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I luku.

Mitä ymmärretään

osuustoiminnalla ja

osuuskunnalla?
Monta pientä voimaa muodostaa yhdessä suu
ren voiman. Mitä sentähden yksinään ei aikaansaa,
sitä toteuttamaan on yhtyminen vertaistensa kanssa.
Nämä totuudet ovat jo aikoja sitten olleet tunnetut ja
tunnustetut: ne ovat yhteiskuntarakennuksen kulma
kivenä ja ne ovat voimassa yhteiskunnan kaikilla
toiminta-aloilla. Mutta erittäinkin taloudellisella alalla
ei näitä ajatuksia ole sovitettu niin laajalti kuin yksi
tyisten yhteiskunnan jäsenten todelliset edut vaativat,
ja vähimmin käyttävät niissä lausuttua totuutta hy
väkseen ne, jotka ovat heikompia ja siis enin yhteen
liittymisen tarpeessa.
Kun yksityiset henkilöt liittäytyvät yhteen hank
kiakseen taloudellisella toiminnalla yhteisesti etuja,
syntyy siitä yhtiö. Yhteenliittymisen erilaisista eh
doista riippuvat yhtiön eri lajit niinkuin esim. avoin,
osake- tai äänetön(kommandiitti-)yhtiö. Myöskin osuus
toiminta on yhteenliittymistä etujen hankkimista var
ten osakkaille, ja se oikeudellinen muoto, jonka osuustoimintalaki tätä yhteenliittymistä varten sisältää, eli

»osuuskunta», on myös eräs laji yhtiöitä. Mutta mui
den yhtiömuotojen tarkoittaessa sellaista toimintaa,
jota harjoitetaan voiton hankkimiseksi osakkaille ja
sen kautta heidän rikastuttamisekseen, tarkoittaa yh
teenliittyminen osuuskunnaksi yhteistoiminnan aikaan
saamista jäsenten kesken heidän taloutensa tai elin
keinonsa alalla, jotta siten kunkin toimeentulon ehdot
helpoitettaisiin.
Jokainen tietää, että jos hän esim. ostaa tukku
kauppiaalta säkin kahvia, niin maksaa kilo hänelle
tuntuvasti vähemmän, kuin jos hän ostaisi välikauppiaalta kilottain. Viljakauppias maksaa korkeamman
hinnan ruishehtolitrasta, jos hän saa ostaa 1 0 0 heh
tolitraa kerrallaan, kuin jos hänen täytyisi ostaa tuo
määrä sadalta eri henkilöltä yksi hehtolitra kultakin.
Korkeiden päiväpalkkojen tähden voisi maata viljellä
halvemmalla koneiden avulla; mutta pienitilallisella
ei ole tarpeeksi varoja sellaisten ostamiseen, eikä hä
nellä riittäisi niille tarpeeksi työtäkään. Jos nyt use
ammat yhteenliittyvät yhteisostoa ja -myyntiä varten,
niin" he voivat tehdä ostoksensa suoraan tukkukaup
piaalta tai myydä suuremmissa määrissä, ja siten
edellisessä tapauksessa saavat tavaransa halvemmalla
ja jälkimäisessä tapauksessa voivat myödä sen kor
keampaan hintaan, kuin jos he kukin ostavat tai myy
vät erikseen. Samoin voivat useat maanviljelijät yh
dessä ostaa koneen, joka kunkin heistä yksin ostaa
olisi liian kallis, ja käyttää sitä sitten vuoron perään.
Töinen esimerkki, joka jokaiselle on tunnettu, on yh
teisten kirkkoveneiden käyttäminen ja yhteinen souto
niissä kirkolle. Näissä ja monissa muissa tapauksissa
voivat siis yksityiset ainoastaan tarpeeksi monen yh
teenliittymisen kautta saavuttaa suuria etuja.
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Osuuskuntaan liityttäissä ei tarvitse olla rikas
eikä edes hyvinvoipa. Päinvastoin on osuuskunta kai
kille avoinna ja edullisinta on siihen liittyminen vähävaraisille. Tosin täytyy jäsenten aina suorittaa jon
kun verran varoja saadakseen yhteisen yrityksen käyn
tiin. Mutta useassa tapauksessa tarvitaan tähän niin
vähäpätöinen määrä" varoja, että jokainen kunnollinen
henkilö vaivatta saattaa vähässä ajassa säästää hänen
osaltaan vaadittavan summan. Toisissa tapauksissa
vaaditaan tosin jonkun verran enemmän, mutta sil
loin on se keino tarjolla, että osuusmaksu suoritetaan,
ei yhdellä kertaa, vaan vähitellen pienissä erissä. Jos
yritys taas vaatii rakennuksia tai kalleita laitoksia,
voidaan helposti jäsenten yhteisellä vastuulla hankkia
lainaksi se summa, joka tarvitaan, jäsenten omien, kä
sillä olevien varojen lisäksi. Niin edellisiin kuin jäl
kimäisiin tapauksiin, joko sitten on tarpeen ainoastaan
yhteinen toiminta tai sen lisäksi tarvitaan rahaa, so
veltuu vanha totuus: »monesta pienestä purosta syn
tyy suuri virta».
Itse asiassa on osuustoiminta-aate peräisin siitä
elämänviisaudesta, joka lausutaan tässä kaikille tun
netussa ajatuksessa, ja se on tuon elämänviisauden
edelleen soveltamista. Tämä ajatus opettaa myös
meille, mitä osuustoiminta menestyäkseen vaatii. Jottei
puroista muodostu pelkkä tulvajoki, jotteivät ne katoa
santaan, vaan muodostavat tasaisesti virtaavan joen,
sitä varten täytyy niiden alati kuljettaa jokeen vettä
ja niiden kaikkien siihen pyrkiä. Samoin on osuus
toiminnankin laita. Se vaatii niiltä, jotka yhtyvät
yhteistä yritystä varten, säästäväisyyttä, se vaatii tie
toa siitä, että se, mikä hyödyttää kaikkia, ajan pit
kään myös enemmän hyödyttää yksityisiä ja se vaatii

yksityisen ja hänen hetkellisen etunsa alistumista yh
teisön ja sen etujen alle. Ja täten saa yhteistoiminta
merkityksen, joka ulottuu paljon laajemmalle kuin
sen taloudellinen merkitys. Se kasvattaa itsensä-hillitsemiseen, kunnioittamaan muita ja heidän vakaumuksiaan sekä tukahuttamaan kateuden ja pikkumai
suuden, ja se kohottaa siten jäseniään siveellisessä
suhteessa.
Tähänastisista yhtiömuodoista on osakeyhtiöllä
enin ulkonaisia yhtäläisyyksiä osuuskunnan kanssa.
Sen, mitä on ominaista osuuskunnalle, voinee siis paraiten selittää osoittamalla kysymyksessä olevain yhtiömuotojen oleelliset eroavaisuudet.
Kun yksityiset henkilöt muodostavat osakeyhtiön,
tekevät he sen tavallisesti saadakseen yritykseen sijoi
tetuista varoistaan mahdollisimman suuren voiton.
Tämä voitto jaetaan suhteellisesti osakkeiden eikä osak
kaiden eli osakkeenomistajain mukaan.
Se, jolla on
1 0 osaketta, saa siis 1 0 kertaa niin suuren osan voi
tosta kuin se, jolla on yksi osake.
Osuuskunnassa on asianlaita päinvastainen. Ne,
jotka keskenään perustavat osuuskunnan, eivät taval
lisesti ole pääoman-omistajia tämän sanan tavallisessa
merkityksessä, ja jos ovatkin, niin sangen vähässä
määrässä. Heidän omaisuutenaan ovat pääasiallisesti
persoonalliset ominaisuudet, niinkuin kestävyys ja tot
tumus uutteraan työhön, erittäinkin ruumiilliseen, jon
kun ammatin taitaminen ja kyky tulla toimeen vä
hällä. He liittyvät osuuskunnaksi voidakseen suu
remmalla menestyksellä harjoittaa omaa työtään tai
yksityisessä taloudessaan tehdä suurempia säästöjä.
Pääasiallinen etu osuustoiminnasta tulee niinmuodoin
välittömästi jokaisen osanottajan hyväksi siinä mää-

iin, kuin hän on ollut osallinen yrityksessä Tästä
seuraa myös että, jos yritys sen lisäksi tuottaa erityistä
voittoa, tämäkin tavallisesti jaetaan saman perusteen
mukaan, eikä siis niin paljon sen rahamäärän mu
kaan, jonka kukin on osuuskuntaan suorittanut kuin
sen persoonallisen osanoton mukaan, joka kullakin
on ollut osuuskunnan toiminnassa.
Joskus saattaa tosin tapahtua, että osake3 htiötä
perustettaessa ei tarkoiteta voiton saantia. Mutta jos
3'ritys menestyy, on vaara tarjolla, että yhtiön toi
minta yhä enemmän kallistuu liikevoiton kannalle.
Yhtenä pääasiallisena syynä tähän on se, että osak
keita tavallisesti on sallittu, ja niitä saattaakin aivan
helposti, siirtää toiselle henkilölle, joka silloin muitta
mutkitta astuu eronneen sijalle. Henkilö, jolla on 10
osaketta, saattaa myydä ne kymmenelle eri henkilölle,
yhden kullekin. Yhden henkilön sijalle, joka yhtiön
toiminnassa piti silmällä siveellistä tarkoitusperää,
voi senvuoksi nyt astua 10 henkilöä, joilla on mie
lessä ainoastaan rahavoitto. Tai saattaa esim. 10 hen
kilöä, joista jokaisella on 10 osaketta, myydä ne sa
malle henkilölle, joka siten tulee omistamaan 100 osa
ketta. Jos nyt yhtiössä on yhteensä 200 osaketta,
niin tulee uudella omistajalla olemaan puolet kaikista
osakkeista ja hän saattaa siis, koska tavallisesti ku
kin osake oikeuttaa saamaan yhden äänen, mielensä
mukaan muutella yhtiön sääntöjä niin että sen tar
koitusperäksi, mikä se alussa lienee ollutkin, tulee
tavallinen liikevoitto. Olettakaamme esimerkiksi, että
kohtuullisuuden ja siivomman ravintolaelämän aikaan
saamiseksi on perustettu anniskeluyhtiö. Liike me
nestyy, tuottaa hyvän voiton ja vähentää kapakoitsi
joiden tuloja. Mikä on silloin luonnollisempaa kuin
r

että nämä viimeksimainitut tunkeutuvat liikkeese6n
osakkaiksi ostamalla osakkeita, mikä aina käy päinsä
välittäjäin avulla. Itsestään on selvää, että yritys tä
män jälkeen pian alkaa työskennellä alkuperäiseen
nähden aivan vastakkaisessa tarkoituksessa.
Taikka ajatelkaamme, että jossain maaseudulla
kauppiaat huonosti palvelevat ostajiaan myyden alaarvoista tavaraa korkeisiin hintoihin ja sitäpaitsi mah
dollisesti vielä harjoittavat koronkiskomista. Vapau
tuakseen tällaisista loisista perustavat muutamat hen
kilöt osakeytiön: siemenen, lannoitusaineiden, maanviljelyskalujen ja elintarpeiden kauppaa varten. Jos
yritys onnistuu, haistavat entiset vähittäiskauppiaat
kyllä käryn, eikä ole kauvan kestävä, ennenkuin he
kaikessa hiljaisuudessa, vaikkapa korkeisiin hintoi
hinkin, ovat hankkineet itselleen enemmistön saavut
tamista varten yhtiökokouksessa tarvittavan määrän
osakkeita, asettavat mieleisensä yhtiöhallituksen ja
saattavat nyt mielensä mukaan johtaa yhtiötä etujensa
kanssa sopusoinnussa. Sillä tavallisesti on osakkeen
omistajalle yhdentekevää, missä yrityksessä hän on
mukana, kunhan vaan saa säännöllisesti voitto-osuu
tensa, mitä suuremman sitä parempi.
Osuuskunnassa on asianlaita toisenlainen. Jäse
neksi osuuskuntaan voi tavallisesti päästä jokainen kun
nolliseksi tunnettu henkilö, joka selittää noudattavansa
osuuskunnan tarkoitusta; mutta oikein järjestetyn
osuuskunnan jäsen ei voi kenelle tahansa luovuttaa
oikeuksiaan osuuskunnassa, vaan vaaditaan tähän mui
den jäsenten suostumus. Jos jäsen tahtoo erota osuus
kunnasta, niin on se hänelle aina sallittu, mutta yhdessä
jäsenen kanssa häviää myös hänen osuutensa, sillä eroa
valla jäsenellä on ainoastaan oikeus määrätyn ajan

kuluttua saada yritykseen sijoittamansa osuusmaksu
takasin. On siis ilmeistä, että osuuskunta siveel
lisen tarkoitusperän toteuttamiseksi tarjoaa paljon
suuremman varmuuden kuin osakeyhtiö.
Sitävastoin on selvää, että osuuskunta paljon
huonommin kuin osakeyhtiö soveltuu todellisiin liike
yrityksiin, joiden tarkoitusperä ulottuu osuustoiminnan
rajojen ulkopuolelle. Osuuskunnan liikepääoma riippuu
nimittäin suoranaisesti jäsenluvun lisääntymisestä tai
vähenemisestä. Jos yritys onnistuu, on jäseniksi pyr
kijöitä viljalti; jos se ei menesty, eroaa moni ja pula
käy kaksinkerroin vaikeammaksi. Kun osakeyhtiön
liikepääoma tavallisesti pysyy yhtäläisenä, on osuus
kunnan pääoma sitävastoin alituisten vaihtelujen alai
nen, jonka tähden sen toimintaa yhtenä vuonna voi
daan harjoittaa suuressa, toisena vuonna pienessä mää
rässä. Tämä vaihtelevaisuuden alaisuus, josta osuus
kunta on saanut nimen: vaihtelevan pääoman ja jäsen
luvun yhdistys, tekee välttämättömäksi lainsäädännön
avulla ryhtyä kaikenlaisiin rajoituksiin ja määräyksiin
kolmannen miehen oikeuksien suojaamiseksi. Näihin
määräyksiin palaamme tuonnempana.
On selvää, että mitä enemmän jonkun osakeyhtiön
varat liikettä harjoitettaessa lisääntyvät, sitä korkeam
piin hintoihin nousevat myös osakkeet ja samassa
suhteessa lisääntyy sentähden myöskin osakkeenomistajain yksityinen varallisuus. Meillä o n . esim.
omassa maassamme pankki- ja tehdasosakkeita, joista
maksetaan niiden alkuperäistä n. k. nimellisarvoa
monin kerroin korkeampi hinta. Osuuskuntatoimin
nasta lankeaa sitävastoin pääasiallinen hyöty välittö
mästi jäsenten talouden tai ammatin hyväksi, ja itse
osuuskunta saa, jos yleensä mitään, ainoastaaa koh-

tuullisen voiton, joka sitäpaitsi aina, mikäli mahdol
lista, jaetaan jäsenten kesken. Tosin on muodostettava
vararahasto, jonka avulla osuuskunnan varoja lisätään.
Kuitenkaan ei vararahaston tarvitse eikä pidäkkään
olla suuren. Ja kun yhdeltä puolen eroava jäsen ei
saa mitään osuutta vararahastosta eikä vapaasti saa
siirtää osuuttaan osuuskunnassa toiselle, sekä kun
toiselta puolen osuuskuntaan tavallisesti liittyy uusia
jäseniä, niin eivät osuuskunnan jäsenten osuudet voi
joutua kaupan esineeksi eivätkä voi saada markkinaarvoa. On siis vaikea ajatella, että tällainen osuus
voisi nousta osuusmaksun määrää korkeampaan
hintaan.
Osakeyhtiössä ei koskaan voi olla vahvistettua
osakkeiden lukumäärää enemmän osakkeita. Tosin on
mahdollista lisätä tai vähentää osakepääomaa; mutta
kunnes tämä on tapahtunut, täytyy osakkeiden luvun
pysyä muuttumatta, samoin kuin asian laita 011 oleva
lisäyksen ja vähennyksen jälkeenkin. Tällainen muutos
voi sitäpaitsi tapahtua ainoastaan noudattamalla anka
ria muodollisuuksia, joiden kautta ilmaistaan, että
entisten märäysten sijassa nyttemmin uudet ovat
voimassa.
Osuuskunnan tarkoituksena ei ole hävittää osake
yhtiötä tai tulla sen sijalle. Kummallakin yhteenliittymismuodolla on oma omituinen tehtävänsä. Jos
tarkoituksena on alkaa todellinen liikeyritys ja pää
määränä saada voittoa, niin valitaan mieluummin
osakeyhtiömuoto. Jos taas on kysymys yrityksestä,
jonka suoranaisena tarkoituksena ei ole rahallinen
voitto, vaan pääomattomain henkilöiden auttaminen
heidän yksityisessä taloudenhoidossaan ja ammatis
saan, niin on valittava osuuskuntamuoto.

j:

Suomen laki osuustoiminnasta ei luettele eri
laisia osuuskunnan lajeja ja syystä kyllä, sillä osuus
kunta soveltuu miltei jokaiseen yhteisen talouden tai
ammatin lajiin. Lain mukaan on siis yhteistoiminta lu
vallinen taloudellisien tarkoitusperien saavuttamiseksi
yleensä. Ainoastaan vakuutusloimeen nähden tekee
meidän lakimme poikkeuksen, se kun näet kieltää
osuuskunnan harjoittamasta vakuutusliikettä, koska
järjestetyn vakuutustoiminnan rauhallisesti kehittyäk
seen on katsottu alusta pitäin edellyttävän vahvempaa
taloudellista pohjaa ja suurempaa pääomaa, kuin
osuuskunnan on luultu voivan tarjota.
Osuustoiminnan tavallisimmat muodot ovat:
l:o kauppa-osuuskunnat, joiden tarkoituksena on kun
nollisten elin- ja muiden kotitarpeiden hankkiminen
kohtuhinnoista jäsenilleen; 2:o rakennus-osuuskunnat,
joiden tarkoituksena on kokoamalla pieniä, määräajoit
tani suorilettavia maksuja hankkia jäsenilleen terveelli
siä asuntoja joko heidän omikseen tai asuttavikseen pit
käksi ajaksi; 3:o luotto-osuuskunnat, joiden tehtävänä on
vakuutta vastaan, antamalla etumaksuja ja lainoja yhtei
sesti kootuista varoista, tyydyttää jäsenten lainaustarpeita ; 4:o ammatittain muodostetut osuuskunnat, joiden
tarkoituksena on parantaa jäsenten taloudellista asemaa
vähentämällä heidän kustannuksiaan ammatin harjoit
tamisessa, osaksi hankkimalla halpaan hintaan raakaaineita (raaka-aine eli osto-osuuskunnat), osaksi edistä
mällä työn tuotteiden menekkiä (myyntiosuuskunnat),
osaksi hankkimalla kalliita ja harvoin tarvittavia työaseita (työase- ja koneosuuskunnat) sekä 5:o tuotantoosuuskunnat, joiden tarkoituksena on yhteiseen laskuun
ja pääasiallisesti jäsenien omalla työllä tuottaa valmiita
tuotteita, jotka sitten myydään yhteiseen laskuun.

Osuustoiminnan ala ei rajoitu kuitenkaan tässä
jaoituksessa esitettyihin muotoihin, koska, kuten j o
on mainittu, osuuskunta kykenee tyydyttämään kaik
kia erilaisia elämän ja sivistyksen tarpeita. Niinpä
löytyy osuuskuntia yhteistä maanostoa varten, meijeri
osuuskuntia, osuuskuntia, jotka yhteisellä vastuulla
palvelevat yleisöä sananviennissä, malkakapineiden ja
muun tavaran kuljetuksessa, sekä kuljettamalla mat
kustajia veneillä, hevosilla j . n. e. loppumattomiin.
Koska osuustoiminnalla on taloudellinen tarkoi
tusperä, niin täytyy osuuskunnan pyrkiä muodosta
maan omaa pääomaa, jotta yrityksen tasainen ja
häiritsemätön kulku ja kehitys olisivat turvatut. Pää
oman suuruutta ei kuitenkaan tarvitse kerta kaikkiaan
määrätä eikä sitä tarvitse heti täydellisesti kerätä,
vaan voidaan se koota vähitellen yrityksen kestäessä,
osaksi myös siirtämällä siihen liikkeestä syntyvää
voittoa. Tämän johdosta saattaa toisinaan tapahtua,
että, osuuskunnan, saadakseen tarpeellista luottoa, täy
tyy velvottaa jäseniään mieskohtaiseen vastuunalai
suuteen. Jottei kuitenkaan tällainen vastuunalaisuus
kävisi rasittavaksi eikä vaikuttaisi peloittavasti, on se
järjestetty lisämaksuvelvollisuudeksi, s. o. osuuskunnan
saamamiehillä ei missään tapauksessa ole oikeutta
kääntyä suorastaan jäsenten puoleen, ja edelleen tulee
maksu vastuunalaisuuden nojalla kysymykseen ainoas
taan silloin kun osuuskunta on luovuttanut varansa
konkurssiin eikä saamamiehet ole saaneet täyttä mak
sua. Tämä vastuunalaisuus ei myöskään tule kysy
mykseen suuremmassa määrässä kuin että kultakin
jäseneltä voidaan periä ainoastaan niin paljon kuin
suhteellisen osittelun mukaan tulee hänen osalleen
siitä määrästä, joka tarvitaan saarnamiesten tyydyttä
miseksi. Lisämaksuvelvollisuus saattaa olla rajaton

tai vissiin korkeimpaan määrään rajoitettu, jonka yli
ei kukaan jäsenistä ole velvollinen mitään suoritta
maan. Se seikka taas, onko osuuskunta jäljestettävä
jäsenien lisämaksuvelvollisuuden nojalle vai voidaanko
tätä välttää, ja onko edellisessä tapauksessa lisämaksu
velvollisuus oleva rajaton vai ainoastaan rajoitettu,
riippuu osaksi osuuskunnan toiminnan laadusta, osaksi
niiden osuusmaksujen suuruudesta, joita jäsenet itse
voivat suorittaa.

II luku.

Osuuskunnan muodostaminen.
A) Perustaminen.
Osuuskuntaa ei voi perustaa vähempi luku hen
kilöitä kuin viisi, mutta kyllä suurempi. Toiselta puo
len on tämä luku tarpeeksi suuri osuuskunnan muo
dostamiseksi, vaikkakin osuuskunta, kuten tavallista
on, edellyttää useampain liittymistä; muut saattavat
nimittäin yhtyä siihen sen perustamisen jälkeen. Niitä,
jotka muodollisesti ovat perustaneet osuuskunnan,
voidaan, eroitukseksi osuuskuntaan myöhemmin liit
tyneistä jäsenistä, nimittää perustajiksi. Osuuskun
taan voivat liittyä ainoastaan täysivaltaiset henkilöt;
vaimo ainoastaan miehensä suostumuksella tai jos
hänellä itsellä on valta hoitaa yksityisomaisuuttaan
taikka, jos osuuskunnan jäsenet eivät ole lisämaksuun
velvolliset, suorittamalla osuusmaksun sillä omaisuu
della, jonka hän omalla työllään on ansainnut.
Osuuskunnan saattaa perustaa ainoastaan kirjal
lisesti. Perustajani on siis kokoonnuttava ja laadit
tava yhtiösopimus, joka sisältää
a) ilmoituksen, että he perustavat osuuskunnan
ja liittyvät siihen jäseniksi ja hyväksyvät sille yhtiö
järjestyksen eli » säännöt»;
b) hyväksytyt säännöt;
c) ilmoituksen siitä, että perustajat ovat valin
neet osuuskunnan hallituksen eli toimimiehet, ja näin
valittujen toimimiesten nimet, ammatin ja kotipaikan ;
sekä niissä tapauksissa, jolloin säännöt sallivat jäsen
ten omistaa useamman kuin yhden osuuden;

d) kuinka monta osuutta kukin perustaja ottaa
osuuskunnassa.
Perustajani on päivättävä ja allekirjoitettava so
pimuskirja ja merkittävä siihen ammattinsa ja koti
paikkansa. Sitäpaitsi on se varusteltava kahden tun
netun ja luotettavan todistajan nimikirjoituksilla. Paras
on laatia sopimuskirjaa kaksi kappaletta, niin että
toista voidaan käyttää vahvistusta haettaessa ja toinen
jää osuuskunnan huostaan.
Suullinen sopimus osuuskunnan muodostami
sesta on aivan mitätön Jos tällaisen sopimuksen pe
rusteella on ryhdytty toimenpiteisiin, joista on synty
nyt sitoumuksia kolmanteen mieheen nähden, niin on
kukin sopimuksen tehneistä mieskohlaisesti vastuun
alainen sitoumusten täyttämisestä. Jos osuuskuntaa
muodostettaissa on tehty suullisia välipuheita ilman
että niitä on otettu yhtiösopimukseen, ovat ne myös
kin mitättömiä.
Jotta osuuskunta on katsottava laillisesti perus
teluksi ja olemassa olevaksi, vaaditaan lopuksi että
vahvistus säännöille on saatu ja osuuskunta kirjoi
tettu kaupparekisteriin. Hallituksen ensimäinen teh
tävä on siis pyytää säännöille vahvistusta sekä, sitten
kuin se on saatu, ilmoittaa osuuskunta kaupparekis
teriin kirjoitettavaksi. Anomus sääntöjen vahvistami
sesta on jätettävä läänin kuvernöörille, jonka on tut
kittava sääntöjen laillisuus, ja siihen on liitettävä se
sopimuskirja, joka on laadittu osuuskuntaa perustettaissa. Jos säännöt ovat yhtäpitävät lain määräysten
kanssa ja osuuskunnan toiminta sellainen, että sitä
lain mukaan saa harjoittaa, niin ei kuvernöörillä ole
oikeutta kieltää vahvistusta. Kuitenkin on kuvernöö
rillä valta, jos osuuskunta tarkoittaa lainausliikettä,
-

antaa erinäisiä lisämäärityksiä, jolka mahdollisesti
pidetään tarpeellisina ja on asia sellaisessa tapauk
sessa alistettava senaatin tutkittavaksi.

B) Sääntöjen sisällys.
Jotta osuuskunnan säännöt voidaan vahvistaa,
pitää niissä mainittaman:
l:ksi osuuskunnan nimi;
2:ksi se paikkakunta maassa, joka on pidettävä
osuuskunnan kotipaikkana;
3:ksi osuuskunnan toiminta-ala;
4:ksi se rahamäärä, jolla jäsenet kukin ovat
osuuskuntaan osallisia, kuinka tämä määrä on kerät
tävä, ja saako jäsen ottaa osaa osuuskuntaan useam
malla kuin yhdellä osuusmaksulla;
5:ksi millä tavalla ja minkä määräinen vara
rahasto on osuuskunnan toiminnan varmentamiseksi
muodostettava;
6:ksi vastaavatko osuuskunnan jäsenet osuus
kunnan sitoumuksista ainoastaan sillä, minkä he
osuus- ja muina maksuina ovat suorittaneet taikka
olleet velkapäät j o suorittamaan, sekä osuuskunnan
muilla varoilla, vai ovatko he sen ohessa velvolliset
kukin rajoitettuun määrään saakka taikka rajatto
masti tekemään sitoumusten suorittamiseksi tarvitta
via lisämaksuja;
7:ksi ne perusteet, joiden mukaan voitto on käy
tettävä ;
8:ksi miten osuuskunnan hallitus järjestetään ja
kuinka pitkäksi ajaksi se valitaan;
9:ksi milloin tilinpäätös on tehtävä ja miten
osuuskunnan tililaskut ja sen hallintoa tarkastetaan;

10:ksi minkä ajan kuluessa osuuskunnan varsi
nainen kokous on pidettävä;
ll:ksi millä tavalla kokous kutsutaan kokoon ja
miten muut tiedonannot osuuskunnan jäsenille toi
mitetaan.
Jos osuuskunta perustetaan määräajaksi, tai jos
tililaskujen päätös on tehtävä kalenterivuoden osalta
kin, taikka jos osuuskunnan liike on aiottu siihen
kuulumattomienkin henkilöiden käytettäväksi, on se
säännöissä ilmoitettava.
Osuuskunnan nimen tulee sisältää sana »osuus
kunta» tahi sanayhdistyksessä joko sana »osuus» taikka
sana »-kunta», eikä siinä saa olla henkilön nimeä.
Jos jäsenet eivät ole ollenkaan vellvolliset lisä
maksuun, taikka jos he ovat siihen ainoastaan rajoi
tetussa määrässä velvolliset, on se merkittävä lisää
mällä nimeen, edellisessä tapauksessa sanat »ilman
lisämaksuvelvollisuutta», ja jälkimäisessä tapauksessa
sanat »rajoitetulla lisämaksuvelvollisuudella»,
taikka
näiden sanojen alkukirjaimet »i. I.» ja »r. /.»
C) Kaupparekisteriin

kirjoittaminen.

Ilmoituksen osuuskunnan kirjoittamisesta kaup
parekisteriin pitää olla osuuskunnan koko hallituksen
allekirjoittama ja sen tulee sisältää:
l:si päivä, milloin osuuskunta on perusteltu, ja
milloin sen säännöt on vahvistettu;
2:ksi osuuskunnan nimi (firma);
3:ksi osuuskunnan toiminta-ala;
4:ksi osuuskunnan kotipaikka;
5:ksi ovatko jäsenet velvolliset lisämaksuun osuus
kunnan sitoumuksista, ja minkä verran;

6:ksi millä tavalla kokous kutsutaan kokoon jä
miten muut tiedonannot jäsenille toimitetaan;
7:ksi osuuskunnan hallituksena olevain toimitsi
jain nimet ja heidän kotipaikkansa; sekä
8:ksi kuka tahi kutka toimitsijoista ovat oikeu
tetut kirjoittamaan osuuskunnan toiminimen.
Ilmoitusta tulee seurata seuraavat

asiakirjat:

l:ksi se sopimuskirja, jolla osuuskunta on pe
rustettu; sekä
2:ksi se päätös, jolla säännöt on vahvistettu.
Tämä päätös on liitettävä pääkirjana.
Ilmoitus kaupparekisteriin kirjoittamisesta on
tehtävä kaupungissa maistraatille tahi järjestysoikeudelle ja maalla kruununvoudille.
Jos ilmoitus kaupparekisteriin tehdään asiamie
hen kautta, on hakijain allekirjoitukset kaupungissa
julkisen notarion ja maalla kruununnimismiehen tai
kunnallislautakunnan esimiehen oikeiksi todistettava.
Kaikki ilmoitusasiakirjat ovat annettavat kaksi
naisina, joista kuitenkin, toisen kappaleen pitää olla
kartoitetun, anomuskirjan ja valtakirjan 50 pennin ja
liitteiden 25 pennin karttamerkillä.
Ilmoituskaavoja on saatavana maistraateilta, järjestysoikeuksilta ja kruununvoudeilta. Osuuskunnan
rekisteröimisestä ei suoriteta mitään maksua.
Kaksikielisiä toiminimiä, joita on tarkoitus käyt
tää vaihtoehtoisesti, ei ole sallittu rekisteriin kirjoit
taa, ja pitää toiminimen selvästi erota muista ennen
kaupparekisteriin otetuista, vielä olemassa olevista
toiminimistä.
Ennenkuin osuuskunta on kaupparekisteriin kir
joitettu, älköön omaisuutta osuuskunnan nimeen han-
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kiltako, älköönkä sen puolesta kannettako tai vastat
tako.

Jos joku sitä ennen tekee sitoumuksen osuus

kunnan nimessä, vastatkoon siitä sitoumuksesta niin
kuin

omasta velastaan;

jos heitä on useampia, vas

tatkoot siitä kukin omasta ja toistensa puolesta.

III luku.
Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet.
A) Uusien jäsenten ottaminen
osuuskunnasta eroaminen.

osuuskuntaan

ja

Osuuskunnalla on oikeus milloin tahansa ottaa
uusia jäseniä, ja samoin on jäsenellä valta siitä erota,
jolloin

hänellä

suorittamansa

on oikeus

saada

osuusmaksu,

takaisin yritykseen

mikäli

se

voi

tapahtua

loukkaamatta saarnamiesten vaatimuksia sekä muiden
jäsenten yhtäläistä oikeutta.

Kuitenkin voi säännöissä

määrätä, ettei jäsen saa erota osuuskunnasta ennen
kuin 2 vuotta on kulunut siitä kun hän liittyi osuus
kuntaan.
Osuuskuntaan pyrkijän on annettava allekirjoit
tamansa ja kahden tunnetun ja luotettavan
todistama
kunnan

kirjallinen

jäseneksi.

jäseneksi,

Jos

katsotaan

henkilön

ilmoitus halustaan tulla osuus
osuuskunta

hän

heti

hyväksyy

osuuskuntaan

hänet
kuulu

vaksi, huolimatta siitä onko hän ja koska saanut tie
don osuuskunnan päätöksestä, ja vastaa samoin kuin
muutkin kaikista
on

hänen

siihen

sitoumuksista, mitä
ruvetessaan.

osuuskunnalla

Jäsenten

ottaminen

on osuuskunnan hallituksen asia, ellei säännöissä ole
toisin määrätty.
Jos
kunnan
kahden

jäsen

taas haluaa erota, on hänen

hallitukselle

jätettävä

tunnetun ja luotettavan

kirjallinen eroamisilmoitus.
ovat lisämaksuun
eroamisilmoitusta

henkilön

ja

todistama

Jos osuuskunnan jäsenet

velvolliset,
annettava

osuus

allekirjoittamansa

on sekä liittymis-

että

kaksi kappaletta; ja on

f

>

mainituissa tapauksissa

hallituksen toimesta eroami

sesta heti ilmoitettava paikkakunnan kruununvoudille
tahi kaupungissa

maistraatille taikka järjestysoikeu-

delle, jolloin yksi kappale eroamisilmoitusta on mu
kaan liitettävä.

Jos

eroava jäsen itse tahtoo

tämän ilmoituksen,

tehdä

niin on hän siihen oikeutettu ja

pitää hänen sitä varten pyynnöstä saada takaisin osuus
kunnan hallitukselta toinen kappale irtisanomiskirjaa,
johon

hallituksen

on

merkittävä todistus

osan saa

misesta.
Sittenkun jäsen on irtisanoutunut, on hän osuus
kunnasta vapaa siitä tilinpäätöspäivästä alkaen, joka
kahden

kuukauden

ensinnä sattuu.
joulukuun

31

kuluttua

irtisanomisen

jälkeen

Jos tilinpäätös toimitetaan vuosittain
p:nä,

on

irtisanominen

niinmuodoin

tehtävä viimeistään 31 p:nä edellä kuluvaa lokakuuta,
jos

eroava

tahtoo

olla

vapaa sitä seuraavan joulu

kuun 31 p:stä; jos eroamisilmoitus tehdään myöhem
min,

on hänen

raava vuosi.

pysyttävä

osuuskunnassa

koko seu

Jos osuuskunnan jäsenet ovat velvolliset

lisämaksuun, tulee irtisanomisen, jotta eroaminen sen
perustalla voi tapahtua, olla ilmoitettu kruununvou
dille sisäänkirjoitettavaksi.
Jos
kurssiin

osuuskunnan
taikka sen

omaisuus on luovutettu kon

pesää

osuuskunnan

purkamista

varten alettu selvittää vuoden kuluessa siitä päivästä,
jolloin jäsenen olisi eroamisilmoituksen nojalla pitänyt
erota,

on

eroamisilmoitus,

laillinen, kokonaan tehoton.
täten

on ilmoittanut

ole lisämaksuun

joka

muuten olisi

ollut

Kuitenkaan ei jäsen, joka

eroavansa, missään tapauksessa

velvollinen

sitoumuksesta, joka

on

syntynyt sen jälkeen kuin eroamisilmoitus on ilmoitettu
sisäänkirjoitettavaksi

kaupparekisteriin.

Jos jäsen kuolee, ei hänen oikeudenomistajillaan
ole valtaa, ellei säännöissä toisin ole määrätty, ruveta
vainajan

sijaan

ellei säänöissä
oikeutta,
ja

osuuskuntaan.

Perilliset

nauttivat,

toisin ole sanottu, ainoastaan samaa

kuin jos vainaja, olisi ilmoittanut eroavansa

hänen

olisi

pitänyt

osuuskunnasta

tulevana tilinpäätöspäivänä.

erota

ensin-

Jos siis jäsen on kuollut

kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen edellä, ovat
hänen

oikeudenomistajansa

velvolliset

tilinpäätöksessä

Jos jäsen

kuitenkin

oikeutetut

ja

eroamaan osuuskunnasta.

tuomioistuimen päätöksellä on julis

tettu kansalaisluottamuksen menettäneeksi, on osuus
kunnalla oikeus erottaa hänet, vaikk'ei sellaista
säännöissä
nauttii

edellytettykään.

samaa

oikeutta

olisi

Tällainen erotettu jäsen

kuin

ylempänä

on

sanottu

kuolleen jäsenen oikeudenomistajista s. o. hän eroaa
ensintulevana tilinpäätöspäivänä huolimatta

irtisano

misajasta tai siitä, kuinka kauvan ennen erottaminen
on tapahtunut.

B) Jäsenten vastuunalaisuus osuuskunnan

velasta.

Kuten jo on mainittu täytyy osuuskunnan usein
perustaa toimintansa siihen, että jäsenet paitsi osuus
maksuillaan myöskin mieskohtaisesti joko rajattomasti
tai rajoitettuun määrään saakka vastaavat osuuskun
nan velasta.
sessä

Jotta tämä asianhaara jokaisessa erityi

tapauksessa

voitaisiin

tarkoitusperää ja toimintaa

järjestää

osuuskunnan

vastaavalla tavalla, sallii

laki niiden, jotka muodostavat osuuskunnan, itse har
kita, onko heidän tarkoituksensa saavuttamiseksi täl
lainen mieskohtainen vastuunalaisuus tarpeellinen vai
eikö.

Tästä johtuu, että osuuskunnat vastuunalaisuu

teen nähden voivat olla kolmenlaisia, nimittäin:

I

l:ksi sellaisia, joissa jäsenet ovat vapaat kaikesta
mieskohtaisesta vastuunalaisuudesta ja velkojat voivat
saada maksun saatavistaan ainoastaan osuuskunnan
omista varoista;
2:ksi sellaisia, joissa jäsenet tosin mieskohtaisesti,
mutta ainoastaan vissiin säännöissä määrättyyn mää
rään saakka vastaavat osuuskunnan sitoumuksista; sekä
3:ksi sellaisia, joissa jäsenet rajattomasti ovat
vastuunalaiset osuuskunnan velasta ja muista sitou
muksista.
Kuitenkaan ei rajoitettu eikä rajatonkaan vastuun
alaisuus ole vastuunalaisuutta ensi kädessä, vaan ne
sisältävät ainoastaan velvollisuuden täyttää vajaus
sellaisissa tapauksissa, jolloin saamamiehet eivät osuus
kunnan varoista saa täyttä maksua. Vastuunalaisuus
on tosin kaikkiyhteinen, mutta ei kuitenkaan ensi
kädessä. Päinvastoin voidaan yksityiseltä jäsenellä
suorastaan vaatia ainoastaan sen verran kuin vajauk
sesta lulee hänen osalleen sen osuuden mukaan las
kettuna, mikä hänellä on osuuskunnassa, ja ainoas
taan siinä tapauksessa, ettei yksi tai useammat jäsenet
voi maksaa osaansa vajauksesta, on muiden jäsenten
velvollisuus suorittaa näiden osat; näissäkin tapauk
sissa tapahtuu suoritus suhteellisesti jäsenien osuuk
sien mukaan. Lopuksi seuraa tästä, etteivät osuus
kunnan saamamiehet milloinkaan ole oikeutetut suo
rastaan kääntymään osuuskunnan yksityisten . jä
senten puoleen eikä lain kautta hakemaan heiltä
ulos saataviaan.
Osuuskunnan jäsenten mieskohtainen vastuun
alaisuus on siis aina ainoastaan lisämaksuvelvollisuutta,
johon jäsenet ovat velvoitetut vasta silloin, kun osuuskunnan varat ovat luovutetut konkurssiin eikä osuus-

kunnan varat riitä velkojen maksamiseen. Tähän ei
kuitenkaan vaadita, että lopputili konkurssissa on
tapahtunut. Vajaus katsotaan olevan olemassa niin
pian kuin konkurssipesän varma omaisuus s. o. sen
varmat saatavat ja muut riidattomat varat ovat rahaksi
muutetut ja ehdotus niiden jakamiseksi velkojille on
laadittu, jolleivät saamamiehet tämän ehdotuksen mu
kaan saa täyttä maksua; ja on jäsenten heidän Ä l 
lillään toimitetun osittelun mukaan täytettävä ne mää
rät, jotka velkojain saatavista vielä jäävät suoritta
matta. Vasta tässä kohdassa on ero rajoitetun ja
rajoittamattoman vastuunalaisuuden välillä. Viimeksi
mainitussa tapauksessa on jokainen jäsen velvollinen
maksamaan vajaus-osuutensa koko määrän. Jos vas
tuunalaisuus on rajoitettu, ei jäseneltä saa ulosottaa
hänen säännöissä määrättyä lisämaksuvelvollisuuttaan
suurempaa määrää, vaikkakin vajauksen osittelun
mukaan kunkin jäsenen osalle suurempi määrä tulisi
kin. Jos otaksutaan esimerkiksi, että se summa, jonka
osuuskunnan jäsenten pitäisi täyttää, on 500 markkaa,
ja jäseniä on 20, joista kullakin on yksi osuus, niin
tulisi kunkin jäsenen osalle vajauksesta 25 markkaa;
mutta siitä huolimatta voidaan, jos jäsenten lisä
maksuvelvollisuus on rajoitettu 20 markkaan, ulos
ottaa kultakin jäsenellä ainoastaan viimeksi mainittu
summa. Lisämaksuvelvollisuuden saattavat osuus
kunnan jäseniä vastaan voimaan sen konkurssipesän
toimitsijamiehel. Tätä tarkoitusta varten on heidän
ensin laadittava suunnitelma sen velkamäärän osittelua
varten, joka jäsenten on maksettava. Sanottu määrä
käy, kulen j o on mainittu, selville ehdotuksesta niiden
varojen jakamiseksi, jotka ovat kertyneet konkurssi-
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pesän varmojen saatavien perimisen ja sen muun rii
dattoman omaisuudeii rahaksimuuttamisen kautta. Jotta
ei kuitenkaan yhden tai toisen jäsenen kykenemättö
myys

aivan

jäännöksen

täydellisesti
uutta

suorittaa lisämaksua tekisi

osittelua

tarpeelliseksi, on sanottu

määrä asianhaarain mukaan lisättävä, kuitenkin enin
tään

neljänneksellä.

Täten

saatu

summa

ositetaan

kaikkien osuuskunnan jäsenten suoritettavaksi kunkin
osuuden mukaan osuuskunnassa, jonka jälkeen ositteluohjelmaan

merkitään, kuinka paljon kunkin jäsenen

on osuuskunnalle maksettava.
ohjelma

ynnä

Täten laadittu osittelu-

se jakoehdotus, johon ositteluohjelma

perustuu, ovat sitten asetettavat nähtäviksi asianmukai
sesti

kuulutetussa velkojain ja osuuskunnan jäsenten

yhteisessä kokouksessa. Jos joku tahtoo moittia ositteluohjelmaa, niin on se tehtävä konkurssipesän toimitsijamiehille

annetun haasteen nojalla paikkakunnan ali

oikeudessa

ja on tällainen haaste annettava tiedoksi

toimitsijamiehille kolmessakymmenessä päivässä ylläminitun kokouksen jälkeen.
Sittenkun

ositteluohjelma

on ollut esille asetet

tuna, kehottavat konkurssipesän toimitsijat, sillä tavalla
kuin tiedonannot sääntöjen mukaan jäsenille ovat toi
mitettavat, osuuskunnan jäseniä kolmessakymmenessä
päivässä suorittamaan kukin sen määrän, joka ositteluohjelmassa on merkitty hänen maksettavakseen.

Jos

joku tai jotkut laiminlyövät maksuvelvollisuutensa, on
toimitsijamiehillä

ilman muuta oikeus pyytää asian

omaista ulosottomiestä toimittamaan ulosotto laimin
lyöneiltä ja myömään ulosotettu omaisuus, vaikkakin
osittelusta mahdollisesti olisi tehty moite tuomioistui
messa; mutta jos oikeudenkäynti osittelun moittimi
sesta on vireille pantu, saavat toimitsijamiehet ainoas-

taan

panttia tai takuuta vastaan ulosottomieheltä nos

taa sen, mitä ulosotetun tavaran myymisen kautta on
kertynyt.
Jos toimitetun ulosottoyrityksen taikka ulosotto
miehen

antaman todistuksen mukaan yhdeltä taikka

useammalta jäseneltä

ei

heti

voida ulossaada, mitä

heidän ositteluohjelman mukaan olisi pitänyt maksaa,
ositellaan

edelleen

puuttuva

määrä muiden jäsenten

maksettavaksi, ja menetellään sitten samoin kuin ensimäisessäkin

osittelussa,

paitsi

ettei

tätä jälkimäistä

ositteluohjelmaa tarvitse asettaa esille missään kokouk
sessa.

C) Jäsenen osuusmaksut ja oikeus niiden takaisin
saamiseen.
Jokaisessa
jollakin

ilmoitettava.
suksi.

osuuskunnassa

ovat jäsenet osallisia

rahamäärällä, jonka suuruus on säännöissä
Tätä rahamäärää kutsutaan osuusmak

Ei mikään estä sallimasta jäsenen ottaa osaa

osuuskuntaan useammalla osuusmaksulla.

Sen, joka

suorittaa yhden osuusmaksun, sanotaan siten hankki
van itselleen yhden osuuden, sillä, joka on suorittanut
kaksi, on kaksi osuutta j . n. e.
Ei ole välttämätöntä että osuusmaksut maksetaan
yhdellä kertaa tai että ne edes kokonaan suoritetaan
käteisessä rahassa.

Säännöissä voidaan määrätä, että

ainoastaan joku osa kustakin osuusmaksusta, kuiten
kaan ei

vähemmän

kuin

mällä sisäänmaksulla.
malla

talteen

jäsenelle

puoli,

suoritetaan välittö

Jäännös voidaan kerätä pane
tulevaa

voittoa.

Mutta niin

kauvan kuin jäsenen osuusmaksu ei ole täyteen mää
räänsä

suoritettu,

ön vähintäin puolet hänen voitto-

osuudestaan siihen pantava siksi, kunnes se on täysin
suoritettu.
Jäsen, joka ilmoittaa eroavansa tai eroitetaan,
saa vuoden kuluttua siitä tilinpäätöspäivästä, jona hän
on osuuskunnasta eronnut, ulos suorittamansa osuus
maksun, mikäli osuuskunnan varat tilinpäätöksen mu
kaan siihen riittävät vararahastoon ryhtymättä ja mui
den jäsenten yhtäläistä oikeutta loukkaamatta. Jos
on esimerkiksi kymmenjäseninen osuuskunta, jossa
jäsenillä yhteensä on 20 liikeosuutta, joita kutakin
vastaa 100 markan suuruinen osuusmaksu, niin on
osuuspääoma 2,000 markkaa. Jos nyt joku jäsen,
jolla on kolme osuutta ja niinmuodoin on suorittanut
kolme sadan markan osuusmaksua eli sisäänmaksanut
kaikkiaan 300 markkaa, tahtoo erota, saa hän, jos
osuuskunnan koko osuuspääoma ou tallella, takaisin
koko summan 300 markkaa; mutta jos osuuspääoma
tilinpäätöksen mukaan havaitaan olevan ainoastaan
1,500 markkaa, täytyy eroavan tyytyä ainoastaan kol
meen neljäsosaan osuusmaksujensa yhteenlasketusta
summasta eli 225 markkaan.
Sama oikeus osuusmaksun takaisin saantiin kuin
eroavalla jäsenellä on myös kuolleen jäsenen kuolin
pesällä.
Jos jäsenen osuus ulosmittauksen kautta taikka
muulla tavalla on siirtynyt toiselle ja jos tätä jälki
mäistä ei ilmoitettaessa hyväksytä jäseneksi, taikka
jos hän ei tahdo ruveta osuuskuntaan, on hänellä sama
oikeus eroamisilmoituksen tekemiseen ja osuusmak
sun takaisin saamiseen kuin luovuttajallakin oli, mutta
muita osuuskunnan jäsenyydestä johtuvia oikeuksia
hän ei saa. Sen henkilön eroamisilmoitus tai hyväk
sytty jäseneksi-ilmoitus, jolle luovutus on tehty, käy

myös luovuttajan eroamisilmoituksesta, ja toiselta puo
len on luovuttajalla oikeus tehdä eroamisilmoitus kir
jallisesti, jolloin se käy eroamisilmoituksesta sekä hä
neen itseensä että siihen nähden, kenelle luovutus on
tehty.
sekä

Jos jäsenet

ovat lisämaksuun velvolliset,

viimeksi mainitun

ilmoitusta

että

on

pääsyilmoitusta tai eroamis

luovuttajan

ilmoitusta

tapahtuneesta

luovutuksesta annettava kaksi kappaletta.
Osuuskunnan
roista jäsenelle
joutuneen
jolloin

olemassa-olon

voitto-osuuden,

jäsen

aikana ei sen va

saa jakaa muuta kuin maksettavaksi
eroaa

paitsi

niissä tapauksissa,

eroamisilmoituksen,

eroittamisen tai luovutuksen perusteella.

kuoleman,
Jäsenen vel

kaa osuuskunnalle ei myöskään saa kuitata sitä vas
taan,

mitä

suoritettu.

hänen
Jos

osuuskunnan
vähentynyt,

osuusmaksunsa

jäsenen

liikkeestä
ei

suorittama
syntyneen

voitto-osuutta

täyttämiseksi

on

osuusmaksu

on

tappion johdosta

saa jakaa,

ennenkuin

osuusmaksu on entiseen määräänsä kohonnut.
Vaikka säännöissä olisikin kielto ettei jäsen saa
erota, ei tällainen määräys ole tehokas.
myöskin jäsenten

keskinäiset

Samoin ovat

sopimukset

siitä, että

jotkut jäsenet olisivat vapaat ennen heidän liittymis
tään syntyneiden velkojen vastuunalaisuudesta, mitättö
miä, jos jäsenet sääntöjen mukaan yleensä ovat lisä
maksuun velvolliset.

D) Osuuskunnan

pääoma.

Kun osuuskuntia pääasiallisessti käyttänevät hy
väkseen vähävaraiset, niin on myönnetty oikeus osuus
kunnan säännöissä

vapaasti

määrätä, kuinka suuria

jäsenten osuusmaksut ovat olevat ja kuinka ne ovat

suoritettavat.

Mutta

koska

se osa osuuskunnan va

roista, jonka muodostavat osuusmaksut, saattaa olla
alituisten

vaihtelujen

alainen sen johdosta että jäse

nillä on vapaa valta erota ja silloin ottaa ulos osuus
maksunsa, on käynyt välttämättömäksi erottaa toisis
taan

kaksi

lajia

osuuskunnan

pääomaa,

nimittäin:

osuusmaksiirahasto, jonka suuruus riippuu jäsenluvusta
ja niinmuodoin on vaihteleva, sekä
kootaan pääasiallisesti

vararahasto,

vaihtele samalla tavalla kuin jäsenluku.
rahasto

ei

koskaan

joka

siirtämällä siihen voittoa eikä

voi

Osuusmaksu-

kohota suoritettujen osuus

maksujen summaa suuremmaksi, mutta saattaa kyllä
olla pienempi, jos osuuskunnan toiminta on tuottanut
tappiota. Osakeyhtiössä käytetään ensiksi vararahastoa
syntyneen

tappion

korvaamiseen, ja sen siis täytyy

olla kokonaan kulutettu, ennenkuin mitään osaa osake
pääomasta

voidaan

siihen käyttää.

Sitä vastoin on

asianlaita osuuskunnassa aivan päinvastainen.
kun

nimittäin

arvosta

on

osuuskunnan

vähennetty

Sitten-

varain yhteenlasketusta

mahdollisesti

löytyvä

on ylijäämä ensi sijassa laskettava edellisen

velka,

tilinpää

töksen näyttämän vararahaston osaksi ja vasta sittenkun
Jos

tämä
on

on

tullut

täytetty,

osuusmaksurahaston

kädessä osuusmaksurahastoa.
taa jäsenen
keimman

osaksi.

tappiota, kohtaa se niinmuodoin ensi
Juuri tästä syystä osot-

suorittama osuusmaksu ainoastaan kor

määrän, jonka

hän

erotessaan osuuskun

nasta voi saada takasin, mutta ei suinkaan aina sitä
määrää, joka hänen todellisuudessa tulee saada takai
sin.

T ä m ä riippuu nimittäin kokonaan osuusmaksu-

rahaston jäljelläolevasta määrästä, ja hän saa ainoas
taan sen, mitä jaettaessa sanottu määrä kaikkien suoritettujan

osuusmaksujen kesken tulee hänen suoritta-

mansa osuusmaksun osalle, huolimatta siitä, että vara
rahasto

tekisi

maksun

mahdolliseksi maksaa takaisin osuus

täydellisesti.

Sitävastoin

on

osuusmaksu-

rahasto siinä suhteessa yhtäläinen kuin osakepääoma
osakeyhtiössä,
kunnan
ei

että,

jos

toiminnassa

nouse

jo

osuusmaksurahasto

syntyneiden

suoritettujen

tappioiden

osuusmaksujen

osuus
tähden

määrään,

jäsenelle ei saa jakaa voitto-osuutta, vaan on se siir
rettävä

hänen

osuusmaksunsa täyttämiseksi, kunnes

tämä nousee entiseen määräänsä.
Vararahasto taas on osuuskunnan koko olemas
saolon aikana jakamaton, ja eroava jäsen ei saa takaisin
mitään siitä määrästä, jolla hän on vararahastoa lisän
nyt.

Vararahasto on välttämättä muodostettava, vaik

kakin säännöissä vapaasti saadaan määrätä sen suu
ruus ja kokoamistapa.

Kuitenkin on sellainen rajoitus

tehty, että vähintäin kymmenesosa tilinpäätöksen osoit
tamasta voitosta on siirrettävä vararahastoon kunnes
tämä

on

Koska

noussut

ne

jäsenet,

säännöissä
jotka

säädettyyn

ensiksi

määrään.

osuuskunnan

ovat

perustaneet, tavallisesti ovat saaneet kantaa raskaim
man taakan vastuunvaarasta, vaivoista ja kieltäymyk
sistä, kun sitävastoin ne, jotka myöhemmin ovat yhty
neet, yrityksen jo päästyä täyteen vauhtiin, nauttivat
siitä

ainoastaan

etuja,

sekä

kun yleensä kaikki ne,

jotka pitemmän aikaa ovat olleet jäseninä, ovat olleet
pakotettuja ottamaan osaa vararahaston kokoamiseen,
niin on kohtuullista ja yleensä tapanakin, että sään
nöissä määrätään, että uudet jäsenet, paitsi vaadittavaa
osuusmaksua, lisäksi suorittavat erityisen sisäänpääsy
maksun,
maksun
mutta

joka

menee

suuruus voi

vararahastoon.

Sisäänpääsy

olla kerta kaikkiaan määrätty,

tarkoituksenmukaisempaa

on määrätä ainoas-

\

taan alin ja ylin määrä ja jättää kokouksen vuosittain
lähemmin päätettäväksi sisäänpääsymaksusta, niin että
se aina säädettyyn ylimpään määrään saakka, jota ei
pidä aivan suureksi asettaa, vastaa sitä summaa, mikä
jäljelläolevasta vararahastoon siirretystä voitosta ja
aikaisemmista sisäänpääsymaksuista tulee silloisten
jäsenten osuusmaksujen osalle. Tällaiset sisäänpääsy
maksut ovat sitäpaitsi hyödyllisenä esteenä jäsenluvun
oikullisille ja edeltäkäsin arvaamattomille vaihteluille.

IV luku.
Osuuskunnan rakenne.
A) Hallitus.
Kullakin osuuskunnalla tulee olla hallitus, joka
edustaa osuuskuntaa sekä kolmatta miestä että osuus
kunnan jokaista yksityistä jäsentä vastaan.

Hallituksen

voi muodostaa joko yksi tai useampi henkilö, jotka
silloin ovat osuuskunnan toimitsijoita.
Hallituksen asuinpaikkana on osuuskunnan sään
nöissä ilmoitettu kotipaikka.

Ainakin enemmistön sen

jäsenistä tulee olla Suomen kansalaisia.
Osuuskunnan säännöissä

voidaan määrätä, että

yksi tai useammat toimitsijoista ilman toisten myötä
vaikutusta

saavat

toimia

osuuskunnan

puolesta

tai

että toimitsijat saavat jollekulle keskuudestaan taikka
muulle

henkilölle

antaa

toimeksi

juoksevain

asiain

hoitamisen taikka muuten määrätyn osan hallinnosta.
Ilman

tällaista

määräystä

on

kaikkien

toimitsijain

myötävaikutus välttämätön sellaisen toimen pätevyy
delle,

johon

osuuskunnan

puolesta

ryhdytään

eikä

myöskään mitään osaa hallintoa voida toiselle henki
lölle toimeksi antaa.
Osuuskunnan hallituksen tulee kantaa ja vastata
sen puolesta sekä hoitaa kaikki osuuskunnan toimin
taan kuuluvat hallintotehtävät, joita varten sääntöjen
mukaan

ei

erityistä

valtuutusta

tarvita

kuin

myös

kutsua kokoon yleinen kokous.
Haaste
katsotaan

tai

tulleen

muu julkisen
hallituksen

viranomaisen

käsky

tiedoksi, kun joku sen

1

jäsenistä (toimitsijoista) on laillisessa järjestyksessä
saanut siitä osan.
Hallitus ei saa muuten kuin osuuskunnan jäsen
ten erityisen kokouksessa tehdyn päätöksen nojalla
myöntää kiinnitystä osuuskunnan kiinteään omai
suuteen.
Toimitsijat ovat velvolliset pitämään huolta sellai
sesta kirjanpidosta kuin osuuskunnan toiminta vaatii.
Kirjojen tulee olla siten laaditut, että kaikki osuus
kunnan liiketoimet ja sen tila niistä selvästi käy ilmi.
Erittäin pitää myös kaikki osuuskunnalle saapuneet
kirjeet ja jäljennökset lähetetyistä kirjeistä asianmukai
sesti järjestettyinä säilytettämän. Jokaiselta toiminta
vuodelta on tehtävä tilinpäätös, joka näyttää osuus
kunnan varat (aktiva) ja velat (passiva) vuoden lopussa
sekä vuoden kuluessa toiminnasta johtuneen voiton
tai tappion. Varojen joukkoon saa tässä merkitä
ainoastaan sellaiset, jotka voidaan katsoa varmoiksi;
eikä niitä saa laskea suuremman arvoisiksi kuin mikä
niille siihen aikaan kohtuuden mukaan on pantava.
Velkojen joukkoon on otettava ei ainoastaan osuus
kunnan velka vaan myös vararahasto ja osuusmaksupääoma.
Toimitsijat ovat velvolliset kaupparekisteriin kir
joitettavaksi ilmoittamaan osuuskunnan hallitus sekä
siinä tapahtuvat muutokset.
Osuuskunnan jäsenistä on hallituksen huolen
pidosta pidettävä numero- ja aikajärjestyksessä jat
kuvaa luetteloa, johon heti on merkittävä uuden jäse
nen ottaminen osuuskuntaan sekä jäsenen eroamis
ilmoitus ja eroaminen siitä. Tästä luettelosta on jokai
sella oikeus pyynnöstä saada ote.

Jos osuuskunnan jäsenet ovat lisämaksuun velvol
liset,

on

hallitus

vuosittain

velvollinen

sitäpaitsi

pitämään ja

tammikuun kuluessa paikkakunnan kruu

nunvoudille tahi, kaupungissa, maistraatille tai järjestysoikeudelle

antamaan koko hallituksen

allekirjoit

taman, aakkosjärjestyksessä laaditun luettelon osuus
kunnan kaikista jäsenistä edellisen vuoden päättyessä
ynnä toisen kappaleen edellisenä vuonna tapahtuneista
ja hyväksytyistä jäsenilmoituksista.
ilmoitus,

osuuskunnasta

Jäsenen eroamis

erottaminen

ja

kuoleman

kautta eroaminen on hallituksen heti sanotulle viran
omaiselle

ilmoitettava

sisäänkirjoitettavaksi,

jolloin

ensiksimainitussa tapauksessa eroamisilmoituskirja on
liitettävä; kuten ennen on mainittu, on asianomaisella
itsellä lupa tehdä sellainen ilmoitus.
Sekä
lähettää

hallitus

että

ilmoituksen

osuuskunnan

ja

äsken

jäsen

mainitun

saavat

luettelon

asianomaiselle viranomaiselle postin kautta.
Jos toimitsija

kuolee tai eroaa eikä toista hen

kilöä ole valittu hänen sijaansa, niin on tuomioistuin,
taikka,

maalla,

osuuskunnan

tuomari joko

jäsenen

taikka

toisen
jonkun

toimitsijan
sen

tai

velkojan

pyynnöstä

velvollinen määräämään sopivan henkilön

hoitamaan

tointa, kunnes uuden toimitsijan vaali on

tapahtunut.
sellainen
tämä

Muiden toimitsijain velvollisuus on tehdä

ilmoitus; jos

eronneen

hänen

jäsenen

perillistensä

ei

ole

toista

toimitsijaa, on

taikka, jos hän on kuollut,

tai muiden toimitsijan pesänosal-

listen velvollisuutena.
Jos

osuuskunnan jäsenten

lukumäärä vähenee

alle viiden eikä sitä senjälkeen jälleen kuudessa kuu
kaudessa
tuksen

saada viideksi tai useammaksi, tulee halli

viipymättä

ryhtyä toimiin osuuskunnan pur-

•

Itämiseksi. Jos se jätetään tekemättä saavat ne, jotka
asian tietäen menevät osuuskunnan nimessä sitou
mukseen, vastata siitä sitoumuksesta mieskohtaisesti
kukin omasta ja toistensa puolesta.
Jos osuuskunta on pakotettu lakkauttamaan mak
sunsa tai jos osuuskunnan varoja ja velkoja verrat
taessa tai muutoin käy selville, että varat eivät vastaa
velkoja, on toimitsijain velvollisuus heti luovuttaa
osuuskunnan omaisuus konkurssiin.
Toimitsija vastaa täydelleen siitä vahingosta,
jonka hänen huolimattomuutensa taikka lakia tahi
sääntöjä vastaan sotiva toimensa osuuskunnan asioissa
on osuuskunnalle tuottanut. Jos vahinko on useam
pani tuottama, ovat he velvolliset kukin omasta ja
toistensa puolesta vastaamaan sen korvaamisesta.
Muuten tulee toimitsijain lain ja osuuskunnan
sääntöjen sekä osuuskunnan jäsenten osotusten mukaan
kaikella ahkeruudella ja huolella hoitaa osuuskunnan
asioita.
Jos toimitsijat havaitsevat osuuskunnan jäsenten
tekemän päätöksen sotivan lakia vastaan tai ettei se
muuten ole asianmukaisella tavalla syntynyt, tulee hei
dän heti tästä antaa kokoukselle tieto. Ellei kokous
peruuta sellaista päätöstä ja ellei päätös ole sitä laatua,
että kokouksella on valta sitä tehdä, saakoot toimit
sijat kokouksessa luopua toimestansa.
Toimitsija saatetaan milloin tahansa kokouksen
päätöksellä toimestaan erottaa, mutta hänen tulee
saada nauttia määrätty palkkio koko siltä ajalta, joksi
hän on otettu, ellei oikeus toisin päätä.
Kun toimitsija eroaa tahi toimestaan erotetaan,
pitää kokouksessa läsnäolevien osuuskunnan jäsenten
ryhtyä toimenpiteeseen osuuskunnan asioiden hoita3

miseksi, kunnes uusi kokous voipi, asianmukaisen
kutsumuksen mukaan, kokoontua toimitsijaa eronneen
sijaan valitsemaan.
Päätös, jonka kautta vastuunvapaus on toimitsi
jalle myönnetty, on tehoton osuuskunnan velkojia vas
taan, jos sen omaisuus luovutetaan konkurssiin vuo
den kuluessa sen jälkeen ja kanne hänen tilinteostaan
tehdään kuukauden kuluessa valvontapäivästä.
B) Osuuskunnan

kokous.

Jäsenten päättämisoikeutta osuuskunnan asioissa
käyttävät asianmukaisesti kuulutetussa kokouksessa
ne jäsenet, jotka siinä ovat läsnä. Muulla tavalla kuin
kokouksessa ei osuuskunnan jäsen voi ottaa osaa
osuuskunnan toimintaa koskevaan päätökseen.
Kokouksen avaa osuuskunnan hallituksen pu
heenjohtaja, kehottaen läsnäolevia valitsemaan kokouk
selle puheenjohtajan.
Sitten kun puheenjohtaja on
valittu, toimittaa tämä jonkun kirjoittamaan pöytä
kirjan, minkä jälkeen ensiksi katsotaan, että kokous
on laillisesti kuulutettu.
Pöytäkirjan tulee osottaa,
mitkä jäsenet ovat kokouksessa läsnä ja siinä tehdyt
päätökset. Alkuperäinen pöytäkirja on vähintäin kah
den kokouksessa läsnäolleen ja siihen valitun jäsenen
tarkastettava ja oikeaksi todistettava.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä valta läsnäolla ja käyltää äänioikeutta; kuitenkaan jäsen ei saa
ottaa osaa sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa
hänen yksityinen etunsa ja osuuskunnan etu ovat
vastakkain eikä hallituksen jäsen niinmuodoin saa
ottaa osaa tilintarkastajain vaaliin. Edusmiehyyden
alaisen jäsenen äänestysoikeutta käyttää edusmies,

huolimatta siitä, onko tämä edusmies itse osuuskun
nan jäsen vai ei.
Kullakin jäsenellä on kokouksessa, katsomatta
hänen omistamiensa osuuksien lukumäärään, ainoas
taan yksi ääni.
Ellei säännöissä ole toisin määrätty,
a) ei äänestysoikeutta saa asiamiehen kautta
käyttää;
b) äänten tasan sattuessa vaali ratkaistaan ar
valla, mutta muissa kysymyksissä tulee voimaan se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt;
c) ei saa tehdä sääntöjen muutosta, joka suora
naisesti koskee jäsenen osuutta osuuskunnan omai
suuteen tai oikeutta voittoon;
dj päätökseen, joka tarkottaa muunkaltaista muu
tosta sääntöihin taikka osuuskunnan purkamista ilman
lain määräämää syytä, vaaditaan, että sen hyväksi
annetut äänet vastaavat vähintäin kolmea neljäsosaa
kokoukseen osaa ottavain jäsenten koko äänimäärästä,
ja että toinen kokous samalla äänten enemmistöllä
hyväksyy päätöksen.
Osuuskuntaa, jonka jäsenet ovat lisämaksuun
velvolliset, ei saa toiseen osuuskuntaan liittää, eikä
sen tarkoitusta olennaisesti muuttaa tai sen toimintaa
yli sen ajan, joksi osuuskunta on perustettu, jatkaa,
elleivät kaikki jäsenet ole siihen kirjallisesti suostu
neet. Osuuskunnan jäseniä ei myöskään ilman sel
laista suostumusta voi velvoittaa suorittamaan suu
rempaa osuusmaksua tai heidän vastuunalaisuuttaan
muutoin koventaa.
Jos säännöissä on jonkun päätöksen pätevyy
den ehdoksi määrätty, että toinen kokous sen hyväk
syy, niin sitä on noudatettava.
•

Kokouksen päätös sääntöjen muuttamisesta ei
ole tehollinen, ennenkun on hankittu vahvistus muu
tokselle ja se on kaupparekisteriin kirjoitettu.
Jos muutoksen kautta jäsenten osuusmaksua vä
hennetään, vararahastosta jaetaan osuutta tai osuus
kunta liitetään toiseen osuuskuntaan, pitää vuosi
haaste osuuskunnan
saamamiehille haettaman ja
kaikki velka maksettaman, ennenkuin muutos pan
naan toimeen.
Paitsi uuden kokouksen kutsumisesta ei osuus
kunnan kokouksessa saa tehdä päätöstä muista asioista
kuin niistä, jotka lain tahi osuuskunnan sääntöjen mu
kaan ovat kokouksessa käsiteltävät tahi jotka kutsu
muksessa ovat erittäin mainitut.
Yksinomaan varsinaisen kokouksen tulee:
1) vahvistaa
vuodelta;

kirjanpäätös

edelliseltä toiminta

2) päättää siitä toimenpiteestä, johon hallituksen
vuoden kuluessa pitämä hallinto ja siitä tehty tili
antaa aihetta;
3) valita uusia toimitsijoita eroavien sijaan;
4) valita henkilöitä tarkastamaan osuuskunnan
asioiden hallintoa ja tilejä kuluvalta toimintavuodelta
lai siltä ajalta, jonka säännöt määräävät.
Jos erityinen valvonta- eli hallintoneuvosto on
asetettu, voi tälle uskoa uusien jäsenien valitsemisen
hallitukseen, jos säännöt sen myöntävät.
Päätöstä kirjanpäätöksen vahvistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä hallitukselle ei millään
ehdolla saa tehdä ennenkuin tarkastajain kertomus
osuuskunnan toiminnasta edellisenä vuonna ja sen
tilasta vuoden lopussa on kokoukselle annettu.

Jos päätös kokouksessa on tehty vastoin lakia
tahi osuuskunnan sääntöjä, on sellainen päätös teho
ton jäsentä vastaan, joka on sitä vastustanut tai muu
ten ei ole ollut siinä osallisena. Hänellä on senvuoksi oikeus osaksi laillisessa järjestyksessä hankkia
kielto sellaisen päätöksen toimeenpanoa vastaan, osaksi
tehdä kanne päätöksen ja siihen perustetun toimen
piteen kumoamisesta taikka, jos se enää ei voi ta
pahtua, siitä korvauksesta, joka on yhtiölle tuleva
toimenpiteen tuottamasta vahingosta. Tätä kannetta
ajetaan osuuskuntaa vastaan ja jos korvausta vaadi
taan, samalla kaikkia päätöksessä osallisia jäseniä ja
toimitsijoita vastaun mieskohtaisesti. Tällaisen kan
teen pitää hänen nostaa viimeistään vuoden kuluessa
sen jälkeen kun valituksen alainen päätös on täytän
töön pantu, jos hän tahtoo estää päätöksen pääse
mästä voimaan ja sitovaksi häntä vastaan. Tämä ei
kuitenkaan koske päätöstä laittomasta voiton jakami
sesta, jossa tapauksessa oikeus korvauskanteeseen lak
kaa ainoastaan yleisen velka-asioiden vanhentumis
ajan ( 1 0 vuoden) loppuun kuluttua. — Jos päätöksen
laittomuus riippuu ainoastaan siitä, että se ei ole tehty
oikeassa järjestyksessä, ei jäsen kuitenkaan saa ajaa
kannetta sen kumoamisesta, vaan ainoastaan vaatia
uuden kokouksen kokoonkutsumista asian tutkimista
varten.
Jos osuuskunnan olemassaolon aikana sen va
roja laittomasti on jaettu jäsenelle yli maksettavaksi
joutuneen voitto-osuuden tai jos jäsenen velka osuus
kunnalle on kuitattu sitä vastaan, mitä hänen osuus
maksunsa täyttämiseksi on suoritettu, ja jos tämän
kautta syntynyttä vajausta ei näytetä j o suoritetun,
ovat kaikki jäsenet, jotka ovat olleet tätä päättämässä,

kukin omasta ja toistensa puolesta velvolliset takaisin
maksamaan
määrän

osuuskunnalta

ynnä

sille

kuuden

siten

hukkaanmenneen

prosentin koron ja kor

vaamaan muun tämän toimenpiteen kautta syntyneen
vahingon.
Vissiä ilmoitettua asiaa
jäsenillä, jotka yhteensä

varten on osuuskunnan

muodostavat kymmenennen

osan sen koko jäsenluvusta, oikeus pyytää kokouksen
kokoonkutsumista.

Jos osuuskunnan hallitus kieltäy

tyy noudattamasta tällaista pyyntöä, on ulosotonhal
tijalla

valta

oikeuttaa jäsen itse kutsumaan kokous

kokoon.

C).

Yhteistoiminta osuuskuntien

Kaikissa
syt

maissa, joissa osuustoiminta on pääs

suuremmassa

hyödylliseksi

kesken.

mitassa

käytäntöön,

on

havaittu

koettaa ylläpitää yhteyttä ja yhteistoi

mintaa eri osuuskuntien kesken, minkävuoksi osuus
kunnat tavallisesti ovat keskenään perustaneet liittoja
liikeyhteyden välittämiseksi, neuvotelleet tarkoituksen
mukaisimmasta tavasta yhteisten etujen edistämiseksi
ja erittäinkin pitäneet ja palkanneet yhteisiä neuvojia
ja tarkastajia.
osuuskuntien

Tämän vuoksi sallii myös Suomen laki
työskennellä yhteisesti toistensa kanssa

edistääksensä toimintansa tarkoituksenmukaista hoitoa
ynnä hallinnon ja tililaskujen

asianmukaista tarkas

tusta sekä saadakseen aikaan ostoja ja myyntejä yh
teiseen laskuun.

V luku.

Osuuskunnan purkaminen.
Osuuskunta voidaan purkaa
a) jäsenten päätöksen kaulia, lain ja osuuskun
nan sääntöjen mukaan;
b) säännöissä osuuskunnan olemassaololle mää
rätyn ajan loppuunkulumisen kautta tai sen kautta,
että muut siinä suhteessa määrätyt ehdot ovat tulleet
täytetyiksi;
c) konkurssimenettelyn kautta.
Jos osuuskunta puretaan ilman konkurssia, on
ensiksi vuosihaaste sen velkojille luomioistuimessa
haettava ja kaikki sen velat makseltavat. Sittenkun
velka on maksettu saavat jäsenet säästöstä, mikäli
sitä riittää, -— niinmuodoin tässä tapauksessa myös
vararahastosta — kukin, mitä he osuusmaksuina osuus
kuntaan ovat suorittaneet. Jos vielä sen jälkeen on
säästöä, jaetaan tämä sen perusteen mukaan, jonka
säännöt siinä suhteessa määräävät. Jos kuitenkin
säännöt osuuskunnan purkamisen varalta säätävät yli
jäämän käyttämisestä johonkin erityiseen tarkoituk
seen, voi sama kokous, joka päättää osuuskunnan
purettavaksi, myös määrätä, että ylijäämän suhteen
on meneteltävä säännöissä edellytetyllä tavalla, johon
päätökseen vaaditaan ainoastaan yksinkertainen ään
ten enemmistö. Tällainen päätös on toiselta puolen
välttämätön, jotta ylijäämää voidaan käyttää tällä ta
valla, koska sääntöjen määräys yksinään ei voi antaa
kellekään osuuskunnan ulkopuolella olevalle oikeutta
sen — se on sen jäsenten — varoihin ja luovuttaa
niitä jäseniltä.

VI luku.

Käytännöllisiä ohjeita.
1) Osuuskuntaa perustettaessa huomioonotettavaa.
Kun syntyy kysymys osuuskunnan perustami
sesta jotakin vissiä tarkoitusta varten, pitää hanketta
harrastavien henkilöiden keskenään sopia kokouksen
pitämisestä määrätyllä paikalla ja määräaikana asian
harkitsemista varten. ' Myös yksityinen henkilö voi
panna asian alkuun kutsumalla määrätylle paikalle
ja määräajaksi kokoon muita, joiden hän otaksuu
olevan halukkaita liittymään osuuskuntaan. Jos ko
kouksen osanottajia on suurempi määrä, näyttää tar
koituksenmukaisimmalla, että ensiksi valitaan puheen
johtaja ja jotakuta henkilöä kehotetaan kirjoittamaan
pöytäkirja, johon pääkohdat keskustelujen tuloksista
merkitään.
Keskustelujen perustukseksi on pantava valmis
ehdotus sellaisen osuuskunnan yhtiösopimukseksi,
jolla oh sama tarkoitus kuin puheenaolevalla. Tällai
sia ehdotuksia, jotka sisältävät tarkasti punnittuja
ehdotuksia säännöiksi, on Pellervon toimesta j o laa
dittu muutamia osuuskunnan lajeja varten ja löytyvät
sen julkaisuissa ja lähimmässä tulevaisuudessa tulee
sellaisia edelleen julkaistavaksi, niin että tärkeimpiä
osuuskunnan lajeja varten olisi saatavissa luotettavia
sääntöehdotuksia. Jos kuitenkaan ei olisi saatavissa
sellaista ehdotusta, joka välittömästi tarkoittaa sellaista
osuuskuntaa kuin kysymyksessä oleva, voi kuitenkin
ehdolus jonkun toisenlajisen osuuskunnan säännöiksi
ollä johtona keskusteluissa ja päätöksissä.

Keskusteluissa käydään sitten mainitussa ehdo
tuksessa olevat säännöt läpi kohta kohdalta ja harki
taan, ovatko siellä löytyvät määräykset sopivia ja riit
täviä tai tarvitseeko panna niiden sijaan muita sään
nöksiä

taikka

niitä

täydentää

muilla

määräyksillä,

joka kaikki tarkasti pöytäkirjaan merkitään. Erityinen
huomio

on

omistettava

osuusmaksujen

suuruuden

määräämiseen, siihen tapaan, jolla ne ovat perittävät
sekä kysymykseen, saako yhdellä jäsenellä olla useanpia osuuksia, suuriko on vararahaston korkein määrä,
ja

miten

panoon

se
sekä

on

muodostettava, hallituksen kokoon

siihen,

miten

rahavarain hallintoa on

hoidettava.
Kun on päästy yksimielisyyteen

sääntöjen sisäl

lyksestä ja jos ei ole päätetty tehdä mitään muutok
sia keskustelujen pohjana olevaan sääntöehdotukseen,
valitsevat ne, jotka nyt ilmoittavat haluavansa ruveta
osuuskunnan jäseniksi, samalla osuuskunnan hallituk
sen, minkä jälkeen yhtiösopimus puhtaaksi kirjoitetaan
ehdotuksesta, jolloin siihen merkitään hallituksen jä
senten nimet; sitten allekirjoittavat perustajat sen vaarinottaen, mitä ennemmin (siv. 13) on sanottu. Samoin
on

meneteltävä

päätetty

siinäkin

muutoksia

tapauksessa,

tehtäväksi

että

tosin on

ehdotukseen,

mutta

nämät ovat sellaisia että ne voidaan heti ehdotukseen
valmiiksi

kirjoittaa ja että

niiden ei voi katsoa vai

kuttavan sääntöjen määräyksiin muissa kohdin.
sitä vastoin

Jos

on päätetty laajempia muutoksia tai jos

säännöt täytyy itsenäisesti valmistaa, on keskusteluista
ja päätöksistä laadittu pöytäkirja, samalla ilmoittaen,
mikä ehdotus säännöiksi on ollut johtona, lähetettävä
Pellervolle — tai jollekin asiantuntevalle henkilölle —
pyytäen, että yhtiösopimus sääntöineen tehtyjen pää

tösten mukaisesti valmistetaau. Sitten kun tämä on
saatu, kokoontuvat perustajat uudestaan, läpikäyvät
sopimuskirjan ja valitsevat hallituksen jäsenet, minkä
jälkeen menetellään kuten äsken tässä ylempänä on
osotettu.
Valitun hallituksen on nyt ensiksi pyydettävä
vahvistusta säännöille (malli N:o 1). Sittenkun se
on saatu — tätä koskeva päätös annetaan lunastuk
setta — tulee hallituksen ilmoittaa osuuskunta kir
joitettavaksi kaupparekisteriin.
Tämä ilmoitus teh
dään, jos osuuskunnan kotipaikka on maaseudulla,
kihlakunnan kruununvoudille, mutta jos sen koti
paikka on kaupungissa, maistraatille tai jos maistraat
tia ei ole olemassa, järjestysoikeudelle. Se on annet
tava kahtena kappaleena, ja siihen on liitettävä sekä
yhtiösopimus ja sääntöjen vahvistamisesta annettu
päätös pääkirjanä että kaksi oikeaksi todistettua jäl
jennöstä kummastakin; pääkirjat pyydetään kuitenkin
ja ovat annettavat heti takaisin. Toisen kappaleen
ilmoitusta tulee olla kartoitettu 50 pennin karttamer
killä, toisen yhtiösopimuksen ja päätöksen jäljennök
sistä 25 p:nin karttamerkillä kummankin. Jos tässä
käytetään asiamiestä, pitää lisäksi liittää hallituksen
valtakirja, 50 piriin karttamerkillä varustettuna. Ilmoi
tus kaupparekisteriin merkitsemisestä kirjoitetaan sitä
varten painetuille kaavoille (Mankeleille), jotka Teollisuushallitus on vahvistanut, ja joita kruununvoudin
maalla ja maistraatin tai järjestysoikeuden kaupun
gissa on pidettävä ilmoittajan saatavilla. Ilmoittami
sesta kaupparekisteriin ei tarvitse suorittaa rekisteröimismaksua.
Jos ilmoitus kaupparekisteriin annetaan asiamie
hen kautta, pitää hakijan siihen merkitsemä allekirjoi-

tus olla julkisen notarion, kruununnimismiehen tai
kunnallislautakunnan esimiehen oikeaksi todistama.
2) Jäsenluettelo.
Kuten j o on mainittu, on osuuskunnan hallituk
sen pidettävä sen jäsenistä luetteloa, johon jäsenen
ottaminen osuuskuntaan, eroamisilmoitus tai eroami
nen heti merkitään. Miten tämä luettelo on laadit
tava, näkyy myötäliitetystä mallista N:o 3. Tämän
luettelon nojalla valmistetaan sitten niissä osuuskun
nissa, joiden jäsenet ovat lisämaksuun velvolliset, se
aakkosjärjestyksessä laadittu luettelo, joka hallituksen
vuosittain tammikuun kuluessa on annettava paikka
kunnan kruununvoudille tahi kaupungissa maistraa
tille tai järjestysoikeudelle, (tähän liitetyn mallin
N:o 4 mukaan).
3) Uusien jäsenten ottaminen.
Helpottaakseen uusien jäsenien ilmoittautumista
pitää osuuskunnalla mieluimmin olla painettuja kaa
voja (blanketteja) jäseneksi-ilmoittautumista varten.
Sellaisen malli on liitetty tähän loppuun N:o 2 koh
dalle. Jos jäsen sellaisessa osuuskunnassa, jossa jäse
nillä on lupa omistaa useampia osuuksia, tahtoo ottaa
itselleen uuden osuuden sen tai niiden lisäksi, jotka
hänellä j o on, tulee hänen tästä aina ilmoittaa kuten
uusi osuuskuntaan rupeava jäsen, johon ilmoitukseen
voidaan käyttää mallia N:o 5.
Sittenkun ilmoitus jäseneksi rupeamisesta on
annettu, päättää hallitus tai, jos säännöt pidättävät
sellaisen kysymyksen päättämisen kokoukselle, tämä
viimeksimainittu, suostutaanko anomukseen vai ei.

Jos anomukseen suostutaan, merkitään se ilmoituskirjaan, joka sitten säilytetään hallituksen arkistossa,
ja samalla kirjoitetaan uusi jäsen myös jäsenluette
loon. Jos osuuskunnan jäsenet ovat lisämaksuun vel
volliset, on tälä ilmoitusta anneltava kaksi kappaletta,
joista toinen, sittenkun siihen on jäseneksi-hyväksymi
nen merkitty, liitetään aakkosjärjetyksessä laadittuun
luetteloon.
4) Jäsenten valitseminen ja uudestaan valitseminen
osuuskunnan hallitukseen.
Ne määräykset, jotka säännöt sisältävät halli
tuksen kokoonpanosta ja sen jäsenien vaalista, ovat
erittäin tarkasli vaarinotettavat. Vaaleissa kirjoite
tussa pöytäkirjassa on ilmoitettava tarkasti sekä yh
teensä kaikkien että kullekin erityisesti annettujen
äänten lukumäärä.
Joka kerta kun muutos hallituksen kokoonpa
nossa tapahtuu sekä jos jonkun toimi hallituksen
jäsenenä muuten lakkaa, on siitä viipymättä ilmoitet
tava rekisteriviranomaiselle s. o. kruununvoudille,
maistraatille tai järjestysoikeudelle.
Valittuja hallituksen jäseniä koskeva, rekisteri
viranomaiselle annettava ilmoitus on tehtävä heti kun
nämät ovat ryhtyneet toimintaansa; ilmoitus sellaisen
toimen loppumisesta taas heti hallituksen jäsenen
luovuttua; ja on ilmoitus hallituksen kaikkien jäsenten
allekirjoitettava sekä kahden luotettavan henkilön
todistettava.
5) Kirjanpito.
Hallituksen velvollisuus on katsoa, että osuus
kunnan kirjanpitoa hoidetaan tyydyttävällä tavalla.

Kirjoista pitää osuuskunnan kaiken liikkeen selvästi
käydä ilmi sekä sen varallisuuden suhteet vaikeuksetta voida saada selville. Saapuneet asioimiskirjeet samoinkuin lähetettyjen kirjeiden konseptit tai
jäljennökset ovat ajanmukaisesti järjestettyinä säily
tettävät.
Kirjojen tulee olla sidottuja ja niiden sivut nu
meroituja. Mitään tyhjiä paikkoja ei saa löytyä sel
laisissa kohdissa kirjoja, jotka ovat aiotut täytettä
viksi. Mitään merkintää kirjoissa, vaikka se olisikin
väärä, ei saa poispyyhkimällä tai muulla tavalla tehdä
mahdottomaksi lukea. Kirjoituksen pois raaputtami
nen ei ole sallittua. Myöskään ei saa tehdä muutok
sia kirjoihin sillä tavalla, että jälkeenpäin voi syntyä
epäilyksiä siitä, ovatko ne tehdyt heti silloin, kun itse
merkintäkin kirjaan on tehty, vai vasta myöhemmin.
Kaikki kirjat ovat säilytettävät ainakin kymme
nen vuotta siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen
merkintä niihin tehtiin. Samaa menettelyä on nou
datettava kaikkien asioimiskirjeiden, inventarioiden ja
kirjanpäätösten suhteen. Jokaisen tilinvuoden lopussa
on kaikista osuuskunnalle kuuluvista kiinteistöistä, saa
tavista, käteisestä rahasta ja muista arvoesineistä sa
moinkuin myös sen veloista tarkka luettelo tehtävä
ja luetteloon myös otettava kunkin esineen silloinen
arvo sekä senjälkeen erotus varojen ja velkojen välillä
laskettava. Siten syntynyt kalusto- ja siirtotililasku
ovat joka kerta hallituksen kaikkien jäsenten allekir
joitettavat. Epävarmoille saataville on pantava toden
näköinen arvo; arvottomat saatavat sitä vastoin pois
tetaan kirjoista.
Siirtotililasku pitää muutamien päivien kuluessa
ennen varsinaista kokousta olla esillepantuna osuus-

kunnan kokoushuoneessa tai jossakin siihen tarkoi
tukseen sopivassa yleisesti tunnetussa paikassa. Jo
kainen osuuskunnan jäsen on oikeutettu omalla kus
tannuksellaan saamaan jäljennöksen siitä.
6)

Tarkastus.

Jokaisessa varsinaisessa kokouksessa valitaan
kaksi tai useampia asiaatuntevia ja luotettavia hen
kilöitä ennen seuraavan vuoden varsinaista kokousta
tarkastamaan osuuskunnan tilejä, kirjoja, pöytäkirjoja
sekä hallituksen toimenpiteitä yleensä. Hyödyllisintä
olisi, että useammat osuuskunnat yhtyisivät käyttä
mään tähän tarkoitukseen samoja henkilöitä, jotka siten
saisivat suurempaa kokemusta ja varmuutta sekä voi
sivat tehdä työnsä huokeasta palkasta. Osuustoimintalain 31 § edellyttää tällaisen liiton m. m. yhteisiä
tiiilaskujen tarkastuksia varten. Se kertomus tarkas
tuksen kulusta, jonka tilintarkastajat ovat velvolliset
antamaan, on varsinaisessa kokouksessa julkiluettava,
enne-rikun päätös tehdään vastuunvapauden myöntä
misestä hallitukselle. Huomioon on otettava, että
tilintarkastajat eivät saa antaa kertomusta muilla eh
doilla kuin että kaikista osuuskunnan liikeasioista on
tehty tilinpäätös, joka näyttää sen aseman kokonai
suudessaan. Jos jotakin on poisjätetty, vaikkapa vain
yksi tili, ei asianmukaista tilinpäätöstä ole olemassa.

Anomus sääntöjen vahvistamisesta.

läänin Herra Kuvernöörille.
Liittäen tähän laillisessa muodossa laaditun kir
jallisen sopimuksen, jonka kautta sen allekirjoittajat
ovat perustaneet osuuskunnan nimeltä
, saamme allekirjoittaneet, osuus
kunnan hallituksen jäsenet, nojautuen Suomen Suuriruh
tinaanmaassa voimassa olevan osuustoimintalain 8
§:ään, Teiltä, Herra Kuvernööri, anoa vahvistusta yllä
mainitussa sopimuskirjassa oleville säännöille.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsen

Huora.!

A n o m u s on kartoitettava

ja liitteet kukin 50 pennin karttamerkillä.

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

markan karttamerkillä
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osanottamisesta

uusilla

osuusmaksuilla.

Allekirjoittanut ilmoitan täten tahtovani ottaa osaa
osuuskuntaan
[ilman lisämaksuvelvollisuutta,

rajoitetulla lisämaksuvelvollisuu

della], jonka kotipaikka on

,

sen, (niiden) lisäksi, jotka minulla j o on,
osuusmaksulla

ja sitoudun
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( M m i ja ammatti)

Todistavat:

Tästä on merkitty jäsenluetteloon; todistaa:

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsen

.

Jatkuva numero jäsenluettelossa: N:o

Eroamisilmoitus.

Allekirjoittanut ilmoitan täten tahtovani erota
osuuskunnasta [ilman lisämaksu
velvollisuutta,
paikka

rajoitetulla

lisämaksuvelvollisuudella], j o n k a koti

on

ja

irtisanon

senvuoksi jäsenyyteni, ensitulevan tilintekovuoden alusta lukien.

Aika:

Nimi ja ammatti:

Todistavat:

Ilmoitus on jätetty hallitukselle
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p:nä

; todistaa:

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsen

kuuta

Osuustoimintalaki.
Annettu Helsingissä, 10 p:nä Heinäkuuta 1901.

Me N I K O L A I Toinen, Jumalan Annosta, koko
Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari,
Suomen Suuriruhtinas, y . m, y. m, y . m. T e e m m e
tiettäväksi:
Suomenmaan Valtiosäätyjen alamai
sesta esityksestä Me täten Armossa vahvistamme seu
raavan osuustoimintalain:
lf

Sellaisen yrityksen yhteistä toteuttamista varten,
jonka tarkoituksena on helpottaa osallisten elinkeinon
harjoittamista taikka muutoin heidän toimeentulonsa
ehtoja, olkoon lupa perustaa yhtiö, jonka jäsenet ovat
vastuunalaiset yhteisistä sitoumuksista niinkuin alem
pana sanotaan, eli niin kutsuttu osuuskunta.
Osuuskunnan toiminta ei saa käsittää vakuutus
liikettä.
2 §•

Älköön osuuskuntaa perustettako toisin kuin so
pimuskirjalla, jossa vähintään viisi henkilöä sitoutuu
rupeamaan jäseneksi osuuskuntaan ja sille hyväksyy
säännöt sekä määrää sen ensimmäisen hallituksen.
Älköön osuuskunnan toimintaa alotettako, ennen
kuin säännöille on vahvistus hankittu ja osuuskunta
kirjoitettu kaupparekisteriin.
3 §.
Osuuskunnan säännöissä pitää mainittaman:
l:ksi osuuskunnan nimi;

2:ksi se paikkakunta maassa, joka on pidettävä
osuuskunnan kotipaikkana;
3:ksi osuuskunnan toiminta-ala:
4:ksi se rahamäärä, jolla kukin jäsen on osuus
kuntaan osallinen, kuinka tämä määrä on osuuskun
taan kerättävä, ja saako jäsen ottaa osaa osuuskuntaan
useammallakin kuin yhdellä sellaisella osuusmaksulla;
5:ksi millä tavalla ja minkä määräinen varara
hasto on osuuskunnan toiminnan varmentamiseksi
muodostettava;
6:ksi vastaavatko osuuskunnan jäsenet osuuskun
nan sitoumuksista ainoastaan sillä, minkä he osuusja muina maksuina ovat suorittaneet taikka olleet
velkapäät j o suorittamaan, sekä osuuskunnan muilla
varoilla, vai ovatko he sen ohessa Velvolliset kukin
rajoitettuun määrään saakka taikka rajattomasti teke
mään sitoumusten suorittamiseksi tarvittavia lisä
maksuja ;
7 i k s i ne perusteet, joiden mukaan syntyvä voitto
on käytettävä;
8:ksi miten osuuskunnan hallitus järjestetään ja
kuinka pitkäksi ajaksi se valitaan;
9:ksi milloin tilinpäätös on tehtävä ja miten
osuuskunnan tililaskut ja sen hallintoa tarkastetaan;
10:ksi minkä ajan kuluessa osuuskunnan varsi
nainen kokous on pidettävä;
ll:ksi millä tavalla kokous kutsutaan kokoon ja
miten muut tiedonannot osuuskunnan jäsenille toi
mitetaan.
4 §•
Osuuskunnan nimen tulee sisältää sana »osuus
kunta» tahi sanayhdistyksessä joko sana »osuus»

taikka sana »-kunta», ja älköön siinä olko henkilön
nimeä.
Jos jäsenet eivät ole ollenkaan velvolliset lisä
maksuun, taikka jos he ovat siihen ainoastaan rajoi
tetussa määrässä velvolliset, on se merkittävä lisää
mällä nimeen, edellisessä tapauksessa sanat »ilman
lisämaksuvelvollisuutta» ja jälkimmäisessä tapauk
sessa sanat »rajoitetulla lisämaksuvelvollisuudella»,
taikka näiden sanojen lyhennykset »i. 1.» ja »r. 1.»
5 §•
Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä että
joku osa kustakin osuusmaksusta, ei kuitenkaan
enemmän kuin puoli, kerätään panemalla talteen jäse
nelle tulevaa voittoa.
Niin kauan kuin jäsenen osuusmaksu ei ole täy
teen määräänsä suoritettu, on hänen voitto-osuudes
taan aina vähintään puolet siihen pantava.
6 §•
Niin kauvan kuin 3 §:n 5 mom:ssa mainittu
vararahasto ei nouse säädettyyn määräänsä, on siihen
aina vietävä vähintään kymmenes-osa siitä voitosta,
joka asianmukaisesti hyväksytyn tilinpäätöksen mu
kaan on edelliseltä toimintavuodelta taikka toiminta
vuoden osalta syntynyt.
7

§•

Jos osuuskunta perustetaan määrätyksi ajaksi,
tai jos tililaskujen päätös on tehtävä kalenterivuoden
osaltakin, taikka j o s osuuskunnan liike on aiottu sii
hen kuulumattomienkin henkilöitten käytettäväksi, on
se osuuskunnan säännöissä ilmoitettava.

Osuuskunta, jonka tarkoituksena on velaksi-anto,
älköön ulotuttako lainausliikettään muille kuin jäse
nilleen.
8 §•
Osuuskunnan sääntöjen vahvistamista hakee
osuuskunnan hallitus sen läänin kuvernööriltä, jossa
osuuskunnan kotipaikka on, ja hakemukseen on lii
tettävä 2 §:ssä mainittu sopimuskirja.
Jos säännöt ovat tässä laissa olevain määräysten
mukaisesti laaditut, ja aiottu toiminta on sellainen
että sitä laillisesti saa harjoittaa, on kuvernöörin an
nettava vahvistus. Jos osuuskunta tarkoittaa lainausliikkeen harjoittamista, lisättäköön kuitenkin myös
sellaisia erityisiä määräyksiä, kuin liikkeen laveuteen
ja laatuun nähden tarpeelliseksi harkitaan; ja on sem
moisessa asiassa päätös alistettava Senaatin Talous
osaston tulkittavaksi.
Päätöksestä, joka nyt mainitusta asiasta anne
taan, ei suoriteta lunastusta.
9 §•

Osuuskunnasta tehtävän ilmoituksen kauppare
kisteriin kirjoittamista varten pitää olla osuuskunnan
koko hallituksen allekirjoittama ja sisältää:
l:ksi päivä, milloin osuuskunta on perusleltu, ja
milloin sen säännöt on vahvistettu;
2:ksi osuuskunnan nimi;
3:ksi osuuskunnan toiminta-ala;
4:ksi osuuskunnan kotipaikka;
5:ksi ovatko jäsenel velvolliset lisämaksuun osuus
kunnan sitoumuksista, ja minkä verran;
6:ksi millä tavalla kokous kutsutaan yhteen, ja
miten muut tiedonannot jäsenille toimitetaan;

7:ksi osuuskunnan hallituksena olevain toimitsi
jain nimet ja heidän kotipaikkansa; sekä
8:ksi kuka tahi kutka toimitsijoista ovat oikeu
tetut kirjoittamaan osuuskunnan toiminimen.
Ilmoitusta tulee seurata 2 §:ssä mainittu sopi
muskirja ja se päätös, jolla säännöt on vahvistettu,
jälkimmäinen pääkirjana.
Muutoin käytettäköön osakeyhtiöiden rekisteriin
kirjoittamisesta voimassa olevia määräyksiä soveltu
vissa kohdin osuuskuntiinkin nähden; kuitenkaan ei
osuuskunnan rekisteriin kirjoittamisesta ole mitään
maksua.

Ennenkuin osuuskunta on kaupparekisteriin kir
joitettu, älköön omaisuutta osuuskunnan nimeen han
kittako, älköönkä sen puolesta kannettako tai vastat
tako. Jos joku sitä ennen tekee sitoumuksen osuus
kunnan nimessä, vastatkoon siitä sitoumuksesta niin
kuin omasta velastaan; jos heitä on useampia, vastat
koot siitä kukin omasta ja toistensa puolesta.
11 §.
Osuuskunnalla olkoon valta milloin hyvänsä
yhteyteensä ottaa uusia jäseniä, jotka kirjallisesti ovat
ilmoittaneet siihen pyrkivänsä. Jäsenten ottaminen
on osuuskunnan hallituksen asia, ellei säännöissä ole
toisin määrätty.
Uusi jäsen vastatkoon kaikista sitoumuksista,
mitä on osuuskunnalla hänen siihen ruvetessaan.
12 §.
Jos jäsen tahtoo osuuskunnasta erota, ilmoitta
koon kirjallisesti hallitukselle että hän eroo.

Jos jäsen on ilmoittanut eroavansa ja eroamis
ilmoitus, milloin jäsenet ovat lisämaksuun velvolliset,
myös on ilmoitettu sisäänkirjoitettavaksi niinkuin 34
§:ssä sanotaan, olkoon hän osuuskunnasta vapaa siitä
tilinpäätöspäivästä alkaen, joka kahden kuukauden
kuluttua eroamisilmoituksen jälkeen ensinnä sattuu,
ja saakoon vuotta jälkeen sanotun päivän ulos suorit
tamansa osuusmaksun, mikäli osuuskunnan varat
vastamainitun päivän tilinpäätöksen mukaan siihen
riittävät vararahastoon ryhtymättä ja muiden jäsenten
yhtäläistä oikeutta loukkaamatta.
Säännöissä olkoon lupa määrätä, ettei osuuskun
nasta saa erota ennen vissiä aikaa, enintään kahta
vuotta, jälkeen osuuskuntaan rupeamisen.
13 §.
Jos osuuskunnan omaisuus on luovutettu kon
kurssiin taikka sen pesää osuuskunnan purkamista
varten alettu selvittää vuoden kuluessa siitä päivästä,
jolloin jäsenen olisi eroamisilmoituksen nojalla pitä
nyt erota, olkoon eroamisilmoitus tehoton.
Sitoumuksesta, joka on syntynyt sen jälkeen kuin
eroamisilmoitus on ilmoitettu sisäänkirjoitettavaksi,
älköön hän kuitenkaan enää missään tapauksessa
olko lisämaksuvelvollinen.
14 §.
Jos jäsen kuolee, älkööt oikeudenomistajat, ellei
säännöissä ole toisin määrätty, olko oikeutetut vaina
jan sijaan rupeamaan osuuskuntaan, vaan nauttikoot
ainoastaan samaa oikeutta, kuin j o s vainaja olisi
ilmoittanut eroavansa ja hänen olisi pitänyt osuus
kunnasta erota ensintulevanatililaskujen päätöspäivänä.

Jos jäsenen osuus ulosmittauksen kautta taikka
muutoin on siirtynyt toiselle ja jos tälä jälkimmäistä
ei ilmoitettaessa

hyväksytä jäseneksi, taikka jos hän

ei tahdo ruveta osuuskuntaan, olkoon hänellä kuiten
kin se oikeus eroamisilmoituksen tekemiseen ja osuus
maksun

ulossaamiseen

kuin

edellisellä

12 §:n m u 

kaan oli.
Eroamisilmoitus

tahi hyväksytty

pääsyilmoitus

siltä, jolle jäsenen osuus on siirtynyt, käyköön myös
viimemainitun

eroamisilmoituksesta; olkoon

hänellä

kuitenkin valta yhtäläisellä vaikutuksella itse kirjalli
sesti ilmoittaa siirrosta.
16 § .
Jos jäsen on lain voiman saaneella tuomiolla ju
listettu

kansalaisluottamuksen menettäneeksi, olkoon

osuuskunnalla oikeus erottaa hänet, vaikkei

sellaista

erottamisperustetta säännöissä olisikaan.
Erotettu jäsen nauttikoon ainoastaan samaa oi
keutta kuin kuoleman kautta eronneen jäsenen oikeu
denomistajat.
17 § .
Osuuskunnan olemassa-olon aikana älköön, paitsi
12—16 §:ssä sanotuissa tapauksissa, sen varoista jäse
nelle

jaettako

voitto-osuus,

muuta

kuin

maksettavaksi

joutunut

älköönkä jäsenen velkaa osuuskunnalle

kuitattako sitä vastaan,

mitä hänen osuusmaksunsa

täyttämiseksi on suoritettu.
Jos jäsenen

suorittama osuusmaksu on osuus

kunnan liikkeestä syntyneen tappion johdosta vähen
tynyt, älköön myös voitto-osuutta jaettako, ennenkuin
osuusmaksu on entiseen määräänsä kohonnut.

Jäsenien päättämisoikeutta osuuskunnan asioissa
käyttävät, tämän lain ja osuuskunnan sääntöjen mu
kaan, asianmukaisesti kuulutetussa kokouksessa siinä
läsnä olevat jäsenet.
Älköön jäsen ottako osaa sen kysymyksen rat
kaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa ja osuus
kunnan etu ovat vastakkain, älköönkä siis hallituksen
jäsenkään tilintarkastajan vaaliin.
19 §.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.
Edusmiehyyden alaisen jäsenen äänestysoikeutta käyt
tää edusmies.
Muutoin olkoon äänestysoikeuden käyttämisestä
ja päätöksen tekemisestä kokouksessa noudatettavana,
ellei säännöissä ole toisin määrätty:
että äänestysoikeutta älköön asiamiehen kautta
käytettäkö;
että, äänten tasan sattuessa, vaali ratkaistaan
arvalla, mutta muissa kysymyksissä tulee voimaan se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt;
että sääntöjen muutosta, joka suoranaisesti kos
kee jäsenen osuutta osuuskunnan omaisuuteen tai
oikeutta voittoon, ei saa tehdä; sekä
että päätökseen, joka tarkoittaa muunkaltaista
muutosta sääntöihin taikka osuuskunnan purkamista
ilman lainmääräämää syytä, vaaditaan, että sen hy
väksi annetut äänet vastaavat vähintään kolmea nel
jäsosaa kokoukseen osaaottavain jäsenten koko ääni
määrästä, ja että toinen kokous samalla äänten enem
mistöllä hyväksyy päätöksen.
Jos osuuskunnan jäsenet ovat lisämaksuun vel5

volliset, älköön osuuskuntaa toiseen osuuskuntaan lii
tettäkö, sen tarkoitusta olennaisesti muutettako, taikka
toimintaa yli sen ajan, joksi osuuskunta on perusteltu,
jatkettako, elleivät kaikki jäsenet ole siihen kirjallisesti
suostuneet. Älköön myöskään ilman sellaista suostu
musta jäseniä velvoitettako suorittamaan suurempaa
osuusmaksua taikka heidän vastuunalaisuuttaan muu
toin kovennettako.
Jos säännöissä on jonkun päätöksen pätevyyden
ehdoksi määrätty, että toinen kokous sen hyväksyy,
niin sitä noudatettakoon.
20 §.
Päätös sääntöjen muuttamisesta älköön olko te
hollinen, ennenkuin on hankittu vahvistus muutok
selle ja se kaupparekisteriin kirjoitettu.
Jos muutoksen kautta jäsenten osuusmaksua vä
hennetään, vararahastosta jaetaan osuutta taikka osuus
kunta liitetään toiseen osuuskuntaan, pitää myös,
ennen sen tapahtumista, vuosihaaste saamamiehille
haettaman ja kaikki velka maksettaman.
21 §.
Mitä osakeyhtiöihin nähden on säädettynä Tou
kokuun 2 p:nä 1895 annetun osakeyhtiölain 18 §:n
toisessa mom:ssa, 25 ja 26 §:ssä, 28 §:n ensimmäi
sessä ja toisessa mom:ssa sekä 30 §:ssä, sovelletta
koon myöskin osuuskuntiin; ja on osuuskunnan jäse
nillä, jotka yhteensä tekevät kymmenennen osan sen
koko jäsenluvusta, myöskin semmoinen oikeus kuin
mainitun lain 31 §:ssä sanotaan.
Jos osuuskunnan varoja on jaettu vastoin mitä
tässä ylempänä 17 §:ssä on määrätty, noudatettakoon
niinikään säännöstä sanotun lain 33 S:ssä.

Osuuskunnan edustajana kolmatta miestä ja yk
sityistä jäsentä vastaan on se tai ne toimitsijat, jotka
ovat sen hallituksena.
Osuuskunnan hallituksesta ja erityisissä tapauk
sissa toisen kuin hallituksen kautta edustamisesta
noudatettakoon soveltuvissa kohdin osakeyhtiölain
vastaavia säännöksiä.
23 §.
Jos toimitsija kuolee, taikka j o s hän eroo, eikä
toista henkilöä ole hänen sijaansa valittu, määrätköön
toisen toimitsijan, jäsenen taikka velkojan pyynnöstä
tuomioistuin taikka, maalla, tuomari, miten tointa on
hoideltava kunnes uuden toimitsijan vaali on tapahtunut.
Jos ei ole toista toimitsijaa, olkoot eronnut taikka
kuolleen toimitsijan pesänosalliset velkapäät hankki
maan edellämainitun määräyksen.
24 §.
Jos osuuskunnan jäsenten lukumäärä vähenee
alle viiden eikä sitä kuudessa kuukaudessa senjälkeen
jälleen saada viideksi tai useammaksi, ryhtyköön hal
litus viipymättä toimiin osuuskunnan purkamiseksi.
Jos se jätetään tekemättä, vastatkoot ne, jotka asian
tietäen menevät osuuskunnan nimessä sitoumukseen,
siitä sitoumuksesta kukin omasta ja toistensa puolesta.
25 §.
Päätös, jolla vastuunvapaus on toimitsijalle
myönnetty, olkoon tehoton osuuskunnan velkojia vas
taan, jos sen omaisuus luovutetaan konkurssiin vuo
den kuluessa senjälkeen ja kanne hänen tilinteostaan
nostetaan, ennenkuin kuukausi valvontapäiväsiä on
kulunut.

Jos osuuskunta on lain taikka sääntöjensä mää
räyksen mukaan purettava, taikka jos jäsenet muu
toin ovat päättäneet sen purkaa, haettakoon osuus
kunnan velkojille vuosihaaste sekä maksettakoon sen
velat; ja saakoot jäsenet sitten jälellä olevasta sääs
töstä, mikäli sitä riittää, kukin mitä hänen osuusmak
sunsa täyttämiseksi on suoritettu.
Jos vielä sen jälkeen on säästöä, jaettakoon tämä
pääluvun taikka muun säännöissä määrätyn perusteen
mukaan, ellei osuuskunta säännöissä olevan ehdon
mukaan ole päättänyt sitä toiseen tarkoitukseen käy
tettäväksi.
27 §.
Jos osuuskunnan omaisuus luovutetaan konkurs
siin, pidetään osuuskunta purettuna.
Siinä tapauksessa jäsenet, jos he ovat lisämak
suun velvolliset, olkoot myös velkapäät, niin pitkälti
kuin heidän vastuunalaisuutensa ulottuu, konkurssi
hallinnon toimittaman osittelun mukaan suorittamaan
konkurssipesälle, mitä velkojain tyydyttämiseksi tar
vitaan.
28 §.
27 §:ssä mainitun osittelun ohjelma sisältäköön
sen määrän, mikä, konkurssipesän varmojen saatavain
tultua kerätyiksi ja muiden riidattomani varojen ra
haksi muutetuiksi, näin kertyneiden varojen jakoeh
dotuksen mukaan velkojilta vielä puuttuu, koroitettuna
enintään neljänneksellään; ja on ositteluohjelma ynnä
jakoehdotus asetettava esille asianmukaisesti kuulu
tettuun velkojain ja osuuskunnan jäsenten kokoukseen.

I

Jos velkoja taikka jäsen tahtoo moittia ositteluohjelmaa, tehköön sen paikkakunnan alioikeudessa
haasteella, joka on konkurssihallinnon tiedoksi annet
tava kolmessakymmenessä päivässä sen jälkeen.
29 §.
Kun ositteluohjelma on ollut esille asetettuna,
vaatikoon konkurssihallinto, tiedonantojen toimittami
sesta säännöissä määrätyssä järjestyksessä, osuuskun
nan jäsenet kolmessakymmenessä päivässä suoritta
maan kukin sen määrän, joka osittelussa on pantu
hänen maksettavaksensa; ja pyyläköön konkurssihal
linto mainitun ajan kuluttua ilman muuta ulosotto
miestä toimittamaan ulosoton ositteluohjelman mukaan,
vaikka jäsen sitä moittiikin; kuitenkin saatakoon siinä
tapauksessa ulosotettu omaisuus ainoastaan panttia
tahi takausta vastaan nostaa.
3 0 §..

Jos toimitetun ulosottoyrityksen taikka ulosotto
miehen muutoin antaman todistuksen mukaan yhdeltä
taikka useammalta jäseneltä ei voi heti ulossaada,
mitä hänen ositteluohjelman mukaan olisi pitänyt mak
saa, on tämäkin määrä ositettava muiden jäsenten
suoritettavaksi, sikäli kuin näiden vastuunalaisuus
ulottuu ja 29 §:ssä säädetyssä järjestyksessä konkurs
sipesään kerättävä.
31

Osuuskunnilla olkoon valta työskennellä yhtei
sesti toistensa kanssa, edistääksensä toimintansa tar
koituksenmukaista hoitoa ynnä hallinnon ja tililaskujen asianmukaista tarkastusta, sekä saadaksensa aikaan
yhteisiä osto- ja myyntitoimia; ja saakoot osuuskun
nat myöskin tarkoituksensa edistämiseksi toimia yh
dessä yksityisen henkilön tai yhtiön kanssa.

Osuuskunnan jäsenistä on hallituksen huolenpi
dosta pidettävä luetteloa. Jäsenen ottaminen osuus
kuntaan, eroamisilmoitus ja jäsenen eroaminen on
siihen heti merkittävä.
Luettelosta saakoon jokainen pyynnöstään osaa.
33 §.
Sopimuskirja, jäseneksi ilmoittautuminen, eroa
misilmoitus ja suostumus, joista 2 , 9, 11, 12, 15 ja
19 §:ssä on mainittu, pitää oleman tunnettujen ja luotettavain todistajain oikeaksi vahvistama, sekä jäse
neksi ilmoittautuminen ja eroamisilmoitus, kun osuus
kunnan jäsenet ovat lisämaksuun velvolliset, sisäänannettava kaksinaisena.
34

Jos osuuskunnan jäsenet ovat lisämaksuun vel
volliset, tulee osuuskunnan hallituksen vuosittain
Tammikuun kuluessa paikkakunnan kruununvoudille
tahi, kaupungissa, maistraatille tai järjeslysoikeudelle
antaa koko hallituksen allekirjoittama, aakkosjärjes
tyksessä laadittu luettelo osuuskunnan kaikista jäse
nistä vuoden päättyessä, ynnä edellisenä vuonna ta
pahtuneet ja hyväksytyt jäseneksi ilmoittautumiset.
Eroamisilmoitus, erolLaminen ja jäsenen eroami
nen kuoleman kautta on hallituksesta heti mainitulle
viranomaiselle sisäänkirjoitettavaksi ilmoitettava, ja
ensiksimainitussa tapauksessa eroamisilmoituskirja sen
ohessa myötäliiteltävä. Jos asianosainen tahtoo itse
tehdä sanotun ilmoituksen, olkoon hänellä siihen lupa,
ja saakoon sitä varten, kun eroamisilmoitus on kysy
myksessä, pyynnöstä takaisin toisen kappaleen eroamisilmoituskirjaa ynnä hallituksen siihen kirjoittaman
todistuksen osansaamisesla.

Tässä mainitun jäseneksi ilmoittautumisen
luettelon saa myös postin kautta lähettää.
3 5

ja

§ .

Kruununvouti maalla sekä maistraatti tahi järjestysoikeus kaupungissa on velvollinen liitteinä siihen
luetteloon, joka kaupparekisterin tapaan pidetään kih
lakuntaa taikka kaupunkia varten, säilyttämään 34
§:ssä mainitut asiakirjat, sekä ilmoitetun osuuskun
nasta eroamisen heti merkitsemään viimeiseen osuus
kunnan jäsenten luetteloon. Sellainen sisäänkirjoitus
on maksuton.
Jäsenen eroamisilmoituksen sisäänkirjoittamisesta
ön osuuskunnan kustannuksella heti lähetettävä to
distus sen hallitukselle.
36 §.
Muutosta Kuvernöörin päätökseen, josta 8 §:ssä
on mainittu, haetaan Senaatin Talousosastossa kolmen
kymmenen päivän, mutta, kun osuuskunnan kotipaikka
on Lapin kihlakunnassa, kuudenkymmenen päivän
kuluessa siitä päivästä, jolloin päätös tiedoksi saaliin.
Tämä laki astuu voimaan 1 p:nä Syyskuuta 1 9 0 1 .
Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa nou
dattakoot. Helsingissä 10 p:nä Heinäkuuta 1901.
K e i s a r i l l i s e n M a j e s t e e t i n Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
VALFEID SPARE.

J. G. S O H L M A N .

EUV.

OSSIAN B E R G B O M .

BOEHM.

E. J O H N S S O X .
J. E. H E I K E L .
LARS HOMEN.

M. v o n B L O M .
E. A N D E R S I N .
E. R. N E O V I U S .
Eugen Idestam.

Otteita osakeyhtiölaista 2 p:ltä Toukokuuta 1895.
2 Luku.
Osakkeenomistajain suhteesta yhtiön ulkopuolella oleviin
ja toisiinsa.
18 §.
Osakeyhtiössä vastatkoot osakkaat yhtiön sitou
muksista yhtiön omaisuudella sekä osakkeista suorit
tamattomalla määrällä, eikä saa yhtiön velkaa yksi
tyiseltä osakkaalta hakea.
Älköön myöskään yhtiön omaisuutta otettako
yksityisen osakkaan velasta.
25 §.
Paitsi uuden kokouksen kutsumisesta älköön
yhtiökokouksessa tehtäkö päätöstä muista asioista
kuin niistä, jotka lain tahi yhtiöjärjestyksen mukaan
ovat kokouksessa käsiteltävät tahi jotka kutsumuksessa
ovat erittäin mainitut.
26
Varsinaisen yhtiökokouksen tulee:
1) vahvistaa tilinpäätös edelliseltä toimintavuo
delta ;
2) päättää siitä toimenpiteestä, johon hallituksen
vuoden kuluessa pitämä hallinto ja siitä tehty tili
antaa aihetta;

3) valita yksi tahi useampi jäsen hallitukseen
sen tahi niiden sijaan, joiden toimiaika loppuu ennen
lähinnä tulevaa varsinaista yhtiökokousta taikka jotka
muuten ovat eronneet; sekä
4) asettaa yksi tahi useampi henkilö tarkasta
maan hallintoa ja tilejä kuluvalta toimintavuodelta
tahi siltä ajalta, jonka yhtiöjärjestys määrää.
Hallituksen asettakoon kuitenkin erityinen hal
lintoneuvosto, jos yhtiöjärjestyksessä on niin määrätty.
Asiassa, joka on 1 tahi 2 kohdassa mainittu,
älköön lopullista päätöstä tehtäkö, ennenkuin kokouk
selle on annettu kertomus edellisen vuoden hallinnon
ja tilien tarkastuksesta.
28 §.
Yhtiökokouksen päätöksestä pitää tehtämän pöytä
kirja, johon myöskin merkitään kokouksessa läsnäolleitten osakkeenomistajani nimet sekä kuinka monta
osaketta ja ääntä kullakin on.
Pöytäkirja on vähintään kahden kokouksessa
läsnäolleen osakkaan tarkastettava ja oikeaksi todis
tettava.
Jos päätös tarkoittaa yhtiöjärjestyksen muutta
mista, on Senaatin vahvistus muutokseen hankittava
sekä muutos, ollaksensa pätevä, kirjoitettava kauppa
rekisteriin.
30 §.
Päätös, joka on yhtiökokouksessa tehty vastoin
lakia tahi yhtiöjärjestystä, olkoon tehoton osak
keenomistajaa vastaan, joka on päätöstä vastustanut
tahi muutoin voi näyttää, että hän ei ole päätöksessä

osallisena ollut.
Ja olkoon hänellä oikeus pyytää
kieltoa sellaisen päätöksen toimeenpanoa vastaan.
K ii Jollei päätös, vaikka se yhtiökokouksen toimi
valtaan kuuluu, ole tehty oikeassa järjestyksessä, olkoon
osakas, oikeutettu vaatimaan uutta yhtiökokousta asian
tutkimista varten sillä tavalla kuin 31 §:ssä sanotaan.
Jos päätös taas on sellainen, ettei yhtiökokouk
sella olisi ollut valtaa sitä tehdä, olkoon osakkaalla
oikeus tehdä kanne sellaisen päätöksen ja sille perus
tetun toimenpiteen kumoamisesta, taikka, mikäli se
ei voi tapahtua, siitä korvauksesta, joka on yhtiölle
tuleva, toimenpiteen tuottamasta vahingosta.
Sama olkoon laki, milloin laiton jakaminen on
tapahtunut ilman yhtiökokouksen päätöstä ja yhtiö
kokous on hyljännyt tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Tässä mainittua kannetta älköön kuitenkaan,
muutoin kuin laittoman jakamisen perusteella, nostet
tako myöhemmin kuin vuoden kuluessa sen jälkeen,
kun valituksen alainen päätös on täytäntöön pantu;
ja olkoon oikeudella valta, jos katsotaan kohtuulli
seksi, määrätä, että hakijan on tyytyminen ottamaan
lunastus osuudestansa yhtiössä.
31 § . .
x

" '"''H Osakkeenomistajilla, jotka yhteensä edustavat
kymmenettä osaa osakepääomasta tahi yhtiöjärjestyk
sen siinä kohden ehkä säätämää vähempää määrää,
olkoon oikeus pyytää yhtiökokous kutsuttavaksi ko
koon vissiä, ilmoitettua asiaa varten.
Sama oikeus olkoon yksityiselläkin osakkaalla
siinä tapauksessa, joka 16 §:n 3 momentissa tahi 30 §;n
2 momentissa mainitaan.

Jos yhtiön hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy
noudattamasta tässä mainittua pyyntöä, oikeuttakoon
läänin kuvernööri hakijan itsensä kutsumaan kokouk
sen kokoon.
33 §.

Jos osakeyhtiön varoja on jaettu vastoin 2 1 §:ää,
eikä näytetä että vajaus jo on täytetty, olkoot kaikki
osakkaat, jotka ovat myötävaikuttaneet sellaisen jakoa
koskevan päätöksen tekemiseen, velvolliset, kukin
omasta ja toistensa puolesta, maksamaan jaetun sum
man korkoineen kuusi sadalta vuodessa sekä muuten
korvaamaan yhtiölle kaiken jaosta tulleen vahingon.

3 Luku.
Osakeyhtiön

hallituksesta.

34 § .

Osakeyhtiötä edustaa yhtiön ulkopuolella olevia
ja yksityistä osakkeenomistajaa kohtaan se tahi ne
toimitsijat, jotka ovat yhtiön hallituksena, paitsi mikäli
2 luvussa tai tässä alempana toisin säädetään. Halli
tus sijaitsee yhtiön kotipaikassa; ja tulee hallituksen
enemmistön olla Suomen kansalaisia.
Yhtiöjärjestyksessä määrättäköön, saavatko ja
missä määrin yksi tahi useammat toimitsijoista, ilman
toisten myötävaikutusta, toimia yhtiön puolesta, tai
saavatko toimitsijat jollekulle keskuudestansa taikka
muulle henkilölle antaa toimeksi juoksevain asiain
hoitamisen taikka muuten määrätyn osan hallinnosta.

Osakeyhtiön velvollisuudesta ilmoittaa yhtiön
hallitus ynnä siinä tapahtuneet muutokset kauppa
rekisteriin merkittäviksi, niin myös siitä mikä seu
raamus on tällaisen ilmoituksen laiminlyömisestä, on
erittäin säädetty.
36 §.
Osakeyhtiön hallituksen tulee yhtiön puolesta
kantaa ja vastata, hoitaa kaikki yhtiön toimintaan
kuuluvat hallintotehtävät, joita varten yhtiöjärjestyksen
mukaan ei erityistä valtuutusta tarvita, kuin myös
kutsua kokoon yhtiökokous.
Haaste tahi muu julkisen viranomisen käsky
on katsottava tulleen hallituksen tiedoksi, kun joku sen
jäsenistä on laillisessa järjestyksessä saanut siitä osan.
Hallitus älköön muutoin kuin osakasten erityisen
päätöksen nojalla myöntäkö kiinnitystä yhtiön kiin
teään omaisuuteen.
37 §.
Toimitsijain tulee pitää huolta sellaisesta kirjan
pidosta, kuin yhtiön toiminnan laatu vaatii.
Jokaiselta toimintavuodelta on tehtävä tilinpäätös,
joka osottaa yhtiön varat ja velat sekä voiton tahi
tappion vuoden lopussa. Varoihin pantakoon tässä
ainoastaan ne varat, jotka ovat pidettävät varmoina;
ja älköön niitä laskettako korkeampaan arvoon, kuin
mikä niille siihen aikaan on kohtuullisesti pantava.
Velkoihin on merkittävä ei ainoastaan yhtiön velka
ja sen osakepääoma, vaan myös se määrä, joka sen
lisäksi on olemassa erilleen pantuna yhtiön toiminnan
turvaamiseksi.

Toimitsijain tulee lain ja yhtiöjärjestyksen sekä
osakasten antamain osolusten mukaan kaikella ahke
ruudella ja huolella hoitaa yhtiön asioita.
Jos toimitsijat havaitsevat että osakkeenomistajain tekemä päätös sotii lakia vastaan taikka ettei se
muuten ole asianmukaisella tavalla syntynyt, antakoot
siitä heti yhtiökokouksessa tiedon. Ellei kokous pe
ruuta sellaista päätöstä ja ellei päätös ole sitä laatua,
että kokouksella on valta sitä tehdä, saakoot toimit
sijat kokouksessa luopua toimestansa.
Toimitsija saatettakoon, vaikka aika, joksi hän
on otettu, ei ole päättynyt, yhtiökokouksen päätök
sellä toimestaan erottaa; nauttikoon kuitenkin määrä
tyn palkkion myöskin jälellä olevasta ajasta, ellei
oikeus toisin päätä.
Jos toimitsija eroaa tahi toimestaan erotetaan,
ryhtykööt yhtiökokouksessa läsnäolevat osakkaat toimenpiteesen yhtiön asioiden hoitamiseksi, kunnes uusi
yhtiökokous voipi asianmukaisen kutsumuksen mu
kaan, kokoontua toimitsijaa eronneen sijaan valitse
maan.
39 §.
Jos osakeyhtiön on pakko lakkauttaa maksu
jensa suorittaminen taikka jos yhtiön varoja sen vel
koihin verratessa tahi muulla tavoin käy ilmi, etteivät
varat vastaa velkoja, tulee toimitsijain heti luovuttaa
yhtiön omaisuus konkurssiin.
40 §.

Jos osakasten luku tulee kolmea vähemmäksi
eikä kuudessa kuukaudessa sen jälkeen uudestaan

kasva kolmeksi tahi useammaksi, ryhtyköön hallitus
viipymättä toimiin yhtiön purkamiseksi, sillä uhalla
että ne, jotka tuntien asianlaidan tekevät sitoumuksen
yhtiön nimessä, vastaavat siitä sitoumuksesta kukin
omasta ja toistensa puolesta.
41 §.
Toimitsija vastatkoon täydelleen siitä vahingosta,
jonka hänen huolimattomuutensa taikka lakia tahi
yhtiöjärjestystä vastaan sotiva toimensa yhtiön asioissa
on yhtiölle tuottanut. Jos vahinko on useampien
tuottama vastatkoon kukin omasta ja toistensa puolesta
sen korvaamisesta.
42
Jos yhtiöjärjestyksessä on jätetty erityisen hallinto
neuvoston tahi 26 §:ssä mainittujen tarkastusmiesten
toimeksi määrätyissä tapauksissa edustaa yhtiötä, kut
sua kokoon yhtiökokous taikka muuten hoitaa yhtiön
asioita, noudatettakoon sellaisessa tapauksessa, niitä
tässä laissa toimitsijoista on säädetty.

Otteita kaupparekisteriä sekä toiminimeä ja
prokuraa koskevasta armollisesta ase
tuksesta 2 p:ltä Toukokuuta 1895.
1 Luku.
Kaupparekisterisiä.
1 §•

Kaupparekisteriä, koko maalle yhteistä, pitää se
virasto Helsingissä, jonka Keisari ja S u u r i r u h t i n a s
siihen määrää. Kaupparekisteriin on kirjoitettava ne
ilmoitukset, joista tässä asetuksessa puhutaan, tahi joi
den rekisteriinpanosta ehkä muulla tavoin määrätään.
Kaupungissa pitää maistraatissa tahi järjestysoi:
keudessa ja maalla kruununvoudilla olla kaupparekis
terin mukaan tehty, kaupungista tahi kihlakunnasta
tulleiden sisäänkirjoitettujen ilmoitusten luettelo.
Kaupparekisteri ja mainitut luettelot, niin myös
niihin kuuluvat ilmoituskirjat ja liitteet ovat julkisia
ja jokaisen nähtävissä pidettäviä. Otteita niistä anne
taan pyydettäessä säädett3'jä maksuja vastaan.
2 §.
Ilmoitus kaupparekisteriin on kaupungissa mais
traatille tahi järjestysoikeudelle ja maalla sen paikka
kunnan kruununvoudille, missä liikettä aiotaan har
joittaa, kirjallisesti tehtävä ja säädetyt rekisteröimis-

maksut siihen liitettävät. Ilmoituskirjaa ynnä siihen
kuuluvia liitteitä on laadittava kaksi kappaletta ja
toinen niistä suorastaan lähetettävä rekisteröimisviras
tolle, jonka tulee, ellei laillista estettä ole, toimittaa
rekisteröiminen sekä siitä ynnä sen ajasta heti antaa
paikallisviranomaiselle tieto. Toinen kappale jääpi
viimeksimainitun viranomaisen huostaan.
Jos edellämainittu ilmoitus annetaan asiamiehen
kautta, pitää hakijan allekirjoitus olla, kaupungissa
julkisen notarion tahi sen, joka hänen tehtäviänsä
toimittaa, ja maalla kruununnimismiehen tahi kun
nallislautakunnan esimiehen oikeaksi todistama.

3 §•

Jos hakija ei ole noudattanut niitä määräyksiä,
joita kutakin eri tapausta varten on säädetty, on rekis
teröiminen evättävä.
Jos rekisteröiminen evätään, tulee rekisteröimis
viraston sille paikallisviranomaiselle, jonka kautta
ilmoitus on tullut, viipymättä lähettää hakemukseen
kirjoitettu päätös, joka sisältää myöskin syyt rekiste
röimisviraston päätökseen, hakijalle toimitettavaksi.
Jos hakija on päätökseen tyytymätön, olkoon
hänellä valta hakea siihen muutosta Senaatin Talous
osastolta kolmessakymmenessä päivässä siitä, kun hän
on päätöksestä osan saanut.

4 §.
Rekisteröimisviraston tulee kuulututtaa rekiste
riin otetun ilmoituksen sisällys maan virallisissa sano
malehdissä. Ilmoituksen liitettä ei kuuluteta.

Rekisteröimisen ja sen kuuluttamisen kustanta
miseksi maksaa, kuin toiminimi ensi kerran rekis
teriin ilmoitetaan, yksityinen elinkeinolainen, kauppayhtiö ja kommandiittiyhtiö viisi markkaa sekä osake
yhtiö viisitoista markkaa.
Prokuraa tahi toimitetun rekisteröimisen muu
tosta ilmoittaessaan suorittaa sekä yksityinen elin
keinolainen että yhtiö viisi markkaa.
Rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta, jotka tapah
tuvat 18 §:n 2 momentin sekä 19 ja 20 §:n nojalla,
ei maksua suoriteta.

3

§•

Senaatin Talousosaston asia on tarkempien mää
räysten antaminen kaupparekisterin ja 1 §:n 2 momen
tissa mainittujen luettelojen pitämisestä.
7 §•

Joka luulee jonkin kaupparekisteriin tehdyn
sisäänkirjoituksen itselleen haitalliseksi, ajakoon kan
netta rekisteröimisen kumoamisesta sen paikkakun
nan alioikeudessa, missä ilmoitus rekisteriin on tehty.
8 §•
Mitä tämän lain mukaan on merkitty kauppa
rekisteriin ja asianmukaisesti kuulutettu, on katsot
tava tulleen kolmannen miehen tiedoksi, ellei asian
haaroista käy selville, ettei hän ole sitä tiennyt eikä
ollut velvollinen tietämään.
Ennen sellaista kuuluttamista älköön seikkaa,
joka on tahi olisi pitänyt olla ilmoitettu, lainvoimai6

sesti käytettäkö ketään muuta kuin sitä vastaan, jolla
näytetään olleen siitä tieto.
2 Luku.
Toiminimestä.
n

§ •

Joka tahtoo harjoittaa senlaatuista elinkeinoammattia, kuin alempana mainitaan, olkoon velvollinen,
ennen elinkeinon alottamista, kaupparekisteriin mer
kittäväksi ilmoittamaan sen nimen, jolla hän aikoo
harjoittaa liikettään ja jota hän siinä tarvittavissa
allekirjoituksissa aikoo käyttää. Sellaista nimeä sano
taan toiminimeksi (firmaksi).
Nyt mainitun ilmoittamisvelvollisuuden alainen
on jokainen, joka kaupungissa tahi maalla tahtoo
pitää kaupan omatekoisia tahi toisen valmistamia ulko
maan tahi kotimaan tavaroita, taikka kirjoja tahi vekseleitä ja rahoja; ollaa vakuuttaaksensa palo-, meri- tahi
muun vahingon varalta; harjoittaa kirjapaino-, apteekki-,
ruukki-, tehdas-, teollisuus- tahi sahaliiketlä, taikka
sellaista ammattia, jonka tarkoituksena on ruoka- tahi
juomalavarain myytäväksi valmistaminen; pitää toime
naan huoneusten, rakennusten ja koneellisten laitosten
urakalla rakentamista ja korjaamista: taikka rakentaa
ja varustaa aluksia myytäviksi tahi rahdinkuljetuksessa
Suomen rajojen ulkopuolella käytettäviksi. Kuitenkin
ovat tästä eroitettuina: ne, jotka voimassa olevan elinkeinoasetuksen mukaan saavat ilman erityistä ilmoi
tusta harjoittaa elinkeinoa; maanviljelijät ja ne, jotka
harjoittavat maanviljelyksen yhteydessä olevia tahi
kotiteollisuuteen kuuluvia elinkeinoja; käsityöläiset,

jotka pääasiallisesti tilauksen mukaan valmistavat tava
roita ; ne, jotka, käyttämättä muita kuin vaimoansa ja
omaa talonväkeänsä apulaisina työssään, ruoka- tahi
juomatavaroita myytäviksi valmistavat taikka myyvät,
vaikkapa siihen käytettäisiinkin avonaista puotia, kont
toria tahi muuta myyntipaikkaa; sekä laivanisännät
ja ne laivanisännistöt, jotka eivät ole osakeyhtiöitä.
Osakeyhtiö on kaupparekisteriin kirjoitettavaksi
ilmoitettava, harjoittakoonpa se elinkeinoa tahi ei.
Osakeyhtiön puolesta on sen hallitus, komman
diittiyhtiön puolesta persoonallisesti
vastuunalaiset
yhtiömiehet sekä kauppayhtiössä, jolla ymmärretään
sellaista yhtiötä kuin Kauppakaaren 15 luvussa mai
nitaan, jokainen yhtiömies velvollinen vastaamaan
ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.
11 §.
Älköön kukaan toiminimeensä oikeudetta panko
toisen nimeä tahi toisen kiinteän omaisuuden nimeä.
Toiminimessä ei saa olla viittausta asiatoimeen, jolla
ei ole yhteyttä haltijan liikkeen kanssa, älköönkä toi
minimeä, joka osottaa määrättyä liikkeen lajia, pidet
täkö muuttamatta, sittenkuin liikkeessä on tapahtunut
olennainen muutos.
Toiminimen pitää selvästi eroaman toisista, kaup
parekisteriin ennen otetuista, vielä olemassa olevista
toiminimistä. Sen, joka tahtoo ilmoittaa toiminimen,
johon hänen nimensä sisältyy, tulee sentähden, jos
sama toiminimi jo on pantu rekisteriin toiselle elinkeinolaiselle, liittämällä nimeensä lisäyksen tahi muulla
tavoin selvästi erottaa toiminimensä tuosta vanhem
masta toiminimestä.

Toiminimeä älköön luovutettako muissa tapauk
sissa kuin 12 §:ssä edellytetyissä; ollen yksityisellä
elinkeinolaisella tahi kauppayhtiöllä kuitenkin valta,
liikettä yksityiselle elinkeinolaiselle tahi kauppayhtiölle
luovuttaessaan, sallia uuden omistajan käyttää toimi
nimeä sellaisella lisäyksellä, joka näyttää luovutuksen
tapahtuneen, sekä milloin yksityisen elinkeinolaisen
toiminimi näin on siirtynyt kauppayhtiölle tahi tällai
sen yhtiön toiminimi yksityiselle elinkeinolaiselle,
samalla ilmaisee sellaisen muutoksen.

18§.

•

Jos jossakin olosuhteessa, joka on kaupparekis
teriin merkitty, tapahtuu muutos, taikka jos toiseen
paikkakuntaan, kuin missä pääliikettä harjoitetaan,
perustetaan itsenäisen hallinnon alainen haarakonttori,
on siitä tehtävä ilmoitus siinä järjestyksessä, kuin toimi
nimen ilmoittamisesta on säädetty. Jos osakeyhtiön
yhtiöjärjestykseen on tehty muutos, on myös tästä
tehdyn päätöksen ja Senaatin antaman vahvistuksen
päivämäärä ilmoitettava sekä muutos- ja vahvistuskirjat liitettävät sanottuun ilmoitukseen.
Kun liike lakkaa, olkoon ilmoittaminen sen vel
vollisuutena, joka siihen aikaan sitä liikettä harjoitti
tahi oli vastuunalaisena osakkaana siinä, taikka, kun
osakeyhtiöstä on puhe, oli yhtiön hallituksen jäsenenä.
Yksityisen elinkeinolaisen kuollessa olkoon ilmoittami
nen kuolinpesänosakkaiden velvollisuutena. Jos kauppayhtiö purkaantuu osakkaan taikka kommandiittiyhtiön
persoonallisesti vastuunalaisen osakkaan kuoleman
takia, olkoon ilmoittaminen, paitsi muiden vastuunalais-

_

ten yhtiömiesten, myös vainajan kuolinpesänosakkaiden velvollisuutena.
Muuta muutosta kuin liikkeen lakkauttamista
ilmoittamaan on jokainen velvollinen, joka muutoksen
jälkeen sitä liikettä harjoittaa tahi on siinä vastuunalai
sena osakkaana, taikka, kun on puhe osakeyhtiöstä,
on yhtiön hallituksen jäsenenä. Jos itse toiminimessä
tapahtuu muutos, on myöskin täydellinen toiminimen
ilmoitus tehtävä.
19

§.

Jos lain voiman saaneella tuomiolla on julistettu,
ettei ilmoitusta olisi pitänyt rekisteriin panna taikka
että jokin olosuhde, joka siihen on merkitty, on muut
tunut tahi lakannut olemasta, on se rekisteriin mer
kittäväksi jommankumman riitapuolen ilmoitettava sille
viranomaiselle, jolle rekisteröimisilmoitus on annettu,
ja tulee tämän viranomaisen viipymättä lähettää rekis
teröimisvirastolle sellainen ilmoitus, samalla kuin
asianlaita on paikallisviranomaisen rekisteri-ilmoitus
ten luetteloon merkittävä. Tieto sellaisesta merkitse
misestä on kuulutettava, niinkuin 4 §:ssä sanotaan.
20 §.

Jos tapahtuu konkurssi taikka jos haetaan vuosihaastoa osakeyhtiölle, on tieto julkisesta haasteesta
yhfaikaa siitä annettavan kuulutuksen kanssa oikeu
den toimesta laitettava rekisteröimisvirastolle asianlai
dan merkitsemistä varten kaupparekisteriin.
Mitä
konkurssista näin on merkitty, on poistettava, kun
velallinen näyttää, että hänellä on oikeus saada luovu
tettu omaisuus takaisin tahi että konkurssi muutoin
on katsottava päättyneeksi. Mainituista seikoista tulee

rekisteröimisviraston sille paikallisviranomaiselle, jonka
kautta toiminimen rekisteröimisilmoitus on tehty, antaa
tieto merkittäväksi siihen luetteloon, josta 1 §:ssä
puhutaan.
21 §'.
Toiminimeä ilmoitettaessa pitää jokaisen, jolla
on oikeus kirjoittaa toiminimi, samalla kertaa oma
kätisesti merkitä toiminimenkirjoitus ilmoituskirjaan;
ja on omakätisyys oleva niin vahvistettu, kuin tässä
ylempänä 2 §:ssä määrätään. Samalla tavoin on
meneteltävä ilmoitettaessa, että jollekulle on annettu
oikeus kirjoittaa ennen ilmoitettu toiminimi.

22 §.
Jos ylempänä säädetty ilmoitus laiminlyödään
taikka jos, sittenkuin toiminimen rekisteröiminen on
evätty tahi kumottu, ilmoitusvelvollinen on jättänyt
uuden ilmoituksen tekemättä, on yksityinen elinkeinolainen, persoonallisesti vastuunalainen yhtiönosakas,
yhtiönhallituksen jäsen tahi muu sellaiseen rikkomuk
seen syypää rangaistava vähintään kymmenen ja enin
tään kahdensadan markan sakolla.

23 §.
Rikkomuksesta, josta 22 §:ssä on säädetty edes
vastaus, on tehtävä syyte sen paikkakunnan alioikeu
dessa, missä puheenalaista liikettä harjoitetaan.
Sakko, johon 22 §:n mukaan tuomitaan, menee
kruunulle. Varain puuttuessa sen täydelliseen suori
tukseen muunnetaan se yleisen Rikoslain mukaan.

3 Luku.
Prok urasta.
24 §.
Jos kaupparekisteriin pannun toiminimen haltija
on määrätylle miehelle antanut valtakirjan ja nimen
omaan julistanut sen prokuraksi, toimikoon siten
valtuutettu prokuristi kaikessa, mikä päämiehen liik
keen harjoittamiseen kuuluu, hänen puolestaan ja
kirjoittakoon hänen toiminimensä; älköön prokuristi
kuitenkaan luovuttako päämieheltä hänen kiinteätä
omaisuuttaan, älköönkä myöntäkö siihen kiinnitystä,
ellei häntä nimenomaan ole siihen valtuutettu. Sama
olkoon laki, jos joku muutoin kuin valtakirjalla on
todistettavasti osottanut jonkun prokuristiksensa.
Kirjallinen prokura sisältää prokuristille myön
netyn oikeuden itse tahi asiamiehen kautta käyttää
päämiehen puhevaltaa oikeuksien ja muiden viranomais
ten edessä niin myös hänen puolestaan tehdä sovin
toja, paitsi mitä kiinteään omaisuuteen tulee.
25 §.
Prokuran saapi antaa usealle henkilölle sillä
tavoin, että he ainoastaan yhteisesti saattavat sitä
käyttää (kollektiviprokura).
26 §.
Prokuristilla 24 §:n mukaan olevan oikeuden
määräaikaiseksi supistaminen tahi muu rajoittaminen
ei ole lainvoimainen kolmatta miestä kohtaan, joka
on vilpittömässä mielessä.

Prokuristin pilää toiminimeä kirjoittaessaan sii
hen liittää lisäys, joka osollaa prokuratehtävää (per
procuram p. p. tahi muu näiden sanain lyhennys),
ja samalla allekirjoittaa nimensä.
Yhteis-prokuran suhteen on noudateltava, mitä
allekirjoitusten luvusta on prokuraa
annettaessa
määrätty.
28 §.
Prokuristi älköön siirtäkö prokuraa toiselle hen
kilölle.
29 §.
Prokura saatetaan milloin hyvänsä peruuttaa.
Päämiehen kuolema ei vaikuta prokuran lakkaamista.
30 §.
Ellei prokurassa ole muuta rajoitusta eikä muuta
ehtoa kuin mitkä 24 tahi 25 §:ssä on myönnetty,
ilmoittakoon päämies sen kaupparekisteriin siinä jär
jestyksessä, kuin toiminimen ilmoittamisesta ylempänä
on säädetty.
Prokuraa ilmoitettaessa pitää prokuristin oma
kätisesti merkitä toiminimi ja allekirjoituksensa ilmoituskirjaan, ja on allekirjoitus oikeaksi todisteltava
sillä tavoin, kuin tässä ylempänä 2 §:ssä säädetään.
31 §.
Ilmoitetun prokuran muutos tahi peruutus on
ilmoitettava kaupparekisteriin siinä järjestyksessä, kuin
muiden kaupparekisteriin tehtyjen muistoonpanojen
muuttamisesta tässä asetuksessa on säädetty.

•

