahoista. 

5. Osuuskunnan pyrkimyksenä on oleva aina 
hankkia kelvollista, väärentämätöntä tavaraa. 

6. Myydä tavarat tavallisiin päivän hintoihin, 
ryhtymättä hintoja alentamalla kilpailemaan muiden 
kauppiaiden kanssa. 

7. Vuosivoitto on käytettävä seuraavalla tavalla: 
a) Vararahastojen muodostamiseksi, joita ei 

jakaa jäsenille. 
Vararahastoon siirtämisen vaatii jo osuustoi-

mintalakikin. Sitä paitsi se on kauppaosuuskunnassa 



erittäin tarpeellinen siitä syystä, että se senkautta saa 
omia varoja, joilla se kykenee parempia kauppoja teke
mään ja että se sen kautta paremmin sitoo jäsenet 
itseensä. Ellei osuuskunnalla ole vararahoja, on se ver
rattava taloon, joka on rakennettu hiekalle eikä kalliolle. 
Sen turvallisuus on vaarassa ja sen kautta se tulee vaa
ralliseksi jäsenilleen, vaikka sen pitäisi olla heille tur
vana ja tukena. 

h) Määrätty osa on aina käytettävä yhteishyö
dyllisiin tarkoituksiin. 

Siitä tulee saada jäsenet heti alunpitäen sel
ville, että aina vissi % voitosta olisi käytettävä yh
teishyödyllisiin tarkoituksiin, että osuuskunnilla, jos ne 
tahtovat toimia todellisessa osuustoimintahengessä, tulee 
olla aatteellisempiakin tarkoitusperiä, kuin jäsentensä 
aineellisen toimeentulon helpottaminen. Tällaisia yhteis
hyödyllisiä tarkoituksia on etupäässä: o s u u s t o i m i n t a -
a s i a n e d i s t ä m i n e n . Tämän asian tulee vähitellen pyr
kiä omille jaloilleen eikä iät kaiket turvautua valtion 
ja hyväätekevien kansalaisten apuihin; ja osuustoiminta 
ei tule koskaan voimakkaaksi, ellei yksityisillä osuus
kunnilla ole niin paljon yhteistuntoa koko liikkeeseen 
nähden, että ne tahtovat jotakin uhrata sen edistämi
seksi. Muita yhteishyödyllisiä tarkoituksia on valistuksen 
edistäminen jäsentensä keskuudessa (kirjasto ja lukusali, 
jonkun lehden tilaaminen jäsenille j . n. e), raittiusasian 
edistäminen y. m. s. 

cj Osuusmaksuille lasketaan korkeintaan 5 
% korko. 

d) Se osa voittoa, mikä jää yli, jaetaan jäse
nille siinä suhteessa, missä ovat ostoja tehneet eli toisin 
sanoen kaupan myyntipuolta lisänneet. 



Juuri -se seikka, että pääomalle (osuusmaksuille) 
voittoa jaetaan ainoastaan tavallinen talletuskorkajo 
pääasiallisin osa voitosta jaetaan jäsenille heidän osto-
jensa yhteenlasketun arvon mukaan, erottaa osuuskau
pan muista kaupoista. Se se tekee sen niin oikeuden 
mukaiseksi ja saapi jäsenet siihen liittymään, siinä us
kollisesti pysymään ja sen puolta aina pitämään. 

Kun osuuskaupassa tämmöiset periaatteet toteute
taan, niin on siitä seurauksena, että jäsenet saavat hy
vää tavaraa kohtuullisesta hinnasta, jonka lisäksi heille 
kerääntyy vuoden kuluessa sievä säästö. 

Sillä seikalla, että ostaja käteisellä ostaessa pääsee 
riippumattomaksi kauppiaasta ja hänen mielivaltansa 
alaisuudesta on sekä siveellisessä että aineellisessa suh
teessa yhtä suuri merkitys, kuin kauppiaalle puotive-
lassa oleminen tuottaa hänelle turmiota. 



Osuuskaupan perustaminen. 

1) Mihin sopii perustaa osuuskaupan. 

Epäilemättä on tähän vastattava, että osuuskaupan 
voi perustaa jokaiseen paikkakuntaan, missä löytyy siksi 
paljon asukkaita, että niiden vuotuisten elintarpeitten 
summa nousee niin suureksi, että tavaroille myyntivoi
toksi laskettava summa, paikkakunnalla käypäin hintain 
mukaan laskettuna, nousee semmoiseen määrään, että 
se korvaa hoito- y. m. kulut ja jättää jonkun verran 
ylikin. Kuinka suuri tämä summa on oleva, on vaikea 
sanoa, varsinkin kun sen määrä riippuu vielä niiden 
tavarain laadustakin, joita liikkeessä pidetään ja siitä 
voitosta mikä myytävänä olevista tavaroista voidaan 
laskea. Toisia tavaroita, n. s. kuranttitavaroita, täytyy 
myydä pienempää voittoa vastaan, kuin vähemminkysyt-
tyjä ja ylellisyystavaroita, joille saattaa laskea monta 
vertaa suuremman voiton. Keskimäärin voinee laskea, 
että täytyy olla vähintäin 50,000 mkan vuotuinen tava
rain menekki, ennenkuin siitä tuleva voitto kykenee kor
vaamaan hoito- ja voimassapitokulut, vaikka ne olisivat 
hyvin vähäisetkin. 



Osuuskuntaa perustettaessa on myöskin otettava 
huomioon, onko semmoisella tyydytettävä paikkakunta
laisten kaikkia tarpeita vaiko vain jotakin lajia, ja onko 
osuuskunnasta tehtävä myöskin myyntiosuuskunta, joka 
ottaa myydäkseen tahi myyntiä varten välittääkseen jä
sentensä tuotteetkin ja onko jälkimäisiä saatavissa niin 
paljon ja niin kunnollista laatua, että niille voi saada 
menekkiä jollakin muulla paikkakunnalla. 

Vielä on otettava huomioon sopivan kauppapaikan 
saaminen ja varma tieto pystyvän kaupanhoitajan saa
misesta, sillä näistä kahdesta asiasta riippuu osuuskau
pan menestyminen arvaamattomassa määrässä. Kaupan
hoitajan pätevyys ei riipu yksin hänen perehtymisestään 
kauppa-asioihin, vaan paljoa suuremmassa määrässä 
hänen luonteensa ominaisuuksista, säntillisyydestä töis
sään yleensä ja rehellisyydestään sekä siitä, kuinka vil
pittömällä halulla hän tahtoo antautua osuuskaupan
hoitajan toimeen. Jonkun verran puuttuvan tiedon saa 
vähitellen täydennetyksi ja sitä paitsi työ tekijäänsä 
neuvoo, mutta kykyä ja halua oppimiseen täytyy olla. 
Sangen tärkeä, ehkäpä kaikkein tärkein puoli on se, 
löytyykö osuuskuntaan rupeavien jäsenten keskuudessa 
niin paljo yksimielisyyttä, kestävyyttä ja uhrautuvaa 
mieltä, että voivat yhteisen edun vuoksi, joka vasta tule
vaisuudessa varmaan tiedetään saavutettavan, kärsiä 
jonkun verran vastoinkäymisiä, mieliharmia, jopa aineel
lista tappiotakin. Missä itsekkäisyys ja oman "voiton 
pyyntö on paikkakunnan toimivien henkilöitten luonteen 
valtaavimpia ominaisuuksia, s. o. missä yleensä ei yhtä 
köyttä vedetä, siellä on osuuskaupan, niinkuin muitten
kin yhteistointen, hyvin vaikea päästä menestymään. 

Kun nämä kaikki asianhaarat otetaan lukuun ja 
niiden arvioiminen osottaa, että aiotussa liikkeessä tulee 



olemaan riittävästi työtä osuuskunnan varsinaisille toi-
mimiehille, että näiksi toimimiehiksi on sopivia henki
löitä saatavissa ja vielä lisäksi perusolettamus, liiketu
lojen riittäväisyys näyttää taatulta, silloin sopii ryhtyä 
kauppaosuuskunnan perustamishankkeisiin. 

2) Kuinka on kauppaosuuskunta eli osuuskauppa 
perustettava. 

Jos jollakin paikkakunnalla aijotaan yhtyä osuus
kauppaa perustamaan, on välttämätöntä, että har
rastavat ryhtyvät ensin yksityisesti kuulustamaan paik-
pakuntalaisten mielipiteitä asiasta ja kokoomaan sum
mittaisia tietoja edellisessä luvussa mainituista asian
haaroista, ja niiden perustuksella tekemään arviolaskuja 
mahdollisista menestymisen ehdoista. Jos laskut osot-
tavat, että kaupan menestymisestä ei ole minkäänlaista 
epäilemistä, ovat asiaa harrastavat paikkakuntalaiset 
kutsuttavat kokoon asiasta neuvottelemaan ja päättä
mään. Varovaisinta on, että jos asia koskee maaseutua, 
missä ei ole edes tehdastakaan, paikkakunnalla entuu
destaan löytyvä maalais- tahi nuorisoseura tahi osuus
meijeri tahi joku muu sopiva yhdistys kutsuu paikka
kuntalaisia kokoon. Ellei semmoista löydy paikkakun
nalla, voidaan valmistaviin toimiin ryhtyä yksityisesti 
kokoontumalla. Kokouksessa on ensin tehtävä selko 
kysymyksessä olevasta tuumasta ja esitettävä ne asian
haarat, jotka ovat antaneet aihetta osuuskauppa-hommiin 
ryhtymiseen ja ne perusteet, joihin nojautuen luullaan 
kaupan rupeavan menestymään. Jos kokouksessa, jossa 
ensiksi on valittava puheenjohtaja ja pöytäkirjan tekijä, 
lausutaan se mielipide, että osuuskauppa olisi paikka
kunnalle tarpeen saada, ryhdytään pykälä pykälältä tar-



kastamaan Pellervo-seuran laatimia mallisääntöjä. Niitä 
ei pitäisi ruveta suuresti muuttelemaan muutoin kuin 
mikäli paikallisoloista riippuvat y. m. seikat välttämät-
tömästi vaativat, sillä voi muutoin helposti käydä niin, 
ettei säännöille saadakaan asianomaista vahvistusta. 

Jos osuuskauppa aiotaan perustaa kaupunkiin tahi 
tehdasseutuun, on luonnollista, että siellä on paljoa hel
pompi arvostella osuuskaupan menestymisen ehtoja ja 
edellytyksiä ja päästään verrattain vähillä valmistuksilla 
jo niin pitkälle, että voidaan kutsu harrastavat 
henkilöt lopullisesti päättämään osuuskunnan perusta
misesta. Sopivan kauppapaikan valitseminen ia saa
minen on semmoisissa seuduissa paljoa helpompaa kuin 
maaseuduilla, missä ihmisasuntoja on harvemmassa. 

Seuraavassa tarkastamme mallisääntöjen pääkohtia. 

a) Osuusmaksu. 
[ O s u u s t o i m i n t a l a i n 3 §:n 4 kohta, 5 ja 13 §, 17 §:n 

2 kohta ja 20 § sekä m a l l i s ä ä n t ö j e n 7 §:] 

Kauppaliikkeen harjoittamiseen tarvitaan, jotta se 
alusta alkaen saataisiin vakavalle pohjalle, melkoiset 
rahavarat. Etenkin osuuskaupalle on tarpeellisen liike-
pääoman hankkiminen välttämätön ehto. Kuta runsaam
min sillä on omaa rahaa käytettävänä, sitä paremmin 
se voi tyydyttää jäsentensä vaatimuksia. Tarvittavat 
liikevarat ovat osuuskaupan jäsenten hankittavat. Liike-
varoja saadaan ensiksikin jäsenien osuuskuntaan suori
tettavista osuusmaksuista. 

Osuustoimintalain mukaan on osuuskunnan perus
tajilla valta asettaa osuusmaksun määrä miten pieneksi 
tai suureksi hyvänsä. Kun osuusmaksua määrätään, 
tulee kuitenkin paikallisoloja tarkoin ottaa huomioon. 
Missä yleiset varallisuussuhteet ovat paremmat ja missä 



siis suuremman osuusmaksun suorittaminen ei estä paik
kakuntalaisia liittymästä osuuskuntaan, siellä sopii osuus
maksu määrätä suuremmaksi. Missä taasen yleinen va
rallisuus on pienempi ja epätasaisemmin jaettu, siellä 
on osuusmaksu määrättävä pienemmäksi. Tavallisissa 
oloissa on kahdenkymmenen markan osuusmaksu pi
dettävä sopivana. 

Mitä osuusmaksun maksamiseen tulee, on malli
säännöissä ehdotettu, että puolet kustakin osuusmaksusta 
suoritettaisiin suoranaisella maksulla, ensimmäisen vuo
den kuluessa niinä aikoina ja sellaisissa erissä, kuin 
osuuskunnan hallitus tarkemmin määrää. Tällä tavoin 
saa liike jo vuoden kuluessa siitä, kuin jäsen liittyi osuus
kuntaan, käytettäväkseen puolet jäsenen maksettavasta 
osuusmaksusta. Toinen puoli on ehdotettu koottavaksi 
siten, että joka tilivuoden loputtua jäsenelle tuleva 
voitto-osuus pidätetään ja kirjoitetaan jäsenen osuus-
maksutilille maksettuna osuusmaksuna, kunnes osuus
maksu on täydelleen osuuskuntaan suoritettu. Osuus
maksun suorittaminen tällä tavoin ei jäsentä rasita. 

Kun jäseniksi osuuskauppaan usein liittyy ostoky
kyynsä nähden usein hyvinkin suuressamäärässä toisistaan 
eroavia henkilöitä, ja jäsenet siis hyvin erilaisesti tulevat 
käyttämään osuuskuntaa hyödykseen, ei mallisäännöissä 
ole määrätty, että kaikilla pitäisi olla yhtä monta osuutta, 
vaan on tämä jätetty avonaiseksi. On ainoastaan mää
rätty, että jokaisella pitää olla vähintäin yksi osuus. 
Suotavaa olisi sentähden, että osuuskaupoissa, jotka ei
vät ole perustetut rajattomalle lisämaksuvelvollisuudelle, 
tulisi yleisesti käytäntöön semmoinen tapa, että kauppaa 
suuremmassa määrässä käyttävät (suuremmat ostajat) 
ottaisivat osaa useammalla osuusmaksulla, jotenkin suh
teellisesti ostoihin nähden, joita tulevat tekemään. Tällä 



tavoin tulisivat he ottamaan osaa iiikepääoman ja luoton 
hankkimiseen osuuskunnalle suhteellisesti saman verran 
kuin he liikettä käyttävät hyödykseen. On vaikeata 
määrätä missä suhteessa osuuksien tulee olla ostomää-
rään, mutta jonkunlaisena ohjeena voinee pitää että jä
senen, jonka vuosiostokset nousevat alle 1,000 markan, 
tulee ottaa yksi osuus ja jokaisesta tämän määrän yli 
menevän 500 mkan ostoksesta aina yksi osuus lisää. 

Tietysti olisi mukavinta, jos koko tarvittava liike-
pääoma voitaisiin saada kokoon osuusmaksujen kautta. 
Tällaisen menettelyn kautta osuusmaksut kuitenkin nousi
sivat verrattain suuriksi ja voisi niiden suorittaminen, 
jos se tapahtuisi lyhyemmän ajan kuluessa, käydä eten
kin vähävaraisemmille jäsenille vaikeaksi, jopa estää 
heitä osuuskuntaan liittymästä. Jos maksu taasen ta
pahtuisi pienissä erissä pitemmän ajan kuluessa, ei se 
tosin jäseniä rasittaisi, mutta menisi oman Iiikepääoman 
kokoomiseen siksi pitkä aika, ettei osuusmaksuista liik
keen ensiaikoina, jolloin oma pääoma on enin tarpeen, 
tule olemaan suurtakaan apua. Liikkeen harjoittami
seen tarvittavaa pääomaa ei sen vuoksi saada yksin 
osuusmaksuilla kokoon. Liikepääoman hankkimiseksi on 
ryhdyttävä muihin keinoihin. Osuuskunnalle täytyy 
hankkia luottoa ja tämä tapahtuu turvautumalla lisä
maksuvelvollisuuteen. 

b) Lisämaksuvelvollisuus. 

[ O s u u s t o i m i n t a l a i n 3 §:n 6 kohta, 4, 13, 27—30 §. — 
M a l l i s ä ä n t ö j e n 7 ja 11 §]. 

Voidakseen saada osuuskunnalle heti alusta tar
peellista luottoa täytyy osuuskunnan jäsenten tavalla tai 



toisella toimittaa siitä velkamiehille riittävä vakuus. 
Osuustoimintalaissa on tätä tarkotusta varten säädetty 
niin sanottu »lisämaksuvelvollisuus», s. o. jäsenet voivat 
sitoutua mieskohtaiseen vastuunalaisuuteen osuuskaupan 
sitoumuksista. Kuta suuremmaksi vastuunalaisuus mää
rätään, sitä helpompi luoton saanti luonnollisesti tulee 
olemaan. Jotta kuitenkin tällainen vastuunalaisuus kä
visi niin lieväksi ja vähän vaaralliseksi kuin mahdollista, 
on se osuustoimintalaissa järjestetty lisämaksuvelvolli
suudeksi, s. o. osuuskunnan saamamiehillä ei missään 
tapauksessa ole oikeutta kääntyä suorastaan jäsenten 
puoleen vaatimuksillaan, vaan vasta sen jälkeen, kun 
osuuskunta on luovuttanut varansa konkurssiin ja on 
käynyt selväksi, että sen saamamiehet eivät saa täyttä 
maksua, on heillä oikeus vaatia suoritusta osuuskunnan 
jäseniltä. Tämä vastuunalaisuus ei myöskään tule ky
symykseen suuremmassa määrässä kuin että kultakin 
jäseneltä voidaan periä ainoastaan niin paljon kuin suh
teellisen osittelun mukaan tulee hänen osalleen siitä 
määrästä, joka tarvitaan saarnamiesten tyydyttämiseksi. 
Lisämaksuvelvollisuutta voi siis verrata sellaiseen tapauk
seen, kuin jos osuuskunnan jäsenet menisivät eräänlaiseen 
t a k a u k s e e n osuuskunnan sitoumuksista. — Lisäksi voi
daan tämä lisämaksuvelvollisuus siten rajoittaa, että 
kenenkään jäsenen ei tarvitse suorittaa enempää kuin 
korkeintain vissi, säännöissä määrätty summa, mutta ei 
enempää, huolimatta siitä, tulevatko velkojat tyydytetyiksi 
vai ei. 

Osuustoimintalain mukaan voidaan niinmuodoin 
perustaa kahta lajia osuuskauppoja: osuuskauppoja ilman 
lisämaksuvelvollisuutta ja osuuskauppoja lisämaksuvelvol
lisuudella. Jälkimäinen laji osuuskauppoja voidaan vielä 
jakaa: l:ksi sellaisiin, joissa jäsenet tosin mieskohtai-



sesti, mutta ainoastaan vissiin, säännöissä määrättyyn 
määrään saakka, vastaavat osuuskunnan sitoumuksista 
(rajoitettu lisämaksuvelvollisuus), sekä 2:ksi sellaisiin, 
joissa jäsenet rajattomasti ovat vastuunalaisia osuuskun
nan veloista ja muista sitoumuksista (rajaton lisämaksu
velvollisuus). 

Osuuskaupat ilrnan lisämaksuvelvollisuutta eroavat 
siis osuuskaupoista lisämaksuvelvollisuudella siinä, että 
jäsenet niissä ovat vapaat kaikesta mieskohtaisesta vas
tuunalaisuudesta, eivätkä vastaa osuuskunnan veloista 
muuta kuin osuuskunnan omilla varoilla ja osuusmak
suillaan, mikäli niitä ei ole osuuskuntaan jo maksettu. 
Lisämaksujen suorittamista ei vaadita muussa tapauk
sessa, kuin että osuuskunnan varat eivät riitä osuus
kunnan puolesta tehtyjen sitoumusten suorittamiseksi. 

Onko osuuskauppa perustettava lisämaksuvelvollisuu
della vai ilman sitä? Ja koska lisämaksuvelvollisuus 
voi olla kahta lajia, nimittäin rajoitettu ja rajaton, niin 
kumpaako on käytettävä? f 

Kun lisämaksuvelvollisuuden tarkotus on tarjota 
saamamiehille vakuutta antamastansa luotosta, tulee se 
siis kysymykseen ainoastaan sellaisissa tapauksissa, että 
osuuskunta tarvitsee luottoa. Jos osuusmaksu olisi ase
tettu niin korkeaksi, että tarvittavat liike varat sen kautta 
saataisiin kootuiksi, ei osuuskunnan tarvitsisi ryhtyä 
erityisiin keinoihin hankkiakseen itselleen tarpeellisia va
roja. Lisämaksuvelvollisuus kävisi silloin tarpeettomaksi. 
On kuitenkin vaikea ajatella, että vähäväkiset, joille 
osuuskauppa on enin tarpeen, voisivat osuusmaksuillaan 
tarpeellisen lyhyessä ajassa koota tarvittavat liikevarat. 
Heidän täytyy asettaa osuusmaksu niin pieneksi, että 
mahdollisimman suuri joukko voi liittyä yritykseen ja 
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puuttuvat varat tulee heidän hankkia yhteisellä vastuulla 
sitoutumalla lisämaksuvelvollisuuteen. 

Kuta suuremmaksi osuusmaksu on pantu ja kuta 
lyhyemmässä ajassa se suoritetaan, sitä pienemmäksi 
lisämaksuvelvollisuuden voi määrätä; kuta pienempi taa
sen osuusmaksu on, sitä suuremmaksi on lisämaksu
velvollisuus asetettava. On ajateltu sataa markkaa sopi
vaksi lisämaksuvelvollisuuden rajaksi sellaisissa oloissa, 
missä osuusmaksu on määrätty kahdeksikymmeneksi 
markaksi. Tällä tavoin kukin jäsen yhtä osuutta kohti 
vastaisi yhteensä 120 markalla, mikä summa lienee riit
tävä liikkeen alkamiseksi ja harjoittamiseksi. 

Yleensä on lisämaksuvelvollisuus ennemmin aina 
asetettava suureksi kuin pieneksi, sillä kuta suurempi 
se on, sitä helpommin saadaan tarvittavaa luottoa. . Se 
ei luonnollisesti koskaan ole osuuskunnalle vahingoksi. 
Tähän saakka ovat useat meillä perustetuista osuuskau
poista asettaneet sekä osuusmaksut että lisämaksuvel
vollisuuden mitättömän pieniksi tai niissä lisämaksuvel
vollisuus tykkänään jätetty pois ja osuusmaksu siitä huo
limatta määrätty pieneksi. Ainoastaan harvoissa osuus
kunnissa on osuusmaksu ja lisämaksuvelvollisuus pantu 
suureksi. Seuraukset tällaisesta kevytmielisestä menet
telystä ovatkin tulleet ilmi. Kun jäsenet eivät ole olleet, 
vastuussa kauppansa sitoumuksista muuta kuin yhdellä 
tai muutamilla markoilla, eivät he ole katsoneet etunsa 
mukaiseksi pysyä kaupalleen uskollisina, vaan ovat siitä 
luopuneet, kun se ensi aikoina, jolloin vaikeudet ovat 
suurimmat, ei ole voinut tarjota heille yhtä suuria etuja 
kuin kilpailevat kauppiaat. Paraiten ovat ne osuus
kaupat onnistuneet, joiden jäsenet ovat sitoutuneet kyl
liksi suureen lisämaksuvelvollisuuteen. Löytyypä yksi 
osuuskauppa, joka on perustettu rajattomalle lisämaksu-



velvollisuudelle ja sen toiminta on kaikista vaikeuksista 
huolimatta onnistunut erittäin hyvin. Eikä kummakaan. 
Jäsenet kun tuntevat, että heidän taloudellinen asemansa, 
sen kautta, että he suuremmalla summalla ovat vastuussa 
kauppansa asioista, on riippuvainen siitä miten kauppa 
menestyy, koettavat parastansa saadakseen kaupan me
nestymään. Heidän oma etunsa riippuu suuremmassa 
tai pienemmässä määrässä osuuskaupan menestymisestä. 

Lisämaksuvelvollisuuden nojalla hankittua luottoa 
voidaan käyttää kahdella tavalla. Joko käytetään sitä 
tukkukauppiailta velaksi ostettujen tavarain maksun 
vakuutena tai lainataan sitä vastaan osuuskunnalle tar
vittavat liikevarat. Jälkimäistä tapaa on aina paras 
käyttää, jos se vaan on mahdollista, sillä sen kautta voi 
osuuskunta käteisellä rahalla tehdä ostoksiansa ja liik
keen voi asettaa niin paljon kuin mahdollista riippu
mattomaksi tukkukauppiaista. 

c) Vararahasto ja lisävararahasto sekä sisään
pääsymaksu. 

[ O s u u s t o i m i n t a l a i n 3 § n 5 kohta, 6 ja 12 §. — M a l l i s ä ä n 
t ö j e n 5, 9, 10 ja 14 §]. 

Liikkeen turvaamiseksi on tarpeellista, että sille 
kerätään vararahasto. Myös osuustoimintalaki vaatii, 
että tällainen vararahasto on osuuskunnalla oleva. Vara
rahasto on osuuskunnan yhteistä omaisuutta ja sitä käy
tetään ainoastaan mahdollisesti syntyneiden vahinkojen 
korvaamiseksi. Koska vararahaston suuruus vähentää 
sitä vaaraa, että olisi tappioiden syntyessä turvauduttava 
jäsenten lisämaksuvelvollisuuteen, niin ei vararahastoa 



pidä määrätä aivan pieneksi. Mutta koska vararahasto 
toiselta puolelta on sellaista omaisuutta, jonka käyttä
misestä osuuskunnalla ei ole valtaa määrätä, niin on 
tarpeetonta asettaa sitä ylen suureksi. Että vararahasto 
kuitenkin täyttäisi tarkotuksensa, tulisi sen osuuskau
passa, jonka liikevaihto on keskikokoinen, nousta 5,000 
markkaan. 

Mallisääntöjen mukaan vararahasto kerätään siten, 
että siihen siirretään osa vuosivoitosta sekä uusien jä
senien sisäänpääsymaksuilla. Sisäänpääsymaksulla uusi 
jäsen nimittäin lunastaa itsellensä osallisuuden vara
rahastoon sekä osuuskunnan muuhun omaisuuteen, joka 
on hankittu tai koottu ennen hänen jäseneksi rupea
mistaan. Vaarinhan olisi jos uusi jäsen ilman muuta 
pääsisi osalliseksi siihen yhteiseen omaisuuteen, jonka 
keräämiseen hän ei ole ottanut osaa. Tämän sisään
pääsymaksun tulee olla yhtä suuri kuin vararahastoon 
kerätty määrä ynnä osuuskunnan muu puhdas omaisuus, 
velat vähennettyä, jaettuna kaikkia silloisia osuuksia 
kohti, tekee. Sen tulee senvuoksi sitä mukaa suureta, 
mitä kauvemmin osuuskunta on ollut toimessa, koska 
jokaisena vuonna osuuskunnan vararahasto ja muu 
omaisuus yleensä jonkun verran lisääntyy. Kun uusi 
jäsen siis liittyy osuuskuntaan, täytyy hänen maksaa 
sisäänpääsymaksu. Mutta kun ensimäisen vuoden ku
luessa, ennenkuin vuositili on tehty, on vaikea tarkoin 
laskea mikä osuuskunnan puhdas omaisuus on, täytyy 
sisäänpääsymaksun suuruus ensimmäistä vuotta varten 
olla säännöissä määrätty ja voitanee ehkä 1 markka 
siinä suhteessa pitää sopivana. Niinikään on selvyy
den vuoksi parasta, että vielä toisenkin vuoden sisään
pääsymaksu on edeltäkäsin määrätty. Kunakin seuraa
vana vuotena on se oleva se määrä, jonka osuus-



kunnan hallitus vararahastojen ynnä osuuskunnan muun 
omaisuuden suuruuden mukaan joka vuodeksi päättää, 
ei kumminkaan alle kolmen markan. Sisäänpääsy
maksu suoritetaan hallituksen määrääminä aikoina vuo
den kuluessa jäseneksi rupeamisesta ja tulee hallituksen 
tätä tehdessä asettaa maksuaika ja maksuerät sellai
siksi, että kaikilla on helppo ne suorittaa. 

Paitsi varsinaista vararahastoa on mallisääntöjen 
mukaan muodostettava osuuskunnalle myös toinen ra
hasto n. s. l i s ä v a r a r a h a s t o . Tätä ruvetaan ke
räämään sittenkun varsinainen vararahasto on kasvanut 
täyteen määräänsä. Lisävararahasto kootaan samalla 
tavalla kuin vararahasto. Tämän lisävararahaston tar-
kotus on myöskin liikkeen turvaaminen, mutta sen käyt
tämisessä ei osuuskunta ole niin sidottu kuin vara
rahaston. Lisävararahaston korkoja ja tarpeen vaati
essa myös pääomaa voidaan osuuskunnan varsinai
sen kokouksen päätöksen mukaan käyttää kaikenlaisiin 
tarkotuksiin jäsenten yhteiseksi hyväksi tai osuustoi
mintaliikkeen edistämiseksi. — Suorittamalla sisään
pääsymaksun pääsee jäsen myös osalliseksi tähän ra
hastoon. 

d) Jäsenten muut velvollisuudet ja oikeus erota 
osuuskunnasta. 

[ M a l l i s ä ä n t ö j e n 8 ja 13 §. — Eroamisesta ja erottamisesta 
o s u u s t o i m i n t a l a i n 12, 16 ja 34 § sekä m a l l i 

s ä ä n t ö j e n 12 ja 13 §]. 

Mallisääntöjen 8 §:ssä määrätään jäsenen velvolli
suudeksi ainakin pääasiallisesti ostaa osuuskunnalta ne 
tavarat, jotka hän talouteensa tarvitsee. Se on varsin 
luonnollinen vaatimus. Tämä määräys ei kuitenkaan 
ole käytännöllistä merkitystä vailla. Osuuskunta voipi 
menestyä ainoastaan silloin, kun sen jäsenet järkähtä-



mättä pitävät tätä määräystä ohjeenaan. On nimittäin 
jotenkin varma, että yksityiset kauppiaat, joiden etujen 
kanssa osuuskauppa joutuu ristiriitaan, koettavat kai
kenlaisilla tilapäisillä eduilla houkutella ostajia puo
leensa. Jos tämä onnistuu, voi siitä olla seurauksena 
osuuskaupan häviö. Pian sen jälkeen ovat edut jälleen 
hävinneet: hinnat kohonneet entiselleen, huokea ja pitkä
mielinen velaksi anto lakannut j . n. e. Jäsenet saavat 
nyt kalliisti maksaa uskottomuutensa hävinnyttä osuus
kauppaansa kohtaan, mutta katuminen on silloin 
myöhäistä. 

Paitsi velvollisuutta tehdä ostoksensa pääasiallisesti 
omasta osuuskaupasta, tulee jäsenen muutenkin voimi
ensa mukaan koettaa edistää osuuskunnan etuja. Ni
menomaan on 13 §:ssä kielletty jäsentä millään tavalla 
toimimasta osuuskunnan etuja vastaan. Tällaistakin voi 
kyllä tapahtua, mutta sellainen jäsen on sääntöjen 13 
§:n mukaan erotettava osuuskunnan yhteydestä. Sanotun 
§:n mukaan on osuuskunnan hallituksella tällaisessa 
tapauksessa kuin myös silloin, kun jäsen muuten laimin 
lyö velvollisuutensa ja etenkin, jos hän jättää maksunsa 
aikanaan osuuskuntaan suorittamatta, valta erottaa jäsen. 
Hallituksen päätöksestä voi valittaa osuuskunnan kokouk
seen, mutta osuuskunnan kokouksen päätöksestä ei ole 
lupa tuomioistuimen tai muun viranomaisen kautta ajaa 
kannetta tai tehdä muita vaatimuksia. 

Paitsi näitä tapauksia, voi osuuskunnan k o k o u s 
osuustoimintalain 16 §:n nojalla erottaa jäsenen, joka 
lain voiman saaneella tuomiolla on julistettu kansalais
luottamuksen menettäneeksi. 



e) Osuuskunnan kokous ja toimitsijat, sen toiminta, tilien 
päätös ja tarkastus. 

[Osuuskunnan kokouksesta: O s u u s t o i m i n t a l a i n 18—21 §, 
O s a k e y h t i ö l a i n 25 ja 26 § . 2 8 § 1 ja 2 kohta sekä 30 ja 31 
§; m a l l i s ä ä n t ö j e n 21—24 §. — Osuuskunnan toimitsijoista 
ja heidän tehtävistään: O s u u s t o i m i n t a l a i n 22, 23 ja 25 §; 
m a l l i s ä ä n t ö j e n 15—18 §. — Tilinpäätöksestä ja tarkastuksesta: 

m a l l i s ä ä n t ö j e n 19—20 §]. 

Mitä tulee osuuskunnan kokoukseen, viittaamme 
Pellervo-seuran johtokunnan toimesta julaistuun käsi
kirjaan: »Osuustoimintalaki: Ohjeita sen käyttämiseen» 
(Pellervon kirjasto N:o 5) siv. 34—38, josta saa lähempiä 
tietoja siitä. 

Osuuskunnan toimitsijat (hallitus ja kaupanhoitaja) 
hoitavat osuuskaupan asiat. Sopiva luku hallituksen 
jäseniä lienee 5 varsinaista ja 2 varajäsentä. Hallituk
selle ja kaupanhoitajalle on paras laatia ja osuuskunnan 
kokouksessa hyväksyä erityiset ohjesäännöt, koska osuus
kunnan sääntöihin ei ole sopiva panna muuta kuin yleisiä 
määräyksiä. Ohjesäännöt voidaan siten helpommin muut
taa, jos niissä havaitaan korjattavia tahi lisättäviä kohtia. 
Sillä osuuskunnan sääntöjen muutokselle on aina haet
tava kuvernöörin vahvistus, mutta sitä ei tarvita halli
tuksen ja kaupanhoitajan ohjesäännöille, jotka osuus
kunnan kokous hyväksyy. Ehdotukset ohjesäännöiksi 
sekä hallitukselle että kaupanhoitajalle ovat liitteinä tä
män kirjan lopussa. Tilinpäätöksestä ja tilien tarkas
tuksesta puhutaan tarkemmin kirjanpidon yhteydessä. 



f) Osuuskunnan jäsenten kesken syntyvien riitaisuuksien 
ratkaiseminen. 

[ M a l l i s ä ä n t ö j e n 25 §]. 

Mallisääntöjen 25 §:ssä on säädetty, että osuus
kunnan toiminnasta johtuvia riitaisuuksia ei ole lupa 
vetää yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaan ovat 
ne selvitettävät välimiesten eli sovinto-oikeuden kautta. 
25 §:n tarkoittamat riitaisuudet ovat sellaisia, jotka 
syntyvät a) osuuskunnan ja sen hallituksen välillä; 
b) hallituksen ja kaupanhoitajan välillä ja jotka kos
kevat kysymystä 1) siitä, miten hallitus tai sen jäsen 
taikka kaupanhoitaja on velvollisuutensa täyttänyt ja 
onko hallituksen jäsen tai kaupanhoitaja mahdollisesti 
velvollinen suorittamaan osuuskunnalle vahingon kor
vausta tai 2) siitä, onko ja kuinka paljon hallituksen 
jäsen tai kaupanhoitaja saapa osuuskunnalta palkkaa 
tai korvausta joistakin osuuskunnan asioissa kärsimis
tään kuluista. Tällaiset riidat ovat nyt, kuten sanottu, 
ratkaistavat sovinto-oikeudessa, jonka jäsenistä kumpikin 
riitapuoli valitsee kaksi ja nämät viidennen puheenjoh
tajakseen. Osuuskunnan puolesta, jos se on riitapuo
lena asiassa, valitaan nämät jäsenet tietysti osuuskunnan 
kokouksessa. — Sovinto-oikeuden päätöksestä ei ole 
oikeutta nostaa enempää kannetta tuomioistuimessa tai 
muun viranomaisen kautta. 

25 §:n 2 kohdan mukaan ratkaistaan samalla ta
valla myös ne riidat, jotka syntyvät a) osuuskunnan ja 
sen jäsenen välillä sekä b) osuuskunnan hallituksen ja 
osuuskunnan hallitukseen kuulumattoman jäsenen välillä, 
ja jotka välittömästi johtuvat osuuskunnan jäsenyydestä. 
Tästä on kuitenkin pois erotettu mallisääntöjen 13 §:ssä 
mainittu tapaus, että jäsen hallituksen päätöksellä on 



erotettu osuuskunnasta. Jo ennen on selitetty, että jäse
nellä tällaisessa tapauksessa on oikeus valittaa osuus
kunnan kokoukseen; mutta sen edemmäs ei tällaisesta 
asiasta saa mennä. Edelleen on 25 §:n 2 kohdassa ero
tettu ne riitakysymykset, »jotka osuustoimintalain mää
räysten mukaan menevät yleiseen tuomioistoimeen«. 
Nämät sanat tarkottavat muutamia harvinaisempia ta
pauksia, joista sanotuissa laeissa erittäin mainitaan. 
Esim. osuustoimintalain 28 §:ssä säädetään, että jos 
osuuskunnan lisämaksuun velvollinen jäsen tahtoo moittia 
osuuskunnan konkurssissa laadittua ositteluohjelmaa, joka 
näyttää miten paljon hänen on suoritettava lisämaksua 
osuuskunnan velkojen maksamiseksi, niin saa hän tehdä 
sen paikkakunnan alioikeudessa määrätyn ajan kuluessa. 

Huomattava on, että jos osuuskunnan tai sen hal
lituksen jäsen tekee itsensä syypääksi r i k o k s e e n , josta 
on säädetty rangaistus yleisessä laissa tai asetuksessa, 
niin itse rikosasia käsitellään tietysti yleisessä tuomio
istuimessa. Sovinto-oikeudessa voidaan ratkaista aino
astaan v a h i n g o n k o r v a u s t a koskeva kysymys. 

Nämät pykälät, jotka sulkevat pois mahdollisuuden 
käräjöimisiin osuuskunnan keskuudessa, ovat välttämättä 
sääntöihin otettavat. Jos tällaiset määräykset päätetään 
jättää pois säännöistä, niin se tietysti tehdään siinä mie
lessä, että tahdotaan itselleen pidättää oikeus käräjän-
käyntiin toisiansa vastaan. Mutta jos siinä mielessä yh
dytään osuuskauppaa perustamaan, niin olisi suoraan 
sanoen parempi, että sitä ei perusteta ollenkaan. Sillä 
osuuskuntaan mennessä pitää ehdottomasti olla se mieli, 
että siinä aiotaan kaikin voimin koettaa yksimielisesti, 
tuli mitä tuli, edistää yhteistä ja sen kautta omaa ta
loutta. Mutta käräjänkäynnistä ei yhteinen eikä oma 
talous parane, se pitäisi jo olla meilläkin selvillä. Juuri 



katkera kokemus siitä, että ymmärtämättömät maamiehet, 
hukkaavat aikaa ja varoja turhanpäiväisiin käräjäjut-
tuihin, joista ei ole hyötyä muille kuin lakimiehille, on 
saanut maanviljelijät itse useimmissa sivistysmaissa keksi
mään tämänkaltaisen pykälän osuuskuntasääntöihinsä. 

Sitte kuin osuuskaupan pcrustajain kokouksessa 
on päästy yksimielisyyteen sääntöjen sanan muodosta, 
tulee perustajain, joita pitää olla vähintään 5 laatia so
pimuskirja, joka sisältää ilmoituksen siitä, että he ru
peavat osuuskunnan jäseniksi ( O s u u s t o i m i n t a l a i n 2 
§) ynnä heidän hyväksymänsä säännöt, sekä ilmoituksen 
siitä, miten monta osuutta kukin heistä ottaa; kokouksessa 
on myös valittava osuuskunnan ensimmäinen hallitus ja 
ovat sen jäsenten nimet mainittavat sopimuskirjassa, 
joka lopuksi allekirjoitetaan ja allekirjoitukset oikeaksi 
todistutetaan kahdella jäävittömällä todistajalla, joiden 
kaikkien tulee merkitä nimensä alle ammattinsa ja asuin
paikkansa. 

Sopimuskirjaa ja sääntöjä varten seuraa tässä eh
dotukset. 

Ehdotus osuuskunnan perustamis-sopimuskirjaksi. 

«Allekirjoittaneet perustamme täten 
osuuskauppa r. 1. nimisen osuuskunnan, jonka tarkotuk-
sena on, jäsentensä yhteiseksi eduksi harjoittamalla vä
hittäismyynti-liikettä helpottaa heidän taloudellista toi
meentuloaan ja selitämme täten rupeavamme jäseniksi 
osuuskuntaan sekä hyväksymme sille seuraavat säännöt: 



Osuuskaupan säännöt 

Osuuskunnan nimenä on 

Osuuskauppa r. lv; sen kotipaikkana on pidettävä 

Osuuskunnan toiminta-alana on paikkakunnalla 
tarvittavien kauppatavarain vähittäismyynti. 

Osuuskunta voi kokouksessaan tekemänsä päätök
sen nojalla jäsentensä hyödyksi harjoittaa myös leipomo
ja kaljanpano-liikettä. 

Osuuskunta harjoittaa liikettä aluksi yhdessä avo

naisessa myymälässä 

Jos liike laajenee niin, että toinen tai useampikin myy
mälä katsotaan tarpeelliseksi, päättäköön osuuskunnan 

pitäjä lääniä. 

2 §• 

8 

kylässä 

pitäjää. 



kokous, onko sellainen perustettava ja mihin paikkaan 
kunnassa. 

Osuuskunnan myymälöistä myydään tavaroita myös 
muille kuin osuuskunnan jäsenille. 

4 §. 

Osuuskunnan jäseneksi voi päästä jokainen paik
kakunnalla asuva hyvämaineinen ja täysivaltainen Suo-

• men kansalainen, kun hän tekee siitä osuuskunnan hallituk
selle kahden luotettavan henkilön oikeaksi vahvistaman 
kirjallisen ilmoituksen. Jos hallitus hänet hyväksyy, 
tulee hän sen kautta heti osuuskunnan jäseneksi ja on 
velvollinen noudattamaan osuuskunnan sääntöjä sekä 
suorittamaan 5 ja 8 §:ssä määrätyt maksut. 

Jos hallitus ei katso hakijaa voitavan jäseneksi 
hyväksyä, ilmoittakoon siitä hänelle kirjallisesti; ja ha
kijalla on valta alistaa asia osuuskunnan kokouksen 
ratkaistavaksi. 

5 §• 

Osuuskuntaan jäseneksi liittyvä on velvollinen, paitsi 
7 §:ssä säädettyä osuusmaksua, suorittamaan myös mää
rätyn sisäänpääsymaksun. 

Sisäänpääsymaksu menee vararahastoon, kunnes 
tämä nousee 9 §:ssä mainittuun määrään; sen jälkeen 
kertyvät sisäänpääsymaksut siirretään 10 §:ssä mainit
tuun lisävararahastoon. 

6 §• 

Sisäänpääsymaksu on osuuskunnan ensimmäisenä 
toimintavuotena , toisena , ja sen 
jälkeen se määrä, jonka osuuskunnan hallitus vara
rahastojen ynnä osuuskunnan muun omaisuuden suu-



ruuden mukaan joka vuodeksi päättää, ei kumminkaan 
alle kolmen markan. 

Sisäänpääsymaksu on suoritettava ensimmäisenä 
vuonna heti jäseneksi tultua ja sen.jälkeen hallituksen 
määrääminä aikoina vuoden kuluessa jäseneksi rupea
misesta. 

7 §• 
Kukin osuuskunnan jäsen ottaa siihen osaa vähin

täin yhdellä ei kuitenkaan useammalla kuin 
llä markan suuruisella osuus

maksulla. Sitä paitsi on hän velvollinen 
markan määrään saakka kutakin ottamaansa osuutta 
kohti tekemään osuuskunnan sitoumusten suorittamiseksi 
mahdollisesti tarvittavia lisämaksuja. 

Osuusmaksusta suoritetaan puolet eli 
markkaa suoranaisella maksulla ensimmäisen vuoden ku
luessa jäseneksi tulemisesta niinä aikoina ja sellaisissa 
erissä, kuin osuuskunnan hallitus määrää. Toinen puoli 
kerätään siirtämällä jäsenelle tuleva voitto-osuus hänen 
osuusmaksunsa suorittamiseksi, kunnes täysi määrä, eli 

markkaa on siten koottu. 

8 §• 

Jäsen on velvollinen ainakin pääasiallisesti otta
maan osuuskunnalta ne tavarat, mitkä hän talouteensa 
ostaa. Älköön hän myöskään olko toisen samassa kunnassa 
tai sen läheisyydessä kauppaliikettä harjoittavan osuus
kaupan eikä yhtiön tai yhdistyksen osakkaana. 

9 §• 
Osuuskunnan toiminnan turvaamiseksi kerätään 

sille 5 ja 14 §:ssä sanotulla tavalla 
tuhannen markan suuruinen vararahasto. 



Vararahaston varoista saatakoon, osuuskunnan ko
kouksen päätöksen mukaan, enintään puolet käyttää liik
keessä; jäännös on pantava varmaan pankkilaitokseen 
korkoa kasvamaan. 

Sittenkun vararahasto on täyteen määräänsä koottu, 
kerätään osuuskunnalle 5 ja 14 §:ssä sanotulla tavalla 
lisävararahasto, jonka korkoja ja tarpeen tullen myös 
pääomaa voidaan osuuskunnan varsinaisen kokouksen 
päätöksen mukaan käyttää osuuskunnan jäsenten yhtei
seksi hyödyksi tahi yleishyödyllisten, etenkin osuustoi
mintaa koskevain yritysten edistämiseksi. 

Osuuskunnasta eroavan jäsenen oikeudesta lisä-
vararahastoon on voimassa mitä osuustoimintalain 12 
§ vararahastosta säätää. 

Osuuskunnan jäsenet vastaavat osuuskunnan si
toumuksista ainoastaan sen omalla omaisuudella ja osuus
maksuillaan, mikäli niitä ei vielä ole osuuskuntaan suo
ritettu, sekä 7 §:ssä mainitulla lisämaksumäärällänsä. 

Jäsen ei saa erota osuuskunnasta kahden vuoden 
kuluessa jäseneksi rupeamisestaan. 

Jos jäsen sen jälkeen tahtoo osuuskunnasta erota, 
ilmoittakoon sen kirjallisesti hallitukselle; ja olkoon hän, 
sitten kuin eroamisilmoitus myös on ilmoitettu sisään-
kirjoitettavaksi, niinkuin osuustoimintalain 34 §:ssä sano
taan, osuuskunnasta erossa siitä tilinpäätöspäivästä al
kaen, joka kahden kuukauden kuluttua eroamisilmoi
tuksen jälkeen ensinnä sattuu, ja saakoon vuotta jäi-

10 §. 

11 §. 

12 



keen sanotun päivän ulos suorittamansa osuusmaksun, 
mikäli osuuskunnan varat vastamainitun päivän tilin
päätöksen mukaan siihen riittävät vararahastoon ryhty
mättä ja muiden jäsenten yhtäläistä oikeutta loukkaamatta. 

Jos jäsen muuttaa pois paikkakunnalta eroamis
ilmoitusta tekemättä, pidettäköön hänet osuuskunnasta 
eronneena lähinnä seuraavasta tilinpäätöspäivästä lukien, 
vaikka muutto tapahtuisikin lähempänä tilivuoden lop
pua kuin edellisessä kohdassa sanotaan. 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat nauttivat sa
manlaista oikeutta kuin poismuuttaneesta jäsenestä on 
edellisessä kohdassa sanottu. 

13 §• 
Paitsi osuustoimintalain 16 §:ssä määrätyssä ta

pauksessa, voidaan jäsen erottaa osuuskunnasta: 
a) jos hän ei täytä sääntöjen mukaisia velvolli

suuksiaan, erittäinkin jos hän ei aikanaan suorita mak
sujaan osuuskuntaan; 

b) jos hän on aikaansaanut osuuskunnalle vahin
koa, tai muuten toiminut sen etuja vastaan. 

Jäsenen erottaminen a) ja b) kohdissa mainituissa 
tapauksissa on hallituksen asia. Hallituksen päätöksestä 
on jäsenellä oikeus valittaa osuuskunnan kokoukseen. 

Osuuskunnan kokouksen päätöksestä ei ole valtaa 
tuomioistuimen eikä muun viranomaisen kautta ajaa 
kannetta tai tehdä muita vaatimuksia. 

Erotettu jäsen nauttikoon samaa oikeutta kuin pois
muuttanut. 

14 §. 

Tarpeellisen poiston jälkeen säästyneestä voitosta, 
jonka osuuskunnan liike päättyneenä tilivuotena on an-



tanut, siirretään ensin vähintäin kymmenes osa, tai jos 
osuuskunnan kokous niin päättää, enemmänkin vara
rahastoon, kunnes tämä nousee 9 §:ssä mainittuun 
määrään. 

Kun vararahastossa on täysi määränsä, siirretään 
edellisessä kohdassa sanottu voiton osa 10 §:ssä mai
nittuun lisävararahastoon. 

Jälellä olevasta voitosta luetaan kunkin jäsenen 
hyväksi viisi prosenttia sille määrälle, joka tilivuoden 
alkaessa oli kerätty hänen osuusmaksustaan. 

Voitto, joka ehkä vielä on jälellä, ositetaan kai
kille ostajille, sekä jäsenille että ei-jäsenille sen raha
määrän mukaan, jonka edestä kukin heistä on kuluneena 
tilivuonna täysissä markoissa tehnyt ostoksia, kuitenkin 
niin, että ei-jäsenten ostoille luetaan ainoastaan puolet 
jäsenelle tulevasta voitto-osuudesta. 

Jäsenelle tulevien voittovarain maksamiseen näh
den noudatetaan mitä näiden sääntöjen 7 §:ssä ja osuus
toimintalain 17 §:n 2 kohdassa on määrätty. 

Jäsen, jonka osuusmaksu on täydelleen suoritettu, 
on oikeutettu jättämään voitto-osuutensa nostamatta uusia 
osuuksia vastaan, ellei hänellä jo ole osuutta. 

Ei-jäsenen ostoille laskettua voitto-osuutta ei mak
seta rahassa, vaan luetaan hänen hyväkseen suoritettuna 
sisäänpääsy- ja osuusmaksuna, jos hän, saatuaan halli
tukselta kehotuksen, liittyy jäseneksi osuuskuntaan. 
Muussa tapauksessa siirretään puheena oleva voitto-osuus 
vararahastoon tai lisävarahastoon. 

Osuuskunnan kokous voi päättää, että osa edelli
senä tilivuotena kerätystä vuosivoitosta on käytettävä 
osuuskunnan jäseniä tarkottaviin sivistyspyrintöihin tai 
osuustoiminnan edistämiseksi. 



Osuuskunnan hallituksena on henkilöä, jotka 
ynnä varajäsentä osuuskunnan jäsenistä valitaan 
toimeensa kalenterivuodeksi. Varsinaisista jäse
nistä eroaa ensimmäisenä vuotena yksi ja seu
raavana ; varajäsenistä eroaa vuosittain yksi. 
Niitten sijaan on uudistusvaali toimitettava. Eroamis-
vuoron määrää aluksi arpa, sittemmin toimiaika. Uudes
taan valitseminen on sallittu. 

Hallitus edustaa osuuskuntaa ulkopuolella olevia 
sekä yksityistä jäsentä kohtaan. Sen tulee lain ja näiden 
sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksessa vahvistetun 
ohjesäännön ynnä muiden siinä laillisesti annettujen 
osotusten mukaan kaikella ahkeruudella ja huolella sekä 
laissa säädetyn vastuuvelvollisuuden alaisena hoitaa 
osuuskunnan asioita. 

16 §. 

Hallitus valitsee keskuudestaan esimiehen ja vara
esimiehen sekä raha varainhoitajan. 

Esteen sattuessa hallituksen esimiehelle tahi jäse
nelle astuu esimiehen sijaan varaesimies ja jäsenen si
jaan esimiehen siihen kutsuma varajäsen. 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen 
esimies ja yksi jäsen. 

Ilman osuuskunnan kokouksen lupaa älköön hal
litus ottako rahalainaa. 

Hallituksen asiana on laatia johtosääntö rahavarain 
hoitajalle. 

17 §. 
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa tarkasta

maan edellisen kuun tilit ja rahavarat, päättämään tar
vittavat tavarain tilaukset ja käsittelemään muita sen 

3 



toimenpidettä vaativia asioita. Tammi-, huhti-, heinä-
ja lokakuun kokouksissa on myös vahvistettava seuraa
vien kolmen kuukauden tulo- ja menoarvio. Tarpeen 
vaatiessa on ylimääräinenkin kokous pidettävä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheen
johtajan kutsumuksesta. 

Hallituksen kokouksissa päätetään asiat yksinker
taisella äänten enemmistöllä. Äänien ollessa tasan, pääsee 
voimaan se mielipide, jota esimies kannattaa. 

Hallituksen kokouksissa laaditaan pöytäkirja, jossa 
mainitaan saapuvilla olevat jäsenet ja hallituksen teke
mät päätökset. Pöytäkirja on heti kaikkien saapuvilla 
olevien jäsenten allekirjoitettava. 

Hallitus on päätösvaltainen esimiehen tai varaesi
miehen ja kolmen jäsenen läsnäollessa. 

18 §. 
Hallitus ottaa jonkun sopivan henkilön, joka ei 

ole hallituksen jäsen, kaupanhoitajaksi, jonka toimena 
on kauppaliikkeen välitön johto paikalla, hallituksen 
vahvistaman ohjesäännön ja antamien ohjeiden mu
kaan. 

Kaupanhoitaja ei saa kirjoittaa osuuskunnan toimi
nimeä eikä tehdä sitoumuksia osuuskunnan puolesta. 
Kumminkin on hänellä valta antaa kuitti osuuskuntaan 
maksetusta kauppavelasta. 

Muun osuuskunnan liikettä varten tarpeellisen pal
velusväen ottaa sekä erottaa hallituksen suostumuksella 
kaupanhoitaja. Palkat määrää osuuskunnan hallitus. 

Hallitus päätää myös, onko kaupanhoitajalta ja 
rahavarainhoitajalta vaadittava vakuus, ja minkälainen 
sen tulee olla. 



Osuuskunnan liikkeen tilinpäätös tehdään kalen
terivuodelta. Tilit sekä vuosikertomus ynnä muut tar
peelliset asiakirjat ovat ennen seuraavan 
kuun päivää jätettävät osuuskunnan tilintarkasta
jille siinä tarkotuksessa kuin 20 § säätää. 

20 §. 

Osuuskunnan hallintoa ja tilejä tarkastamaan sekä 
toimittamaan inventeerausta, joka on pidettävä 

kuun kuluessa, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 
kaksi varamiestä, jotka esteen sattuessa tilintarkastajille 
astuvat heidän sijaansa. 

Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun päi
vää hallitukselle jättää kirjallinen, osuuskunnan kokouk
selle osotettu kertomus tarkastuksesta. 

Tilit, vuosikertomus ynnä tilintarkastajain lausunto 
ovat viikon ajan ennen osuuskunnan varsinaista kokousta 
pidettävät sopivassa, osuuskunnan jäsenille ilmoitetussa, 
paikassa jäsenten nähtävinä. 

21 §. 

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kah
desti vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen 
maalis- ja lokakuun loppua. 

Ylimääräinen kokous pidetään milloin aikaisempi 
kokous on niin päättänyt tahi hallitus katsoo tarpeelli
seksi tahi kun vähintään kymmenes osa osuuskunnan 
koko jäsenluvusta vissiä ilmoitettua tarkotusta varten 
sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. 

Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjan 
tekijä läsnä olevista jäsenistä. 



Osuuskunnan jäsenen esittämä asia voi tulla ko
kouksessa käsiteltäväksi, jos se on ilmoitettu hallituk
selle vähintään 15 päivää ennen kokousta. 

Osuuskunnan kokouksessa on jokaisella jäsenellä 
yksi ääni, ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. 

Äänten sattuessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa, 
muissa asioissa puheenjohtajan ääni. 

22 §. 

Kutsumus osuuskunnan kokoukseen ja muut tie
donannot sen jäsenille ilmoitetaan heille kuulutuksella, 
joka vähintäin 10 päivää ennen määräpäivää on nau
lattava osuuskunnan kaikkien myymäläin seinään. Kut
sumus varsinaiseen kokoukseen on sitä paitsi samassa 
ajassa julaistava paikkakunnan eninluetussa sanoma
lehdessä. 

Jos kirjallinen tiedonanto jätetään jäsenelle vii
meistään neljää päivää ennen määräpäivää, tahi jäsen 
saapuu kokoukseen kutsumuksetta, olkoon sekin häntä 
vastaan pätevä. 

23 §. 

Maaliskuussa pidettävässä varsinaisessa kokouk
sessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) hallituksen selonteko osuuskunnan toiminnasta 
edellisen puolen vuoden ajalla ja sen rahallisesta ase
masta; 

2) vuosikertomus osuuskunnan toiminnasta päät
tyneen tilivuoden ajalla siihen kuuluvine tileineen; 

3) tarkastajain kertomus päättyneen vuoden hal
linnon ja tilien tarkastamisesta; 



4) kysymys vastuunvapauden myöntämisestä halli
tukselle; 

5) kaupanhoitajan palkan sekä hallituksen jäsenten 
ja varajäsenten palkkioiden määrääminen; 

6) hallituksen tai osuuskunnan jäsenten esittämät 
asiat; 

7) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

24 §. 

Lokakuussa pidettävässä varsinaisessa kokouksessa 
käsitellään: 

1) hallituksen selonteko osuuskunnan toiminnasta 
edellisen puolen vuoden ajalla ja sen rahallisesta ase
masta ; 

2) jäsenten ja varajäsenen vaali hallitukseen eroa
vien sijaan; 

3) tulevan vuoden tilintarkastajain ja heidän vara-
miestensä vaali; 

4) tilintarkastajain palkkioiden määrääminen. 
5) hallituksen tahi osuuskunnan jäsenten esittä

mät asiat. 
6) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

25 §• 

Jos osuuskunnan ja sen hallituksen tai hallituksen 
ja kaupanhoitajan välillä syntyy riita siitä, miten hal
litus tai sen jäsen taikka kaupanhoitaja on velvollisuu
tensa täyttänyt ynnä siitä johtuvasta korvausvelvollisuu
desta tai kaupanhoitajalle ja hallituksen jäsenelle tule
vasta palkasta tai kulujen korvauksesta, niin ratkaistaan 



se välimiesten kautta, joista kumpikin riitapuoli valitsee 
kaksi ja nämät viidennen puheenjohtajakseen; ja on jä
sen rupeamalla osuuskuntaan sekä kaupanhoitaja astu
malla osuuskunnan palvelukseen sitoutunut alistumaan 
tällaisen sovinto-oikeuden alle, ilman että sen päätöstä 
on valta saattaa tuomioistuimen tai muun viranomaisen 
uudelleen tutkittavaksi. • 

Samalla tavalla ratkaistaan riidat, jotka syntyvät 
yhdeltä puolen osuuskunnan tai sen hallituksen ja toi
selta puolen osuuskunnan jäsenen välillä ja jotka välit
tömästi johtuvat osuuskunnan jäsenyydestä, kuitenkin 
lukuunottamatta edellä 13 §:ssä mainittua tapausta sekä 
niitä riitakysymyksiä, jotka osuustoimintalain määräysten 
mukaan menevät yleiseen tuomioistuimeen. 

26 §. 

Jos osuuskunta puretaan, päättäköön osuuskunta 
osuustoimintalain 26 §:n toisessa kohdassa mainitun 
säästön käyttämisestä. 

Osuuskunnan ensimäiseksi hallitukseksi valitsemme 
Talollisen N. N. kylästä. 
Torppari N. N » 
Suutari N. N » j . n. e. 

sekä hallituksen varajäseniksi 
Talollisen N. N. kylästä ja 
Lukkari N. N » 

Vihdoin me kukin otamme osaa osuuskuntaan seu
raavalla osuusmaksumäärällä: 



Minä N. N. otan 00 osuutta = 00 markkaa 
» N. N. » 00 » = 0 0 » 
» N. N. » 0 0 » = 0 0 » / 

j . n. e. 
kylässä pitäjää kuun 

päivänä 19 
N. N. N. N. 

Talollinen kylästä Torppari kylästä 

N. N. N. N. 
Lukkari kylästä Suutari kylästä 

j . n. e. 
(Kaikkien perustajien allekirjoitus, ammatti ja 

asuinpaikka). 
Että N. N., N. N., N. N. j . n. e. omakätisesti ovat 

allekirjoittaneet yllä olevan sopimuskirjan todistavat sen 
tapahtuessa saapuvilla olevina vierainamiehinä. 

N. N. N. N. 
(ammatti ja koti). (samoin)». 

Hallituksen ensi toimena on nyt valita keskuudes
taan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hakea 
kuvernööriltä vahvistus säännöille. Sääntöjen vahvis
tuksen anomus voidaan kirjoittaa seuraavasti: 

läänin Herra Kuvernöörille. 

Liittäen tähän kirjallisen sopimuksen, jonka kautta 
sen allekirjoittajat ovat perustaneet osuuskunnan nimeltä 

saamme allekirjoittaneet, osuuskunnan ensimäisen halli
tuksen jäsenet, täten Herra Kuvernööriltä kunnioittaen 



Hallituksen puheenjohtaja. 

Hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsen. 

Hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen. 

Hakemus on kirjoitettava hallituksen kaikkien jä
senten nimessä ja siihen on liitettävä sopimuskirja. 
Hallituksen kaikkien jäsenten on myös allekirjoitettava 
valtakirja sille, joka anomuksen jättää kuvernöörinviras-
toon. Anomus ja valtakirja kartoitetaan 1 markan ja 
sopimuskirja 50 pennin leimamerkillä. 

Keis. julistuksen mukaan 31 p. lokak. 1896 on jo
kaiseen kuvernöörinvirastoon eli lääninhallitukseen ase
tettu yksi lääninhallituksen virkamies yleisön käytettä
väksi t o i m i m i e h e k s i , joka on velvollinen virkaedes-
vastuun alaisena olemaan asianmukaisen valtuuskirjan 
nojalla apuna sille, joka häntä siihen suullisesti tai kir
jallisesti pyytää, asiakirjain sisään antamisessa, välipää
tösten sekä muitten päätösten ja asiakirjain ulosottami-
sessa ja lähettämisessä, päivän ilmoittamisessa, jona 
päätös julkipanon jälkeen annetaan, kuin myös tietojen 
antamisessa muista seikoista, joista yleisön tulee saada 
selkoa. Kuvernöörinviraston toimesta ilmoitetaan paik
kakunnan sanomalehdissä, kun tällainen toimimies ase
tetaan tai entisen sijaan uusi määrätään. Mutta vaikka 
hänen nimensä ei olisikaan tiedossa, niin voi kirjeet lä
hettää hänelle osotteella: »Toimimiehelle Kuopion, Hä
meen j . n. e. lääninhallituksessa». 

anoa vahvistusta yllämainitussa sopimuskirjassa oleville 
säännöille. 

Paikka ja aika. 



Julistuksessa on määrätty toimimiehen palkkio 
hyvin huokeaksi, nimittäin: 

Asiakirjain sisäänantamisesta . . . . . 1 markka 
Päätöksen tai muitten asiakirjain ulosotta-

misesta ja lähettämisestä 1 » 
Muusta tiedonannosta 1 » 

Toimimies on oikeutettu etukäteen saamaan sää
detyn palkkion ynnä korvauksen leimamerkistä, päätök
sen lunastuksesta ja postirahasta sisäänkirjoitetusta kir
jeestä päätöksen takaisin lähettämistä varten. Kaikista 
rahoista, joita toimimiehelle lähetetään etukäteen, tekee 
hän tietysti tilin, ja lähettää samalla liiat rahat takaisin. 

Tällaista asiantuntevaa asiamiestä käyttämällä pääs
tään kaikesta siitä harmista ja ajanhukasta, minkä tuottaa 
ymmärtämättömien asiamiesten käyttäminen tai se, että 
itse käydään jättämässä asiakirjat. 

Kun säännöille on saatu vahvistus on hallituksen 
velvollisuutena ilmoittaa osuuskunta kaupparekisteriin 
merkittäväksi. Sitä ennen on kuitenkin hallituksen pöytä
kirjaan merkitsemällä määrättävä, kuka hallituksen jäse
nistä puheenjohtajan kanssa merkitsee osuuskunnan toimi
nimen. Ilmoitus tehdään kaupungissa maistraatille tai 
järjestysoikeudelle, maaseudulla kruununvoudille. Tar-
kotusta varten saadaan viranomaisilta täydellisiä kaa
voja. Ilmoitus on hallituksen kaikkien jäsenten allekir
joitettava. Rekisteröiminen on maksuton. Muuten teh
dään rekisteröimisestä seikkaperäisesti selkoa Pellervon 
Kirjastossa n:o 5, kirjassa »Osuustoimintalaki. Ohjeita 
sen käyttämiseen», siv. 14—15. 

Kun tieto osuuskunnan kaupparekisteriin merkit
semisestä on saapunut, saa osuuskunta alkaa toimin
tansa. Sitä ennen ei sitoumuksia osuuskunnan nimessä 



saa tehdä. Ne eivät ole sitovia osuuskaupalle, vaan 
vastaavat niistä mieskohtaisesti sekä kukin omasta ja 
toistensa puolesta ne, jotka ovat tehneet sopimukset. 

Samalla kertaa kun osuuskaupan säännöt laadi
taan, tulee sen perustajien valmistaa ne määräykset eli 
se ohjesääntö, joka on oleva voimassa hallituksen toi
minnassa. Tätä ohjesääntöä ei tarvitse liittää hakemus
asiakirjoihin vahvistuksen saamista varten. Mutta on 
kuitenkin parasta, että kaikki osuuskuntaa koskevat mää
räykset samalla kertaa laaditaan. Sillä ohjesääntö se
littää monessa kohdassa sääntöjä, ja asia tulee tällä ta
voin jäsenille ylipäänsä selväksi. 

Näin ollen on parasta, että jo perustavassa kokouk
sessa hyväksytään myöskin ohjesääntö hallitusta varten. 



III. 

Osuuskaupan hallitus ja hoito. 

1) Osuuskauppatoimen alkaminen. 

Kun säännöt on saatu vahvistetuiksi ja ilmoitus on 
tehty Kaupparekisteriin, kutsuu hallitus kaikki jäsenet 
saapumaan osuuskunnan kokoukseen, jossa aluksi vali
taan läsnäolevista puheenjohtaja ja pöytäkirjan tekijä. 
Kokous kutsutaan kokoon kuten sääntöjen 22 § määrää. 

Tässä kokouksessa julkiluetaan vahvistetut osuus
kunnan säännöt; vahvistetaan ohjesääntö osuuskunnan 
hallitukselle ja kaupanhoitajalle, jollei sitä ole jo sitä 
ennen vahvistettu; valitaan tilintarkastajat ja niiden va
ramiehet, päätetään mihin osuuskauppa ensi aluksi si
joitetaan, vuokrahuoneisiinko vai ryhdytäänkö omaa 
kauppataloa rakentamaan ja millä tavoin; osuusmak
sujen kantamisesta; valtuutetaan hallitus ottamaan laina 
y. m. mitä toimien alkamiseksi katsotaan tarpeelliseksi. 
Alussa ei pitäisi ryhtyä omaa taloa rakentamaan ellei 
osanotto osuuskuntaan ole niin suuri ja taattu, ettei ole 
epäilemistäkään liikkeen menestymisestä. 

Hallituksen tehtäväksi jätetään järjestää asiat ko
konaisuudessaan, niin että osuuskauppa mahdollisimman 



pian saadaan alkuun. Kaupanhoitajan palkkaedut mää
rätään myös tässä kokouksessa samoin myös sen tahi 
niiden toimimiesten, joille heti alussa luullaan olevan 
tarpeen määrätä vissi vuosipalkka, muutoin olisi luon
nollisempi, että muista paitsi kaupanhoitajan toimista, 
palkka voitaisiin määrätä vasta jälkeenpäin, kun on jon
kun verran kokemusta saavutettu. 

Ensimmäinen ja tärkein tehtävä osuuskunnalla on 
Iiikepääoman hankkiminen. Varsinkin jos heti aluksi 
jo on ryhdyttävä oman kauppatalon rakentamiseen. Oman 
talon rakentamista olisi kuitenkin koetettava välttää mi
käli mahdollista siksi, kunnes liike pääsee vakaantumaan 
ja näyttämään mikä siitä koituu. Olisi siis aluksi sijoi
tettava kauppa vuokrahuoneisiin. Useimmiten kai sem
moiset ovat saatavissakin. Mutta vaikka ei olisikaan 
tarpeen aluksi rakentaa omaa huoneustoa, tarvitsee osuus
kunta liikkeen alkamista varten jommoisenkin summan 
liikepääomaa, joka ei aluksi kartu kyllin suureksi osuus
maksuista. Parempi on yleensä hankkia runsaampi kuin 
niukanpuoleinen liikepääoma. Tavaroita kyllä saa velka-
kauppaan melkeinpä mitä vaan haluaa, mutta muistet
tava on, että rahakaupalla saa halvemmalla hinnalla ja 
parempaa tavaraa, joten aina on edukkaampi lainata 
rahaa ja ostaa käteisellä kuin ostaa velaksi, olkoon 
maksuaika lyhempi tahi pitempi. 

Kun osuuskunta on perustettu rajoitetullalisämaksu-
velvollisuudella ja hallitus on valtuutettu ottamaan lainan, 
joka ei nouse suuremmaksi kuin määrätty lisämaksuvel
vollisuus osuuskunnan jäsenillä sääntöjen mukaan on, ei 
varmaankaan käy vaikeaksi tarpeellisen ja riittävän lainan 
saaminen hyvillä ehdoilla jostakin rahalaitoksesta. 

Lainan suuruuden määrääminen riippuu osuus
kunnan jäsenten ja lisämaksun määrästä, sen vuoksi on 



hallituksen ensi toimenpiteitä jäsenten kerääminen osuus
kuntaan. Siinä suhteessa on muistettava, että kaikkien 
niiden, jotka perustavan kokouksen jälkeen rupeavat 
jäseniksi, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus, johon on 
merkittävä tulijan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä 
osuuksien määrä ja myös tulopäivä. Kirjallista ilmoi
tusta varten on paras painattaa yhteinen, usealle 
henkilölle aiottu ilmoitus *), jossa samalla on mainittu, 
että allekirjoittaneet sitoutuvat noudattamaan osuuskun
nalle sinä ja sinä päivänä hyväksyttyjä ja kuvernöörin 
vahvistamia sääntöjä. Osakkaaksi rupeavain nimikirjoi
tukset ovat kahden jäävittömän todistajan oikeiksi to
distettavat. 

Lainan ottaminen osuuskunnan tarpeeksi ei vält-
tämättömästi tarvitse tapahtua varsinaisesta rahalaitok
sesta, sen voi saada yksityisiltä rahamiehiltä, jopa vä
hissä erin osuuskunnan omilta jäseniltä, jotka voivat 
ikäänkuin tallentaa liikenevät vähäisetkin varansa korkoa 
tuottamaan osuusliikkeeseen. 

2) Osuuskunnan hallitus. 

Kuten edellä on jo sanottu, on hallituksen ensi 
töitä esimiehen ja varaesimiehen valitseminen. Esimie
hen on etupäässä pidettävä huolta siitä, että hallituksen 
kokoukset tulevat aikanaan pidetyiksi ja että hallituksen 
päätökset tulevat toimeenpannuiksi. Esimies johtaa pu
hetta hallituksen kokouksissa. 

Turhien ilmoituskulujen välttämiseksi on selvintä, 
että hallitus päättää ajoittain minä viikon päivänä se 
aina kokoontuu kuukauskokouksiinsa. Jos joku varsi-

*) Tällaisia saatavana Pellervon toimistosta. 



naisista jäsenistä on estetty johonkin kuukauskokoukseen 
saapumasta, on hänen niin hyvissä ajoin ilmoitettava 
siitä, että esimies ennättää antaa tiedon jollekin vara
jäsenelle. Hallituksen kokoukseen on kutsuttava myös
kin kaupanhoitaja vaikka hän ei ole eikä saakaan olla 
hallituksen jäsen. Siinä hänellä tosin ei ole päättämis
valtaa, mutta hän on velkapää antamaan tarpeellisia 
tietoja. Jos hallitus tahtoo käsitellä jotakin asiaa omassa 
keskuudessaan, on kaupanhoitajan, kehoituksen saatuaan, 
poistuttava kokouksesta. 

Välikokouksiin saa esimies kutsua hallituksen yksi
tyisesti miten sen paraiten saa tehdyksi. Ellei erin
omainen kiireellisyys ole tarpeen, on kutsumus kuitenkin 
annettava vähintään kaksi päivää ennen kokousta. 

Hallituksen tehtävistä on erittäin huomattava ilmoit
taminen kaupparekisteriin, joka on tehtävä kuten edellä 
on jo sanottu ensikerran heti kun säännöt on saatu vah
vistetuiksi. Päätös, jolla osuuskunnan säännöt ovat vah
vistetut, on lain mukaan pääkirjana annettava rekis
teri-ilmoituksen mukaan 1). Ilmoituskaavoja ohjeineen saa 
kaupungissa maistraatilta ja maaseuduilla kruununvou
dilta. Jälkeenkin päin on aika ajoin tehtävä ilmoituksia 
kaupparekisteriin. Lain mukaan on aina, kun jossakin olo
suhteessa, joka kaupparekisteriin on merkitty, tapahtuu 
muutos, tästä muutoksesta tehtävä uusi ilmoitus. Jos siis 
sääntöihin tehdään muutoksia ja niille on saatu vahvistus, 
on tästä ilmoitettava. Samoin on myöskin ilmoitettava 
joka kerran, kuin hallituksen jäsenten suhteen tapahtuu 
muutoksia. Kaupparekisteri-ilmoitukseen on pantava 
tieto hallituksen jäsenistä sekä tieto siitä, kuka tahi kutka 

Teollisuushallituksesta yksityisesti saadun tiedon mukaan, 
tyydytään virallisesti oikeaksi todistettuun jäljennökseen, siten saa 
osuuskunta hallussaan pitää alkuperäiset peruskirjansa. 



heistä ovat oikeutetut kirjoittamaan osuuskunnan toimi
nimen. Jos hallitukseen valitaan uusia jäseniä, on niistä 
ilmoitettava, samoin jos esimies muuttuu. Jos hallituk
seen valitaan entiset uudestaan ja csimieskin pysyy muut
tumatta, niin ci tarvitse ilmoitusta kaupparekisteriin tehdä. 
Kun mallisääntöjen 16 §:ssä sanotaan, että osuuskun
nan toiminimen kirjoittaa esimies ja yksi jäsen ja sa
malla tavalla on kaupparekisteriinkin ilmoitettu, ei tar
vitse siitä muulloin tehdä uutta ilmoitusta kuin silloin, 
kuin esimies vaihtuu, mutta jos on kaupparekisteriin 
ilmoitettu määrätty hallituksen jäsen, joka esimiehen 
kanssa kirjoittaa toiminimen, on senkin jäsenen suhteen 
tapahtuneet muutokset ilmoitettavat kaupparekisteriin, 
sillä siitä pitää yleisön kulloinkin saada tietää kuka 
kirjoittaa toiminimen puolesta. 

Kaikkien kaupparekisteriin annettavien ilmoitusten 
tulee olla koko hallituksen allekirjoittamat ja allekirjoitus
ten tulee olla maaseudulla nimismiehen tahi kunnallislauta
kunnan esimiehen jakaupungissajulkisennotariontahi sen, 
joka hänen tehtäviään toimittaa, oikeiksi todistamat, ell'ei 
niin sattuisi että hallituksen jäsenet itse voisivat olla kaikki 
mukana viemässä rekisteri-ilmoitusta viranomaiselle. 

Paitsi tässä mainittuja ilmoituksia, on hallituksen 
velvollisuus pitää osuuskunnan jäsenistä semmoista lu
e t t e loa , josta säädetään osuustoimintalain 32 ja 34 
§:ssä ja hallituksen ohjesäännön 5 §:ssä. On tietysti 
itse osuuskunnalle välttämätöntä pitää tarkkaa selkoa 
jäsenistään. Mutta lisäksi tulee tässä niiden henkilöiden 
edut kysymykseen, jotka ovat joutuneet asioihin osuus
kunnan kanssa. Niiden pitää aina saada varma tieto 
siitä, kutka kulloinkin kuuluvat osuuskuntaan. Koska 
osuuskunnan jäsenet voivat vaihdella sen kautta, että 
uusia jäseniä liittyy siihen ja vanhojakin jäseniä on 



syystä tahi toisesta eronnut, niin tämä tiedon saaminen 
jäsenistä saattaisi olla hyvinkin vaikeaa, ellei osuuskun
nan hallitus olisi velvollinen tässä avustamaan. Sen-
tähden on säädetty, että hallituksen huolenpidosta on 
pidettävä luetteloa osuuskunnan jäsenistä. Tähän luet
teloon merkitään osuuskunnan jäsenet siinä järjestyk
sessä, jossa he ovat osuuskuntaan yhtyneet sekä jos 
jäsen eroaa osuuskunnasta, päivä milloinhan on tehnyt 
eroamisilmoituksensa sekä milloin hän tämän ilmoituk
sen nojalla on eronnut ynnä myös muita osuuskuntaa 
koskevia tärkeitä seikkoja. Tästä jäsenluettelosta on 
jokaiselle ulkopuolella osuuskuntaa olevalle henkilöllekin 
annettava pyynnöstä tietoja. Osuustoimintalain 34 §:n 
mukaan tulee hallituksen niissä osuuskunnissa, joiden 
jäsenet ovat lisämaksuun velvolliset, vuosittain tammi
kuun kuluessa antaa paikkakunnan kruununvoudille 
ja kaupungissa maistraatille tahi järjestysoikeudelle koko 
hallituksen allekirjoittama aakkosjärjestyksessä laadittu 
luettelo osuuskunnan kaikista jäsenistä vuoden päät
tyessä. Jos joku jäsenistä vuoden kuluessa eroaa, on sii
täkin heti ilmoitettava sanotuille viranomaisille merkit
täväksi tähän luetteloon. Parasta on että osuuskunnissa 
lisämaksuvelvollisuudella pidetään kahta luetteloa, toista 
aikajärjestyksellistä ja toista aakkosjärjestyksellistä, jonka 
viimeksi mainitun mukaan tuo vuosittain viranomaisille 
annettava luettelo helposti voidaan tehdä. 

Hallituksen velvollisuus on kutsua osuuskunta ko
koon varsinaisiin kokouksiin, jotka ovat pidettävät halli
tuksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun ja loka
kuun loppua ja ylimääräiseen kokoukseen silloin kuin 
varsinainen kokous on päättänyt sen pidettäväksi. Yli
määräinen kokous on myös pidettävä silloinkin, kun vä
hintään kymmenes osa osuuskunnan jäsenistä sitä vaatii, 



osuustoimintalain 21 §:n mukaan. Yksityinen jäsenkin 
voi vaatia osuuskuntaa kokoonkutsuttavaksi, jos osuus
kunnan kokouksessa on tehty päätös, joka on vastoin 
lakia tahi osuuskunnan sääntöjä. 

Osuuskunnan hallituksen velvollisuus, samoin kuin 
oikeuskin, on edustaa osuuskuntaa, sekä sen ulkopuolella 
olevia, että jäseniä vastaan; edelleen oikeuden edessä 
kantaa ja vastata osuuskunnan puolesta sekä pitää huolta 
kaikista osuuskunnan toimintaan kuuluvista asioista. 
Niihin kuuluu myös sitoumusten tekeminen, koska osuus
kunta ei voi toimia ryhtymättä erilaisiin sitoumuksiin. 
Sen vuoksi on hallituksella valta osuuskunnan puolesta 
tehdä sitoumuksia. Tässä on kuitenkin tarkasti huo
mattava, että hallituksella on lupa tehdä ainoastaan sel
laisia sitoumuksia, jotka todella kuuluvat osuuskunnan 
toimintaan. Rahalainan ottamisesta on kuitenkin malli
sääntöjen 16 §:ssä määrätty, että semmoiseen ei saa hal
litus ryhtyä ilman osuuskunnan kokouksen suostumusta. 
— Jos hallitus ryhtyy ilman osuuskunnan suostumusta 
rahalainan ottoon ja tekee sitoumuksia semmoisen mak
samisesta, niin osuuskunnan ei tarvitse niistä vastata. 

Kaikissa sitoumuksissa käytetään osuuskunnan to i 
m i n i m e ä , se on se nimi, joka säännöissä on sille mää
rätty, ja on se kirjoitettava täydellisesti. Se merkitään 
kaikkiin asiakirjoihin ja kirjallisiin sitoumuksiin ja ni
men alle merkitsee nimensä esimies ja yksi hallituksen 
jäsenistä ken hyvänsä, ellei ole nimen omaan kauppa
rekisteriin ilmoitettua määrättyä hallituksen jäsentä, jol
loin juuri hänen on merkittävä nimensä. Jos toinen 
tahi toinen näistä viimeksi mainituista puuttuu, ei toi
minimen merkitseminen ole laillinen. 

Hallituksen muista tehtävistä sisältää ohjesääntö siksi 
selviä määräyksiä, etteivät ne kaipaa tarkempaa esittämistä. 

4 



3) Kaupanhoitaja. 

Osuuskaupan tärkeimpiä toimimiehiä ja se, josta 
osuuskaupan menestyminen suurimmassa määrässä riip
puu, on kaupanhoitaja. Siihen toimeen on sen vuoksi 
koetettava saada henkilö, joka samalla kuin hän pystyy 
asiaansa, on täysin luotettava ja omaa halua ja harras
tusta siihen toimeen. Hänen huostaansa on uskottu 
suurin osa osuuskaupan omaisuudesta, nimittäin tavara-
varasto, sentähden on hänen tointansa säännöllisesti val
vottava. Selvää on, ettei hän saa olla hallituksen jäse
nenä, sillä hallitus ei voi muutoin olla aivan vapaa hänen 
toimintansa valvomisessa. Hän ei saa olla oikeutettu 
ryhtymään muihin liiketoimiin kuin niihin, mihin hänen 
ammattinsa osuuskunnan palveluksessa häntä oikeuttaa 
ja velvottaa ja hallitus hänen satunnaisesti valtuuttaa. 
Tavarain ostonkin lopullinen määrääminen on oleva hal
lituksen asiana, eikä kaupanhoitaja missään tapauksessa 
saa esiintyä tavarain oston välittäjänä osuuskunnalle, se 
on, että hän omassa nimessään ostaa joltakin tavaraa 
ja sitten myy sen osuuskunnalle. 

Onko tarkotuksen mukaisinta ottaa kaupanhoita
jaksi mies, nainut tahi naimaton, vai nainen, nainut tahi 
naimaton, on tarkoin punnittava paikkakunnallisten olojen 
a asianhaarojen mukaan. Muista maista saatu kokemus 

osottaa, että naiset ovat erinomaisen hyvin kelvanneet 
kaupanhoitajiksi ja lienee tuota samanlaista kokemusta 
jo kotimaastakin. 

Kun kaupanhoitaja valitaan, on valittavasta han
kittava niin tarkat tiedot kuin suinkin: hänen perhe-
oloistaan, luonteestaan, entisistä toimistaan, hänen ky
vystään yleensä ja varsinkin kirjoitus- ja luvunlasku-
taidostaan. Henkilö, jonka mainetta tahi rehellisyyttä 



vastaan on ollut mitään muistutettavaa, ei sovellu osuus
kaupanhoitajaksi. Ja nyt jo voi meidän aikanamme 
asettaa semmoisenkin vaatimuksen, että osuuskaupan 
hoitajan tulee elämässään olla raitis. Luonnollista olisi, 
että kaupanhoitajaksi otettaisiin ainoastaan semmoinen 
henkilö, joka on ennen ollut kauppatoimissa, mutta se 
ei suinkaan ole välttämättömän tarpeellista, jos hän 
muutoin täyttää siihen toimeen kuuluvat vaatimukset. 

Kaupanhoitajan valitseminen ja toimestaan erotta
minen on hallituksen asia, mutta hänen palkkansa määrää 
osuuskunnan kokous, mallisääntöjen 23 §:n mukaan. 

Kaupanhoitajan tulee saada työstään sitä vastaava 
palkka ja on se oleva siksi riittävä, että hän siitä saa 
tavallisissa oloissa huolettoman toimeentulon ja voipi 
tehdä säästöjä vanhain päiväin varaksi. Kun otetaan 
huomioon luonnossa tuleva osa palkkaa, asunto, valo 
ja lämpö, jos kaupalla on oma kauppatalo, on hänelle 
sen lisäksi maksettava vissi, määrätty rahapalkka ja sitä 
paitsi joku prosentti eli osamäärä liikkeen tuottamasta 
voitosta tahi vuotuisesta myyntimäärästä, ja on tämä 
osamäärä laskettava niin, että sen kautta saatava lisä
tulo vastaa kaupanhoitajalle liikkeen laajentamisen vuoksi 
karttunutta lisätyötä ja että se samalla on kehotuksena 
kaupanhoitajalle yhä huolellisemmin työskentelemään 
osuuskunnan hyväksi. Sitä vastoin ei ole tarkotuksen 
mukaista, että kaupanhoitajan palkka määrätään yksin
omaan prosenteissa liikkeen myyntimäärästä, koska liik
keen lisääntyminen ei riipu yksinomaan kaupanhoitajan 
toimelijaisuudesta, vaan monesta muustakin seikasta, 
joihin kaupanhoitajalla ei ole minkäänlaista vaikutus
valtaa. Jos palkka määrätään osaltakin prosenteissa 
myydyistä tahi välitetyistä tavaroista, niin on kohtuul
lista, että tehdään erotus n. s. kurantti- ja muiden ta-



varain suhteen, niin että edellisistä määrätään vähempi 
määrä, kuin jälkimäisistä, koskapa niistä tuleva voitto
kin on erilainen. Jos tätä menettelyä noudatetaan, on 
kirjanpito myöskin järjestettävä niin, että käy helposti 
laskeminen näiden erilaisten tavarain myyntimäärät. Jos 
taas kaupanhoitajalle lasketaan palkkioprosentit liikkeen 
tuottamasta yleis-(brutto) tahi puhtaasta (netto) voitosta, 
niin ei tarvita erikois-lajitteluja tavarain suhteen ottaa 
kirjanpidossa käytäntöön. 

Siellä missä kaupanhoitajan palkka on maksettu 
yksinomaan prosenteissa myyntimäärästä, on se vaihdellut 
3 ja 6 °/o sälillä riippuen siitä, onko kaupanhoitajan 
ollut kustannettava kauppahuoneitten vuokra, lämpö, 
valo y. m. ja tarpeelliset apulaiset, vaiko vain huoleh
dittava tavarain myymisestä. 

Kaupanhoitajan on asetettava tavallinen takaus-
vakuus määrätystä korkeimmasta vahinkomäärästä, joka 
arvioidaan hänen huolimattomuutensa tahi muun lai
minlyömisen kautta pahimmassa tapauksessa voivan koh
data osuuskuntaa. Tämä takaussumma on hallituksen 
määrättävä, joka myöskin arvioipi tarjotun takuun pä
tevyyden, koskapa kaupanhoitaja on tilivelvollinen hal
litukselle ja hallitus taas puolestaan on vastuussa osuus
kunnalle. Kohtalaisena takausmääränä voi pitää 3000— 
10,000 markkaa. 

Osuuskunnan hallituksen on laadittava kirjallinen 
kontrahti eli sopimuskirja kaupanhoitajan kanssa ja siinä 
määriteltävä ne asiat, jotka tämmöiseen kirjaan tavalli
sesti pannaan; aika kuinka kauvaksi kaupanhoitaja ote
taan; kuinka pitkä aika on molemmin puolin irtisano
misaikaa; kaupanhoitajalle kuuluvat palkkaedut, miten 
ne lasketaan ja milloin ne suoritetaan. Hänen velvol
lisuuksistaan ja tehtävistään, jotka olisivat sopimuskir-



jaan pantavat, mainitaan tässä seuraavat: hänen 'tulee 
tarkoin noudattaa osuuskunnan sääntöjä ja hallituksen 
määräämää työjärjestystä. Jos tavarat turmeltuvat hänen 
puoleltaan puuttuvan huolenpidon vuoksi, ovat ne hänen 
korvattavat; (hänen on pidettävä huolta siitä, että tava
roita annetaan ainoastaan semmoisille, jotka ovat oikeu
tetut niitä saamaan, jos nimittäin tavarain myyntiä ei 
sallita muille kuin osakkaille); hänen tulee tavaroita 
myydessään noudattaa hallituksen määräämiä ja mah
dollisesti asetettavan kirjanpitäjän laskemia myyntihin
toja; hän ei ole oikeutettu ilman hallituksen myönty
mystä kauppaamaan mitään tavaroita omaksi edukseen, 
eikä myöskään saa omin päinsä, se on ilman hallituksen 
määräystä, tilata tavaroita osuuskunnan nimessä; hänen 
velvollisuutensa on tavaroita vastaan ottaessaan tarkastaa, 
että ne laatunsa ja paljoutensa puolesta ovat laskujen 
ja sopimusten kanssa yhtäpitävät. Tilikauden loppuun 
mennessä on hänen perittävä kaikki mahdolliset velaksi 
myynnit. Jos hän omin päinsä on antanut jollekin ta
varaa velaksi eikä saa sitä ennen tilikauden loppua 
perityksi, maksakoon itse puuttuvan määrän. Hänen on 
ilmoitettava hallituksen esimiehelle hyvissä ajoin, milloin 
joku tavara on loppumaisillaan, että keritään tilata ja 
saada uutta ennen kuin entinen on loppunut. Mahdol
liset sakot, joihin osuuskunta on langetettu laiminlyö
misten tahi rikkomusten vuoksi yleisiä asetuksia vas
taan, ja joihin kaupanhoitaja voidaan arvata syy
pääksi, ovat hänen suoritettavat. Jos kaupanhoita
jalla on myöskin kirjanpito huolenaan, tulee hänen 
sen suhteen tarkoin noudattaa niitä määräyksiä, 
joita hallitus hänelle siinä suhteessa antaa, ja on 
hänen päivittäin tahi vaadittaissa jätettävä raha
säästö hallituksen esimiehelle tahi rahaston hoita-



jalle ja aina oltava valmis tekemään selkoa töistään 
hallituksen jäsenille. 

Paitsi näitä, kaupanhoitajan kanssa tehtävään so
pimuskirjaan pantavia yleisiä määräyksiä, on tarpeen 
laatia erityinen johtosääntö ja työjärjestys, jossa määri
tellään tarkemmin ja yksityiskohtia myöten kaupanhoi
tajan jokapäiväinen työ ja suhde osuuskunnan jäseniin, 
miten erilaisia tavaroita on käsiteltävä ja säilytettävä, 
miten tavarain pakkaaminen ja lähettäminen on toimi
tettava y. m. (katso kirjan lopulla löytyviä malliohjeita.) 

Jos erinäinen kir j a n p i t ä j ä palkataan, mikä useim
miten käy välttämättömän tarpeelliseksi, on otettava 
asiaan täysin perehtynyt henkilö, s. o. semmoinen, joka 
ei ainoastaan tietopuolisesti tunne tavallista kauppakir-
janpitoa, vaan joka myös osaa sovittaa saamansa tiedot 
erityisesti osuuskuntaa varten tarpeellisiin muotoihin, 
sillä osuuskuntain kirjanpito vaatii jonkun verran taval
lisesta kauppakirjanpidosta poikkeavaa menettelytapaa. 

Jos käy tarpeelliseksi osuuskunnan puolesta ottaa 
muita k a u p p a - a p u l a i s i a , nimittäin silloin kun 
ei myyntitointa ole uskottu kokonaan kaupanhoitajan 
huoleksi, niin on kaupanhoitajan keskusteltava sopivista 
henkilöistä hallituksen kanssa, eikä ole suinkaan otet
tava apulaiseksi semmoista henkilöä, jonka ottamista 
kaupanhoitaja vastustaa, sillä kun hänen kaikissa tapauk
sissa on vastattava myynnistä, on hänellä myöskin oleva 
valta päättää apulaistensa ottamisesta ja samoin niiden 
erottamisesta. 

4) Kauppatalo. 

Kauppataloa valitessa on pääpaino pantava siihen, 
että saadaan mukava huoneusto ja hyvältä paikalta. 



Tärkeätä on että huoneet ovat lämpöiset ja kuivat 
ja että löytyy viileitäkin huoneita semmoisten tavarain 
säilyttämistä varten, jotka eivät kärsi lämmintä, niin
kuin voi, rasva-aineet, nahka y. m. Parasta olisi 
jos löytyisi kuiva kellari tahi ainakin joku sementti-
lattialla varustettu huone, jonka ikkunat antavat 
pohjoiseen päin. Jos huoneet tulevat vuokraamalla han
kittaviksi, olisi tietysti edullisinta vuokrata ne pitemmäksi 
aikaa, koskapa muutoin muuttokustannukset tuottavat 
liikoja menoja ja vahinkoakin. Mutta paras kaikista on että 
osuuskunnalla on oma talo, joka on rakennettu tahi ra
kennetaan tarkotustaan vastaavaksi. Semmoista suunni
teltaessa on otettava huomioon liikkeen mahdollinen 
lisääntyminen, jonka vuoksi suuremmat varastohuoneet 
käyvät tarpeellisiksi. On siis asetettava rakennukset 
niin, että niitä vahinkoa kärsimättä ja entisiä purka
matta tahi muuttamatta voidaan lisätä uusilla. Sopivaa 
on myöskin, että samaan taloon, vaikkei samaan ra
kennukseen tahi saman katon alle, rakennetaan asunto 
kaupanhoitajalle ja kentiesi muillekin toimimiehille. Ja 
yleensä on pyrittävä siihen, että on olemassa kauppa
puodista erillään oleva rakennus, jossa kirjanpito työ 
toimitetaan ja kirjanpitokirjat säilytetään, koskapa tulen-
vaaran tähden yleiset paloasetuksetkin sitä vaativat. 
Muutoin ovat palovahingon mahdollisuuden vähentämi
seksi kaikki huoneustot rakennettavat erinäisellä huo
lella ja noudattaen kaikkia mahdollisia varokeinoja tulen 
vaaran vähentämiseksi. 

5) Tavaravaraston hankkiminen. 

Riippuen siitä, missä määrin osuuskunta on aiottu 
tyydyttämään jäsentensä tarpeita, on sen tavarain osto 



järjestettävä. Jos on muodostettu osuuskauppa, jonka 
tehtävä on hankkia ja myydä jäsenille kaikkia semmoisia 
tarvisaineita, joita heidän on ostamalla hankittava itsel
leen, niin on kauppaan otettava kaikkia semmoisia tar
peita, joita osuuskunnan jäsenet jokapäiväisessä elämäs
sään käyttävät. Hyvin tarkoin varottava kuitenkin on, 
ettei hankita harvinaisempaa tahi vähemmän kaupaksi 
käypää tavaraa niin suuria määriä, etteivät ne tule 
myydyksi tarpeellisen lyhyessä ajassa, joten ne tuottavat 
korkotappiota enemmän kuin voittoa. Tämä koskee 
etupäässä ylellisyystavaroita, vaikka yleensä on vaikeata 
tarkoin määritellä, mikä on ylellisyys- mikä tarvetavaraa. 
Jos kauppaan maaseuduilla otetaan kaikkea mitä osuus
kunnan jäsenet jokapäiväisessä elämässään tarvitsevat, 
niin olisi asian mukaisinta. että ruokatavarat erotettaisiin 
eri puotiin nahka- ja rautatavaroista, sillä nämä vahin
goittavat toisiaan ajanpitkään. Semmoisella paikkakun
nalla, missä löytyy runsaasti kaikellaisten tavarain kaup
poja ja erikoiskauppoja esim. lanka-, vaate-, nahka- ja 
rautatavaroille j . n. e., ei ole osuuskaupan edullista 
ryhtyä hankkimaan ja myymään muuta kuin ruokatava
roita ja tavallisia taloustarpeita ja ainoastaan rajoite
tussa määrässä vaate- ja nahkatavaroita, koska erikois-
tavarain menekki on siksi vähäinen, ettei se kannata 
kilpailua erikoiskauppojen kanssa. 

Mitä siihen tulee kuinka paljon tavaraa on ostet
tava, on tässä huomattava, että tärkein puoli kaupan 
hoitotaidossa on siinä, että osaa ostaa semmoista tavaraa, 
joka menee kaupaksi ja niin paljo, kuin sitä määrä
aikana tarvitaan. Moni kauppa on mennyt kumoon 
sen vuoksi, että sen varastot ovat täyttyneet lii
oilla tavaramäärillä, joiden hinnan korko on syönyt 
kaiken muun tavaran tuottaman voiton. Osuuskaupassa 



on sen vuoksi luotava tähän puoleen erityinen ja tarkka 
huomio ja meneteltävä niin, että vasta kokemus maaraa, 
minkä verran kutakin tavaralajia on kerrallaan ostet
tava, siis aluksi ostettava vähin erin ja useammin, vaikka 
tulisikin osto siten kalliimmaksi. Sääntönä olisi pidet
tävä, että tavaravarasto tulisi ainakin 4 kertaa vuo
dessa uudistumaan, missä eivät liikeolot ja kulkuneuvot 
pakota toisin menettelemään. 

Mitä taas tulee siihen, mistä ja miten tavarat os
tetaan, on luonnollista, että edullisinta on ostaa P e l 
l e r v o n v ä l i t y s l i i k k e e n kautta niitä tavaroita, joita 
se välittää. Sillä juuri sen. kautta, että sen puoleen 
aina käännytään, se vähitellen voi kehittyä, niin ettei 
mistään muualta voi saadakaan yhtä hyvää ja huokeata 
tavaraa. Toisekseen on hyödyllistä vasta-alkavalle kauppa
osuuskunnalle, että se luottamuksella kääntyy vanhem
pien, jo jonkunlaista kokemusta saavuttaneiden osuus
kuntien puoleen, jotka varmaankaan eivät tahdo olla 
neuvojansa antamatta, kun niiltä tiedustelee menet
tely- ja käyttötapoja tavarain oston ja sen kanssa 
yhteydessä olevien seikkain suhteen. Osuuskauppaa pe
rustettaessa saattaa monin paikoin käydä niin, että vanha 
kauppatoimi tarjoo varastonsa kokonaisuudessaan osuus
kaupalle kaluluettelon mukaan hyvinkin halvasta hin
nasta ja hyvillä ehdoilla. Sen ostamista on kuitenkin 
vältettävä niin paljon kuin mahdollista, sillä juuri tuossa 
vanhan kaupan tavaravarastossa piilee suuri vaara, joka 
jää kuin painajainen kalvamaan nuoren, vähävaraisen 
osuuskaupan elinjuuria ja tuottaa sille korkotappioina 
paljoa suuremman vahingon kuin alussa voi arvatakaan. 
Muutoin on tavaran oston suhteen aina edullisinta kään
tyä tiettyjen, omilla paikkakunnillakin toimivien tukku-
kauppiaitten puoleen, kuin lähteä aivan tuntemattomien 



kanssa suurien kauppojen tekoon, ennenkuin vähitellen 
on saavutettu kokemusta heistä. 

Tavarain maksun suhteen on, kuten jo edellä on 
huomautettu, ehdottomastinoudatettavakäteisrahakauppa-
periaatetta, ja siinä tapauksessa, että omat varat eivät 
riitä suurempaa, edullista kauppaa tekemään, on ker
naimmin rahaa lainattava jostakin rahalaitoksesta kuin 
tavaraa velkakauppaan ostettava. Siitä osuuskunta enim
min hyötyy ja se on sen tarkotuskin. 

6) Tavarain myyminen. 

Osuuskuntain periaatteena on oleva aina, että kaup
paa on tehtävä käteistä rahaa vastaan. Sen kautta väl
tetään monta ikävyyttä ja monta monituista vahinkoa, 
joita ei voida välttää velkakauppaa harjoitettaessa. Ve
laksi antoa ei voida kyllin rajoittaa, siinä mennään hel
posti liian pitkälle ja silloin voi tulla suurempi vahinko, 
kuin voidaan arvatakaan ja vahinkoa siinä ainakin tulee 
koron suhteen. Ja sitä niidenkin täytyy olla maksa
massa, jotka käteisellä rahalla ostavat. 

Rahakaupalla on, kuten jo ennen on sanottu, suuri 
kasvattava merkitys, jota ei saa vähäksi arvata. Asian 
tärkeyden vuoksi mainittakoon tässä vielä seuraavaa: 

Rahalla osto pakottaa osuuskunnan jäsenet sovit
tamaan tarpeensa varojensa mukaan ja osottaa heille, 
että tulevatkin erittäin hyvin toimeen yksinkertaisem
milla ja halvemmilla tuotteilla, jota vastoin tavarain 
helppo velaksi saaminen saattaa ostajat elämään yli va
rojensa. Ja sen he huomaavat usein vasta sitten, kuin 
velkakuorma on päässyt kasvamaan niin suureksi, ettei 
sitä tavallisilla toimenpiteillä enää saadakaan makse-



luksi. Mutta kykenemättömyys velkaansa maksamaan 
ei ole vahingoksi ainoastaan lainan antajalle, vaan se 
on vahingoksi koko yhteiskunnalle, sillä sen kautta rik
koutuu luotto ihmisten kesken. Luonnollista on myöskin, 
että tavarain hinnat sen kautta kallistuvat, kun niillä 
täytyy saada tappio korvatuksi ja että velaksi myynti 
pakottaa osuuskunnan myöskin ostamaan velaksi tahi 
korkoa vastaan hankkimaan lainaamalla itselleen suu
rempaa liikepääomaa, kuin mitä se muutoin tarvitsisi, 
ja sillä tavoin myös nostamaan tavarain hintoja. Osuus
kuntain päätarkotus, hyväin tavarain myynti kohtuhin-
nalla ja vielä voitto-osuuksienkin jakaminen, tällä tavoin 
jää saavuttamatta, vieläpä voi koko osuuskunta joutua 
ja joutuukin helposti perikadon partaalle. Pois siis velka-
kauppa sekä ostettaessa että myytäessä osuuskuntien 
piiristä ja toiminnasta! 

Tavarain myynnin suhteen olisi tosin osuuskuntain 
periaatteen mukaista, että se tapahtuisi ainoastaan osuus
kunnan jäsenille, mutta meikäläisissä oloissa lienee osuus
kaupan mahdoton asettua, ainakaan alussa, näin jyr
källe kannalle, vaan on sallittava myyntiä osuuskunnan 
ulkopuolellakin oleville. Toiselta puolen on aivan luon
nollista, että osuuskunnan jäsenet ovat velkapäät osta
maan kaikki tarpeensa osuuskaupasta mikäli niitä sieltä 
saavat, siinäkin tapauksessa, että kilpailevat kaupat alen
tavat hintansa alle varsinaisen ostohinnan ja siis alem
maksi kuin osuuskaupan hinnat. 

Mitä ostovoiton jakamiseen muille kuin osuus
kunnan jäsenille tulee, voidaan siinä menetellä sillä ta
voin, että osuuskunnan ulkopuolellakin olevien ostot 
merkitään muistiin ja tiliä tehtäessä lasketaan niille 
esim. puolet siitä ostovoitosta mikä jäsenille jaetaan ja 
merkitään se heidän tiliin ja heidän hyväksensä, kunnes 



niistä karttuu niin suuri summa, että se vastaa uuden 
jäsenen sisäänkirjoitusmaksun ja ensimmäistä osuus
maksun jolloin tämmöiselle osakkaalle ilmoite
taan, että hän voi päästä jäseneksi, jos tekee tavallisen 
ilmoituksen jäseneksi pyrkimisestä ja sitoutuu jäsenen 
velvollisuuksiin. 

Mitä siihen tulee, mihin hintaan tavarat ovat myy
tävät, on epäilemättä parasta, että tavaroille pidetään 
mikäli mahdollista sc hinta, mikä kullakin paikkakun
nalla on kulloinkin käypänä hintana, joten ei juokse
vien hintojen suhteen osuuskunta rupea kilpailemaan 
muiden kauppojen kanssa. Se hyöty mikä osuuskunnan 
jäsenillä on rahallisessa suhteessa yhteenliittymisestään, 
tulee siten vasta vuoden päästä näkymään, ja silloin 
sitä tuntuvammin. 

Kun osuuskauppa alkaa liikkeensä jollakin paik-
pakunnalla, on hyvin arvattavaa, että paikkakunnan 
kauppiaat alentavat tavarainsa myyntihinnan niin alhai
seksi, että se on alempana heidän ostohintaansa, siten 
tehdäksensä vahinkoa ja kiusaa kilpailevalle osuuskau
palle. Tämmöisessä tapauksessa ei osuuskaupan miten
kään sovi ruveta noudattamaan kilpailijan esimerkkiä, 
ei ainakaan n. s. kuranttitavarain suhteen, ellei niiden 
hinta ole yleensä laskeunut, vaan on sen laskettava ta
varoilleen semmoinen hinta, mikä liikkeen menestymi
selle on tarpeen. Osuuskunnan jäsenten on muistettava 
velvollisuutensa ja huomattava, että osuuskauppa on 
heidän oma kauppansa, ja että kaikki sen tuottama 
voitto on jäsenten omaa. 

7) Onko perustettava haaramyymälöitä. 
Kun osuustoiminta-aate pääsee tunkeutumaan kaik

kialle maahamme, ja kun siellä täällä kokeeksi taval-



lansa perustetut osuuskaupat rupeavat menestymään, 
on luonnollista, että herää halu osuuskauppojen perus
tamiseen semmoisiinkin seutuihin, jotka ovat siksi kau
kana paikkakunnan liikekeskuksesta, että siellä asuvien 
yksityisten käy hankalaksi toimittaa itselleen jokapäi
väiset tarpeensa yhdestä ainoasta keskuskaupasta. Siis 
aivan samalla tavoin kuin maakauppiaatkin ovat siirty
neet kirkonkylistä ja muista liikekeskuksista syrjä
kyliin, missä kuitenkin löytyy siksi runsas määrä 
ostajia, että heidän kauppansa niukuin naukuin kan
nattaa. Onko nyt edukkaampaa perustaa joka paikka
kuntaan eri osuuskauppa vaiko vain yksi osuuskauppa 
liikekeskukseen ja sille haaraosastoja syrjäseutuihin, 
siitä voi olla eri mieltä, mutta paikkakunnalliset olot 
tämän kysymyksen paraiten ratkaisevat. Kun toivotta
vasti syntyy yhteinen keskuskauppa, jonka kautta kaik
kien osuuskauppojen ja muidenkin osuuskuntien tavarain 
hankkiminen toimitetaan, on selvää, ettei ole tarpeel
lista tavarain oston helpottamiseksi muodostaa suuria 
osuuskauppoja, jotka ostavat tavaraa suurissa määrin, 
siten saadaksensa sitä halvemmalla hinnalla. Silloin 
on tavallisissa oloissa parempi, että kullekin syrjäkylälle 
perustetaan oma kauppa, kuitenkin aina katsomalla, että 
kaupalle saadaan tarpeeksi suuri ostajapiiri. Mutta 
voipi kuitenkin olla olemassa muita seikkoja, jotka vai
kuttavat sen, että joissakuissa seuduissa on edullisem
paa perustaa osuuskauppa, jonka piiri ulottuu niin laa
jalle, että se käsittää kaikki ne seudut, jotka kaikissa 
tapauksissa käyttävät tavarain tuontipaikkana samaa 
rautatienasemaa, laivasatamaa, kirkonkylää, tehdasta tahi 
muuta semmoista paikkaa. 

Jos jollakin paikkakunnalla liikeolot ovat esim. 
semmoiset, että pitäjään syrjäkyliinkin kaikki tavarain 



kuljetukset helpoimmin toimitetaan kirkonkylän tahi 
muun keskusliikepaikan kautta, niin voipi olla edulli
sinta perustaa osuuskauppa liikkeen keskuspaikkaan tahi 
sen lähiseutuun ja syrjäseutuihin tarpeen mukaan joko 
täydellisiä myymälöitä tahi vain tavarain jakelupaikkoja, 
joita hoitaa yksistään tavarain myyjä, mutta kaikki var
sinainen liiketoimi ja kirjanpito ynnä tilitykset ja suori
tukset osuuskunnan jäsenille toimitaan keskuspaikassa. 
Muutoinkin on huomattava, että jos jossakin syrjäisessä 
seudussa näyttäisi osuuskaupalla olevan kannattavai-
suutta eli menestymisen mahdollisuutta, on helpompi 
liittyä ennen perustettuun osuuskauppaan osakkaaksi 
kuin perustaa itsenäinen osuuskunta. Suuremmissa kau
pungeissa on myöskin huomattu edullisimmaksi perustaa 
yksi osuuskauppa ja sille useita haaramyymälöitä. Suurin 
haittansa tämmöisellä järjestelmällä maaseuduilla on 
siinä, että useitten pienten myymäläin tarkastaminen ja 
siinä toimivien henkilöitten silmälläpito on vaikeampi 
kuin yhden suuren myymälän. 

8) Jäsenten ostomäärän muistoon paneminen. 

Osuuskunnan sääntöjen mukaan on kullekin jä
senelle maksettava ostovoittoa, milloin semmoinen on 
jaettavana, sen mukaan minkä verran hän vuoden ku
luessa on kauppaa tehnyt. Kahdella eri tavalla voi 
muistoonpanon tapahtuneista ostoista toimittaa. Joko 
annetaan kullekin jäsenelle erinäinen muisto- eli vasta
kirja, johon jokainen osto, sekä tavaran laji että sen 
hinta merkitään, silloin kuin kauppa tehdään. Vuoden 
loputtua kootaan kaikkien jäsenten vastakirjat ja laske
taan yhteen mitä kullakin on vuoden kuluessa ollut 



ostoja. Nämä summat merkitään sitten erityiseen jako-
luetteloon kunkin jäsenen tilille. Tahi käytetään lippu-
eli merkkijärjestelmää. Hankitaan erivärisiä, jäykästä 
pahvista tahi metallilevystä tehtyjä lippuja, joilla on 
kullakin oma, sovittu raha-arvonsa. Kun tavaraa oste
taan, annetaan kaupasta ostajalle sen verran ja sen ar
voisia lippuja kuin hän on kauppaa tehnyt. Näitä lip
puja voi jäsen sitten käydä vaihtamassa suurempi
arvoisiin tahi saada niiden arvo merkityksi vasta
kirjaan ja samalla kaupanhoitajalla löytyvään tilikirjaan. 
Jos lippuja käytetään, on kuitenkin parasta, että ne ai
nakin kerran kuukaudessa viedään takaisin kauppaan 
ja saadaan niitä vastaava ostosumma merkityksi erityi
seen vastakirjaan ja samoin osuuskunnan voitto-osuuksien 
kirjaan kunkin jäsenen tilille. Tällä tavoin ei kasaannu 
kovin suuria määriä lippuja jäsenten huostaan ja vasta
kirjoissa on korkeintaan 12 summaa vuoden lopussa 
yhteen laskettavana, mikä suuresti helpottaa työtä. Niiltä, 
jotka vähemmin ostavat, voi nämä summat saada vä
hennetyksi kuudeksi tahi neljäksikin. Jos lippuja ei 
tuoda kauppaan muutoin kuin kerran tilivuodessa, ovat 
ne tilikauden päättyessä tuotavat takaisin ja niiden yh
teenlaskettu arvo merkittävä kunkin jäsenen tiliin voitto-
osuuksien kirjaan eli luetteloon. Lippujen säilyttämistä 
varten on tarpeen, että osuuskaupan puolesta hankitaan 
vahvasta paperista tahi kankaasta tehdyt kotelot, joiden 
päälle merkitään jäsenen nimi ja numero osuusluette-
lossa. Lyijykynällä voi kotelon päälle merkitä, minkä 
verran lippuja kotelossa on, jonka jälkeen ne jätetään 
kaupanhoitajan ja jonkun hallituksen jäsenen tarkastet
taviksi, ennen kuin niiden arvo tilikirjoihin merkitään 
ja liput otetaan kaupan talteen. Jos vastakirjoja käy
tetään, on mukavinta, että kullakin jäsenellä on niitä 



kaksi, joita vuorotellen käytetään, jotta toinen voi olla 
kaupassa tarkastettavana ja laskettavana, kuin toinen on 
käytettävänä. 

9) Onko ostovoittoa annettava kaikista tavaroista. 

Osuuskaupassa tulee pidettäväksi monenlaista ta
varaa. Toisilla näistä on toisen- ja toisilla toisenlainen 
erotus osto- ja myyntihinnan välillä, s. o. toisella tava
ralla voittaa enemmän ja toisella vähemmän. Tämä 
riippuu tavaran yleisluonteesta ja sen tarvisarvosta. 
Semmoista tavaraa, jota kaikki tarvitsevat ja joka päivä 
verrattain suuret määrät, menee enemmän kaupaksi, kuin 
jotakuta muuta tavaraa ja sitä kauppiaan kannattaa 
myydä vähemmällä voitolla kuin muita harvemmin ja 
vähemmässä määrässä tarvittavia tavaroita. Jos nyt 
joku jäsen ei ostaisi juuri muuta kuin näitä n. s. ku
rantti ta varoita, joille on laskettu hyvin vähäinen myynti
voitto, esim. vain 2 ä 4 prosenttia, ja toinen jäsen os
taisi kaikkia tavaroita suhteellisesti, siis myöskin sel
laisia, joiden myyntivoitoksi on laskettu paljoa korke
ampi määrä, esim. 20 ä 50 prosenttia, ja liike olisi kan
nattanut niin hyvin, että ostovoittoa voitaisiin jakaa 
esim. 6 pros. kunkin jäsenen ostomäärästä, niin silloin 
noille, jotka olivat ostaneet ainoastaan kuranttitavaroita, 
myytäisiin niitä alle osuuskunnan oman ostohinnan ja 
toisilta vähennettäisiin heille tulevaa osinkoa ostovoitosta. 
Tämmöisestä menettelystä voisi olla arvaamattoman ikäviä 
seurauksia. Sen vuoksi on luonnollista, että semmoisia 
kuranttitavaroita, joiden osto- ja myyntihinnan erotus on 
niin vähäinen, että sc paraiksi riittää hoitokustannusten 
korvaamiseen, ei oteta mihinkään lukuun ostovoittoa 



laskettaissa, eikä siis ole tarpeen, että niitä merkitään 
jäsenten vastakirjoihinkaan, tahi että niistä annetaan 
vastalippuja, missä sitä järjestelmää käytetään, ellei täl
laisten tavarain muistiinpanon kautta tahdota pitää jon
kunlaista tarkastusta kaupanhoitajan toimeen nähden. 
Semmoisessa tapauksessa on jäsenten vastakirjoissa käy
tettävä kahta eri sareketta, joihin toiseen merkitään se 
ostettu tavaramäärä, jolle ostovoittoa voidaan laskea ja 
toiseen merkitään ostovoitosta osattomiksi jäävät tavarat. 
Samalla tavoin on meneteltävä, jos ostovoittoa tahdotaan 
antaa kuranttitavaroistakin, mutta eri suuruinen määrä 
kuin muista kauppatavaroista. 

10) Tavaravaraston arvioiminen. 

Vuositiliä varten on tavaravarasto laskettava ja 
arvioittava. Liikkeen kulun arvostelemista varten on 
tarpeen joskus muulloinkin vuoden kuluessa, että las
ketaan suunnilleen joko koko tavaravaraston tahi jonkun 
sen osan raha-arvo. Tämmöisessä arvioimisessa on ta
varoille ehdottomasti laskettava niiden ostohinta, johon 
on lisätty ainoastaan tulli- ja rahtikulut, eikä milloin
kaan sitä hintaa, mikä niistä myytäessä mahdollisesti 
saadaan. Joskus täytyy kuitenkin laskea alempikin hinta 
kuin ostohinta, jos tavara on jäänyt seisomaan tahi se 
on pilaantunut. Samoin jos tavaran yleinen markkina
hinta on alentunut sen jälkeen kuin tavara ostettiin. 
Sekä osto- että myyntihinta on tavaran saavuttua heti 
laskettava ja sopivilla numeroilla tahi kirjaimilla merkit
tävä tavarakääröihin tahi laatikoihin tahi tavaroihin kiin
nitettäviin lippuihin, joten myyjä heti näkee mikä tavaralla 
on hintana myytäessä ja tavarain arvioimista toimitet
taessa nähdään, paljonko tavara on tullut maksamaan. 

5 



11) Osuuskaupan kirjanpito. 

Syystä että osuuskunnan kirjanpito on yksityis
kohtia myöten tarkastettava ja että joka maksuerästä 
on oleva todiste eli kuittaus, tulee se laajemmaksi ja 
monimutkaisemmaksi kuin tavallinen kauppakirjanpito. 
Samoin vaatii tavallisesta liikemenettelystä poikkeava 
muotokin erikoista kirjanpitoa. Kauppaliikkeessä käy
tetty kaksinkertainen kirjanpito on kuitenkin periaat
teeltaan siksi selvä ja tarkastuksen helpottamiseen näh
den siksi luotettava, ettei voi tulla kysymykseenkään 
muunlaisen kirjanpidon käyttämistä osuuskuntienkaan 
liikeasioita hoidettaessa. Sillä ei kuitenkaan ole sanottu, 
että se muoto, jota kauppakirjanpidossa käytetään, sem
moisenaan soveltuisi osuuskunnan liiketoimelle, päin
vastoin arvelemme, että noudattamalla kaksinkertaisen 
kirjanpidon periaatteita kirjanpito on osuuskuntia varten 
laadittava helppotajuisemmaksi, koskapa useimmiten on 
osuuskuntien mahdoton saada kauppakirjanpitoon täysin 
perehtyneitä tilintarkastajoita, joiden puutteessa tarkas
tuksesta ei olisi varsinaista hyötyä. Kirjanpito tulee 
helppotajuisemmaksi sen kautta, että kaikki erilaiset asiat 
jo heti kirjoihin merkittäissä asetetaan laatunsa ja tar
koituksensa mukaan eri kirjoihin tahi sarekkeihin, joten 
on helppo saada selville kuinka paljon kukin eri asia 
tahi puoli liikkeessä on vaatinut kustannuksia ja että 
nämä kussakin paikassa luetellaan täydellisesti eikä vain 
viittaamalla toisiin tileihin ja kirjoihin. Eri kirjat ja 
tilit ovat kuitenkin järjestettävät niin, että niihin mer
kityt erät yhteenlaskettuina, minä päivänä vuotta tahansa, 
täydelleen tarkistavat toisiaan. Tämmöinen menettely 
tosin tuottaa enemmän työtä, mutta se on myöskin tur
vallisempi osuuskunnalle kokonaisuudessaan, ja varsinkin 



hallitukselle, jonka on vastattava siitä, että kirjat hoide
taan oikein, sillä sen on sen kautta helpompi pitää sil
mällä kaupanhoitajaa ja kirjanpitäjääkin, jos erityinen 
semmoinen on otettu. Yleensä on hallituksen jäsenten 
velvollisuus usein tarkastaa kirjanpitoa ja olisi hyvin 
tarkotuksenmukaista, jos hallituksen jäsenet keskenänsä 
jakaisivat tarkastustyön siten, että toisella olisi toinen, 
toisella toinen puoli osuuskunnan liikkeen hoitoa sil
mällä pidettävänä ja toimia aina jonkun pitemmän tahi 
lyhemmän ajan kuluttua vaihdettaisiin. Sillä tavoin hal
litus vähitellen perehtyisi liikkeen asioihin ja voisi hel
posti saada huomatut epäkohdat korjatuiksi. 

Kunkin osuuskunnan säännöissä on määrättävä 
milloin tilivuosi päättyy. Siihen päivään ovat kaikki, 
tilit ja siis tilikirjat päätettävät ja laadittava vuotuinen 
tilien päätös. Paitsi tätä varsinaista tilinpäätöstä olisi 
varsinkin laajempi liikkeisessä osuuskunnassa tarpeel
lista, että ainakin puolivuosittain tehtäisiin yleislaskuihin 
perustuva tilinpäätös, jotta suunnilleen nähtäisiin miten 
liike on käynyt, j . n. s. tasalaskento eli balanssi kuu
kausittain. Jos kauppaa käydään käteisellä rahalla, on 
yleislaskun laatiminen huolellisesti ja tarkasti hoidetuista 
kirjoista hyvin helppo asia. Muutoin ovat tilikirjat jär
jestettävät niin, että niissä kuukausittain tehdään yhteen
laskut, joten joka kuukausi voi tehdä summittaisen laskun 
liikkeen kulusta. 

Varsinaista vuositilinpäätöstä varten on toimeenpan
tava tarkka omaisuuden luetteleminen, s. o. kalun eli omai
suuden tarkastus (inventeeraus), jolloin tavaroille lasketaan 
hinnaksi alkuperäinen ostohinta, johon on lisätty aino
astaan rahti- ja tullimaksut, mutta jos tavarain myynti
arvo on tilinpäätöspäivänä alempi kuin alkuperäinen 
ostohinta, on käypä hinta merkittävä tavaran ar-



voksi luetteloon. Irtaimisto arvostellaan mukavimmin 
siten, että sille, edellisessä tarkastuksessa pannusta ar
vosta vähennetään vähintään 10 % . Tilivuoden kulu
essa ostettu kalusto ja muu irtain omaisuus, ellei se 
ole semmoista, joka lyhyessä ajassa voi kulua kelpaa
mattomaksi, arvioidaan ostohinnan mukaan. Semmoista 
kalustoa, joka on alinomaisessa käytännössä kulumassa 
ja jota saa hankkia uutta monet kerrat vuodessa, ei saa 
merkitä kalustoluetteloon ensinkään, vaikka olisi aivan 
vasta ostettuakin. Osuuskunnan muu omaisuus, rahat, 
arvopaperit ja saatavat luetellaan järjestään ja lasketaan 
yhteen. Samoin luetellaan vararahastot ja velat ja niille 
tilinlekopäivään juokseva, vielä maksamaton korko, sa
moin muukin koroton velka ja jäsenten suorittamat 
osuusmaksut ja perimättömät voitto-osuudet y. m. s. Kun 
velkapuoli myöskin lasketaan yhteen ja vähennetään omai
suuden eli varojen summasta, saadaan selville osuuskun
nan varsinainen omaisuus eli liikekäsitteen pääoma, josta 
samalla saa tilikauden puhtaan voitonkin lasketuksi. 
Varojen ja velkain luettelossa voidaan noudattaa va
ro j en p u o l e l l a seuraavaa järjestystä: 

1. Puhdasta rahaa. 
2. Tavara varasto. 
3. Saatavat, niiden todellisen arvon mukaan. 
4. Arvopaperit niiden käyvän myyntihinnan mu

kaisina, talletukset pankeissa y. m. 
5. Irtain omaisuus, 10 % alennuksella edellisestä 

arviosta. 
6. Kiinteän omaisuuden arvo. 
Ve lko jen p u o l e l l a taas seuraavaa järjestystä: 
1. Jäsenten saaminen: s. o. a) suoritettujen osuus

maksujen arvo. h) maksamattomat korot ja 
voitto-osuudet. 



2. Vararahastot varsinainen ja lisävarahasto. 
3. Muut varastot. 
4. Panttilainat. 
5. Tavaravelat. 
6. Maksamattomat kulut tilivuodelta. 
Varojen luetteloa tehtäessä on välttämättömän tar

peen, että joku tahi jotkut hallituksen jäsenistä ovat 
läsnä ja ottavat osaa työhön, jolloin heidän on tarkat
tava, ettei tavaravarastolle panna korkeampaa hintaa 
kuin mikä ostohinta tahi oikea myyntihinta on, jos se 
on ostohintaa alempi. Sillä tavoin hallitus voi osuus
kunnan kokoukselle vakuutuksella ilmoittaa, millä kan
nalla osuuskunnan raha-asiat ovat ja oikea arvostele
minen käy mahdolliseksi. Tilin tarkastajoilta on mel
kein mahdotonta vaatia, että he kerkiäisivät tarkastaa 
kaikki hinnoittelutkin, sen vuoksi on hallituksen puo
lestaan .tavalla tahi toisella oltava vuositiliä valmistet
taessa aina läsnä. Jos tilintarkastajat voisivat olla läsnä 
omaisuuden tarkastuksessa, olisi siitä se hyöty, että 
he voisivat jäävittöminä arvostella liikkeen tilaa ja antaa 
siitä täysin luotettavan lausunnon. 

Jos ennen mainittua lippujärjestelmää käytetään, 
on vuositilipäivän päättyessä kaupanhoitajan hallussa 
olevat liput laskettavat ja niiden ulkona oleva määrä 
arvosteltava kaupanhoitajan huostassa olevan, osuuskun
nan jäsenten ostokirjan mukaan, johon jäsenten ostot 
ovat kuukausittain, puolivuosittain tahi neljännesvuo
sittain merkityt. Jos yksistään vastakirjajärjestelmää 
käytetään, ovat kaikkien jäsenten vastakirjat vaadittavat 
kauppaan laskettaviksi ja verrattaviksi jäsenten ostokir-
jaan tehtyihin muistiinpanoihin. 

Kun varain ja velkain luettelo on valmiina, on se 
kaupanhoitajan ja kirjanpitäjän, jos semmoinen on ole-



massa, sekä niiden hallituksen jäsenten, jotka omaisuu
den tarkastuksessa ovat olleet osallisina, allekirjoitettava 
ja oikeaksi vahvistettava. Sen jälkeen on tilinpäätös 
tehtävä ja kun se kokonaisuudessaan on tullut tarkaste
tuksi ja huomattu oikeaksi, on se hallituksen kaikkien 
jäsenten allekirjoitettava, jonka jälkeen se annetaan tilin
tarkastajille. Tilinpäätöksestä, siihen kuuluvine tavara-
ja omaisuuden luetteloineen ja yleislaskelmineen on teh
tävä kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista toista säilyte
tään toisessa talossa kuin missä liikepaikka on, jotta 
mahdollisen tulipalon sattuessa, jos tilikirjat sattuisivat 
hukkaantumaan, kuitenkin saataisiin jonkunlainen selko 
osuuskunnan asioista. 

Kirjanpitoon kuuluvista töistä ja kirjoista on huo
mioon otettava seuraavaa: 

1) Tavarain lähetysluettelojen eli laskujen käsitteleminen. 

Niinpian kuin joku tavaralasku eli luettelo on saa
punut, on kaupanhoitajan tarkastettava siihen merkityt 
laskelmat numeroilleen ja verrattava tilauksessa mainit
tuihin määriin ja hintoihin. Jos eroavaisuutta niissä 
huomataan, on siitä heti tehtävä ilmoitus hallituksen 
esimiehelle, jonka on ryhdyttävä toimiin, että lasku saa
daan oikaistuksi. Jos taas laatu on toisenlainen kuin 
tilattaessa oli sovittu, on ryhdyttävä sovitteluihin tava
ran lähettäjän kanssa tahi ilmoitettava hänelle, että ta
varaa ei voida vastaan ottaa, vaan on se lähettäjän käy
tettävänä tahi määrättävänä. Jos tavara on saapunut 
samaan aikaan kuin lähetysluettelo, joka harvoin sattuu, 
koska lasku joutuu postilähetyksenä nopeammin kuin 



tavaralähetys, niin on tavara määrältään ja laadultaan 
myöskin tarkastettava samoin myös, että määrä käy yhteen 
laskun ilmoitusten kanssa. Useimmiten saapuu lasku jon
kun aikaa aikaisemmin kuin tavara, silloin on lasku huolel
lisesti säilytettävä kunnes tavara saapuu ja sitten yhtaikaa 
tarkastettava ja verrattava tavara ja lasku toisiinsa ja eroa
vaisuuksien sattuessa meneteltävä kuten edellä sanottiin. 

Kun laskut ovat huomatut oikeiksi, ovat ne va
rustettuina järjestysnumeroilla kiinnitettävät erinäisiin 
lähetysluettelojen säilytyskoteloihin. Näitä laskuja eli 
tavaraluetteloita sopii myöskin käyttää tavarain hin-
noittelukirjana. Sopivaan, tyhjään paikkaan laskussa 
merkitään, sitten kuin laskun loppusumma, jos se on 
ollut vieraassa rahassa merkittynä, on muutettu suomen 
rahaksi, rahti, tulli y. m. kysymyksessä olevia tavaroita 
koskevat menoerät, jotta tavaran ostohinta saadaan ko
konaisuudessaan samaan kohtaan merkityksi. Lähetys-
luetteloon voidaan myöskin merkitä kullekin eri tavara
lajille tuleva ostohinta kokonaismäärää ja yksityiskap-
paleita kohti sekä myöskin myyntihinta. Selvempi, vaikka 
tosin enempitöinen on laatia erityinen tavarain hinnoit-
telukirja, johon lähetysluettelot kokonaisuudessa jäljen
netään ja edellämainitut osto- ja myyntihintaa koskevat 
tiedot merkitään eri sarakkeisiin. 

Tavarain kääreet, joille myyjä on merkinnyt eri 
hinnan, voivat olla joko aivan arvottomia tahi sellaisia, 
jotka myyjä ottaa takaisin tahi joista myytäessä voi
daan saada jonkunlainen hinta. Ensimmäisessä ta
pauksessa niiden hinta lasketaan yhteen tavaran hinnan 
tahi kalujen kanssa, jälkimäisessä tapauksessa on sel
vintä merkitä ne eri kirjaan, johon sittemmin merki
tään miten niiden kanssa on menetelty, jotta niistä voi
daan kaupanhoitajalta vaatia tili. 



2) Rahtikirjat. 

Kaikki sekä laivain, että rautateitten rahtikirjat kiin
nitetään myöskin erityisiin säilytyskoteloihin, ne varus
tetaan omalla juoksevalla numerollaan ja toisella nume
rolla, joka osottaa niihin kuuluvia tavarain lähetysluet-
teloja tahi sitä kassan liitettä, jonka todistuksena rahti-
seteli on oleva. On näet asian laita semmoinen, että 
joskus rahti on vastaanottajan maksettava ja silloin 
on rahtiseteli todistuskappaleena maksuerälle, mutta sel
vintä on ettei sitä panna kassa!iitteiden joukkoon, vaan 
viitataan siihen vain erinäisellä lipulla. Semmoisissa 
tapauksissa, jolloin alkuperäistä rahtikirjaa syystä tahi 
toisesta ei saateta säilyttää, vaan on palautettava tahi 
muutoin poistettava, on sen sijalle merkittävä erinäiselle 
paperille rahtisetelissä olleet tiedonannot, jotta vasta, 
jos kysymyksessä olevaa asiaa tarvitsee tarkastaa, on 
tieto siitä käsillä. 

3) Pääkirja. 

Semmoiseksi nimitämme osuuskunnan varsinaista 
tilikirjaa, jonka tulee sisältää tilinteko kaikista liikettä 
koskevista, sen rahalliseen toimintaan kuuluvista asioista, 
esitettyinä pääpiirteissään kultakin kuukaudelta, niin että 
ainakin siHoin voi yksinkertaisella yhteenlaskulla saada 
selvän käsityksen osuuskunnan omaisuudesta ja veloista. 
Pääkirjaan laaditaan tili kullekin eri asialle s. o. siihen 
muodostetaan konttoja eli tilejä kaikista niistä asioista, 
joiden liikekulusta tahdotaan selvää pitää; semmoisia 
tilejä kutsutaan kuolleiksi eli asiatileiksi. Henkilöillä 
ei siinä ole eri tilejä, on ainoastaan yhteinen, kaikkia 
myyjiä koskeva ja yhteinen kaikkia velaksi ostajia eli 



velallisia varten, samoin yhteinen osuuskunnan jäsenten 
tili, sitäpaitsi kassatili, tavaratili, kulujen eli kustannusten 
tili, kaluston tili, vararahastojen tilit, voitto-osuuksien 
tili, haaraosastojen tili, voitto- ja tappiotili y. m. 

Tilit järjestetään niin, että vasempi sivu tilikirjassa 
osottaa s a a n t o a (debet) ja oikea puoli an toa (kredit). 

Pääkirjan asiallista hoitoa varten tarvitaan useita 
apukirjoja, joihin yksityiskohtia myöten merkitään kaikki 
niihin kuuluvat liike-erät ja ainoastaan kuukautiset yh-
teenlaskusummat merkitään vastaavaan pääkirjan tiliin. 
Siirrot eli merkitsemiset pääkirjaan kunkin kuukauden 
lopussa ovat toimitettavat niin, että kukin erä tulee mer
kityksi kahteen tiliin joko yksikseen semmoisenaan tahi 
yhteen laskettuna muiden saman laatuisten erien kanssa, 
ja sillä tavoin, että se toiseen tiliin tulee saantopuolelle 
ja toiseen antopuolelle. Kuukauden lopussa pääkirjaan 
merkityt erät tällä tavoin eivät muuta pääkirjan perus
ominaisuutta, että siinä antopuolet yhteen laskettuina 
aina tekevät saman summan kuin saantopuolet yhteen 
laskettuina. Pääkirjan hoitoon kuuluvat apukirjat. ovat: 
kassak i r j a , t a v a r a i n o s t o k i r j a , s u o r i t t a m a t t o 
m i e n t i l i t y s t e n k i r j a , ja jäsenten o s u u s m a k s u j e n 
ja v o i t t o - o s u u k s i e n ki r ja , sekä m y y j ä i n t i l i 
k i r ja . Näistä samoin kuin muista osuuskunnan kir
janpitoon kuuluvista apukirjoista puhumme jälempänä 
tarkemmin. Nyt käymme tekemään selkoa pääkirjan eri 
tileistä. 

T a v a r a t i l a n merkitään saanto puolelle ensin 
tavaravaraston arvo tilikautta alotettaessa, sitten tava
rain ostokirjaan kuukauden kuluessa merkityt ja kunkin 
kuukauden lopussa yhteenlasketut summat,-sekä kassa-
kirjan menopuolelta ne erät, jotka käsittävät tavaroista 
suoritettuja rahti- ja tullimaksuja. Antopuolelle merki-



tään se tuloerä, joka kassakirjan saantopuolella kunkin 
kuukauden lopussa osottaa myydyistä tavaroista saatua 
rahamäärää, sekä jos tavaroita on myyty velaksi, suo
rittamattomien tilitysten kirjasta kunkin kuukauden lo
pussa tällaista myyntiä käsittävä loppusumma. Tavara-
tiliä päätettäessä merkitään sen antopuolelle omaisuuden 
tarkastuksessa saatu varastossa olevain tavarain arvo, 
ostohinnan mukaan. Kun nyt antopuoli lasketaan yh
teen, saadaan siitä loppusumma, joka on saman tilin 
yhteenlaskettua saantopuolta suurempi. Jotta molemmat 
puolet saataisiin yhtäsuuriksi, on siis tiliero merkittävä 
saantopuolelle. Se summa osottaa samalla tavarain 
myynnistä saatua kokonaisvoittoa ja on se siirrettävä 
voitto- ja tappiotiliin antopuolelle. 

K a s s a t i l i i n merkitään saantopuolelle rahasäästö 
edelliseltä tilikaudelta ja kuukausittain kassakirjan saan-
topuolen kuukauden tuloja osottava summa ja antopuo
lelle samoin kaikki kuukauden menot yhteenlaskettuina. 
Tilikauden lopussa merkitään tilierona antopuolelle raha
säästöä osottava summa. 

Myyjäin t i l i in merkitään antopuolelle ne erät, 
jotka ostojen kirjassa ovat osottamassa kuukauden kulu
essa ostettuja tavaroita ja saantopuolelle kassakirjan 
antopuolelta ne summat, jotka osottavat kuukauden ku
luessa myyjille suoritettuja rahamaksuja. Tiliero tili
kauden lopussa tässä tilissä osottaa saantopuolelle mer
kittynä minkä verran osuuskunta silloin on maksamat
tomista tavaroista velkaa. 

Os t a j a in eli v e l a l l i s t e n t i l i . Jos tavaraa on 
myyty velaksi, on velallisillekin jäsjestettävä yhteinen 
tilinsä pääkirjaan. Järjestys on siinä aivan sama kuin 
haaraosastojenkin tilissä ja on sille apukirjana käytet
tävä (suorittamattomien) tilitysten kirjaa. 



H a a r a o s a s t o j e n t i l i t . Jos osuuskunnalla on 
yksi tahi useampia haaraosastoja, muodostetaan niille 
yhteinen tahi kullekin erikoistilinsä pääkirjaan, jota hoi
detaan apukirjojen, kassakirjan ja tilitysten kirjan avulla 
aivan niinkuin edellä mainittuakin tiliä sillä erotuksella, 
että haara-osastoihin siirretyt tahi lähetetyt tavarat mer
kitään näiden tilien saantopuolelle ja sieltä saadut rahat 
tilien antopuolelle ja päinvastoin. 

J ä s e n t e n o s u u s m a k s u j e n t i l i i n merkitään an
topuolelle se erä, mikä osottaa ennen tapahtunutta osuus
maksua ja lisäksi kuukausittain kassakirjan mukaan 
sen saantopuolelle merkittyjä osuusmaksuja. Saanto
puolelle tulee merkittäväksi mahdollisesti takaisin mak
setut osuusmaksut ja tilierona tilikauden lopussa seu
raavaan tilikauteen siirtyvä, jäsenille kuuluva osuus 
osuuskunnassa. 

V o i t t o - o s u u k s i e n t i l i . Siihen merkitään (suo
rittamattomien) tilitystenkirjan mukaan jäsenille tilikau
den lopussa määrätty ostovoitto antopuolelle ja saanto
puolelle kassakirjan mukaan kuukausittain jäsenille suo
ritetut määrät. Tiliero tahi jakoperä tässä tilissä siir
retään seuraavan tilikauden lopussa 

V a r a r a h a s t o n t i l i i n tahi l i s ä v a r a r a h a s t o n 
t i l i i n . Siihen merkitään myöskin sääntöjen mukaan 
tulevat osat vuosivoitosta, sisäänkirjoitusrahoista, sakoista 
y. m., jotka kunkin kuukauden kuluessa ovat' tulleet 
(suorittamattomien) tilitysten kirjaan merkityiksi. 

Jos sääntöjen mukaan on määrätty muodostetta
vaksi toinenkin vararahasto tahi lisävararahasto tahi 
muu näitä vastaava, muodostetaan sille tahi niille eri 
tilinsä, johon eri erät merkitään samoin kuin vara
rahastoonkin. 



K u l u j e n t i l i , johon saantopuolelle merkittävät 
erät saadaan kassakirjan antopuolelta, päätetään siten, 
että sen antopuolelle tilivuoden lopussa merkitään saanto-
puolta vastaava summa, joka siirretään saantopuolelle 

V o i t t o - ja t a p p i o t i l i i n . Siihen merkitään saan
topuolelle kaikki muutkin menoerät, jotka eivät kuulu 
mihinkään eri tiliin sekä kaluston tilissä huomattava 
irtaimen omaisuuden arvon alennus eli kulutus. Anto
puolelle merkitään tavaratilistä saatu vuoden eli tili
kauden kokonaisvoitto. Tiliero tässä tilissä osottaa, jos 
se on merkittävä saantopuolelle, liikkeen tuottamaa puh
dasta voittoa, joka on käytettävä sääntöjen määräämällä 
tavalla ja osuuskunnan vuosikokouksen hyväksymiin 
tarkotuksiin. Jos taas tiliero tulee merkittäväksi anto
puolelle, osottaa se liikkeen tuottamaa tappiota. 

Yleensä merkitään kaikki osuuskunnan liikettä kos
kevat asiat pääkirjaan noudattamalla edellä viitattua 
järjestelmää ja käyttämällä mainittuja apukirjoja, niin 
että jos milloin hyvänsä laskee pääkirjan saantopuolet 
yhteen ja samoin kaikki antopuolet yhteen, niin on 
niistä tuleva yhtäläinen summa. 

Pääkirja on varustettava sarekkeella, johon mer
kitään apukirjain sivunumerot, jotta helposti löytää vas
taavat muistiinpanot. Pääkirjan alkuun on myös liitet
tävä aakkois-järjestyksessä oleva luettelo kaikista pää-
kirjassa olevista tileistä ja osotus miltä sivulta ne 
löytyvät. 

4) Kassakirja. 

Kassakirjassa on vasempi eli tulojen puoli jaettava 
seuraaviin sarekkeihin: päivämäärä, asian nimitys, tulos 
kaupasta, osuusmaksut, sisäänkirjoitus, korkoja ja alen
nuksia, kaikellaisia tuloja, yhteensä tuloja; oikea eli 



menojen puoli jaetaan seuraaviin sarekkeihin: päivä
määrä, asian nimitys, liitenumero, maksu tavaroista, 
rahti ja tullimaksut, kuluja, (palkkoja, vuokraa, korkoja, 
postimaksuja, y. m.) ostettua kalustoa, kaikellaisia me
noja, yhteensä menoja. 

Sääntönä on pidettävä, ettei rahaa anneta eikä 
oteta vastaan ennenkuin asia on kassakirjaan merkitty, 
ellei käytetä nykyisin kaikkialla yleiseksi tullutta jär
jestelmää, että kaikista tuloista s. o. sisäänmaksuista 
ja kaikista menoista s. o. ulosmaksuista, semmoisistakin, 
joihin itsestään ei kuulu mitään rahaliitettä, laaditaan 
erityinen kassalippu, johon asian päänimitys ja raha
määrä ynnä päivämäärä on merkitty. Joka päivän tahi 
maksuajan päätyttyä liput, jotka voidaan varustaa jär
jestys numerolla, merkitään kassakirjaan; lippujen ve
roisina pidetään maksettuja laskuja, jotka kaikki kerä
tään erityisiin säilytyskoteloihin. Kuukauden lopussa 
lasketaan kunkin sarekkeen summat yhteen ja siirretään 
summat laatunsa mukaaa vastaaviin tileihin pääkirjassa. 
Kassasäästö kuukauden alussa merkitään tulopuolelle 
ylinnä yhteistulo-sarekkeeseen, samoin merkitään säästö 
kuukauden lopussa antopuolelle viimeiseksi yhteismeno-
sarekkeeseen. Sopiviin paikkoihin merkitään sarekkei-
den alapuolelle, mille pääkirjan sivulle vastaava summa 
on siirretty. 

Ensimmäinen rahasareke tulopuolella on kau
pasta, tavarain myynnistä suorastaan tahi välillisesti 
saatuja tuloja varten. Tavaroihin kuuluu myös kääreet, 
laatikot, tynnyrit ja säkit, jotka on saatu myydyiksi. 
Loppusummat merkitään kuukauden lopussa pääkirjan 
tavaratiliin antopuolelle. 

Toiseen sarekkeeseen merkitään jäsenten osuus
maksut, jotka sitten myöskin merkitään sekä pääkirjan 



vastaavaan tiliin, että jäsenten osuusmaksuluetteloon, 
jos semmoiseen on. tyydytty tahi jäsenille kullekin eri
näiseen tilikirjaan tehtyyn tiliin antopuolelle. 

Kolmanteen sarekkeeseen merkitään uusilta jäse
niltä kannettavat sisäänkirjoitusrahat, samoin sakko-
rahat ja muut suoranaiset tulot, jotka tulevat vara
rahaston hyväksi merkittäviksi. 

Neljänteen sarekkeeseen merkitään tavarain hin
nasta käteisellä maksettaessa tavarain myyjiltä saatu 
alennus sekä mahdollisesti saadut korot pankkiin talle
tetuista rahoista ja juoksevalta tililtä. Kuukausittain 
nämä summat merkitään edelliset tavaratilin hyväksi 
sen antopuolelle, jälkimmäiset erinäiseen korkotiliin, 
jommoinen on pääkirjaan laadittava niin pian kuin ru
peaa olemaan korkotuloja. Alennukset voi myöskin 
merkitä samaan tiliin ja saada niistäkin eri voittoerän 
voitto- ja tappiotiliin. 

Viides ja kuudes sareke ovat selvät. Edelliseen 
merkittävät summat merkitään kuukauden lopussa niihin 
tileihin pääkirjassa, joihin ne laatunsa mukaan kuuluvat 
tahi paraiten voidaan lukea kuuluviksi, ellei löydy täysin 
vastaavia tilejä ja ainakin ne soveltuvat voitto ja tap
piotiliin. 

Kuudennen sarekkeen yhteenlaskettu loppusumma 
merkitään siitä vähentämällä kuukauden alussa oleva 
rahasäästö pääkirjan kassatiliin saantopuolelle. 

Menopuolen rahasarekkeihin merkitään ensimmäi
seen tavaroista myyjille suoritetut maksut, toiseen tava
roista maksetut tulli- ja rahtikulut. Kuukauden lopussa 
tavarasarekkeen loppusummat merkitään pääkirjan tava-
ratiliin saantopuolelle, jos nimittäin tavarat maksetaan 
suoraan käteisellä rahalla, merkitsemättä myyjän nimeä 
mihinkään, mutta ne summat, jotka jo ennen ovat osto-



kirjan kautta tavaratiliin merkityt, merkitään pääkir
jaan myyjäin tiliin saantopuolelle ja samalla myyjäin 
eli henkilötilien tilikirjaan kunkin myyjän erikoistilan. 
Rahti- ja tullimaksut ovat oikeastaan tavarain hintaa 
nekin ja kuuluvat siis tavaratiliin. 

Kolmanteen sarekkeeseen merkitään kaikki kalut, 
jommoisia ovat: palkat, huoneiden vuokrat, korjaukset, 
matkakulut, työpalkat, postikulut, korot lainoista y. m. 
s., mutta ei voitto-osuuksia osuuskunnan jäsenille. Ku
luja varten on olemassa pääkirjassa erikoinen tili. Jos 
on laadittu pääkirjaan korkotili, on sen saantopuolelle 
merkittävä lainoista suoritetut korot, joiden määrä kuu-
kaustilissä vähennetään kulujen loppusummasta, ja jään
nös kulujen sarekkeessa merkitään kulujen tiliin saanto
puolelle. 

Viidenteen sarekkeeseen pannaan kalustosta suo
ritettu hinta. Niihin kuuluu: puotisisustus, vaaka, painot, 
mitta-astiat, pullot, kaapit, lamput, konttorikalusto y. m. 
s., joilla on jonkunlainen arvo ja joka ei jokapäiväisessä 
käytännössä kulu, niin että se vähitellen ja useasti vuo
dessa on uusittava. Pysyvän kaluston arvoa vähenne
tään vuositilissä tavallisesti 10 °/0. 

Kuudenteen sarekkeeseen merkitään semmoiset 
asiat, joita vain harvoin sattuu, n. k. maksetuita lainoja, 
eroavien jäsenten osuuksia, jakovoitto-osuudet jäsenille 
y m. 

Menopuolen yhteissummat lasketaan kuukauden 
lopussa yhteen ja merkitään pääkirjan kassatiliin anto
puolelle. Yhteenlaskun jälkeen merkitään vielä tiliero 
tulo- ja menopuolten summien välillä, jonka samalla tulee 
osottaa kuukauden lopussa löytyvää rahasäästöä, meno
puolelle; joten molemmille puolille kassakirjassa saadaan 
yhteissummain sarekkeihin yhtäläiset loppusummat. 



5) Tavarain ostokirja. 

Riippuen siitä ostetaanko liikkeeseen tarvittavat 
kauppatavarat yksistään joiltakin kotimaisilta tukkukaup-
paliikkeiltä, Pellervon välitysliikkeeltä tahi muilta, esim. 
osuuskauppojen perustamalta yhteiseltä välitysliikkeeltä, 
vaiko suorastaan ulkomaalaisilta tukkukaupoilta, on os
tojen (ja hinnoittelujen) kirja laadittava erilainen. Edel
lisessä tapauksessa voi ostojen kirja olla hyvin yksin
kertainen, ja hinnoittelut, joihin tulee lisäksi ainoastaan 
rahtikulut voi suorittaa lähetysluettelojen "sivuille tahi 
erityiselle niihin liitetylle paperille. Tässä tapauksessa 
on huomattava seuraavaa: 

Tavarain ostokirjaan merkitään kaikki liikkeeseen 
myyntiä varten ostetut ja hankitut tavarat, olkoot ne 
sitten ostetut käteisellä rahalla tahi velkakauppaan. Ellei 
niistä löydy tahi saada laskua, varsinkin kun käteisellä 
ostetaan maalaistavaraa, on semmoinen kaupanhoitajan 
tahi kirjanpitäjän laadittava. Ainoastaan semmoinen 
tavara, joka kuuluu liikkeen kalustoon tahi jokapäiväi
seen kulutukseen, on suorastaan merkittävä kassakir-
jaan. Paras keino on kopioida lähetysluetteloista eli 
laskuista pääasiat ja merkitä tilikirjaan sama juokseva 
numero mikä on merkitty lähetysluetteloon. Laskujen 
loppusummat merkitään yhteiseen sarekkeeseen, jotta 
summat voidaan kuukausittain laskea yhteen. Että olisi 
helpompi erottaa velaksi ja rahalla ostetut tavarat, on 
selvintä, että ostokirjaan laaditaan rahalla ostoja varten 
erityinen sareke, johon rahalla ostettu määrä merkitään 
samalla kuin se merkitään yhteiseenkin sarekkeeseen. 
Vähentämällä tämä summa yhteisestä summasta saadaan 
velaksi ostettujen tavarain määrä, joka on merkittävä 



pääkirjaan myyjäin tilin antopuolelle, mutta yhteinen 
ostosumma on merkittävä tavaratilin saantopuolelle. 

Jos tavarat maksetaan käteisellä, on siinä tapauk
sessa myönnetty hinnan alennus heti vähennettävä las
kusta ja ainoastaan jäännös merkittävä tilikirjain raha-
sarekkeisiin. Jos kääreet ovat sitä laatua, että ne voi
daan täydestä arvostaan palauttaa, on niidenkin arvo 
vähennettävä laskun loppusummasta ja merkittävät eri
tyiseen kääreitten luetteloon. 

Jos taas tavarain ostoa toimitetaan suorastaan ulko
maalta on, kuten sanottu, ostojen kirja muodostettava 
tavalliseksi hinnoittelukirjaksi, jossa on seuraavat sarek-
keet: Tavaraluettelon päivämäärää varten ja tavarain 
tulopäivää varten, tavarain nimityksiä, paino- ja luku
määrää y. m. s. varten, mikä tavaraluettelossa eli las
kussa on mainittu, tavaraluettelon ulkomaista rahaa 
varten, rahakurssia varten, suomen rahaa varten, tulli
kuluja varten, rahti- ja muita kustannuksia varten, osto
hintaa varten erikoiskappaleittain ja viimeksi sareke 
myyntihintaa varten. 

Jonkun tavaralähetyksen kuluja laskiessa ja eri-
koiskappaleitten ostohintaa määrättäessä on useimmiten 
sopivin ja joutuisin laskea se prosentin mukaan tavarain 
alkuperäisestä hinnasta, kun muutoin täytyisi punnita 
erikseen jokainen kappale, jolla vain on hiukankaan 
erilainen paino; tulli- ja rahtikulut kun näet aina mää
rätään tavarain painon mukaan. Semmoisesta, samaan 
laskuun kuuluvasta tavarasta, jonka erikoiskappaleet 
ovat suuresti eri painoiset, ovat kulut aina määrättävät 
painon mukaan ja ostohinta sillä tavoin laskettava, sa
moin on meneteltävä niiden tavarain suhteen, joille tul
limaksu on erilainen tavaran laadun erilaisuuden vuoksi. 
Sen mukaan miten tarkkoja tietoja tavaravarastosta 

6 



tahtoo saada, voi ostojen kirjaan viivottaa lisäksi joita
kuita sarekkeita yhteissummia varten sekä tavarain alku
peräiselle, suomen rahaksi muutetulle hinnalle, että myös
kin varsinaiselle ostohinnalle jopa myyntihinnallekin. 
Tarkemmin selviävät edellä mainitut määräykset kaa
voista, joihin siis viittaamme sillä huomautuksella, että 
hinnoittelukirjaan otetut esimerkit eivät sisälly ensin
kään muihin, kirjanpidosta tehtyihin kaavoihin, jotka 
muodostavat yhteen kuuluvan sarjan. 

6) Suorittamattomien tilitysten kirja. 

Tämmöinen kirja on välttämättömän tarpeellinen, 
sillä pääkirjaan, joka on oikeastaan vain yhteenveto 
useista eri muistiinpanoeristä, ei voida suorastaan mer
kitä mitään, jota ei ole jossakin apukirjassa tarkoin 
selitetty. Suorittamattomien tilitysten kirjaan merkitään 
kaikki ne asiat, jotka eivät sovellu tahi kuulu muihin 
varsinaisiin apukirjoihin. Jos esim. tilikauden päättyessä 
on hoitokuluja, palkkoja, tahi muuta sellaista, joka kuu
luu tilikauden varsinaisiin menoihin, vielä suorittamatta, 
niin on se tilityskirjan kautta siirrettävä pääkirjan vas
taaviin tileihin, sillä semmoisia eriä ei voi merkitä seu
raavalla tilikaudella enää kulujen tiliin. Edelliseltä tili
kaudelta tulevista jako- eli voitto-osuuksista on tilikau
den lopussa joku määrä siirrettävä jäsenten osuusmak
sujen tiliin, ne ovat tilityskirjaan pantavat ja sen kautta 
vastaaviin tileihin pääkirjassa siirrettävät. Osuuskunta 
on velkaa jonkun verran ja sille on tilikauden loppuun 
laskettava korko, joka vielä on suorittamatta, sekin kuuluu 
tilityskirjaan. Jos osuuskaupasta on päätetty myydä 
tavaraa velaksi, niin sopii tilityskirjaa käyttää velaksi-



myyntien kirjana ja laatia erikoistilit kullekin velalli
selle erityiseen velallisten tilikirjaan tahi yhdistää nämä 
tilit myyjäin tilikirjaan, josta saadaan yhteinen henkilö-
tilien kirja. 

7) Jäsenten osuusmaksujen ja voitto-osuuksien kirja. 

Jäsenten osuusmaksut voidaan merkitä muistiin eri 
tavalla, esim. niin, että kullekin jäsenelle laaditaan eri
koinen tilinsä erinäiseen kantatilikirjaan ja siihen mer
kitään hänen osuusmaksunsa ja voitto-osuutensa, kunnes 
hänen maksunsa on noussut määrättyyn määräänsä. 
Samaan kirjaan voidaan merkitä kullekin eri sarekkee» 
seen kuukausittain hänen ostonsa, vastakirjaan tehtyjen 
muistoonpanojen tahi hänen kaupanhoitajalle palautta-
miensa ostolippujen mukaan. Mutta nämä suoritukset 
voidaan merkitä yhteiseenkin jäsenten osuusmaksujen 
ja voitto-osuuksien luetteloon käyttämällä apuna sarek-
keisiin jaettua kassa-apukirjaa, johon kuukausittain tahi 
harvemminkin tapahtuvat osuusmaksujen suoritukset 
merkitään. Kun kassa-apukirjaa käytetään, siirretään 
siinä kuukausittain yhteenlasketut maksuerät varsinai
seen kassakirjaan. 

Luettelo on jaettava seuraaviin sarekkeisiin: 1) nu
mero, 2) nimi, 3) osuusmaksujen säästö edelliseltä vuo
delta, 4) vuoden kuluessa suoritettu, kassa-apukirjan mu
kaan, 5) edelliset yhteen laskettuina, s. o. jäsenen osuus 
tilikauden lopulla, 6) tavaraosto vuoden kuluessa, 7) 
voitto-osuus, 8) maksettu voitto-osuus, 9) siirretty osuus
maksujen tiliin, 10) osuusmäärä, kun voitto-osuudet ovat 
siirretyt, 11) muistutuksia ja kuittaus ulosmaksetusta 
määrästä. 



Siellä missä ostolippuja käytetään kuittina tahi 
todistuksina tehdyistä ostoista, ovat nämä, kuten ennen 
on mainittu, vaihdettavat suurempiarvoisiin ja kerta kuu
kaudessa tahi vasta tilikauden lopussa palautettavat 
kauppaan, jolloin niiden yhteenlaskettu määrä voidaan 
merkitä voitto-osuuksien luetteloon suorastaan tahi jä
senen tiliin erikoisessa kantakirjassa ja samalla myös 
hänellä mukanaan olevaan, hänen jäsennumerollaan 
varustettuun vastakirjaan, johon sopivalla tavalla on 
merkittävä samalla osuuskunnan nimileima tahi joku 
muu tarkastusmerkki, jonka jäljitteleminen ei ole mah
dollinen. Jos taas käytetään yksistään vastakirjoja, ovat 
ne vuoden eli tilikauden lopussa jätettävät kaupanhoi
tajalle yhteenlaskua ja luetteloon merkitsemistä varten. 
Kauppaan jätetyistä ostolipuista on jättäjälle annettava 
kuitti, johon on merkitty jäsenen nimi, numero, raha
määrä ja päivämäärä sekä vastaanottajan nimi. 

Lippujärjestelmää käytettäessä on niistä pidettävä 
tarkka luku ja merkittävä tulokset erityiseen vastakir
jaan joka kerran kun tarkastus on toimitettu. 

Paitsi edellä mainittuja numeroilla 4—7 merkit
tyjä pääkirjan hoitoon kuuluvia apukirjoja, tarvitaan vielä 
seuraavat: 

8) Myyjäin tilikirja. 

Järjestyksen ja selvyyden vuoksi on laadittava eri
tyinen tilikirja, johon kullekin myyjälle muodostetaan 
oma tilinsä. Vasemmalle eli saanto puolelle merkitään 
siihen tavallisiin rahasarekkeisiin ne rahamäärät, jotka 
hänelle suoritetaan ja oikealle, antopuolelle, ne määrät, 
mitkä hän tavaroina on osuuskaupalle luovuttanut. Yh-



teisenä tilinä kaikilla myyjillä on pääkirjassa myyjäin 
tili, jonka eri puolet semmoisinaan vastaavat myyjäin 
tilikirjan eri muistiinpanopuolia. 

Jos osuuskauppa harjoittaa velaksi myyntiä, tarvi
taan myöskin erityinen 

Velallisten tilikirja. 

Silloin on kuitenkin parasta, että myyjäin ja velallisten 
tilikirjat yhdistetään yhdeksi 

9) Henkilötilien kirjaksi, 

jossa kullakin henkilöllä tahi toiminimellä on oma 
tilinsä, joka on järjestetty aivan niinkuin myyjäin tili
kirjasta on sanottu. 

Jos osuuskauppa on päättänyt perustaa ja käyttää 
haaraosastoja, sopii niitä keskuskaupassa ajatella eri hen
kilöiksi ja laatia niille kullekin oma tilinsä henkilötili-
kirjaan ja yhteinen tili pääkirjaan, jota hoidetaan edellä 
kuvattujen apukirjain avulla. Tämmöistä tarkotusta 
varten, kun yhteisestä varastosta jaetaan tavaraa useihin 
eri myymälöihin, on tarpeen laatia erityinen 

10) Varaston tarkkailukirja, 

johon kullekin tavaralajille on muodostettu eri tilinsä, 
jonka saanto ja antopuolelle merkitään asian laadun 
mukaan varastoon tulleitten ja varastosta annettujen 
tavarain määrät. Hinnat voi semmoisista luetteloista 
jättää pois ja siten päästä vähemmällä työllä. 



11) Yleislaskelmain (bilanssi-) kirja. 

Tilikauden päättyessä kootaan yhteen kaksipuoli
seen tiliin pääkirjan tileistä kaikkien niiden tilien tili-
erot, jotka osottavat omaisuutta tahi velkoja. Yleislas-
kelman saantopuolelle merkitään kaikki omaisuus ja 
antopuolelle kaikki velat; tiliero näiden välillä osottaa 
tilikaudella saavutettua voittoa, jos tiliero on täytesum-
mana merkittävä antopuolelle, muutoin se osottaa tappiota. 

12) Omaisuuden luettelokirja. 

Tavaravaraston luetteleminen on huolellisesti toi
mitettava. Tavaravaraston arvioimisesta on edellä pu
huttu. Suuresti tulee työ sen kautta helpotetuksi, että 
hankitaan aakkosjärjestykseen laadittuja tavaraluetteloja, 
jotka ovat varustetut tarpeellisilla sarekkeilla: tavarain 
nimitystä, paljousmäärää, ostohintaa, ja myyntihintaa 
varten, jolloin kappale tahi yksilöhinta ja koko määrän 
hinta ovat eri sarekkeisiin merkittävät. Sopivaa on myös, 
että paino- ja mittatavarat erotetaan eri sarekkeeseen 
luku- ja kappaletavaroista. Luetteloon merkitään myös 
kaikki muukin osuuskunnan omaisuus: rahat, arvo
paperit, velkakirjat y. m. s. sekä kalusto sen arvon mu
kaan mikä sillä tiliä päätettäessä arvostellaan olevan. 
Luetteloita tulisi laatia kaksi kappaletta, joista toisen 
valmistaa kaupanhoitaja, toisen hallituksen edustajat. 
Kaikkien omaisuuden tarkastuksessa osallisina olleiden 
tulee vahvistaa luettelot oikeiksi ja merkitä nimensä alle. 

Erikoiseen luetteloon on myös merkittävä kaikki 
osuuskunnan omistama kalusto. Siihen on lisättävä 
mitä uutta hankitaan ja merkittävä poistetuksi mikä ei 
enää kelpaa. Sekin on kaupanhoitajan allekirjoitettava. 



13) Jäsenluettelo. 

On laadittava sekä osuuslain 34 § mukainen että 
hallituksen ohjesäännön 5 §:ssä vaadittu luettelo osuus
kunnan jäsenistä. Näissä luetteloissa on toisessa oleva: 
juokseva numero, osuuskuntaan tulopäivä, jäsenen nimi 
ja ammatti, asuinpaikka, aika jolloin ilmoitus eroami
sesta tapahtui, eroamispäivä ja syy eroamiseen ynnä 
sareke muistutuksia varten, toisessa aakkoisjärjestys ja 
muutoin samat tiedonannot kuin edellisessäkin paitsi 
vielä sareke rekisteri-ilmoituksesta viranomaisille. 

14) Tilinpäätös. 

Tilinpäätöksen tulee kaikin puolin perustua tili
kirjain lopputuloksiin. Omaisuuden ja velkain luette
leminen kirjain perustuksella tehdään siinä järjestyk
sessä kuin kirjanpidosta puhuttaessa alussa on mainittu. 
Näin syntynyt luettelo voidaan sovittaa yleislaskelma-
kirjan tilimuotoon. 

Tilikirjain nojalla V O I l ä c l t i c l eri laskelman koko
naisvoitosta ja eri laskelman puhtaasta voitosta, miten 
vain hallitus ja osuuskunnan vuosikokous sen haluaa. 
Voi myöskin laatia erityisen laskelman kassa- eli raha
liikkeestä tilivuoden kuluessa siten, että tulojen puolelle 
merkitsee ryhmitettyinä laatunsa mukaan kaikki raha
tulot ja menopuolelle taas kaikki menot samalla tavoin 
ryhmitettyinä. Tulopuolelle tulee siten merkittäväksi 
ensimmäisenä rahasäästö tilikauden alussa ja viimeiseksi 
menopuolelle rahasäästö tilikauden lopussa. 
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Tammikuulla 1903 

Kassaliite 
N:o 7 

4 

Pellervon Välitysliike Helsingissä 
An 5 astiaa petroleumia N:o91—95 

Brutto 863, 5 kg. T:ra 139 kg. 
Netto 734, S kg ä 100 kg Smk. 16: — Sfinf. 
2 säkkiä kahvia N o 96—98. 
Brutto 104 kg. T:ra 4 kg. 
Netto 100 kg ä 100 kg Smk. 180: — Sfny: 

117 

180 

53 

297 63 

Kassaliite 
N:o 8 

5 
Fr, Dittler Hampurissa 

An säkkiä nissiä N.o 123—132 
Brutto 512 kg. T:ra 10 kg. 
Netto 302 kg ä 100 kg Smk. 32: 50 9hif 163 50 

Kassaliite 
N:0 9 

CO
 

P. Tirkkonen ja Poika Tampereella 
An 1 laatikko sikaria N:o 72 

2000 kpl. Flora ä Smk. 40: — % s 
3000 » Pyynikki ä 48: — » 

Laatikko » 

80 
144 

1 50 225 50 

Kassaliite 
N:o 15 

16 

Töölön sokuritehdas Helsingissä 
An 2 astiaa sokuria 228,0 kg ä 94 p. Stinf. 

53 kg palasokuria k 1 mk. 
235 

53 
— 

258 

Kassaliite 
N:o 17 

16 
Veljekset Hamara Turussa 

An 2 laatikkoa Sianlihaa N:o 315—16 
Brutto 324 kg. T.ra 40 kg. 
Netto 284 kg. ä —: 90 p:ni. fin$ 
2 tynnyriä holl. silliä ä 25: — » 
1 laatikko amerik. silavaa, netto 

75 kg ä —: 88 p ni 9bif 

256 
50 

66 

— 

372 

Siirto Sfoif — - 1316 53 

Anto 



Sivu 2 
Anto 

Muistoon
panoja 

Päivä. 

Tammikuulla 1903 

Siirto Mnfi 1316 63 

19 
Mielck ja Kump. Viipurissa 

An 10 säkkiä Vehnäjauhoja ä 24 mk 5%y: 
5 säkkiä ruisjauhoja ä 10 mk » 

240 
100 

— 
340 

Vapaana täällä 

25 

Liimatainen ja Kump. Helsingissä 
An 1 laatikko sikaria Stinf 

laatikko » 
18 

2 
— 

20 

28 

Veljes Sirkka Helsingissä 
An 250 kg suuria herneitä ä 40 p. tfinf 

250 » valkeita papuja ä 25 p. > 
100 

62 50 162 50 
Yhteensä ostoja fflnf — 1839 03 

Sivu 3 

Helmikuulla 1903 
10 Kirjanpito-erän mukaan 

Ostojen summa yhteensä ZhijC 1560 22 
3tnf — — 1560 22 

Huom.! Jos kaupanhoitajalle maksetaan palkka varsinaisten kauppa-
tavarain myynnin mukaan, on ostojen kirjaan laadittava erityinen sareke 
myyntihinnan merkitsemistä varten, mikä siihen hyvin mabtuukin. 





O s t o j e n ja h inno i t te lu jen k i r ja. 



O s t o j e n , j a 

Lähetysluettelon 
Lähettäjän nimi ja tavarain luettelo 

Ulkomaan 
päivä määrä, Lähettäjän nimi ja tavarain luettelo raha Kurssi 
merkki y. m. 

raha 

M / 8 - K . K . O . - Carl Wolsch, Gera. N:o 1. 
2 5 / s 1 pka Villakangasta 32,5 mt M 39 — 124 

1 » » 34,4 > » 46 SO — 
w / 6 - 1 9 / 6 Havin Osakeyhtiö, Viipuri. N:o 2. 

80/j säkk. Vehnäjauhoja N:o 1 s. 1. 8/80 Rupi. 704 — 267, 
30 • ».-»'•* 9/05 • 271 50 — 

5 i • » » » 8/05 » 40 25 — 
k - K . - « > / 8 Ferd. Alfthan, Viipuri. N:o 3. 

20 säkk. Venäjän raaka sokuria: 
Netto 2125 kg — /76 — — — 

10 > Töölön hiekkasokuria I I : 
Netto 1001 kg —,'78 — — — 

200/i topp. Elekta sokuria 
Netto 2089 kg —/92 — — — - J 

1 4 / 7 _ K . - 2 0 / 7 Cabell & Schwartzkoff, Liibeck. N:o 4. 
1 laat. Gelatinia 5 kg k 3: 75 M 18 75 124 
1 säkk. Veskunoita 89,5 kg k 27: 50 % kg » 24 61 — 
20 laat. Eleme rusinoita 

Netto 250 kg 110 — —"A 
10 säkk. Kauraryyniä 

Netto 500 kg 118 75 — 
Kääreet 2 — — 

2 0 / 7 - G . B . - a o / 7 Gebriider Bordin, Hampuri. N:o 5. 
132 mt Pitsiä 5280 11 90 124 

66 > » 5282 7 90 — 
33 » » 5254 12 85 



I x i n x x o i t t e l - g j e n 3 s i r j a , _ 

Suomen Y h t e e n s ä T u l l i R a h t i j a 
Ostohinta 

Myyntihinta rahassa Y h t e e n s ä T u l l i m u u t k u l u t Y k s i t y i s - Y h t e i s - Myyntihinta 

h in ta h in ta 
M p M P M p M p M p M p M P 

48 36 11 98 1 49 ä 1/90 61 83 a 2 50 
58 03 106 39 11 98 1 49 » 2/08 — 71 50 2 70 

1885 31 111 25 ä 24/96 1996 56 27 50 
727 08 — — 41 72 » 25/63 — 768 80 » 28 25 
107 79 2720 18 — — 6 95 > 22/95 — 114 74 » 25 50 

1530 _ — — 42 50 ä —/74 1572 50 ä 77 

780 78 — — 20 02 » —/80 — 800 83 

1921 88 4232 66 62 67 » —/95 1984 56 98 

23 25 4 36 2 15 ä 5/99 29 76 
30 52 27 66 11 37 » —,78 — 69 55 — — 

136 40 68 38 33 60 » —/95 — 238 38 — — 

147 25 27 55 » —/35 174 80 
2 48 339 90 

14 76 2 10 18 ä - / 1 3 17 64 20 
9 80 1 68 — 15 . - / 1 8 — 11 63 30 

15 93 40 49 — 84 — 08 » - / 5 1 — 16 85 75 
Yht. X V- 5439 62 

M e r k i t ä ä n 
pää ld r jaan , 
tavara t i l i i n 
j a m y y j ä i n 

t i l i in . 



J 



M e r k i t s e m ä t t ö m i e n t i l i tysten kir ja. 



1902 
Kaupanhoitaja K. Kauppinen 

Jouluk. 31 An Anto 
Palkka kuluvalta vuodelta 3b>£ 
Sitä vastaan kannettu > 

900 
750 

-

Hänen hyväksi siis merkittävä vielä Sftnf 125 

1903 
Tammik. 31 

Jäsenten osuusmaksujen tili 
An Anto 

Voitto-osuuksien luettelon mukaan on jä
senille yhteensä tuleva 9faf. 497 

Helmik. 1 

P. Tirkkonen ja Poika Tampere 
Per Saanto 

1 laatikko, takaisin lähetetty 
laskun mukaan %. Sfajc 1 lii 

Helmik. 5 

Liimatainen ja Kump. Helsinki 
Per Saanto 

1 laatikko takaisin lähetetty 
laskun mukaan 2 5 / i - Mn/C- 2 

Helmik. 28 

Kaluston tili 
An Anto 

Kulutusta kalustossa Smk 517: 75 
ä 2 %. SHnfi 10 25 

Maalisk. 15 

Voitto-osuuksien tili 
An Anto 

11 % Osto-voittoa Smk 4429 tavaraostosta 
voitto-osuuksien tilin mukaan Sfryr. 487 19 

Huom.! Lisävararahaston voi muodostaa n. k. jakoperistä sekä sitten, 
kun vararahasto on saanut täyden määränsä. 

T i l i t y s t e n felrja,. 



1903 
Maalisk. 15 

Vararahaston tili 
An Anto 

10 % siirretty Smk 563: 90. Mnf 56 40 

Maalisk. 15 

Lisävararahaston tili 

An Anto 
Jäännös vuosivoitosta siirretään S6«f 20 31 

Helmik. 28 
Kaupanhoitaja 

Per Saanto 
Tavaraluettelossa huomattu laskuerehdys 

osuuskaupan vahingoksi rtnf 17 74 

» 28 

Kaupanhoitaja 

An Anto 
Jäännös tammi- ja helmik. palkasta Sfaf 75 

Helmik. 8 

Myllynen ja Malka 

Per Saanto 
Takaisin lähetetty 2 laatikkoa Sfihf. 2 





M y y j ä i n t i l ikir ja. 



Saanto Pellervon välitys 

1903 
Kassakir-

1903 jan sivu 
Tammik. 13 An Maksettu rahassa . . . 21 — 297 53 
Helmik. 21 » Samoin 22 — 115 -

» — » Jäännös velkaa . . . — — 324 — 
SKnf — — 736 53 

Sivu 2 
Saanto Fr. Dittler 
1903 

Tammik. 12 An Maksettu rahassa . . . 21 — 163 50 
Helmik. 16 22 — 101 — 

Sfnf — - 264 50 

Sivu 3 
Saanto P. Tirkkonen ja 

Tilitysl 
jan sh 

21 
17 

.ir-
u 

224 
1 50 

5%f. — 225 50 

1903 
Tammik. 
Helmik. 

14 An Maksettu rahassa 
1 > 1 laatikko takaisin 

Sivu 4 
Saanto Töölön sokuri-
1903 

Tammik. 28 An Maksettu rahassa . . . 21 — 258 — 
Helmik. 13 22 — 441 — 

SUnf — — 699 — 



t i l i l E i r j a . 

liike Helsingissä 
Sira 1 

Anto 

1903 
Tammik. 
Helmik. 

4 Per Petroleumia ja kahvia 
19 » Silliä ja suoloja . . 
25 » Kahvia 

Ostojen 
kirjan sivu 

1 
3 
3 

297 
115 
324 
736 

53 

53 

Sivu 2 
Hampurissa Anto 

1903 
Tammik. 12 Per Riissiä . . 1 — 163 50 

» 16 » Pippuria . . 3 101 — 

Stop — — 264 50 

Sivu 3 
Poika Tampereella Anto 

1903 
Tammik. 8 1 — 225 50 

Stnf — — 225 50 

Sivu 4 
tehdas Helsingissä Anto 

1903 
Tammik. 
Helmik. 

12 
10 

1 
3 

— 258 
441 

-

3fn,c — 699 — 



Sivu 5 
Saanto 

1903 
Tammik. i 30 i An Maksettu rahana . 

Veljekset 

21 372 

- 372 — 

Sivu 6 
Saanto Mielck ja 
1903 

Helmik. 10 An Maksettu rahana . . . 22 340 

— - 340 — 

Sivu 8 
Saanto Liimatainen 
1903 

Helmik. 4 An Maksettu rahana . . . 22 — 18 — 
» 8 » Laatikko takaisin . . . 17 — 2 — 

— — 20 — 

Sivu 11 
Saanto 
1903 

Helmik. 

Veljes 

10 An Maksettu rahana . . . 
» Tiliero siirtyy ensi tili

kauteen 

162 

16 
178 

50 



Sivu 5 
Hamara Turussa Anto 

1903 
Tammik. 16 Per Erilaisia tavaroita . . 1 372 

— - 372 — 

Sivu 6 
Kumpp. Viipurissa Anto 

1903 
Tammik. 29 2 — 340 

— — 340 -

Sivu 8 
ja Kumpp. Helsingissä Anto 

1903 
Tammik. 25 Per Sikuria . . . . . . 2 — 20 — 

— — 20 — 

Sivu 11 
Sirkka Helsingissä Anto 

1903 
Tammik. 28 Per Herneitä ja papuja . . 2 — 162 50 
Helmik. 26 3 — 16 — 

Stnfi — — 178 50 





Pääk i r j a . 



P ä ä -
Sivn 15 

Saanto Jäsenten osuus-

1903 
Helmik. 2 An Maksettu takaisin kahdelle 

jäsenelle 22 — 45 40 
28 » Tiliero, siirtyy seuraavaan 

— — 2849 35 

— | — 2894 75 

Sivu 16 

Saanto Vararahaston 
1903 

Helmik. 28 An Tiliero, siirtyy seuraavaan 
— — 805 52 

ShtjC — — 805 52 

Muist.: Lisävararahaston tili laaditaan aivan sa-



k i r j a . 
Sivu 15 

maksujen tili Anto 

1903 
Tammik. 1 Per Tiliero siirtynyt v:lta 1902 2310 75 

» 31 » 8 Osuusmaksua . . . . 21 — 39 — 
» > » Edellisen v. voitto-osuuksista 17 — 497 — 

Helmik. 28 » 6 Osuusmaksua . . . . 22 — 48 — 
— — 2894 75 

Maalisk. 1 > Tiliero siirretty edell. . ' . 2849 35 
» 15 » Voitto-osuuksien tilistä siir-

— — 64 99 

Sivu 16 

tili Anto 
1903 

Tammik. 1 Per Tiliero, siirtynyt v:lta 1902 89 _ 794 62 
> 31 » 8 sisäänkirjoitusmaksua 21 — 8 — 

Helmik. 28 22 , 3 — 

— 805 52 

Maalisk. 11 Per Tiliero, siirretty edell. tili- 805 52 
— — — — 

» 15 » Voitto- ja tappiotilistä siir-

— — 56 40 

maan malliin. 



1903 
Tammik. 30 An Maksettu jäsenille luettelon 

21 — 2134 — 
» Siirretty jäsenten osuusmak

sujen tilille 17 — 497 — 
- — 2631 — 

Maalisk. 15 An Jäsenten osuusmaksujen ti-
— — 64 99 

Sivu 24 

Saanto Myyjäin 
1903 1903 

Tammik. 1 An Siirto, saalis Erkki Herra
lalta tyhjistä astioista . — 22 — 

31 » Maksettu rahana . . . . 21 — 1606 31 
Helmik. 28 22 — 1609 — 

» » Astioita takaisin, Tilitysten 
kirja 17 — 5 50 

» » Tiliero, siirtyy seur. tilikaut. 469 75 

— — 3712 35 

Sivu 21 

Saanto Kaluston 
1903 

Tammik. 1 An Tiliero, siirtynyt v:lta 1902 — — 457 — 
» 31 » Ostettu kalustoa . . . . 21 — 21 

Helmik. 28 » Samoin . . . . . . 22 — 39 75 
Stqc _ —| 517 75 

Saanto Voitto-



Sivu 22 

osuuksien tili Anto 

1903 
Tammik, 1 Per Ostovoitot v:lta 1902 . . — — 2631 

— — 2631 — 

Maalisk. 15 Per Voitto- ja tappiotilistä siir-
487 19 

Sivu 24 

tili Anto 
1903 

Tammik. 1 Per Tiliero, siirtynyt v:lta 1902 291 10 
» 5 » Erkki Herrala lähettänyt 

21 22 
» 31 » Tavarain lähetys ostojen 

21 22 

kirjan mukaan . . . 2 — 1839 03 
Helmik. 28 Samoin Samoin 3 — 1560 22 

.5%: — - 3712 35 

Sivu 21 

tili Anto 
1903 

Helmik. 28 Per Myyty 1 kaappi . . . . — — 4 50 
> 2 % kulutus, tilitysten kirja — — 10 25 
> Tiliero, siirtyy seur. tilikaut. — 503 — 

Xnf. — — 517 75 



Sivu 18 
Saanto Kaupan-

1903 
Tammik. 2 An Maksettu rahana . . . . — — 125 — 
Helmik. 28 » Laskuerehdys tilissä . . . — — 17 74 

» » » Tiliero, siirtyy seur. tilikaut. — — 57 26 
Stnfi — — 200 — 

Sivu 12 
Saanto Tavara 
1903 

Tammik. 

» 
Helmik. 

1 

31 

28 

An Tilien v:lta 1902 tavarava
raston arvo tilikauden 

> Ostojen kirja, 8 erää siv. 2 
» Rahtia ja tullimaksuja » 21 

1839 
36 

03 
45 

4407 

1875 

25 

48 

1903 
Tammik. 

» 
Helmik. 

1 

31 

28 » Ostojen kirja, 10 erää * 3 
> Rahtia ja tullia » 22 
» Kokonaisvoitto siirretään 

voitto- ja tappiotiliin . . 

1560 
6 

22 
25 1566 

693 

47 

20 

1903 
Tammik. 

» 
Helmik. 

1 

31 

28 » Ostojen kirja, 10 erää * 3 
> Rahtia ja tullia » 22 
» Kokonaisvoitto siirretään 

voitto- ja tappiotiliin . . 

1566 

693 

47 

20 
SBnfi — — 8542 40 

Sivu 13 
Saanto Voitto- ja 
1903 

Tammik. 
Helmik. 

31 
28 

An Kuluja . . . kassakirj. 
» Samoin . . » 
» Kaluston kulutusta pääkirj. 

Maksamatonta palkkaa kaup. 
hoitajalle . . tilit kirj. 

Puhdas voitto: 

21 
22 
21 

17 

70 
100 
10 

75 

10 
85 
25 

1903 
Tammik. 
Helmik. 

31 
28 

An Kuluja . . . kassakirj. 
» Samoin . . » 
» Kaluston kulutusta pääkirj. 

Maksamatonta palkkaa kaup. 
hoitajalle . . tilit kirj. 

Puhdas voitto: 

21 
22 
21 

17 — 

70 
100 
10 

75 

10 
85 
25 

10 % ä S:a 563: 90 vara
rahastoon . . . 56: 40 

Voitto-osuuksien tiliin 11 °/ 0 . 
S:a 4429: — . . 487: 19 

Lisä vararahasto (jako-
perät) . . . . 20: 31 

10 % ä S:a 563: 90 vara
rahastoon . . . 56: 40 

Voitto-osuuksien tiliin 11 °/ 0 . 
S:a 4429: — . . 487: 19 

Lisä vararahasto (jako-
perät) . . . . 20: 31 563 90 

®nf — —| 820 10 



Sivu 18 
hoitajan titi Anto 

1903 
Tammik. 1 Per Tiliero v:lta 1902. Palkkaa 

— — 125 — 
Helmik. 28 Saamatta palkk.tam. jahelm. - 75 — 

200 200 

Sivu 12 

tili Anto 
1903 

Tammik. 31 Per Tavarain myynti . . . . 21 — 2314 20 
» » Alennuksia » — 21 36 

Helmik. 28 » Tavarain myynti . . . . 22 — 2177 10 
» » Takaisin lähetettyjä astioita 

17 — 5 50 
» > Laskuerehdys kaup:tajalla. > - 17 74 
> 22 — 17 45 

» Tavaravaraston arvo tilin-
— - 3989 05 

— 8542 40 

Sivu 13 

tappiotili Anto 

1903 
Tammik. 31 Per Kokonais voitto tavaratilistä 12 — 693 20 

> Ylim. alennuksia kassakir-
22 126 90 

820 10 



Sivu 13 
Saanto Lisävararahaston tili 



Sivu 13 
Lisävararahaston tili. Anto 

1903 
Maalisk. 15 Per Voitto- ja tappiotilistä siir-

20 31 

— — 20 31 





Y l e i s l a s k e l m a i n k i r ja. 



Saanto Tehty Joulu-

Omaisuutta. 
1902 

Jouluk. 31 — — 2732 30 
» » Tavara varasto tarkastus- — -

luettelon mukaan . . . — — 4407 25 
> 31 » Saaliita (astioista) - . — — 22 — 

31 » Liikkeen kalusto . . . — — 457 
» 31 » Tallennettuna säästö-

31 — — 33 82 

— — 7652 37 

N. N. Helmikuun 1 p:nä 1903. 

N. N. Osuus-
hal l i tuksen jäsen

maanko Yleislaskelma tehty Helmi-
1903 

Helmik. 28 An Rahasäästö — — 1819 88 
» »> » Tavaravarasto . . . . — — 3989 05 

» » Liikkeen kalusto . . . — 503 — 
» Tallennettuna säästö-

33 82 

- 6345 75 

N. N. Maaliskuun 15 p:nä 1903. 

N. N. Osuus-
hal l i tuksen jäsen-

1 2 " l e l { 3 -



l a s l s e l r r L S i . 

kuun 31 p:nä 1902. Anto 

1902 
Velkoja. 

1902 
Velkoja. 

Joulu k. 31 Per Jäsenten osuusmaksut . — — 2310 75 
» 31 — — 794 52 
» 31 » Velkaa pankkiin . . . — — 1500 — 
» 31 > Tavaravelkoja . . . . — — 291 10 

> Maksamatonta palkkaa 
kaup. hoitajalle . . . — — 125 

31 » Voitto-osuuksia . . . — — 2631 

— - 7652 37 

kauppa. 
ten allekirjoitukset.) 

kuun 28 p:nä 1903. Anto 

1903 
Helmik. 28 Per Jäsenten osuusmaksut . — — 2849 35 

— — 805 52 
» » Velkaa pankkiin . . . — — 1600 — 

» » Tavaravelkoja . . . . — — 469 72 
» Kaupanhoitajalle mak-

— — 57 26 
» » » Puhdas voitto . . . . — — 563 90 

— — 6345 75 

kauppa 
ten allekirjoitukset.) 





O s u u s m a k s u j e n k ir ja. 



.Numero N i m i 

Osuus
maksujen 

määrä 
vuoden 
alussa. 

Vuoden 
kuluessa 

lisää mak
settu. 

jen m
äärä tili

kauden päätty
essä

 2%
 1903. 

O
suusm

aksu-

.Numero N i m i 

M p M p M P 

1—118 Siirretty edelliseltä sivulta . . 2762 35 2762 
119 30 — — — — 
120 15 ; — — — — 
121 K. Saukko — — 10 — 10 — 

122 — — 8 - 8 — 

123 — 2 — 2 — 
124 — 3 — 3 — 

125 R. Villanen — — 10 — 10 — 
126 — - 6 — 6 — 
127 — — 8 — 8 — 

128 — — 3 — 3 — 

129 E. Reijonen . . . . . . . — — 5 — 5 — 

130 A. Seikkanen . — — 30 — 30 — 

131 K. Jaakkola — — 2 — 2 _ 
2807 75 87 2849 

Pääkir] 
15. ' 

35 
a 

T ä s e n t e r i o s ^ n j i s z n a l s s v i ö e i n . t i l i ja, 
1-o.ettelo t i l ikaru . -



v o i t t o - o s - u / i ^ s i e n . - f e o r - f e o j e n 

d . e a a . l o p u s s a . 

Jäsenten 

ostojen 

määrä. 

Voitto-

osuudet 

11 %. 

Jäsenille 

maksettu. 

Osuus
maksujen 
tiliin siir

retty. 

Osuus
maksuista 
suoritet

tava 
korko. 

£ p o B a 

S H S V s» 
o o. as P 10 Ei 

ts ' 

Muistutuksia. 

M [ p M p M p M p M p M p 

4032 — 443 52 411 31 - - - - 2794 — 
i 

15 — 1 J65 
'lii 

1 65 
I - 1- Eronnut 2.2.1902, 

maksettu HO mk. 
72 — 

41 -

7 92 

4 51 

7 92 

4 51 z z 
— Samoin, maka. 

15: 40. 

34 — 

29 -

60 -

56 -

45 -

21 — 

11 — 

8 — 

12 — 

3 — 

3 74 

3 19 

5 50 

6 16 

4 95 

2 31 

1 21 

- 88 

1 32 

— 33 

1 32 

3 74 

3 19 

5 50 

6 16 

4 95 

2 31 

1 21 

— 88 

~ ~ ~~ 
— 33 

— — 
• 

4429 — 487 19 422 20 64 99 2914 34 
Tilitysten 
kirja 17. 

Maksetaan 
jälkeen

päin. 

Pääkirjal5 
uusi tili. 



H a s s a n a p - u . 3 s i r j a , _ 

Erikoisluettelo osuusmaksuista. 

N
um

ero 

N i m i 

T
am

m
ik. 

. 
H

elm
ik. 

M
aalisk. 

H
uhtik. 

T
oukok. 

osuus
m

aksuja. 

Y
hteensä 

121 K. Saukko 10 — — 10 — 
122 L. Kyntäjä . . . . 5 — 3 — — — — — — 8 —-

123 H. Hoppura . . . . 2 — — — — — — — — - 2 — 

124 R. Lankinen . . . . 3 — — — — — — — — — 3 — 

125 R. Villanen . . . . 4 6 — — — — — — 10 — 
126 S. Piilonen . . . 6 — — — — — — — — 6 — 
127 V. Soininen . . . . oo

 

— — — — — — — — — 8 — 

128 K. Vornanen . . . . 1 — 2 — — 3 — 

129 E. Reijonen . . . . — — 5 — — — — — — — 5 — 

130 A. Seikkanen . . . . — — 30 — — — — — — 30 
131 K. Jaakkola . . . . — 2 — — —- — — — — 1 

Yhteensä Sftnf. 39 48 — — — — — 87 — 

Huom.l Osuusmaksujen maksutapa ja määrä riippuu siitä, minkä
laiset määräykset on säännöissä, saako osuusmaksut suorittaa vähitellen 
kunkin varojen mukaan, vai vissit määrät erältään. 



Jäsenten osuusmaksu- ja tavarain ostovastäkirjalle. 

N:o 127. Vilho Soininen, työmies. 

Vuosi, 
T a v a r a i n 

os to-
m ä ä r ä . 

O s u u s 
m a k s u j a 
s i ihen li

s ä t t y 
O s u u s 

m a k s u l l e 
Ulosmaksettu 

kuukaus, 
päivä. 

T a v a r a i n 
os to-

m ä ä r ä . 
osuus-
v o i t t o -
o s u u -
desta-

j u o s s u t 
k o r k o . 

V o i t t o -
osuus. 

J u o s s u t 
k o r k o . 

Yhteensä. 

M P M P M P M P M P M 
1903 

Tam
mik. 25 Sisään mak

settu osuus
Maa maksu . . . — — 8 — — — — — — — 
lisk. 15 Voitto-

osuutta . . . 21 — 2 31 — — — — — — 

— — 10 31 — — — — — — 

Tämmöinen kirja riittää yksin siinä tapauksessa, että käytetään osto-
lippu-järjestelmää ja ne kirjoihin merkitään kuukausittain tahi vuosittain. 
Ellei lippuja käytetä, on laadittava tavallinen vastakirja, johon joka osto 
merkitään ja yhteenlaskettu määrä vasta vuoden lopussa merkitään tähän 
kirjaan. 

IKI a , a r v a s i 



K a a r a a . 
tavaravaraston luetteloksi vuositiliä (omaisuuden tarkastusta) varten. 

1 Juoksev 

Paljous 

Ostohinta. R y h m i t y s  Myyntihinta. R y h m i t y s 

1 Juoksev Tavaralajin nimitys. 

Paljous tr1 ^ t ä v a r t e n , 
o s t o h i n t a 

t ä v a r t e n , 
m y y n t i 

p 
B 

tri 
Pipi 

S- S-' y h t e e n s ä . 5-5-
to' 

h i n t a y h t . 

3 p: M M p M p M p 

1 Kahvia 1 
2 
3 

100 kg 
200 » 
400 » 

1:80 
1: 70 
1: 60 

180 
350 
640 

— 
1170 

— 
2: — 
1: 90 
1:80 

200 
380 
720 

— 
1300 

-

2 

3 

Sokuria 1, topeissa 
> 2, paloissa 
» 3, jauhoja 

Vehnäjauhoja 1. 
> 2. 

200 » 
100 » 
150 » 

- 90 
- : 9 0 
- :87 

— — — - — — — — — 

4 Herneitä 1. 
» 2. 

5 Papuja — 

Yhteensä — — — 3989 05 - - 4620 65 

Allekirjoittaneet ovat tänään huolellisesti ja tunnollisesti tarkastaneet 
Osuuskaupan tavaravaraston sekä paljouteen että laatuun nähden ja siitä 
laatineet edellä olevan luettelon, jonka vakuutamme oikeaksi. 

(Kurikassa) helmikuun 28 p:nä 1903. 

I. Tapaninen. Vilho Saikku. 
Hallituksen jäsen. Hallituksen esimies. 

Kalie Reipas. 
Kaupanhoitaja. 

Huoni.! Tavaravaraston arvoa myyntihinnan mukaan ei ole tarvis 
luetteloon merkitä, ellei kaupanhoitajalle makseta palkkaa tavaramyynnin 
mukaan, jolloin ostojen kirjaan on myöskin laadittava sareke myyntihinnan 
merkitsemistä varten. 
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Tilistä 
poistettu. 

arvo. päivä. 

M | p j 

Muistutuksia. 

1902 
8V,2 Kaluston arvo tilinteossa 467 — 

1903 
8 / i 1 Pöytävaaka 15 - _ _ _ 

1 0 / i 1 Petroleumikannu . . 4 - - - -
s 2 / i 1 Litran mitta 2 — g - -

V* — — 35 - _ U _ 

8/2 4 — 

- | w •- N -
457 |— 60 75 

4 |ö0 28/2 
Myyty. 

10 25 — 

Kaluston lisäys . . . 60 75 14 75 -
517 175 - - _ _ _ 
14 75 - | -

Kaluston arvo siis 9inf 503 — — - — — — 

| l Petroleumi lamppu . — 1- - 1- 2 |Ö0| Va Särkynyt. 



osuuskunta 
[rajoitetulla lisämaksuvelvollisuudella]. 

Jäsen luet te lo . 

Tilintekovuosi alkaa p:nä 
» loppuu p:nä 

kuuta 
kuuta 



Jatkuva num
ero 

J ä s e n e t 

Osuuksien 

luku 

Jatkuva num
ero 

Jäseneksi-
tulo päivä 

Nimi ja ammatti *) Asuin
paikka 

Osuuksien 

luku 

1 2 3 4 5 
1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

!S) Ensimäiselle ja toiselle riville merkitään täydellinen 



Osuuskunnasta eroaminen 

Muistutuksia P ä i v ä , j o l l o i n 
eroamis i lmoi tus 

o n t e h t y t a i 
e roam inen m u u 
t o i n m e r k i t t y 

Syy erottamiseen Eroamis-
päivä 

Muistutuksia 

6 7 9 

ristimä- ja sukunimi; kolmannelle ja neljännelle riville ammatti. 





osuuskunta 
[rajoitetulla lisämaksuvelvollisuudella] 

Aakkosjärjestyksessä laadittu 

Jäsen lue t te lo . 

Tilintekovuosi alkaa p:nä kuuta 
» loppuu ... p:nä kuuta 
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Amerikkalainen kirjanpito. 
Amerikkalaista kirjanpitojärjestelmää käytetään 

nykyaikana hyvin monessa liikkeessä. Sillä on monta 
hyvää puolta ja on se ehdottomasti yksinkertaisin ja 
helpoin hoitaa siinä, missä tilien määrä ei käy kovin 
monilukuiseksi. Kirjanpitojärjestelmän muoto, siinä kun 
kaikki tilit asetetaan rinnakkain yhdelle avaukselle, 
vaatii verrattain laajan alan, eikä sitä voi ulottaa hai
tatta yli vissin rajan. Laajuuden rajoittamista varten, 
käytetään sitä keinoa, että harvemmin tarvittavia tilejä 
sijoitetaan samaan rahasarekkeeseen. Ellei niitä tule 
olemaan kovin monta, voidaan ne aivan hyvin hoitaa 
silläkin lailla, vaarinottamalla kuitenkin, että näille sa
maan sarekkeeseen merkityille tileille laaditaan tavalli
seen tilikirjaan kullekin oma erikoistilinsä. 

Amerikkalaisen kirjanpidon edut ovat seuraavat: 
liikkeen kulku ja kehittyminen käyvät hyvin selviksi; 
helposti näkee omaisuuden ja velkojen aseman milloin 
hyvänsä; tavarain myynti ja jäljellä olevan tavaravaras
ton tila näkyvät niin ikään helposti; kassan eli raha-
varain määrän voi milloin hyvänsä saada tarkastetuksi; 
sanalla sanoen, tämän järjestelmän mukaan saa heti 
tarkan yleissilmäyksen liikkeen koko kulusta ja yksi
tyisten tilien kannasta; sattuneet virheet kirjanpidossa 



käyvät ilmi joka kerran kun tilien yhteenlasketut erät 
siirretään seuraavalle avaukselle eli sivulle. 

Koska kaikkien erien yksityiskohtien luetteleminen 
vaatisi kovin paljo tilaa, on parasta että säilytetään 
edellisessä jo mainituista apukirjoista ne, jotka katso
taan välttämättömän tarpeellisiksi, niinkuin ostojen kirja, 
jäsenten osuusmaksujen ja voitto-osuuksien luettelo, myy
jäin tilikirja y. m. s. Sitävastoin ei tarvita erikoista 
kassakirjaa eikä pääkirjassa kaikkia siinä mainittuja 
tilejä. 

Perustuksena tälläkin järjestelmällä on sama kuin 
kaksinkertaisella kirjanpidolla, ettei voida ajatella mi
tään liiketointa, jossa ei olisi toinen saajana ja toinen 
antajana ja sen vuoksi ovat asiat kirjoihinkin merkittä
vät aina kahteen tiliin, toiseen saantopuolelle ja toiseen 
antopuolelle. On siis tässä päähuomio kiinnitettävä sii
hen, että muistiinpanoerät tulevat kukin merkityiksi oi
keisiin sarekkeisiin. Ensi aluksi voi tuntua jonkun ver
ran hankalalta eri sarekkeiden tarkkaaminen ja silmällä 
pito, mutta siihen tottuu hyvin helposti eikä se sitten 
tee kirjanpitotyölle mitään haittaa. 

Kun näin joka erä merkitään kahteen eri tiliin 
vastakkaisille puolille ja, jos asia tulisi merkittäväksi 
useammallekin tilille, aina on katsottava, ettei saanto
puolelle yhteensä tule enempää kuin antopuolelle yh
teensä, niin on selvää, että jos milloin hyvänsä laskee 
kaikkien saantopuolien erät yhteen, niin niistä on tuleva 
sama summa kuin se, mikä saadaan, kun antopuolien 
erät lasketaan yhteen. 

Seuraavista kaavoista käyvät kirjaanpanot itsestään 
selviksi. Kassatili, jolla on oma erikois-asemansa, pää
tetään kuukausittain, mutta muut tilit jatketaan tilikau
den loppuun asti. Tilinpäätös voidaan laatia erityiseen 



kirjaan, johon päiväkirjan eri tilien loppusummat siirre
tään, mutta se voidaan tehdä, niinkuin kaavoissa on 
tehty samaan päiväkirjaan, johon tilikauden kuluessa 
asiat ovat tulleet merkityiksi. Muutoin eivät kaavat 
vaadi tarkempaa selvitystä sille, joka on perehtynyt edel
liseen kirjanpitoon ja siinä tehtyihin lasku- ja merkitse
mistapoihin. Tämä kirjanpito olettaa siis, että on tar
kattu ja läpikäyty edellinen kirjanpito tahi että kirjan
pitäjä jo jonkun verran tuntee liikekirjanpitoa yleensä. 

Jos osuuskaupalla on haaraosastoja tahi myymä
löitä, voidaan niiden kirjanpito järjestää samalla tavalla 
siten, että kullakin haaramyymälällä on erikoismeno-
jansa varten amerikkalaiseen kirjanpitomalliin järjestetty 
päiväkirjansa ja siinä yksi tilisareke pää- eli keskus-
kauppaa varten. Pää- eli keskuskaupalla on samoin 
joko eri tilisarekkeensa kaikkia haaramyymälöitä varten 
ja kullakin eri tilinsä erikoistilikirjassa, tahi merkitään 
haaramyymälöitten asiat samoihin sarekkeisiin, mihin 
liikkeen kanssa yhteydessä olevien tavarain myyjäin 
asiat merkitään. Samoihin sarekkeisiin voidaan myös
kin merkitä velaksi myynnit jopa satunnaiset lainatkin. 
Siinä tapauksessa voidaan tilisarekkeet kutsua henkilö
jä lainaustiliksi. Haaramyymälöiden asiat voidaan myös
kin sovittaa useitten tilien sarekkeisiin. 
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Rahaa kassassa 
Tavaravaraston arvo 
Kaluston arvo 
Talletus säästöpankissa . . . . 
Saaliita myyjiltä 
Jäsenten osuusmaksut 
Vararahasto 
Lainattu pankilta 
Velkaa tavaroista 
Maksamaton palkka kaupan

hoitajalle 
Voitto-osuudet v:lta 1902 . . . . 

Tuloskaupasta 
Kaupanhoitajalle maksettu . . 
Kalle Saukko työmies N:o 121 
Ostettu pöytä vaaka 
Erkki Herrala maksanut vel

kansa 
Lauri Kyntäjä Nro 122 
Tulos kaupasta 
Simonen ja kumpp. alennusta 

S:n rahaa . . . 
Rahtia petroolista 
Sähkösanoma Helsinkiin . . . 
Heikki Hoppura N:o 123 . . . . 
Risto Lankinen N;o 124 . . . . 
Tulos kaupasta 
Ostettu petroleumikannu . . . 
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Tiskin maalaus 
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N. N. maaliskuun 15 p;nä 1903. 

N. N. Osuus* 

(Hallituksen jäsen-
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I V . O s u u s k a u p a n hall i tuksen ohjesääntö . 

1 §• 
Hallituksen tulee lain, osuuskunnan sääntöjen, tämän ohje

säännön sekä osuuskunnan kokouksessa laillisesti annettujen oso-
tusten mukaan kaikella ahkeruudella ja huolella hoitaa" osuus
kunnan asioita. 

2 §• 

Varsinainen hallituksen kokous pidetään kunkin kuukauden 
toisena tiistaina tai, jos pyhäpäivä sattuu siksi päiväksi, lähinnä 
seuraavana arkipäivänä. 

Ylimääräinen hallituksen kokous pidetään, kun esimies 
harkitsee sen tarpeelliseksi, tai kun kaksi hallituksen jäsentä 
sitä anoo. 

Kutsumus ylimääräiseen kokoukseen annettakoon, jollei 
erinomainen kiireellisyys ole tarpeen, vähintäin kaksi päivää en
nen kokousta. 

Jos jäsen on estetty läsnäolemasta hallituksen kokouksessa, 
antakoon siitä niin pian kuin mahdollista esimiehelle tiedon. 
Esimiehen on silloin kutsuttava varajäsen. 

3 §• 

Pöytäkirja Hallituksen kokouksissa kirjoitetaan lyhyt pöytäkirja, joka 
hallituksen sjsäU;ä,ä tehdyt päätökset sekä muistiinpanoja esillä olleista asioista. 

kokouksissa • 
Jäsenellä, joka äänestettäessä on jäänyt vähemmistöön, on 

valta, jos hän niin haluaa, kirjallisen ja syihin perustuvan lau
sunnon nojalla merkityttää eroava mielipiteensä pöytäkirjaan. 



Pöytäkirja tarkastetaan heti ja se on kaikkien hallituksen 
kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten allekirjoitettava. Pöytä
kirjan kirjoittaa joku hallituksen jäsenistä. 

Hallituksen päätöksistä, jotka koskevat liikeasioita, eivät 
hallituksen jäsenet saa ilmoittaa sivullisille. 

4 §• 

Hallituksen tulee tehdä Osuustoimintalain 9 §:ssä säädetty 
ilmoitus kaupparekisteriin sekä samoin ilmoittaa muutokset niissä 
olosuhteissa, joista sellainen ilmoitus on annettu. 

5 §• 

Hallituksen tulee pitää osuuskunnan jäsenistä kahta luetteloa 
Toiseen on heti merkittävä numero- ja aikajärjestyksessä uuden 
jäsenen ottaminen osuuskuntaan sekä siitä eroaminen. Toiseen 
merkitään jäsenet aakkosjärjestyksessä. Viimeksi mainitun mukaan 
on hallituksen vuosittain annettava osuustoimintalain 34 §: SS il StlM-

detty ilmoitus. 

6 §• 

Hallituksen tulee kutsua kokoon osuuskunnan kokous sään 
noissa määrättynä aikana, tai kun se muuten on tarpeellista, taikka 
kun vähintäin kymmenesosa osuuskunnan jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus ottaa kaupanhoitajan, joka ei saa olla hallituksen 
jäsen, ja valvoo tarkasti, että hän täyttää velvollisuutensa. 

Hallituksen on myöskin kaupanhoitajan ehdotuksen mukaan 
otettava mahdollisesti tarvittavia apulaisia kuin myöskin asian
haarain niin vaatiessa erotettava kaupanhoitaja ja apulaiset, kui
tenkin on kaupanhoitajakin oikeutettu erottamaan apulaisen, jos ei 
ole aikaa odottaa hallituksen toimenpidettä. 

Hallituksella on valta milloin tahansa vaatia kaupanhoita
jalta selvitystä kaupan tilasta sekä osuuskunnan kirjanpidosta, 
jonka hoito erityisesti kuuluu kaupanhoitajan huolenpitoon. Jos 
hallitus niin hyväksi näkee, voipi se tarkastuttaa kirjanpidon asian 
tuntevalla henkilöllä. 

Kaupanhoitajan palkka määrätään osuuskunnan kokouk
sessa. Kauppa-apulaisten palkat määrää hallitus. 

Ilmoitukset 
kauppa

rekisteriin. 

Jäsenluettelot. 

Osuuskunnan 
kokouksen 
kokoonkut

suminen. 

Kaupanhoita
jan ottaminen 
ja erottaminen 

Apulaisten 
ottaminen ,ja 
erottaminen. 

Hänen toimin
tansa valvo
minen, hänen 

ja apulais-
tensa palkat. 



Kaupan sil- Ainakin joka toinen viikko käy hallitus tai ne hallituksen 
mälläpito ja jäsenet, joille hallitus sen toimeksi antaa, tarkastamassa kauppaa 

hallituksen eri-, . . . . . . 
tyiset tehtävätl a s e n h l k e t t ä yleisesti. 

Yksityisillä hallituksen jäsenillä ei ole muussa, kuin tässä 
mainitussa tapauksessa, valtaa sekaantua kaupan hoitoon. 

Muilla osuuskunnan jäsenillä ei ole valtaa sekaantua kaupan 
hoitoon. Jos heillä on jotakin muistuttamista, ilmoittakoot siitä 
hallitukselle. 

Erityisesti on hallituksen päätettävä kaikki kauppatavarain 
tilaukset; 

aika ajoin määrättävä, millä ehdoilla jäsenten maanviljelyk
sen tahi muun toiminnan tuotteita on ostettava, jos osuuskunnan 
toiminta ulotetaan tällekin alalle; 

yleisesti määrättävä osuuskunnan myyntihinnat; 
vakuutettava tulipalon varalle osuuskunnan tavaravarasto ja 

muu omaisuus; 
pidettävä huoli siitä, että täydellinen omaisuuden (varaston) 

tarkastus toimitetaan vähintäänkin kerta vuodessa, mieluimmin 
vuoden ' alussa ja semmoiseen aikaan, jolloin myyntihuoneuston 
sulkemisesta on mahdollisimman vähän tappiota; 

kuukausikokouksissa otettava tarkka selko liikkeen käyn
nistä ja tilasta sekä päätettävä, mihin toimenpiteisiin tarkastus 
antaa aihetta; 

pidettävä huoli siitä että kaupanhoitaja pitää kunnollista 
kirjaa liikkeestä; sekä 

katsottava että kaupanhoitaja ja apulaiset pitävät kauppa
huoneen ja varastohuoneet hyvässä järjestyksessä ja puhtaudessa 
ja että he hyvästi kohtelevat ja herkästi palvelevat ostajia. 

9 §• 

Eahavarain Hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen siihen välit-
hoito. sema henkilö hoitaa osuuskunnan rahavarat, jotka, mikäli niitä ei 

liikkeessä tarvita lähimmässä tulevaisuudessa, ovat talletettavat 
pankkiin kassakreditiivitilille, jos se on saatu, muutoin juoksevalle 
tahi talletustilille. 

Hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen siihen valit
sema henkilö, joka ei ole rahavarani hoitaja, tarkastaa ja nimikir
joituksellaan hyväksyy kaikki maksettavat laskut. Älköön raha-



varain hoitaja maksako mitään laskua, jota tällä tavalla ei ole 
hyväksytty. 

10 §. 

Osuuskunnan kirjanpito on niin järjestettävä, että se on sekä Kirjanpito 
yksinkertainen ja kaupanhoitajan vaikeudetta ja ilman suurta ajan 
hukkaa hoidettavissa, että myöskin selvä, ja että siitä helposti saa 
milloin hyvänsä yleiskatsauksen liikkeen käynnistä ja tilasta, sekä 
varsinkin kertyneiden rahavarain määrän tarkastetuksi. 

11 §. 

Ostettaessa tavaroita osuuskauppaan on katsottava: 
että vain käypää ja kunnollista tavaraa ostetaan ja välte

tään ylellisyystavaroita ja semmoisia, jotka tiettävästi eivät paikka
kunnalla käy kaupaksi; 

että sen sijaan pyritään joka tavaralaji saamaan laadultaan 
mahdollisimman parasta kohtuullisesta hinnasta; 

ettei tavaroita tilata suuremmissa määrissä, kuin että tilat
tujen " tavaroiden voidaan otaksua tulevan myydyksi lähimmässä 
tulevaisuudessa ja ainakin kolmen kuukauden kuluessa, elleivät 
kulkuneuvot ja keliolot vaadi suurempien tavaramääräin ostamista 
samalla kertaa; 

että niin pian kuin mahdollista on, tavarat ostetaan käteisellä. 
että mikäli mahdollista ostetaan tavarat osuuskauppoja var

ten syntyneen keskuslaitoksen välityksellä. 

Tavarain 
osto. 

12 §. 

Vähittäiskaupan suhteen on katsottava: 
että ostot puodista tehdään käteisellä rahalla; 
että hallitus voi poikkeustapauksissa omalla vastuullaan 

myöntää tavarain velaksi myyntiä osuuskaupan jäsenelle korkein
taan 50 mkan arvosta ja enintään kahden kuukauden ajaksi; 

että kaupanhoitaja ei missään tapauksessa saa myöntää 
luottoa ostajille; sekä 

että ostajilta, jotka ovat jättäneet määräaikana tilivel-
kansa suorittamatta, viipymättä kirjallisesti vaaditaan ja ellei maksua 
saada, seuraavilla määräaikaisilla käräjillä haetaan koko heidän 
silloinen kirjavelkansa. 

Tavarain 
myynti. 



vuotuinen tar
kastaminen. 

Tavarain Osuuskunnan tavarain, myyntihinnat määrätään tavaran osto-
myyntiliinta. n j n n a n m u k a a n siihen lisättynä tulli-, rahti- ja muut suoranaiset 

kustannukset sekä harkinnan mukaan arvioitu summa, joka käsittää 
varastoonpano-, vakuutus- ja myyntikustannukset, koron ostohin
nalle, tappion mahdollisesti myymättä jäävästä ja turmeltuvasta 
tavarasta sekä jonkun verran voittoa, kuitenkin niin, että paikka
kunnan käypiä hintoja yleensä seurataan. 

14 §. 

Omaisuuden Osuuskunnan omaisuuden (varaston) tarkastuksen toimittavat 
kaupanhoitaja ja kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus aina ker
rakseen siihen valitsee. Siinä merkitään tarkalleen koko varasto 
ja kunkin tavaran sekä osto- että myyntihinnat, kuitenkin niin, 
että vanha, ei enään käypä tavara tarkastetaan erikseen ja osto
hinnan asemasta merkitään se hinta, mistä katsotaan voitavan 
saada se kaupaksi ja allekirjoittavat tarkastuksen kaikki toimitus
miehet. Jos osuuskunnan kokous pitää sen tarpeellisena, on vali
tuille tilintarkastajille annettava tilaisuus, liikkeen tilaan täysin 
perehtyäkseen, olla läsnä varaston tarkastuksessa tahi muutoin 
seurata sen kulkua. 

Heti varaston tarkastuksen jälkeen ovat kaikki saamatta 
olevat määrät kirjaveloista, tarkoin kirjoihin pantuina, läpikäytävät 
ja arvosteltavat velallisten maksukykyyn nähden, jonka ohella eh
dotetaan, mihin toimenpiteihin olisi ryhdyttävä tarkastuksen aiheut
tamien muistutusten johdosta. 

15 §. 

Tilinpäätös ja Kun varaston tarkastus on toimitettu ja kauppakirjat ovat 
vuosiker- päätetyt, on kaupanhoitajan laadittava tilinpäätös määrättyjen kaa-
tomus. v o j e n mukaan ja on hallituksen tarkastettava se ja verrattava tili

kirjoissa löytyviin eriin. 
Sen jälkeen laatii hallitus kertomuksen osuuskunnan toi

minnasta kuluneella tilivuodella sekä voitto- ja tappiotilin ohessa 
myös yleislaskennon osuuskunnan tiliasemasta tilivuoden lopussa. 

Vuosikertomus ja tilit liitteineen ovat ennen helmikuun 15 
päivää jätettävät osuuskunnan tilintarkastajille. Sen jälkeen kun 
tilintarkastajat ovat antaneet niistä lausuntonsa, tulee hallituksen 



osuuskunnan vuosikokouksessa esittää vuosikertomus ja tilinpäätös 
hyväksyttäväksi. 

16 §. 

Jos hallituksen jäsenet havaitsevat, että osuuskunnan ko- Lainvastainen 
kouksessa tehty päätös sotii lakia vastaan, taikka ettei se muuten päätös 
ole asianmukaisella tavalla syntynyt, antakoot siitä heti osuus
kunnan kokouksessa tiedon. Jos he havaitsevat sen vasta sitten 
kun osuuskunnan kokous on pidetty, kutsukoon hallitus niin pian 
kuin mahdollista kokoon uuden kokouksen ja antakoon siinä tiedon 
mielipiteestään. Ellei kokous peruuta sellaista päätöstä, saakoot 
hallituksen jäsenet kokouksessa luopua toimestansa. 

17 §. 

Hallituksen jäsenet vastaavat täydelleen siitä vahingosta, Hallituksen 
jonka heidän huolimattomuutensa taikka lakia tahi osuuskunnan J ä s e n t e n v a s -

. . . . • •, , , . , . •> tuunalaisuus. 
saantoja tai tätä ohjesääntöä taikka osuuskunnan kokouksessa lail
lisesti tehtyä päätöstä vastaan sotiva toimensa osuuskunnan asi
oissa on osuuskunnalle tuottanut. Jos vahinko on useampien 
tuottama, vastatkoon kukin omasta ja toistensa puolesta sen kor
vaamisesta. 



V. Ohjesääntö kaupanhoitajalle 

ja kauppa-apulaisille. 

Kaupanhoitaja on velvollinen kaikella huolella, ahkeruudella 
Yleisiä mää- ja tarkkuudella johtamaan osuuskunnan liikettä, hyvin hoitamaan 

räyksia. varastoa ja osuuskunnan muuta omaisuutta, pitämään silmällä 
palveluksessa mahdollisesti olevia apulaisia, hoitamaan kirjanpitoa, 
ellei sitä ole uskottu erinäiselle kirjanpitäjälle, (jolloin kaupanhoi
tajan on pidettävä huolta siitä, että hän tarkasti täyttää tehtävänsä), 
valmistamaan kaikki asiat, joita hallituksen on käsiteltävä sekä 
kokouksissa esittämään ne; laatimaan edellisen kuukauden tilin 
tasalaskennon (balanssin) jokaiseen kuukauskokoukseen ja sään
nöissä määrätyt meno- ja tuloarviot sekä hallituksen puheenjoh
tajalle hyvissä ajoin ilmoittamaan ne toimenpiteet, jotka tavarain 
oston, vastaanoton tahi myynnin ja yleensä liikkeen suhteen ovat 
tarpeen. 

2 §• 

Erityisiä oh- Kaupanhoitajan ja kaupan palveluksessa olevain apulaisten 
jeita. o n toimintaansa nähden vaarin otettava seuraavaa: 

Ostajille on niin joutuun kuin suinkin toimitettava heidän 
tarpeensa ja siinä järjestyksessä kun he tulevat, ellei aikaisemmin 
tullut myönny siihen, että myöhemmin tulleelle annetaan hänen 
tahtomansa ensin. 

Kaikkia on kohdeltava siivosti ja kohtelijaasti ja vastattava 
tehtyihin kysymyksiin asian laadun mukaan. 

Kaupanhoitajan ja apulaisten tulee aina olla puettuna puh
taisiin ja ehyihin pukimiin ja tulee heidän tavaroita käsitellessänsä 



noudattaa ehdotonta puhtautta ja varsinkin vältettävä ruoka-aineiden 
koskemista sormillaan. On pidettävä huolta siitä, että myymälässä 
löytyy pesulaitteita sopivissa paikoissa, jotta kauppapalvelijat voivat 
pestä kätensä joka kerran kun ovat käsitelleet semmoisia aineita, 
joista sormet voivat tahraantua. 

Kun lapsia on lähetetty tavaraa noutamaan, on myyjän pi
dettävä huolta siitä, että lapsi saa mukaansa kaikki mitä hän on 
tullut noutamaan ja että tavarat ovat huolellisesti käärityt paperiin 
tahi sijoitetut mahdollisesti mukana olleisiin vakkoihin, laukkuihin 
tahi m. s. Ellei lapsella ole vastakirjaa mukana, on hänelle mu
kaan annettava luettelo ja hinta-ilmoitus ja siitäkin huolta pidet
tävä, että mahdollisesti takaisin annettavat rahat tulevat huolelli
sesti säilytetyiksi. Jos lapsi tulee kauppaan iltapäivällä, hämärän 
tullessa, ön hänelle annettava tavaransa niin joutuin ja ennen 
muita ostajia, että hän mikäli mahdollista kerkiää kotiansa ennen 
pimeän tuloa. 

3 §. 
Tavarain säilyttämisen suhteen on vaarin otettava seuraavaa: Tavarain säi-
Semmoiset tavarat, jotka eivät kärsi kosteutta n. k. kahvi, 'y'** 1 3 1 4 1 1 6 1 1 ' 

sokuri, jauhot, tupakat, tulitikut y. m. ovat säilytettävät kuivilla 
paikoilla, tupakat talvella lämpimässä. 

Semmoiset tavarat kuin voi, rasva, liha, silava y. m., ovat 
säilytettävät viileissä paikoissa, joihin aurinko ei pääse paistamaan. 

Juusto, josta on jo leikattu, säilyy kuivumatta, jos sen ym
pärille kääritään märkä, puhdas vaate, tahi jos se pidetään lasi
kuvun alla. 

Höysteaineet ovat säilytettävät lasiastioissa. 
Juoksevain aineiden säilytysastiain, tynnyrien ja lekkerien alla, 

varsinkin hanojen alla, on pidettävä eri astia, johon mahdollisesti 
vuotanut aine saa valua pääsemättä permannolle. 

Ennenkuin pulloihin kaadetaan jotain, ovat ne tarkastettavat, 
että ovat tyhjät ja hajuttomat. 

Kuiva kala on suojeltava kostumasta ja siis turmeltumasta 
siten, että se sullotaan kuiviin olkiin. 

Pahoin ja väkevästi haisevia tavaroita ei saa säilyttää sa
moissa huoneissa kuin muita, koska niistä voi tarttua haju ja 
ja maku toisiin. 

4 §• 
Joka ilta tahi aamu on kaupanhoitajan pidettävä huolta siitä, Erityisiä 

että myymälässä löytyvät tavaralaatikot, hyllyt, hinkalot, l o k e r o t m y y n t l o l u e l t a -



ja muut semmoiset säilytyspaikat ovat täynnä tavaraa, niin ettei 
myyjiltä kulu aikaa niiden noutamiseen kellareista ja varastohuo
neista ja etteivät ostajat siten tarvitse odottaa pitkää aikaa. Sa
moin on punnittava valmiiksi tavallisesti kaupaksi käypiä määriä 
enin ostettavia tavaroita n. k. kahvia, sokuria, ryynejä, teetä, höys
teitä y. m. Ei kuitenkaan pidä punnita hyvin monta kääröä, jottei 
synny mittatappiota ja tavara pääse turmeltumaan. 

Lamppuöljy (petroleumi) on edeltäpäin mitattava pulloihin, 
jotka ovat tarkoin tulpitut ja pullot ovat huolellisesti kuivattavat, 
jottei niistä pääse tarttumaan öljyä muihin tavaroihin, jotka voivat 
siitä turmeltua. 

Käärepaperien säilytys- eli pitopaikat ovat myös joka aamu 
täytettävät ja kaiken kokoisia pusseja varattava riittävä määrä 
niille määrättyihin paikkoihin. 

Ennenkuin vaatetavaroita levitetään myyntipöydille (tiskille), 
ovat tiskit huolellisesti puhdistettavat, etteivät tavarat niistä tur
mellu. Vaatetavarat ovat huolellisesti käärittävät kokoon entisten 
käänteiden mukaan, niin etteivät ne rutistu. 

Ostajain ei ole sallittava sijoittaa ostamiansa tavaroita omiin 
kuljetussäiliöihinsä, ennenkuin on tarkastettu, että tavarakääröjen 
lukumäärä käy yhteen luetteloon tahi tilikirjaan merkittyjen kanssa. 
Selvintä on, kun ostajalla on useita ostoksia yhtä aikaa, että niistä 
ensin tehdään luettelo ja sitten vasta sen mukaan pannaan tavarat 
kääröihin. 

Myymälään on seinälle ripustettava hintaluettelot enin ostet
tavista tavaroista, niin että ostajat voivat tarkastaa, että makset
tavat hinnat tulevat olemaan hintaluettelon mukaiset. Kun hinnat 
muuttuvat, ovat hintaluettelot myöskin oikaistavat sen mukaan. 



VI. Kontrahti- eli sopimuskirjan kaava 
kaupanhoitajalle. 

Allekirjoittaneet N. N . -osuuskaupan hallituksen puo
lesta teemme täten seuraavan sopimuskirjan N. N. kanssa, joka 
on otettu N. N. osuuskaupan kaupanhoitajaksi. 

1. Sopimusaika on määräämätön ja on molemmin puolin 
i kuukauden irtisanomisaika vaarin otettava, ellei kaupanhoitajan 
puolelta satu rikkeitä ohjesääntöjä tahi sopimuskirjaa vastaan, jol
loin kaupanhoitajan on heti erottava toimestaan. 

2. Kaupanhoitaja saa vuosipalkkaa markkaa, joka 
hänelle maksetaan kunkin kuukauden viimeisenä päivänä. Sitä 
paitsi on hänelle tuleva % vuosivoitosta, mikä suoritetaan 
silloin kuin vuosikokous on hyväksynyt tilinpäätöksen. 

Kaupanhoitaja puolestaan sitoutuu seuraaviin: 
3. Hänen tulee tarkoin noudattaa osuuskunnan sääntöjä ja 

hänelle määrättyjä ohjeita ja työjärjestystä. 
4. Hänen on pidettävä huolta siitä, että puhtaus ja järjestys 

vallitsee myymälässä ja varasto- ja muissa huoneissa ja että hänen 
hoitoonsa uskotut tavarat hyvinä säilyvät hyvässä ja siistissä 
järjestyksessä. 

5. Jos vahinkoa sattuu huolimattoman hoidon vuoksi on 
hänen siitä vastattava. 

6. Hänen on tarkoin noudatettava hallituksen määräämiä 
myyntihintoja. 

7. Ilman hallituksen lupaa hän ei saa omaksi edukseen 
ostaa myydäksensä mitään tavaroita. 

8. Ilman hallituksen määräystä hän ei myöskään saa osuus
kuntaa varten tilata tavaroita. 



Hän on velkapää katsomaan, että tulleet tavarat painoltaan, 
laadultaan ja lukumäärältään ovat laskuissa mainittujen määrien 
kanssa yhtäpitävät ja jos erilaisuutta sattuu olemaan, siitä heti 
ilmoittamaan hallituksen esimiehelle tahi sille, jolle tavarain tilauk
set ovat uskotut. Jos hän huomaa puutteellisuuksia tulleiden tava
rain laadun tahi muun suhteen, on hänen siitäkin heti ilmoitettava. 

10. Hänen on pidettävä asian laadun mukaista rahain vas
takirjaa ja määrä ajalla jätettävä rahat rahavarain hoitajalle. 

11. Hänen tulee velaksi myynnin suhteen tarkoin noudattaa 
hallituksen määräyksiä. Itse hän ei missään tapauksessa saa 
myöntää luottoa. 

12. Hänen on ilmoitettava hallituksen esimiehelle tahi sille, 
jolle tavarain tilaukset ovat uskotut heti, kuin joku tavara alkaa 
loppua ja siksi ajoissa, että uutta keritään saada ennen kuin en
tinen on kokonaan loppunut. 

13. Hänen on milloin hyvänsä sallittava hallituksen tahi 
sen määräämän henkilön toimeenpanna tarkastuksia hänen toi
mistaan. 

14. Kaupanhoitajan on pidettävä huoli siitä että hän ja 
apulaiset noudattavat, mikäli se osuuskauppaa koskee, elinkeino-
asetuksen säännöksiä, jos rikkeitä niitä vastaan tapahtuu on hän 
vastuunalainen seurauksista. 

15. Myymälä on kesällä pidettävä auki kello aamulla 
kello - iltaan, talvella kello aamulla kello 
iltaan arkipäivinä. 

16. Sitä tapausta varten, että N. N. osuuskaupalle kaupan
hoitajan huolimattomuuden tahi ohjesääntöjen ja tämän sopimus
kirjan määräysten rikkomisten tähden koituisi vahinkoa, on hänen 
asetettava markan suuruinen ominainen takaus. 

Minä allekirjoittanut N. N. kaupanhoitaja sitoudun tämän 
kautta noudattamaan ja täyttämään mitä edellä on määrätty. 

N. N päivänä kuuta 19 

N. N. osuuskaupan hallituksen puolesta 
N. N. 

kaupanhoitaja. 
Todistavat 

hallituksen esimies. hallituksen jäsen. 
N. N . N. N. 

N. N. N. N. 



VII. Ohjeita tilien tarkastajoille. 
Kun käydään tarkastamaan osuuskaupan tilejä, on luonnol

lisesti katsottava, että pääkirjan tilien erät täysin vastaavat apu-
kirjain vastaavia eriä ja että yhteenlasku-summat sekä pääkirjan 
tileissä että apukirjoissa ovat oikeat. Niin ikään on katsottava, 
että siirrot ja tilierot kustakin pääkirjan tilistä ovat oikein merkityt, 
toiset voitto- ja tappiotiliin, toiset yleislaskelmaan. 

Suurinta huolellisuutta vaatii kassakirjan erien tarkastus. 
Siinä on joka ainoa muistiinpano verrattava muissa apukirjoissa 
tahi todisteliitteissä ja maksukuiteissa löytyviin eriin ja katsottava, 
eitä maksukuitit ovat laaditut ja allekirjoitetut sillä tavoin, ettei 
niiden asiallisuudesta ja oikeudellisuudesta ole epäilemistä. 

Jotta tilintarkastajat voisivat tulla täysin vakuutetuiksi liik
keen kulusta ja menestymisestä, on heidän kiinnitettävä erinäinen 
huomio vuositiliä varten laadittuun tavara- 1. inventeerausluette-
loon, ja elleivät ole olleet mukana tavaravarastoa tarkastettaessa, 
on heidän ottamalla lukuisia esimerkki-kohtia eri osista luetteloa 
ja vertaamalla tavaroista ilmoitettua hintaa hinnoittelukirjaan teh
tyyn hinnoitteluun, päästävä vakuutukseen siitä, että tavaraluettelot 
ovat laaditut todellisten olojen mukaan ja ettei tavaroille ole las
kettu missään tapauksessa todellista ostohintaa suurempaa hintaa. 
Vuositilin päivänä varastossa löytyväin kauppatavarani ja muunkin 
omaisuuden oikea arvosteleminen on perustuksena koko kauppa
liikkeen menestymisen arvostelulle, sen vuoksi on varsinkin se 
puoli tilien tarkastajain työstä tehtävä huolellisesti. 

Amerikkalaisessa kirjanpidossa on helppo päästä selvyyteen 
siitä, että tilit ovat oikein tehdyt, kun tarkastaa rahatilien erät ja 
näkee että siinä mainitut summat ovat merkityt samalla johonkin 



toiseen tiliin vastakkaiselle puolelle ja sitten laskemalla yhteen 
kunkin sivun loppusummain saantopuolet huomaa, että ne ovat 
yhtä suuret kuin samalla sivulla olevien antopuolien summat yh
teen laskettuina. Tarkastamalla ainoastaan kassaerät ja sivujen 
siirrot ynnä viimeisen sivun loppusummien yhteenlasketut määrät 
siten, että saantopuolesta saadaan sama summa kuin antopuolesta 
yhteenlaskettuna, voi päästä varmaan vakuutukseen, että tilit 
muodollisesti ovat oikeat. Mitä edellä on sanottu tavaravaraston 
arvon tarkastamisesta koskee tietysti myöskin amerikkalaista kir
janpitoa, samoin ovat tilierot ja siirrot tilien lopussa verrattavat 
niitä vastaaviin eriin voitto- ja tappiotilissä ynnä yleislaskelmassa, 
jos nämä laaditaan erilleen varsinaisesta tilistä, muutoin ne kaikin 
puolin täydentävät ja tarkkaavat toisensa kuten mallikaavoista 
näkyy. 

Oikaistava: 
Sivulla 91 tavarain myynti sarekkeeseen kohdalle t u l o s k a u 

p a s t a lisättävä 330: — 
> 94 kassaliittoen 15 kohdalla summa 235 oleva 205. 
» 101 merkitsemättömien, pitää olla suorittamattomien. 
» 114 myyjäin tilissä saantopuolella pennit 31 oleva 13 ja 

75 oleva 72. 
» 131 tarkkailun oikealla puolella pennit korjattavat: 300 

oleva 30, ja 94 oleva 46. 
Muut virheet eivät erehdytä. 





Pellervon Kirjastoa 
on ilmestynyt: 

N:o 1. V. Axelson, Pellervo, Esitelmä 0: 50. 
N:o 2. Hannes Oebhard, Pieniviljelys ja osuustoiminta. 0: 50. 
N:o 3. Osuusmeijerit. Käsikirja niiden perustamisesta ja 

taloudenhoidosta. Toinen lisätty ja uudistettu 
painos. I vihko 1: 50. 
Samoin II vihko . 1 : —. 

N:o 4 Hannes Nylander, Yhteistoimintaa karjan ja
lostamisessa. Uusi painos tekeillä 0: 75. 

3 kpl. maksaa 2 mk., 5 kpl. 3 mk. 
N:o 5. Osuustoimintalaki. Ohjeita sen käyttämiseen. 

Toinen painos . 1: —. 
B kpl. maksaa 80 p. kpl.; 10 kpl. 80 p. kpl. 

N:o 6. Hannes Oebhard, Osuustoiminnan keskittämi-
4, sestä ja sen edellytyksistä. Toinen painos . 0: 25. 
N:o 7. Liikepääoman hankkiminen Suomen maan

viljelykselle osuustoiminnan avulla . . . 0: 25. 
N:o 8. Papit ja maanviljelijäin osuustoiminta. Kirj. 

Eräs osuustoiminnan ystävä 0: 50. 
N:o 9 Miten osuuskassa perustetaan ja hoidetaan. I. 1: —>-
JN:o 10. J. K. Paasikivi, Osuustoimintalain pääkohdat 0: 50. 
N:o 11. August Ramsay, Karjanvakuutusyhdistyksistä 0: 75. 
N:o 12. Osuuskaupat, käsikirja niiden perustamisesta ja 

hoidosta 2: —. 
Mallisäännöt Maamiesseuroja varten . 

» Osuusmeijereitä varten rajoittamattomalla 
lisämaksuvelvollisuudella ja ilman sitä . . — —. 

* Osto- ja myyntiosuuskuntia varten rajoi
tetulla lisämaksuvelvollisuudella . . . . . 

» Osuuskassoja varten rajoittamattomalla lisä
maksuvelvollisuudella . 

» Turvepehku-osuuskuntia varten rajoitetulla 
lisämaksuvelvollisuudella — —. 

> Karjanvakuutusyhdistyksiä varten . . . — —. 
> Osuuskauppoja varten . 
Nämät säännöt on aiottu hankittavaksi osuuskunnan Kaikille jäsenille; 

sitä varten on niihin jätetty aukkoja nimille ja numeroille sekä sijaa 
mahdollisille lisäyksille* 1 kpl. saadaan ilmaiseksi; 2—25 kpl. a 10 p.; yli 
25 kpl. a fl p. 

Pellervon 10 pennin kirjasto: 
K:o 1. K. Oittinen, Maanviljelijäin yhteistoiminnasta 0: 10. 
N o 2. K. Kerkkänen, Yhteistoiminta ja maalaisseurat. 

Mietteitä ja neuvoja 0: 10. 
N:o 3. A . O- Blomberg,. Kalle Rovinen eli mitä piiri-

mies voi aikaansaada 0: 10. 
50 kpl maksaa S p. kpl.; 100 kpl. 7 p. kpl. 

Kaikki yllämainitut julkaisut saadaan Pellervon Toimis
tosta. Maksuksi sopii lähettää postimerkkejäkin. 

Hinta 2: -




