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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osuuskuntalain sekä 
osakeyhtiölain 14 luvun 7 §:n ja kaupparekisterilain 10 §:n 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksen tarkoituksena on osuuskuntalain 
vhdenmukaistaminen uuden osakeyhtiölain 
iwnssa sekä osuuskuntien omien pääomien 
kartuttamisedellytysten parantaminen. Yhden
mukaistamisen tavoitteena on poistaa sellaiset 
asialliset ja muodolliset erot osuuskuntalain ja 
osakeyhtiölain välillä, jotka eivät välittömästi 
johdu näiden yritysmuotojen erilaisesta perus
rakenteesta. Tämän tavoitteen lakitekninen to
teuttaminen edellyttäisi osuuskuntalain uudista
mista kokonaisuudessaan. Kun toisaalta osake
vhtiölainsäädännön uudistus sisältää useitakin 
;ellaisia ratkaisuja, jotka yhteisöoikeudelliset 
tasapuolisuusnäkökohdat huomioon ottaen olisi 
pikaisesti sisällytettävä myös osuuskuntalakiin, 
ehdotetaan näiden välttämättömien yhdenmu
kaistaroistoimien toteuttamista osittaisuudistuk
sena ja kokonaisuudistuksen lykkäämistä myö
hempään ajankohtaan. 

Tämän mukaisesti ehdotetaan osuuskunta
lakiin sisällytettäviiksi uusia säännöksiä osuus
kunnan tilinpäätöksestä ja sen julkisuudesta. 
Säännökset koskevat vertailutietojen antamista, 
arvonkorotusten käyttöä sekä suurten osuus
kuntien kohdalla myös varastovarauksen avoin
ta kirjaamista ja rahoituslaskelman laatimista. 
Tilintarkastusta koskevaan lukuun ehdotetaan 
otettaviksi säännöksiä muun muassa ammatti-
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tilintarkastajan käytöstä suurissa osuuskunnis
sa, tilintarkastajien tietojen anto-oikeudesta ja 
-velvollisuudesta sekä tilintarkastuskertomuk
sen julkisuudesta. Lisäksi ehdotetaan, että toi
minimen kirjoitusoikeus osuuskunnissakin voi· 
taisiin antaa muun muassa halLituksen jäsenelle 
asemakohtaisena, sekä että osuuskunta saisi su
lauttaa itseensä kokonaan omistamansa tytär
osakeyhtiön. 

Omien pääomien hankintaedellytyksiä ehdo
tetaan parannettaviksi lieventämällä pakollista 
vararahastosiirtoa koskevaa säännöstä sekä luo
malla uusi vapaaehtoinen sijoitustyyppinen 
osuusmaksumuoto, lisäosuusmaksu. Osuuskun
ta voisi niin halutessaan ottaa sääntöihinsä mää
räyksen, jonka mukaan jäsenellä on oikeus 
osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla 
lisäosuusmaksulla, jolle olisi suoritettava osuus
kunnan ylijäämästä korkoa. Säännöissä voitai
siin myös määrätä, että lisäosuusmaksuilla on 
parempi oikeus korkoon tai oikeus suurempaa!'\ 
korkoon kuin varsinaisilla osuusmaksuilla. Lisä
osuusmaksu ei sen sijaan tuottaisi jäsenelle li
sää äänioikeutta eikä muitakaan hallinnoimis
oikeuksia. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1982. 
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YLEISPERUSTELUT. 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys. 

1.1. Osuuskuntien taloudellinen merkitys. 

Osuuskunnilla on Suomen talouselämässä 
varsin merkittävä asema. Osuustoiminnallisia 
yrityksiä on lähes kaikilla toimialoilla. Osuus
kuntien lukumäärä oli vuoden 1976 lopussa 
runsaat 10 300 ja niissä olevien jäsenten koko
naismäärä 2,1 miljoonaa. Uusia osuuskuntia 
perustettiin vuonna 1975 37 kappaletta, vuonna 
197 6 28 kappaletta ja vuonna 1977 46 kappa
letta. 

Keskusliikkeiden sekä osuuskauppojen, -mei
jerien ja -teurastamoiden yhteenlaskettu liike
vaihto vuonna 1978 oli noin 35 miljardia 
markkaa. Osuuskuntien palveluksessa oli sa
mana vuonna yhteensä noin 105 000 työnte
kijää ja toimihenkilöä. Osuuskuntien osuus 
maan koko teollisuuden tuotannon bruttoar
vosta vuonna 1977 oli runsaat 9 prosenttia. 
Elintarviketeollisuudessa osuuskuntien osuus oli 
45 prosenttia tuotannon bruttoarvosta. Tärkein 
merkitys onkin osuuskuntien harjoittamalla elin
tarviketeollisuudella, jonka osuus pelkästään 
osuuskuntien omasta teollisuudesta on brutto
arvon mukaan laskettuna noin 88 prosenttia. 
Osuustoiminnallisen vähittäiskaupan osuus koko 
maan kulutustavaroiden vähittäiskaupasta on 
noin neljännes. Tämän lisäksi osuustoiminnalla 
on merkittävä asema myös metsäteollisuudessa, 
maataloustarvikekaupassa ja pankkitoiminnassa. 

Osuuskuntien lukumäärä on voimakkaan 
rationalisoinnin ja keskittämisen seurauksena 
viime vuosina vähentynyt. Tämä on samalla 
merkinnyt osuustoiminnallisten yksiköiden 
koon kasvua ja niiden toiminta- sekä kilpailu
edellytysten voimistumista. Siten osuuskuntien 
merkitys kansantaloudellisina toimintayksikköi
nä kasvaa jatkuvasti. 

liikkumattomuus on maassamme yleinen ilmiö, 
ovat rahoitusongelmat osuuskunnissa erityisen 
vaikeita sen vuoksi, että niillä ei ole samoja 
mahdollisuuksia kuin osakeyhtiöillä ja muilla 
pääomayhteisöillä hankkia omia pääomia tar
peellisia investointeja ja pitkän tähtäimen toi
mintaa varten. 

Osuuskuntien omien pääomien kehitys ver
rattaessa niitä esimerkiksi taseen loppusum
maan ei ole ollut liiketoiminnan laatuun ja laa
juuteen nähden riittävää. Alla olevasta taulu
kosta ilmenee, että osuuskaupoissa ja -pankeissa 
omat pääomat ovat alhaisella tasolla. Sen sijaan 
maatalouden markkinointiosuuskunnissa (osuus
meijerit ja -teurastamot) omat pääomat ovat 
vielä tyydyttävällä tasolla. Tämä johtuu siitä, 
että kymmenkunta vuotta sitten markkinointi
osuuskunnissa sidottiin sääntömääräyksin osuuk
sien ottamisvelvollisuus jäsenen ja osuuskunnan 
väliseen palvelusten käyttöön (liikevaihto). 
Osuuskaupoissa ja -pankeissa ei ole ollut mah
dollista siittyä vastaavaan järjestelmään. 

Vuosi 

1960 
1965 
1970 
1973 
1976 
1977 
1978 

Vuosi 

Osuuspääoma 
% taseen loppusummasta 

SOK- OTK-
laiset laiset 

osuus- osuus-
kaupat liikkeet -pankit -meijerit 

2,4 3,6 0,1 13,9 
2,0 3,4 0,04 13,0 
1,5 2,6 0,1 23,5 
1,1 2,1 0,3 19,9 
0,8 1.,7 0,4 17,7 
0,9 1,6 0,4 20,2 
1,2 1,6 0,5 20,7 

Oma pääoma 
% taseen loppusummasta 

SOK- OTK-
laiset Jaiset 

osuus- osuus-
kaupat liikkeet -pankit -meijerit 

~teuras-

tamot 

8,0 
6,8 
9,9 

14,1 
13,6 
14,1 
14,2 

-teuras-
tamot 

1.2. Osuuskuntien toiminnan rahoittaminen. 1960 10,7 14,4 1,8 20,3 16,2 
1965 

Osuuskuntien vakavaraisuuden ylläpito ja 1970 
omarahoituksen järjestäminen ovat viime vuo- 1973 
sina aiheuttaneet vaikeuksia ainakin tietyntyyp- 197 6 
pisille osuuskunnille. Vaikka yritysten velkaan- 1977 
tuminen, omarahoituksen vähäisyys ja pääomien 1978 

9,8 
8,1 
6,8 
5,2 
5,2 
5,1 

13,5 1,4 
9,6 1,3 

10,5 1,4 
6,7 1,8 
5,5 2,3 
7,8 2,4 

17,5 12,9 
29,7 15,1 
27,1 20,5 
21,7 19,5 
24,0 19,2 
24,1 18,4 
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Osuuskuntien samoin kuin muidenkin yri
tysten toiminnan rahoittaminen kasvavassa mää
rin vieraalla pääomalla johtaa ennen pitkään 
tilanteisiin, joissa lisäluottojen saaminen vai
keutuu. Tästä voi olla seurauksena osuuskun
tien kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi tar
peellisen investointitoiminnan estyminen. Lisä
luottojen saatavuuden rinnalla muodostuvat 
luottokustannukset osuuskunnalle ongelmaHi
siksi. Yleensäkin runsas velkapääoma johtaa 
lisääntyneiden korkokulujen takia kannattavuu
den heikkenemiseen. 

1.3. Esityksen tavoitteet. 

1.3 .1. Omien pääomien hankinta. 

Osuuskunnat tarvitsevat ulkoisen rahoituk
sen lisäksi riittävästi omaa pääomaa toimin
tansa turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Tämä 
on erityisen välttämätöntä niukan rahan aikana. 
Tämän vuoksi osuuskuntien omarahoituksen 
järjestämistä koskevien osuuskuntalain (247 1 
54) säännösten kehittäminen on välttämätöntä, 
jotta osuuskunnat voisivat kilpailla pääomamark
kinoilla muiden yritysmuotojen kanssa. Kilpailu 
luottomarkkinoilla edellyttää myös riittäviä 
omia pääomia. Lainsäädäntö voi omalta osal
taan luoda edellytyksiä näiden ongelmien rat
kaisemiseksi. 

Ensisijaisena tavoitteena tulee olla sellaisen 
järjestelmän kehittäminen, jossa osuuskunnan 
jäsenet voivat vapaaehtoisesti tehdä osuuskun
taan rahoitussijoituksia oman pääoman ehdoin. 
Vaikka näiltä sijoituksilta on osuuskunnan kan
nalta edellytettävä riittävää pysyvyyttä, tulisi 
niihin liittyä jäsenten kesken tarpeellinen siir
rettävyys. 

Näiden tavoitteiden saavuttamisella parannet
taisiin osuuskuntien investointimahdollisuuksia 
ja kannattavuutta. Tämä olisi myös omiaan 
vahvistamaan osuustoiminta-aatteeseen liittyvää 
jäsenten osallistumisvelvollisuutta oman osuus
kuntansa toiminnan kaikin puoliseen hyväksi 
käyttämiseen ja edistämiseen. Samalla jäsenille 
tarjoutuisi valionainen ja vapaaehtoinen säästö
ja sijoituskeino muiden tavanomaisten säästö
ja sijoitusmahdollisuuksien rinnalle. 

1.3.2. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen. 

Yhteiskunnalla on vastuu siitä, että osuus
kunnat ovat toimintaedellytyksiltään samassa 

asemassa kuin muut elinkeinotoimintaa harjoit
tavat yhteisöt. Lainsäädännössä on pyrittävä 
siihen, ettei esimerkiksi osakeyhtiölain ( 7 341 
78) ja osuuskuntalain välillä o1e turhia asia<l
lisia tai muodo1lisia eroja niiltä osin, kuin 
erot eivät johdu näiden yritysmuotojen erilai
sesta perusrakenteesta. 

1.3.2.1. Tilinpäätös ja tilintarkastus. 

Osuuskunnissa on osoittautunut tarpeelliseksi 
kehittää tilinpäätöksen sisältöä ja julkisuutta. 
1'\äitä säännöksiä olisi otettava osuuskuntalakiin 
samassa laajuudessa kuin niitä on osakeyhtiö
laissa. Tämä olisi sekä osuuskunnan jäsenten 
että sen eri sidos.ryhmien edun mukaista. Kun 
kuitenkin eräät kysymykset, kuten konsernia 
koskeva, vaativat lisäselvityksiä, on täs·sä vai
heessa tyydyttävä vain kaikkein kiirdlisimpien 
asioiden sääntelemiseen. 

Ammattitaitoisten tilintarkastajien käytön 
tarpeellisuutta on korostettu osakeyhtiölaissa. 
Sama tarve osuuskunnissa puoltaa ammattiti
lintarkastajan pakollista käyttämistä suurehkois
sa osuuskunnissa. Tilintarkastajan asemaa ja 
heidän tehtäviään on muutoinkin selvennettävä. 
Erityisesti tämä koskee tietojenautovelvolli
suutta ja -oikeutta. 

Tilintarkastustakin koskevien saannösten 
uudistaminen on rajoitettava vain kaikkein 
keskeisimpien lainkohtien muuttamiseen. Tä
män lisäksi sekä tilinpäätöstä että tilintar
kastusta koskevien säännösten tulee niveltyä 
helposti nykyisen lain systematiikkaan. Sääntö
määräyksin voitaneen kuitenkin lainuudistuk
sen ulkopuolelle jääviä tilinpäätöskysymyksiä 
ratkaista tavalla, joka tosiasiallisesti johtaa 
yhtenäiseen tilinpäätöskäytäntöön osuuskunnis
Sll. ja osakeyhtiöissä. Tilinpäätöksen sisältöä ja 
tilinpäätösasiakirjojen julkisuutta koskevien 
uusien säännösten rikkomisen varalta olisi 
osuuskuntalakiin otettava tarkoituksenmukaiset 
pakotteet. 

1.3 .2 .2. Toiminimen kirjoitus. 

Osuuskuntien toiminimen kirjoitusoikeutta 
koskevat säännökset ovat käytännössä osoittau
tuneet hankaliksi ja virheitä aiheuttaviksi. 
Puutteeksi on erityisesti katsottu se seikka, että 
osuuskunnan hallintoelimeen kuuluville henki
löille ei ole mahdollista antaa asema<kohtaista 
toiminimen kirjoitusoikeutta. Toiminimen kir-
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joittamissäännöstö olisi sen vuoksi yhdenmu
kaistettava soveltuvin osin osakeyhtiölain kans
sa. Osuuspankkilaki ( 542/69) on jo tehnyt 
asemakohtaisen toiminimen kirjoitusoikeuden 
käytännössä mahdolliseksi osuuspankeissa. 

1.3.2.3. Tytäryhtiön sulautuminen. 

Käytännössä on esiintynyt tarvetta 1öytää kei
noja erimuotoisten yhteisöjen tiiviimmälle yh
teistyölle. Tätä yhteistyötä rajoittavat tällä het
kellä eräät lainsäädännölliset esteet. Niinpä 
erimuotoisten yhteisöjen sulautuminen ei ole 
mahdollista siinäkään tapauksessa, että toinen 
yhteisö on toisen omistama. Yhtymäluonteis
ten osuuskuntien rationalisointitarpeen johdos
ta kiireellisenä tavoitteena onkin tehdä mah
dolliseksi osuuskunnan kokonaan omistaman 
osakeyhtiön sulauttaminen emo-osuuskuntaan. 

1.4. Keinot. 

1.4.1. Esityksen muoto, rakenne ja 
soveltamisala. 

OsuuskuntaJain muutosehdotus koostuu kah
desta erillisestä osasta. Ensinnäkin siihen sisäl
tyvät ne ehdotukset, jotka tähtäävät osuuskun
tien omien pääomien hankintaedellytysten pa
rantamiseen. Lain systematiikan kannalta on 
katsottu tarkoituksenmukaisimmaksi ottaa niin 
sanottua lisäosuusmaksua koskevat säännökset 
uudistettuun 17 a lukuun. Tämän luvun sään
nökset koskisivat vain niitä osuuskuntia, joilla 
on käytössä lisäosuusmaksujärjestelmä. Tämän 
lisäksi omien pääomien hankintaedellytysten pa
rantaminen vaatii eräiden 5 lukuun sisältyvien 
nykyisten säännösten muuttamisen. 

Toisen asiakokonaisuuden muodostavat ne 
ehdotukset, jotka tähtäävät osuuskuntalain yh
denmukaistamiseen osakeyhtiölain kanssa. 

Useimmat uudet tai muutettavat säännökset 
tulisivat pakollisina koskemaan kaikkia osuus
kuntia. Eräät säännökset koskisivat vain suur
osuuskuntia. Lisäosuusmaksujärjestelmän käyt
töön ottaminen olisi vapaaehtoista. 

1.4.2. Omien pääomien hankinta. 

Osuuskunnan omien pääomien hankintaedel
lvtysten parantamiseksi ehdotetaan, että osuus-

kuntalakia muuttamalla luodaan uusi vapaa
ehtoinen osuusmaksumuoto. Se liittyy jäsenyy
teen, mutta ei tuota jäsenelle lisää hallinnoimis
oikeuksia. Tämän lisäksi ehdotukseen sisältyy 
säännöksiä, joiden tarkoituksena on poistaa 
osuuskunnan omien pääomien hankinnassa ny
kyisin esiintyvät haitat. 

Osuuskunta voisi ottaa sääntöihinsä mää
räyksen siitä, että jäsen saa osallistua osuus
kuntaan yhdellä tai useammalla lisäosuusmak
sulla. Lisäosuusmaksuille olisi tunnusomaista, 
että niille on suoritettava osuuskunnan ylijää
tniistä korkoa. Säännöissä voitaisiin määrätä, 
että lisäosuusmaksuilla on parempi oikeus yli
jäämään kuin muilla osuusmaksuilla. Tällä tar
koitetaan sitä, että lisäosuusmaksuilla voisi olla 
etuoikeus maksettavaan korkoon tai että niille 
suoritettaisiin suurempi korko kuin muille 
osuusmaksuille. Säännöissä voitaisiin myös mää
rätä, että osuuskunnan purkautuessa lisäosuus
maksut palautetaan ennen muita osuusmaksuja. 
Lisäosuusmaksuilla ei olisi osuuskunnan pur
kautuessa jako-osuutta osuuskunnan omai'suu
den säästöön. 

Lisäosuusmaksujärjestelmän käyttöönotto 
edellyttää osuuskunnan sääntöjen muuttamista 
määräenemmistöpäätöksin. Lisäosuusmaksujen 
ottamis·een tulee kaikilla osuuskunnan jäsenillä 
olla yhtäläinen oikeus. Jäsenen oikeus osallis
tua osuuskuntaansa lisäosuusmaksuilla voisi olla 
jatkuvaa. Mahdollista olisi sääntömääräyksin 
omaksua myös sellainen järjestely, jossa osuus
kunnan päättävät toimielimet rajoittavat lisä
osuusmaksurahaston johonkin tiettyyn enim
mäismäärään. 

Olennaista uudelle järjestelmälle on, että 
lisäosuusmaksu on suoritettava yhtenä eränä 
heti. Lisäosuusmaksuihin liittyvät oikeudet ja 
velvollisuudet syntyvät vasta maksun suoritta
misella. Tällöin vältetään ne ongelmat, jotka 
voivat syntyä silloin kun arvopaperi ensin mer
kitään ja vasta myöhemmin maksetaan. Lisä
osuusmaksu voidaan palauttaa jäsenelle jonkin 
verran lyhyemmällä odotusajalla kuin varsinai
set osuusmaksut. Lisäosuusmaksun siirrettävyy
den helpottamisella pyritään siihen, että jäsen 
voisi realisoida sijoituksensa siirtämällä sen toi
selle jäsenelle tai jollekulle, joka hyväksytään 
jäseneksi. Tällöin osuuskunnan ei tarvitslsl pa
lauttaa osuusmaksua. Osuuskuntien omien etu
jen mukaista olisi lisäosuuksien siirtomarkki
noiden kehittäminen. Tällä edistettäisiin osuus
maksujen pysyvyyttä osuuskunnan käytössä. 
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Lisäosuusmaksujärjestelmän ollessa osuuskun
taoikeudessamme täysin uudentyyppinen oman 
pääoman hankkimismuoto hallitus tulee tarkoin 
seuraamaan sen soveltamisesta saatuja koke
muksia, jotta mahdollisesti syntyviin epäkoh
tiin voitaisiin hyvissä ajoin puuttua. 

Vararahasto on osuuskunnissa sidotuinta 
omaa pääomaa. Se on tässä suhteessa verratta
vissa osakeyhtiöiden osakepääomaan. Sen säi
lyttäminen pakollisena osuuskunnissa on edel
leen tarkoituksenmukaista. Lakiin nykyään si
sältyvä varsin ankara vuosittaista vararahasto
siirtoa koskeva säännös johtaa kuitenkin käy
tännössä siihen, etteivät osuuskunnat voi suo
rittaa osingonjaon luonteista ylijäämän palau
tusta. Ylijäämä on yleensä kokonaisuudessaan 
jouduttu siirtämään varatahastoon. Tämän pel
kästään osuuskuntia koskevan erityisrasitteen 
poistamiseksi ehdotetaan pakollisen vararahas
tosiirron olennaista lieventämistä. 

Tämän lisäksi ehdotetaan osuuskunnille an
nettavaksi vaihtoehto nykyiselle tappion katta
misjärjestykse!le. Osuuskunta voisi oman valin
tansa mukaan käyttää osuuspääomaa tai vara
rahastoa sellaisen tappion peittämiseen, johon 
käyttämättömät ylijäämät ja vapaat rahastot ei
vät riitä. Mikäli vararahastoa käytettäisiin tap
pion kattamiseen, se estäisi eräin varauksin 
ylijäämän jakamisen jäsenille seuraavien kolmen 
vuoden aikana. Jos osuuspääomaa käytetään 
tappion kattamiseen sellaisessa osuuskunnassa, 
jossa on lisäosuuspääoma, on sen tapahduttava 
kummanJdn osuuspääoman os.alta samassa suh
teessa, jollei säännöissä ole toisin määrätty. 

Lisäosuusmaksulle suoritettava korko on rin
nastettavissa osingonjakoon, joten siihen sovel
lettaisiin sekä osuuskunnan että jäsenen vero
tuksessa osingonjakoa koskevia säännöksiä. 

1.4.3. Muut muutokset. 

Lainsäädännön vhdenmukaistamiseen tähtää
vät säännökset on' pyritty laatimaan siten, että 
ne vastaisivat mahdollisimman tarkoin osake
yhtiölain säännöksiä mutta ottaisivat samalla 
huomioon osuuskuntien erityisluonteen. Tälle 
pohjalle rakentuvat ehdotukset koskevat toimi
f'imen kirjoittamisoikeutta (75-76 §), tilin
päätöksen laatimista (79 ja 79 a §), arvon
korotusta, varastovarausta ja r.ahoituslaskelmaa 
( 79 b §), tilinpäätöksen julkistamista ( 79 c §), 

tilintarkastajien vaalia ja tehtävää (86 §), ti
lintarkastajan kelpoisuutta tietyn kokoisissa 
osuuskunnissa ( 88 § 3 ja 4 mom.), tilintarkas
tuksesta tehtävää merkintää tilinpäätökseen 
(90 a §), tilintarkastajien salassapitovelvolli
suutta (91 a §) sekä osuuskunnan selvitysti
la,an asettamista eräissä tapauksissa ( 106 §) . 
Tämän lisäksi lakiehdotukseen sisältyy yhteisö
oikeudessamme uutuutena pidettävä säännös, 
joka koskee osuuskunnan kokonaan omistaman 
osakeyhtiön sulauttamista osuuskuntaan ( 156 a 
§) . Erinäisiä säännöksiä koskevaan 18 lukuun 
sisältyviin säännöksiin ehdotetaan tehtäviksi 
eräitä täsmennyksiä ja lisäyksiä. 

1.4 .3 .1. Osuuskunnan hallinto. 

Toiminimen kirjoittamisessa tehdään yhden
mukaisesti osakeyhtiölain kanssa mahdolliseksi 
se menettely, että oikeus toiminimen kirjoitta
miseen voidaan antaa hallituksen jäsenen ja 
toimitusjohtajan asemaan liittyvänä. Säännöis
sä voitaisiin edelleen määrätä, että hallitus tai 
hallintoneuvosto voi antaa toiminimen kirjoitus
oikeuden myös määrätylle osuuskunna;n hallin
toelimeen kuulumattomalle henkilölle. 

1.4.3 .2. Kirjanpito, varainhoito ja tilinpäätös. 

Säännös siitä, että hallituksen tehtävänä on 
huolehtia kirjanpidon asianmukaisesta järjestä
misestä sisältyy edelleen 79 § :ään. Tähän lain
kohtaan ehdotetaan lisättäväksi viittaus kirjan
pitolakiin (655/73). Tilinpäätöksen allekirjoit
tamisesta, eriävän mielipiteen kirjaamisesta sekä 
vertailutietojen esittämisestä säädetään yhtäpi
tävästi osakeyhtiölain 11 luvun 2 §:n kanssa 
uudessa 79 a §:ssä. Uuteen 79 b §:ään sisälty
vät säännökset arvonkorotusrahastosta ja sen 
käyttämisestä. Arvonkorotusrahaston käyttöä 
koskeva säännös on osuuskunnan perusluon
teesta johtuen laadittu toisenlaiseksi kuin vas
taava osakeyhtiölain säännös. Rahastoa saisi 
käyttää osuuskunnan vararahaston kartuttami
seen. Osuuskunnissahan ei voida suorittaa "ra
hastointia" korottamalla osuusmaksun nimel
lisarvoa osuuskunnan omin varoin, vaan osuus
maksu on aina suoritettava rahassa. 

Suurehkoissa osuuskunnissa olisi varasto
varaus ja sen muutos ilmoitettava markka
määräisenä ja näiden osuuskuntien olisi tilin-
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päätökseen liitettävä erityinen rahoituslaskelma. 
Rajausperuste on sama kuin osakeyhtiölaissa. 
Tilinpäätöksen julkistamiseen liittyvät sääanök
set ovat 79 c §:ssä. Tilintarkastuskertomus 
kuuluisi tuloslaskelman ja taseen ohella julkis
tettaviin asiakirjoihin. 

1.4.3.3. Tilintarkastus. 

Ammattitilintarkastajan käyttämistä ehdote
taan pakolliseksi suusosuuskunnissa ( 88 § 
3 mom.). Tilintarkastajaksi voitaisiin valita 
myös Keskuskauppakamarin tai kauppakama
rin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (88 § 4 
mom.). Tämä säännös on yhtäpitävä osake
yhtiölain 10 luvun 3 §:n 3 momentin sään
nöksen kanssa. 

Suurosuuskunnan raja on jonkin verran 
alhaisempi kuin suurosakeyhtiön raja osake
yhtiölain mukaan. Tämä johtuu siitä, että am
mattitilintarkastajana pidettäisiin osuuskunnissa 
myös keskusjärjestöjen tai vastaavien toimesta 
järjestettyä tilintarkastusyhteisöä. KHT- tai 
HTM-tilintarkastaja taikka Keskuskauppakama
rin hyväksymä tai osuuskuntien keskusjärjes
töjen toimesta järjestetty tilintarkastusyhteisö 
olisivat vaihtoehtoisia ammattitilintarkastajia 
suurosuuskunnissa. Tällä tavoin voidaan osuus
kunnille ominaiset hyväksi koetut tilintarkastus
pcrinteet kytkeä osuuskuntien tilintarkastajien 
pätevyyden lisäämispyrkimyksiin. 

Tilintarkastajan tehtävä on määritelty yhden
mukaisesti osakeyhtiölain kanssa siten, että 
hvvää tllintarkastustapaa koskeva lausuma eh
dotetaan otettavaksi 86 § :n 1 momenttiin. 
Pykälän 2 momentin säännös ehdotetaan muu
tettavaksi osakeyhtiölain vastaavan säännöksen 
mukaiseksi. 

Tilintarkastusmerkintää koskeva 90 a §:n 
säännös on yhdenmukainen osakeyhtiölain vas
taavan säännöksen kanssa. 

Osakeyhtiölain uudistamisen yhteydessä on 
rikoslain 38 luvun 3 § :n 2 momentissa sää
detty rangaistavaksi muun muassa ti'lintarkasta
jan vaitiolovelvollisuuden rikkominen. Tämän 
vuoksi on tarpeen osuuskuntalakiin sisällyttää 
säännökset tilintarkastajan tietojenanto-oikeu
den. ja -velvollisuuden rajoista. Säännökset ovat 
yhdenmukaiset osakeyhtiölain vastaavien sään
nösten kanssa. 

1.4.3.4. Emo-osuuskunnan ja tytäryhtiön 
sulautuminen. 

Osuuskuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi 
156 a §, jonka mukaan osuuskunnan kokonaan 
omistama osakeyhtiö voidaan sulauttaa osuus
kuntaan. Päätöksenteko olisi yksinkertainen ja 
sulautumismenettelyyn sovelletaan osakeyhtiö
lain säännöksiä tytäryhtiöfuusiosta. Tämän 
tyyppiseen sulautumiseen ei liity vähemmis
töjen oikeussuojan turvaamisen tarvetta. 
Velkojien edut tulevat turvatuiksi samas
sa laajuudessa kuin tavanomaisessa osuuskun
tien välisessä sulautumisessa. Eräitä ongelmia 
saattaa syntyä siinä tapauksessa, että sulautuvan 
osakeyhtiön ja vastaanottavan osuuskunnan toi
mialat eivät ole samanlaisia. Sulautumisen täy
täntöönpanon ehdoksi on asetettava, että emo
osuuskunta samalla toteuttaa tarvittavat sään
töjensä muutokset. 

Osakeyhtiölain 14 luvun 7 §: ään ehdotetaan 
lisättäväksi säännös, jossa todetaan osuuskun
nan kokonaan omistaman osakeyhtiön sulautu
misesta emo-osuuskuntaan säädettävän osuus
kuntalaissa. 

1.4 .3 .5. Erinäisiä seuraam~s- ja menettely
uudistuksia. 

Kirjanpitolain 38 §:n mukaan voidaan tilin
päätösasiakirjojen rekisteriviranomaiselle toi
mittamisen laiminlyönyt sakon uhalla velvoit
taa täyttämään velvollisuutensa. Kun asiakir
jojen lähettämisvelvollisuus osuuskunnissa kos
kisi muitakin kuin mainitussa lainkohdassa 
lueteltuja asiakirjoja, on katsottu tarkoituksen
mukaiseksi sisällyttää osuuskuntia koskeva sään
nös osuuskuntalakiin ( 164 §). Lähettämisvel
vollisuuden toisvuvan laiminlyömisen varalta eh
dotetaan 106 §: ään otettavaksi säännös osake
yhtiölain 13 luvun 4 §:n 1 momentin 3 koh
dan kaltaisesta selvitystilauhasta. Thlinpäätök
sen tai tilintarkastuskertomuksen laatimista 
koskevien s~iännösten rikkomisesta voitaisiin 
ehdotuksen mukaan ( 165 §) tuomita sakkoa 
tai vankeutta enintään yksi vuosi. Muita eri
tyisiä rangaistussäännöksiä ei ole sisällytetty 
osuuskuntalain tarkistusehdotukseen. 

Eräiden asiakirjojen todistamista koskeva 
säännös 163 §:ssä ehdotetaan tarpeettomana 
muotovaatimuksena jätettäväksi pois laista. Py
kälään sisältyvään säännökseen, joka siirtyy 
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169 §:ksi, jää eroamisilmoitusta koskeva kohta 
lisämaksuvelvollisuustilanteita varten. Kirjanpi
tolautakunnan asema ja tehtävät suhteessa 
osuuskuntiin ehdotetaan 172 §:ssä soveltuvin 
osin samanlaisiksi kuin osakeyhtiöissä. 

2. Ny k y i n e n t i 1 a n n e j a a s i a n 
v a 1 m i s t e 1 u. 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö. 

Voimassa oleva osuuskuntalaki on vuodelta 
1954. Siinä on 18 lukua ja yhteensä 166 py
kälää. Lakia on sen voimassaalaan aikana muu
tettu vain kolme kertaa. Vuoden 1969 muutok
set ja lisäykset liittyivät osuuspankkilainsäädän
nön uudistamiseen. Osuuskuntalakia sovelletaan 
myös osuuspankkeihin, sikäli kuin osuuspank
kilaissa (542/69) ei ole toisin säädetty. Vuo
den 1979 muutokset ja lisäykset taas liittyivät 
toiminimi-, kaupparekisteri- ja prokuralainsää
dännön uudistamiseen. Vuonna 1980 uudistet
tiin osuuskuntien säästökassatoimintaa koskevat 
säännökset. 

Norjassa ja Tanskassa ei ole yleistä osuus
kuntalakia. Ruotsissa osuuskuntia sääntelee 
vuonna 1951 annettu laki taloudellisista yhdis
tyksistä (lagen om ekonomiska föreningar). 
Tämä laki on monelta osin ollut esikuvana 
Suomen voimassa olevalle osuuskuntalaille. 
Osakeyhtiölainsäädännön uudistamisen yhtey
dessä otettiin Ruotsissa vuonna 197 6 talou
dellisia yhdistyksiä koskevaan lakiin eräitä 
ammattitilintarkastajan käyttöä ja tilinpäätök
sestä tiedottamista koskevia, lähinnä suur
osuuskuntiin kohdistuvia säännöksiä. Osuustoi
mintaa ja sen yhteiskunnallista asemaa selvittä
mään on Ruotsissa asetettu parlamentaarinen 
komitea. Taloudellisia yhdistyksiä koskevan 
lainsäädännön laajempaan uudistamiseen ei ryh
dyttäne ennen mainitun selvitystyön valmistu
mista. 

Osuuskunnan perusluonteesta johtuu, että 
osuuskunnat eivät pyri toiminnassaan ylijäiimän 
tuottamiseen. Osuuskunnan tarkoituksena on 
tukea jäsentensä taloutta tai elinkeinotoimintr.a. 
Osuuskaupat ja -liikkeet välittävät jäsenilleen 
näiden tarvitsemia tarvikkeita mahdollisimman 
edullisesti. Maa- ja metsätaloustuotteita jalosta
vien osuuskuntien osuustoiminnallisella tarkoi
tuksena taas on turvata jäsenten tuotteiden 
markkinointi parhaal:a mahdollisella tavalla. 
Osuuskuntien toiminnasta syntyvät, yleensä 

vaatimattomat ylijäämät jäävät useimmiten lain 
5 luvun säännösten osoittam"lla tavalla vara
rahastosiirron perusteella osuuskunnan käyt
töön sen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Mikäli tämän jälkeen vielä jää ylijäämää ja se 
päätetään jakaa jiisenille, toimitetaan jako 
yleensä ostopalautuksina tai muina hyvityksinä 
sen mukaan kuin jäsenet ovat käyttäneet hyväk
seen osuuskunnan palveluksia. Osuuskunnilla 
on siten yleensä vähäiset edellytykset kasvattaa 
omaa paaomaansa voittovaroilla. Pääasialliseksi 
omien pääomien kasvattamismahdollisuudeksi 
jää osuuspääoman kerääminen jäseniltä. Osuus
kunnissahan jäsenet toimivat paitsi osuuskun
nan palvelusten käyttäjinä myös pääomapanok
sen antajina. Tavanomaisimmat omien pääomien 
hankkimiskeinot ovat nykyisin uusien jäsenten 
ottaminen, osuusmaksun niroellismäärän korot
taminen ja osuusmaksujen ottamisvelvollisuuttct 
koskevien perusteiden muuttaminen. 

Osuuskuntalain periaatteena on, että jäsen 
suorittaa osuuskunnalle yhden osuusmaksun, 
jonka suuruus, suorittamisaika ja -tapa on säiin
nöissä tarkemmin määrätty. Säännöissä voidaan 
kuitenkin määrätä, että jäsenellä on joko oikeus 
tai velvollisuus suorittaa osuuskunnalle useam
pia osuusmaksuja. Tätä mahdollisuutta on kiiy
tetty hyväksi lähinnä maatalouteen liittyvissä 
osuuskunnissa, joissa osuuksien ottamisvelvolli
suus on sidottu jäsenen ja osuuskunnan välif-ecn 
liikevaihtoon. Siten esimerkiksi osuusmeijerissä 
jäsen voi olla velvollinen osallistuma:m osuus
kuntaan niin monella osuudella kuin luku tuhat 
täysiä kertoja sisältyy jäsenen osuuskunnalle 
vuosittain toimittaman maitomäärän ra!la
arvoon markkoina. Osuuskaupoissa ja -liik
keissä sekä osuuspankeissa tämä järjestelmä ei 
ole käytössä. Niissä on yleensä vain yksi tietyn
suuruinen osuusmaksu jäsenyyden peru~tana. 
Tosin eräissä osuuspankeissa jäsen saattaa olla 
sääntömääräyksin velvoitettu ottamaan lisä
osuusmaksuja tietyssä suhteessa osuuskunnalta 
saamaansa luottoon. 

Osuuspankit ovat ylijäämän käytössä eri
koisasemas·sa verrattuna muihin osuuskuntiin. 
Osuuspankkilain 51 §:n 2 momentin mukann 
osuuspankin vuotuisesta voitosta voidaan suo
rittaa ensiksi osuuspääomalle korkoa ja vasta 
tämän jälkeen suoritetaan pakollinen vararahas
tosiirto. Tämä menettely on katsottu osuus
pankkien kohdalla tarkoituksenmukaiseksi siitä 
syystä, että osuuspankkilaki edellyttää osuus
pankeilta tietynsuuruista oman pääoman suh
detta pankin sitoumusten yhteismäärään. Mui-
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Jen osuuskuntien kohdalla ei ole lakiin perus
tuvia osuuspääomien määrää koskevia vaati-

' . muKsla. 
Osuuskuntalain mukaan osuuskuntien sään

töihin voidaan ottaa määräyksiä erilaisista yli
määräisistä maksuista samoin kuin pääsy- tai 
liittymismaksuista ( 7 § ja 6 luku) . Tämän 
lisäksi osuuskunnan jäsenet voivat olla ve1kojia 
kohtaan lisämaksuvelvollisia, mikäli tästä on 
säännöissä mainittu ( 7 luku). Tämän tyyppisil
lä maksuilla, joiden käyttö ei ole kovinkaan 
yleistä, ei ole ollut merkitystä minkään osuus
kuntaryhmän omien pääomien hankinnassa. 
Eräissä maatalouteen liittyvissä osuuskunnissa 
on sitä vastoin peritty osuuskunnan jäseniltä 
niin sanottua jäsenlainaa. Kirjanpidollisesti se 
ei ole omaa pääomaa, vaikka se voitaneen lu
kea jäsenrahoitukseen (osuuskunnan omistajil
ta saatua määräaikaista lainaa). 

Kirjanpitolaissa säädetään kirjanpidossa ylei
sesti noudatettavasta menettelystä ja kirjan
pidon sisällöstä. Kirjanpitolakia uudistet
taessa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi, että 
kuhunkin eri yhteisölakiin sisällytettäisiin tilin
päätöksen laatimista sekä sen sisältöä ja julki
suutta koskevat tarpeelliset erityissäännökset. 
Voimassa oleva osuuskuntalaki ei sisällä tilin
päätöksestä erityissäännöksiä. Sen sijaan osuus
pantlL.lcilais.sa on säädetty velvollisuus antaa tie
toja osuuspankin liiketoiminnasta ennen kaik
kea valvontaa suorittaville viranomaisille. 

Useiden osuuskuntien sääntöihin sisältyy 
määräyksiä, jotka velvoittavat osuuskuntaa an
tamaan toiminnastaan lisätietoja jäsenilleen. 
Niinpä kirjallinen toimintakertomus on pakolli
nen lähes kaikissa osuuskunnissa. Vertailutie
tojen esittäminen edellisestä tilinpäätöksestä on 
niin ikään ollut osuuskunnissa verrattain taval
lista. Käyttöomaisuuden arvojen korottamisesta 
syntyneitä arvonkorotusrahastoja on myös esiin
tynyt osuuskuntien taseessa. Niihin on sovel
lettu kirjanpitolain säännöksiä ja sen nojalla 
annettuja määräyksiä. 

Osuuskunnan hallitus toimii osuuskunnan la
kimääräisenä edustajana kaikissa sitä koskevissa 
asioissa (75 §). Hallitus voi valtuuttaa yksi
tyisen henkilön käyttämään edustusoikeuttaan 
antamalla jollekulle oikeuden kirjoittaa osuus
kunnan toiminimi. Toiminimen kirjoitusoikeus 
voi osuuskunnissa olla vain henkilökohtainen 
( 76 §). Tässä suhteessa osuuskuntien .kauppa
rekisteri-ilmoitukset ovat usein virheellisiä tai 
puutteellisia. Ilmoituksen korjaaminen vaatii 
sekä osuuskunnilta että viranomaisilta lisätyötä. 
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Osuuspankkilain mukaan on sen sijaan mahdol
lista antaa toiminimen kirjoitusoikeus hallituk
sen jäsenelle tai toimitusjohtajalle myös toimi
asemaan liittyvänä. Asemakohtaiset toiminimen 
kirjoitusoikeudet ovat tavallisia myös osakeyh
tiöissä. 

Osuuskuntalakiin ei sisälly säännöksiä, jotka 
veivoittaisivat osuuskuntaa käyttämään erityistä 
pätevyyttä omaavia tilintarkastajia. Osuuskun
talain 88 §:n 3 momentin mukaan voidaan 
osuuskunnan tilintarkastajaksi valita yhteisö, 
jonka tarkoituksiin kuuluu osuuskuntien yhteis
ten tehtä,vien hoitaminen ja jolla on erityinen 
tilintarkastusosasto. Sekä SOK- että OTK:laiset 
osuuskaupat käyttävät nykyisin 1ähes poikkeuk
setta tilintarkastajana tällaista tilintarkastus
osastoa. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet sa
moin kuin suurimmat osuuskunnat käyttävät 
sen lisäksi yleisesti KHT- tai HTM- pätevyy
den omaavia tilintarkastajia joko sääntöjensii 
mukaisesti tai valinnan suorittaneen kokouksen 
päätöksen perusteella. 

Osuuskuntien sulautumisesta säädetään 
osuuskuntalain 16 luvussa. Sulautumiset eivät 
ole olleet osuustoiminnan piirissä harvinaisia. 
Sen sijaan osuuskunta ei lain mukaan ole voi· 
nut sulauttaa itseensä osakeyhtiömuotoista ty
täryritystään, vaikka tähän on ilmennyt tarvet
ta konsernin hallinnon järkiperäistämiseksi. Tä
män tyyppiset konsernisuhteet ovat syntyneet 
yritysostojen ja kiinteistöhankintojen johdosu. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja aineisto. 

2.2 .1. l'vfuutosaloite. 

Keskusosuusliike OTK, Kulutusosuuskuntien 
Keskusliitto r.y., Pellervo-Seura r.y., Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunta ja yleinen Osuus
kauppojen Liitto r.y. ovat huhtikuussa 1976 
tehneet oikeusministeriölle esityksen osuuskun
talain eräiden säännösten muuttamiseksi. Esi
tyksen tavoitteena oli parempien edellytysten 
luominen osuuskuntien omien pääomien kas
vulle. Esityksen mukaan oman pääoman eh
doin osuu;kunnalle tehtäviä sijoituksia olisi 
edistettävä lainmuutoksin, jotka helpottaisivat 
koronmaksua osuuspääomalle. Tämän tulisi ta
pahtua siten, että pakollinen vararahastosiirto 
ylijäämästä tehtäisiin vasta sen jälkeen, kun 
mahdollisesti maksettava korko osuuspääomalle 
on siitä ensin vähennetty. Tämän lisäksi ehdo
tettiin jäsenten vapaaehtoisesti ottamien yli-
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määräisten osuusmaksujen palauttamista jäsenil
le nykyistä lyhyemmän odotusajan kuluttua. 

Hallituksen esityksessä uudeksi osakeyhtiö
lainsäädännöksi todetaan osuuskuntalain ja osa
keyhtiölain keskinäisestä yhdenmukaistamisesta 
seuraavaa: 

"Kun osuuskuntalaki on yli kaksi vuosikym
mentä vanha ja kun osakeyhtiölakiehdotusta 
laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon osa
keyhtiöoikeuden viimeaikainen kehitys pohjois
maissa ja muualla maailmassa, osuuskuntalain 
ja osakeyhtiölakiehdotuksen keskinäisestä yh
denmukaisuudesta on ollut pakko tinkiä useas
sa kohdassa. HaJ:lituksen mielestä olisi edel
leenkin pyrittävä siihen, että osakeyhtiölain ja 
osuuskuntalain välillä ei olisi turhia asiallisia ja 
muodollisia eroja niiltä osin, kuin erot eivät 
johdu näiden yritysmuotojen erilaisesta perus
rakenteesta. Ei ole perusteltua, että osakeyhtiöi
hin ja osuuskuntiin sovellettaisiin esimerkiksi 
toisistaan asiallisesti poikkeavia toiminnan jul
kisuutta, hallintoa, tilintarkastusta, tilinpäätöstä 
tai konsernisuhteita koskevia säännöstöjä. Täs
tä syystä oikeusministeriössä on ryhdytty kii
reellisesti selvittämään osuuskuntalain tarkista
mistarvetta. Hallitus pyrkii osakeyhtiölainsää
dännön eduskuntakäsittelyn aikana antamaan 
esityksen osuuskuntalakiin tehtävistä tarpeelli
sista muutoksista." 

2.2.2. Valmisteluelimet. 

Oikeusministeriö asetti marraskuussa 1976 
työryhmän osuuskuntalain tarkistamista varten. 
Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli selvit
tää, mitä muutoksia olisi tehtävä osuuskunta
lakiin osakeyhtiölainsäädännön uudistamisen 
johdosta ja onko muita osuuskuntalakiin koh
distuvia muutostarpeita, jotka olisi kiireellisesti 
toteutettava ottaen tällöin huomioon osuustoi
minnan keskusliikkeiden ja -järjestöjen esitys 
osuuskunnan omien pääomien kartuttamisedel
lytysten parantamiseksi, sekä valmistaa hal
lituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus 
osuuskuntalain muuttamiseksi. Työryhmän mie
tintö valmistui maaliskuussa 1978 ( Oikeusmi
nister:on lainvalmisteluosaston julkaisu 8/ 
1978). Työryhmä ehdotti osuuskuntalain osit
taista muuttamista kiireellisenä siten, että 
osuuskuntien oman pääoman kartuttamisedelly
tyksiä parannettaisiin sallimalla uuden sijoitus
tyyppisen rahoitusmuodon, lisäosuusmaksun 
käyttöönottamisen osuuskunnissa sekä lieventä-

mällä rahastointivelvoitteita. Sen lisäksi ehdo
tettiin osuuskuntalakiin sisällytettäväksi eräitä 
uusia tilinpäätöstä ja tilintarkastusta koskevia 
velvoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia osakeyh
tiölakiin sisältyvien velvoitteiden kanssa. Työ
ryhmän mietintöön sisältyy myös toiminimen 
kirjoitusoikeutta sekä tytäryhtiötuusiota koske
via uudistusehdotuksia. Työryhmän käsityksen 
mukaan olisi lainuudistuksen toteutumisen jäl
keen käynnistettävä osuuskuntalain kokonais
uudistukseen tähtäävä valmistelutyö. 

2.2.3. Lausunnonantajat. 

Työryhmän mietinnöstä pyydettiin lausunto 
40 taholta. Lausuntoja saatiin 31. Lausun
noissa suhtaudutaan yleisesti ottaen varsin 
myönteisesti mietinnön ehdotuksiin. Myön
teisellä kanna11a ovat pankkitarkastusvirasto, 
elinkeinohallitus, kilpailuasiamies, Turun hovi
oikeus, Vaasan hovioikeus, Kouvolan hovi
oikeus, Akava, Kuluttajat-Konsumenterna, Toi
mihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto, 
Kaupan Keskusvaliokunta, Keskuskauppa:kama
ri, Keskusosuusliike OTK ja Kulutusosuuskun
tien Keskusliitto, jotka antoivat yhteisen lau
sunnon, Maataloustuottajain Keskusliitto, Pel
lervo-Seura, Pienteollisuuden Keskusliitto, Ra
halaitosten neuvottelukunta, Teollisuuden Kes
kusliitto, Helsingin Kauppakorkeakoulu, Suo
men Lakimiesliitto sekä Yleinen Osuuskauppo
jen Liitto, joka antoi lausuntonsa yhdessä Suo
men Osuuskauppojen Keskuskunnan kanssa. 
Näiden lisäksi Meijerien Keskusosuusliike Valio 
yhtyy Pellervo-Seuran lausuntoon. Suomen 
Säästöpankkiliitto puolestaan yhtyy Rahalaitos
ten neuvottelukunnan lausuntoon. V altiovarain
ministeriö, verohallitus, Itä-Suomen hovioikeus 
ja Svenska Lantbruksproducenterm:s Central
förbund eivät Iausu yleistä kantaa mietinnöstä. 
Varauksellisen myönteisesti mietintöön suhtau
tuvat Helsingin hovioikeus ja KHT-yhdistys. 
Yksikään lausunnonantaja ei suhtaudu koko
naan kielteisesti mietinnön ehdotuksiin. 

Monet lausunnonantajat ovat esittäneet muu
tosehdotuksia yksittäisten säännösten kohdalle. 
Laajin arvostelu on kohdistettu työryhmän pa
kolHsen vararahastosiirron säilyttämistä koske
vaan kannanottoon. Työryhmän ehdottamaa 
lievennystä eivät pidä riittävänä kilpailuasia
mies, Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen 
Keskusliitto, Kuluttajat-Konsumenterna, Kes
kuskauppakamari, Kaupan Keskusvaliokunta, 
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Maataloustuottajain Keskusliitto, Meijerien 
Keskusosuusliike Valio, Pellervo-Seura, Yleinen 
Osuuskauppojen Liitto ja Suomen Osuuskaup
pojen Keskuskunta sekä Keskusosuusliike OTK 
ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitto. 

Oikeusministeriön lainvalmisteluosastossa on 
laadittu lausunnoista tiivistelmä (moniste, lain
valmisteluosasto 1979). 

Hallituksen esitys on laadittu työryhmän 
suositusten ja niistä annettujen lausuntojen 
pohjalta. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato r i se t ja 
ta 1 o u d e 11 i se t vaikutukset. 

Esitys ei aiheuta organisatorisia muutoksia 
valtion hallinnossa. Sen toteuttamisesta ei 
myöskään aiheudu uusia kustannuksia valtiolle 
tai kunnille. Lainuudistuksen johdosta kauppa
rekisteriviranomaiselle vuosittain toimitettavien 
tilinpäätökseen liittyvien asiakirjojen määrä to
sin jonkin verran lisääntyy. 

Hallituksen esitys ei aiheuttane osuuskunnil
le sanottavia taloudellisia rasituksia. Lisäosuus
maksujärjestelmän käyttöönottaminen siihen 
liittyvine sääntöjen muutoksineen on vapaa
ehtoista. 

4. Muita e s i t v k se en v a i k u t tavia 
seikkoja. . 

4.1. Esityksen suhde muuhun lainsäädäntöön. 

OsuuspanJddlain 3 §: n mukaan osuuskunnis
ta voimassa oleva lainsäädäntö soveltuu osuus
pankkeihin, mikäli osuuspankkilaissa ei ole 
toisin säädetty. Osuuspankin perustamisesta ja 
hallinnosta, tilintarkastuksesta ja selvitystilasta 
~ekä johdon siviili- ja rikosoikeudellisesta vas
tuusta on osuuspankkilaissa osuuskuntalain 
osittain korvaavia erityissäännöksiä. Muilta 
osin pankkeihin sovelletaan yleistä osuuskunta
lalda. Osuuspankkilain eräiden säännösten tar
kistaminen taustalainsäädännön uudistamisen 
yhteydessä on välttämätöntä normiristiriitojen 
ja tulkintavail(euksien välttämiseksi. 

Uudet toiminimi-, kaupparekisteri- ja pto
kuralait (128-130/79) tulivat voimaan 1 

päivänä maaliskuuta 1979. Hallituksen esitys 
on laadittu siten, että se on sopusoinnussa 
mainittujen lakien kanssa. 

4.2. Esityksen ulkopuolelle jääviä kysymyksiä. 

Tavoitteeksi yhteisöoikeudessamme olisi ase
tettava se, että eri yhteisölait eivät rakenteel
taan ja sisiillöltään eroa toisistaan muissa suh
teissa kuin yhteisömuotojen erilaisuuden kan
nalta on välttämätöntä. Yhteisölakeja joutuvat 
soveltamaan paljolti samat sidosryhmät ja sa
mat henkilöt. Oikeudellisten käsitteiden, me
nettelysäännösten ja oikeusturvasäännösten eri
laisuus saattaa tällöin aiheuttaa väärinkäsi
tyksiä, jopa oikeuden menetyksiäkin. Kehitys 
u1komailla nävttää niin ikään monessa suhteessa 
kulkevan kohti yhteisöoikeuden yhdenmukais
tamista. 

Esitys rajoittuu eräisiin kiireellisinä pidettä
viin uudistusehdotuksiin sekä osakeyhtiölain
säädännön kokonaisuudistuksen vaatimiin 
välttämättömimpiin yhdenmukaistamistoimiin. 
Osuuskuntalain lähentäminen osakeyhtiölakiin 
muissakin suhteissa on perusteltua. Tämä ei 
ole teknisesti mahdollista muuttamatta osuus
kuntalakia kokonaisuudessaan. Osuuskuntalain 
kokonaisuudistuksen tarve ei kuitenkaan rajoitu 
vain yhdenmukaistamisnäkökohtiin. Laki on ol
lut voimassa jo yli kaksikymmentä vuotta ja 
sitä voidaan pitää eräiltä osin puutteellisena 
ja vanhentuneena. Sodan jälkeinen kehitys suo
malaisessa talouselämässä ja osuustoimintaliik
keessä on synnyttänyt tilanteen, joka monessa 
suhteessa poikkeaa lain valmistelun aikana val
linneista lähtökohdista. Tältä osin voidaan 
viitata esimerkiksi siihen voimakkaaseen kes
kittymisprosessiin, joka on kohdistunut myös 
osuuskuntiin. Voitaneen myös väittää, että kil
pailu osuuskuntien ja muiden yhteisöjen välillä 
on jatkuvasti kiristynyt. 

Osuuskuntalain kokonaisuudistuksen valmis
telu on tarkoituksenmukaista käynnistää sen 
jälkeen kun osittaisuudistusta koskeva laki on 
tullut voimaan. Uudistustyö on ajoitettava niin, 
että siinä ehditään hankkia tietoja lisäosuus
maksujärjestelmän ja muiden pääomaongelmien 
lieventämiseen tähtäävien uudistusten käytän
nön vaikutuksista. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. La k i e h d o t u s t e n p e r u s t e 1 u t. 

1.1. Laki osuuskuntalain muuttamisesta. 

2 luku. Osuuskunnan perustaminen. 

6 §. Toiseen momenttiin otetun viittaus
säännöksen tarkoituksena on kiinnittää lukijan 
huomio lisäosuusmaksujärjestelmän olemassa
oloon, 

5 luku. Osuusmaksu, vararahasto ja ylijäämä. 

30 §. Pykälän ensimmmseen momenttiin 
ehdotetaan tehtäväksi kolme muodollista tai 
lakiteknistä muutosta. 

Käsite tilinpäätöspäivä ehdotetaan korvatta
vaksi käsitteellä tilikauden päättyminen. Tämä 
vastaa voimassa olevan kirjanpitolain käyttämää 
käsitteistöä. Mainittua käsitettä seuraavan sivu
lauseen muotoa on käsitteiden vaihtumisen 
vuoksi myös jouduttu muuttamaan. 

Toinen muutostarve aiheutuu siitä, että 79 b 
§ :n 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi sään
nös arvonkorotusrahastosta. Tällöin nnssa 
osuuskunnissa, joissa käyttöomaisuuden arvoa 
on korotettu ja korotusta vastaava määrä mer
kitty vastattaviin arvonkorotusrahastoon, on 
siihen laskelmaan, joka tehdään 30 §:n mukai
sesti jäsenyyden lakattua, sisällytettävä velko
jen ja vararahaston lisäksi myös arvonlwrotus
rahasto. 

Lisäosuusmaksujärjestelmää koskevien uusien 
säännösten vuoksi on pykälää ollut tarkistetta
va myös siltä osin, kuin siinä on asetettu osuus
maksun palauttamiselle edellytys, ettei osuus
kunnan jäsenten yhtäläistä oikeutta loukata. 
Ehdotetun 163 §:n 2 momentin mukaan sään
nöissä voidaan määrätä, että kertyneet lisä
osuusmaksut osuuskunnan purkautuessa palau
tetaan ennen multa osuusmaksuja. Jos sään
töihin on otettu tällainen määräys, voidaan 
myös 30 § :ssä tarkoitetussa tilanteessa palaut
taa osuusmaksuja ainoastaan sillä edellytyksellä, 
ettei lisäosuusmaksuihin liittyvää ensisijaista 
palautusoikeutta loukata. Laskettaessa tässä ta
pauksessa jäsenen oikeutta varsinaisen osuus
maksun palautukseen osuuskunnan varoista on 
ensiksi vähennettävä lisäosuuspääoma kokonai-
suudessaan. • 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan käsite ti
linpäätöspäivä korvattavaksi tilikauden päätty
misellä samoilla perusteilla kuin 1 momentissa. 

31 §. Tämän pykälän 1 ja 2 momenttiin 
ehdotetaan tehtäväksi sama kirjanpidollinen ja 
lakitekninen muutos kuin 30 § :n 1 ja 2 mo
mentteihin. 

33 §. Säännös vararahaston käyttämisestä 
osuuskunnan tappion peittämiseen sisältyy eh
dotuksen 37 §:n 1 momenttiin. Tämän vuoksi 
ehdotetaan 33 §:n 3 momentti kumottavaksi. 

34 §. Pakollista vararahastosiirtoa koskeva 
säännös on voimassa olevassa laissa melko an
kara. Käytännössä osuuskunta joutuu yleensä 
siirtämään koko ylijäämänsä vararahastoon. Si
ten ylijäämästä ei ole useinkaan mahdollista 
maksaa korkoa osuuspääoma,lle tai suorittaa 
yiijäämän palautusta. 

Pykälässä ehdotetaan tuntuvaa pakollista va
rarahastosiirtoa koskevan säännöksen lieventä
mistä. Ehdotuksen mukaan vararahastoon on, 
kunnes se on kertynyt täyteen määräänsä, siir
rettävä vuotuisesta ylijäämästä vähintään viisi 
prosenttia eikä kuten nyt kymmenen prosent
tia. Rahastosiirron määrän kytkeminen vuosi
vaihtoon jätettäisiin pois laista. Ylijäämän siir
to on suoritettava sen jälkeen kun ylijäämästä 
on vähennetty mahdollinen taseen osoittama 
tappio edellisiltä tilikausilta. Tämän kirjanpi
dossa vakiintuneen periaatteen mukainen ni
menomainen säännös ehdotetaan nyt otetta
vaksi myös osuuskuntalakiin. 

37 §. Osuuspääoma on osuuskunnissa tyy
pillistä sidottua omaa pääomaa. Nykyiseen la
kiin ei kuitenkaan sisälly säännöksiä siitä, mi
hin tarkoituksiin osuusmaksuja voidaan käyttää. 
Tosin 33 §:n 3 momentista ilmenee välillisesti, 
että osuuspääomaa voidaan käyttää tappion 
peittämiseen. Mainitusta pykälästä ilmenee 
edelleen se ehdoton periaate, että tappion peit
tämiseen on käytettävä ensiksi aikaisempien 
vuosien käyttämätöntä ylijäämää, sitten muita 
vapaita rahastoja, tämän jälkeen osuuspääomaa 
ja vasta viimeisenä vararahastoa. Säännös on 
laadittu velkojien etujen suojaamiseksi. 

Kun tämä kattamisjärjestelmä joissakin ta
pauksissa voi johtaa jäsenten kannalta kohtuut
tamaan lopputulokseen, ehdotetaan 1 momen
tissa säädettäväksi, että osuuskunnalle itselleen 
annettaisiin mahdollisuus valita, käyttääkö se 
osuuspääomaa tai vararahastoa sellaisen tap-
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pion pe1ttam1seen, johon e1vat ruta käyttämät
tömät ylijäämät eivätkä vapaat rahastot. 

Velkojien etuja suojataan kuitenkin edel
leen peitettäessä tappiota joko osuusmaksuja 
tai vararahastoa käyttämällä. Osuuskunnan 
jäsenille riskipääoman sijoittajina ei tule 
suorittaa mitään sijoittamaansa pääomaan liit
tyviä taloudellisia etuja ennen kuin velko
jien etu on turvattu. Jos osuuskunta käyttäisi 
tappion peittämiseen osuuspääomaa joko ensi
sijaisesti tai sen vuoksi, että tappio on niin 
suuri, etteivät käyttämättömät ylijäämät, vapaat 
rahastot eikä vararahastokaan siihen riitä, tulee 
sovellettavaksi pykälän 2 momentissa oleva, 
nykyistä 37 §:ää vastaava säännös, jonka mu
kaan jäsenelle tuleva ylijäämäosuus on pidä
tettävä hänen osuusmaksunsa suorittamiseksi, 
kunnes tappion peittämiseen käytetty määrä on 
maksettu osuuskunnalle. Lisäosuusmaksua kos
kevasta 163 c §:stä ilmenee, että myös sitä voi
daan käyttää tappion peittämiseen. 

Jos osuuskunta päättää käyttää tappion 
peittämiseen vararahastoa, on ylijäämän jaka
minen jäsenille kielletty tappiovuotta seuraa
vien kolmen vuoden aikana, jollei vararahastoa 
ole kartutettu tappion peittämiseen käytetyllä 
m:iärällä. Vararahastoa voidaan kartuttaa myös 
muulla tavoin kuin siirtämällä siihen ylijäämää. 
Niinpä osuuskunnan omaisuuden myynnistä voi 
syntyä sellaisia varoja, jotka voidaan siirtää 
vararahastoon. Jäljempänä 79 b §:ssä e'hdote
taan myös, että osuuskunnan käyttöomaisuuden 
arvon korottamisesta muodostettavaa arvonko
rotusrahastoa saadaan käyttää vararahaston 
kartuttamiseen. Siltä osin kuin vararahastoon 
sisältyy tällä tavalla rahastoituja varoja, niitä 
ei kuitenkaan saa käyttää tappion peittämiseen. 
Se olisi vastoin kirjanpidossa hyväksyttyjä peri
aatteita. 

9 luku. Hallitus ja hallintoneuvosto sekä tilin
päätös. 

Kun osuuskuntalaissa ei ole sellaista erillistä 
lukua, jossa käsitellään kirjanpitoa ja tilinpää
töstä, on uudet tilinpäätössäännökset jouduttu 
sijoittamaan 9 lukuun, jossa ennestään on ollut 
tilinpäätöksen laatimista koskeva yleissäännös 
( 79 §). Luvun otsaketta ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että siitä ilmenee luvun sisältävän 
myös tilinpäätöstä koskevia säännöksiä. 

75 §. Hallituksen edustamisvaltaa koskeva 
yleissäännös ehdotetaan otettavaksi yhdenmu-

kaisena osakeyhtiölain vastaavan säännöksen 
kanssa pykälän 1 momenttiin. 

Osuuskunnissa on ollut mahdollista antaa 
toiminimen kirjoittamisoikeus vain henkilökoh
taisena oikeutena. Yhdenmukaisesti osakeyhtiö
lain säännösten kanssa ehdotetaan 2 moment
tiin sisällytettäväksi säännös siitä, että toimi
nimen kirjoittamisoikeus voidaan antaa myös 
toimiasemasta johtuvana. Osuuspankkilain 7 
§:n 4 kohdan nojalla tämä on ollut mahdollista 
osuuspankeissa. Ehdotuksen mukaan osuuskun
nissa voi toiminimen kirjoittavien oikeus olla 
joko henkilökohtaisena oikeutena tai toimiase
masta johtuvana tahi näitä molempia voidaan 
käyttää rinnakkain. Siten hallituksen jäsenen tai 
toimitusjohtajan asemaan osuuskunnassa voi
daan suoraan sääntöjen perusteella liittää oikeus 
toiminimen kirjoittamiseen. 

Niissä osuuskunnissa, joissa on hallintoneu
vosto, kuuluu toiminimen kirjoittamisoikeuden 
antaminen verrattain yleisesti hallintoneuvoston 
tehtäviin. Tämä tarkoituksenmukaiseksi todettu 
käytäntö voi edelleenkin jatkua osuuskunnissa, 
sikäli kuin osuuskunnan säännöissä on näin mää
rätty. On kuitenkin huomattava, että toimi
nimen kirjoittamisoikeuden antaminen voi olla 
vain toiseHa näistä hallintoelimistä. 

76 §. Tähän pykälään ehdotetaan otetta
vaksi nykyisestä 76 § :n 1 momentista toinen 
virke, 2 momentti sekä 3 momentti eräin kie
lellisin korjauksin. 

79 §. Pykälä sisältää yleissäännöksen osuus
kunnan kirjanpidosta, varainhoidosta ja tilin
päätöksestä. Säännös on yhdenmukainen osake
yhtiölain vastaavan säännöksen kanssa. Kirjan
pitolaki sisältää säännökset kirjanpitomenette
lystä sekä tilinpäätöksen muodosta ja sisällöstä. 
Viimeksi mainittuja säännöksiä täydennetään 
jäljempänä mainittavilla osuuskuntia koskevilla 
erityissäännöksillä. Osuuskunnilta ei vielä vaa
dita laissa erityistä toimintakertomusta. Verrat
tain yleisesti toimintakertomuksen laatiminen 
on osuuskuntien säännöissä kuitenkin määrätty 
hallituksen velvollisuudeksi. 

79 a §. Pykälän 1 ja 2 momentti sisältävät 
osakeyhtiölain 11 luvun 2 § :n 1 ja 2 momentin 
säännöksiä vastaavat säännökset osuuskunnan 
tilinpäätöksen allekirjoittamisesta sekä vel
vollisuudesta esittää niin sanotut vertailutie
dot edelliseltä tilikaudelta. Hallituksella tarkoi
tetaan tässä, kuten muuallakin missä ei nimen
omaisesti toisin sanota, päätösvaltaista hallitus
ta. Samat oikeudet ja velvollisuudet kuin hal
lituksella olisi 80 §: ssä tarkoitetulla osuuskun-
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nan hallinnon hoitajalla, joka on rinnastetta
vissa osakeyhtiön toimitusjohtajaan. 

Pykälän 3 momentti on yhdenmukainen osa
keyhtiölain 11 luvun 2 §:n 3 momentin kanssa. 

79 b §. Pykälään on yhdistetty soveltuvin 
osin osakeyhtiölain 11 luvun 4 § :n 1 momen
tin, 5 §:n 2 momentin ja 9 §:n 5 momentin 
säännökset. 

Pykälän 1 momentissa säädetään osuuskun
nan käyttöomaisuuden arvonkorotuksesta ja sen 
käytöstä. Arvonkorotusrahasto kuuluu osuus
kunnan sidottuun omaan pääomaan. Sitä saa 
käyttää ainoastaan vararahaston kartuttami
seen. Arvonkorotus ei ole osuuskunnan reali
soituuutta tuloa eikä sen käyttö siten saa vai
kuttaa vuositulokseen ylijäämää lisäävänä tai 
tappiota vähentävänä eränä. 

Pykälän 2 momentissa on säädetty osake
yhtiölain säännöstä vastaavasti osuuskunnalle 
velvollisuus ilmaista avoimesti tilinpäätökses
sään varastovarauksensa ja siinä tilikauden 
aikana tapahtunut muutos. Niin sanottu suur
osuuskunta, jolle tämä velvollisuus asetetaan, 
on määritelty samalla tavalla kuin niin sanottu 
suuryhtiö osakeyhtiölaissa. 

Pykälän 3 momentissa on suurosuuskunnille 
säädetty osakeyhtiölain säännösten mukaisesti 
velvollisuus liittää tilinpäätökseensä rahoitus
laskelma, jossa annetaan selvitys varojen han
kinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

Suurosuuskuntaa määriteltäessä pidetään 
osuuskunnan sidottuna omana pääomana osuus
pääomaa, lisäosuuspääomaa, vararahastoa sekä 
arvonkorotusrahastoa. 

Osa-aikatyöntekijöiden lukumäärä yrityksissä 
on viime vuosina lisääntynyt. Niissä osuuskun
nissa, kuten myös muissa yrityksissä, joissa on 
runsaasti osa-aikatyöntekijöitä, saattaa syntyä 
ongelmia määriteltäessä, onko osuuskunnan 
palveluksessa keskimäärin lain tarkoittamat yli 
500 henkilöä vai ei. Sama ongelma voi syntyä 
88 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. 
Kun työsuhteiden lukumäärä ei sellaisenaan 
osoita osuuskunnan kokoa, lienee perusteltua, 
ettei työntekijöiden absoluuttinen lukumäärä 
ratkaise sitä, minkä laajuista lisäinformaatiota 
osuuskunnan on annettava toiminnastaan. Asiaa 
on näin ollen tarkasteltava kokonaisuutena siltä 
pohjalta, kuinka monen työntekijän työpanok
sesta muodostuu normaali työpäivä ( miestyö
päivä) . Aina ei ole kuitenkaan tarkoituksen
mukaista suorittaa kovin yksityiskohtaisia tun-

tilaskelmia. Yleisenä olettamuksena voitaneen 
pltaa, että kaksi osa-aikatyöntekijää vastaa 
79 b §:n 2 ja 3 momentissa sekä 88 §:n 3 
momentissa tarkoitettua yhtä työntekijää. 

79 c §. Pykälä sisältää osuuskuntien tilin
päätöksen julkistamista koskevan säännöksen. 
Sen mukaisesti julkisiksi tulevat tuloslaskelma 
ja tase liitteineen sekä tilintarkastuskertomus. 

Kun tilinpäätösasiakirjat on toimitettu re
kisteriviranomaise1le, on niistä annettava tietoja 
ja jäljennöksiä jokaiselle niitä pyytävälle. Sen 
varalta, että osuuskunta laiminlyö asiakirjojen 
lähett~imisen, on 106 §:ssä säädetty osuuskun
nan purkamisuhka ja 164 § :ssä uhkasakkoseu
raamus. 

10 luku. Tilintarkastajat. 

86 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
määriteltäväksi yhdenmukaisesti osakeyhtiölain 
10 luvun 7 §: n 1 momentin säännöksen 
kanssa tilintarkastajan tehtävä ottamalla hyvää 
tilintarkastustapaa koskeva lausuma lakiin. 
Hyvän tilintarkastustavan sisältö muovautuu 
tilintarkastuskäytännön ja tilintarkastajakunnan 
ammatillisten yhteenliittymien suositusten mu
kaan. Mittapuun tulisi olennaisilta osin olla 
sama kuin osakeyhtiöidenkin kohdalla. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotettu muutos, 
jonka mukaan osuuskunnan kokouksen asetta
mat tilintarkastajat voivat jäädä tilintarkastajien 
keskuudessa vähemmistöön, on samansisältöinen 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 1 momentin 
kanssa. 

88 §. Tähän pykälään ehdotetaan otetta
viksi uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 
3 momentti siirtyy sellaisenaan uudeksi 5 mo
mentiksi. 

Ammattitilintarkastajan pätevyyden omaavan 
tilintarkastajan käyttäminen ehdotetaan pakol
liseksi suurehkoissa osuuskunnissa ( 3 mom.). 
Säännös eroaa kahdessa suhteessa osake
yhtiölain vastaavasta säännöksestä (osakeyhtiö
lain 10 luvun 4 §). Ensinnäkin suurosuuskun
tana pidetään osuuskuntaa, jonka sidottu oma 
pääoma on enemmän kuin miljoona markkaa 
tai jonka palveluksessa kahden viimeksi kulu
neen tilikauden aikana on ollut keskimäärin 
yli 200 henkilöä. Osakeyhtiöissä vastaavat rajat 
ovat kaksi miljoonaa markkaa tai 500 henkilöä. 
Alhaisemmat rajat osuuskunnissa ovat kuiten-
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kin perusteltuja sen vuoksi, että ammattitilin
tarkastajan pätevyysvaatimukseksi asetetaan 
vaihtoehtoisesti joko KHT- tai HTM-tilintar
kastaja - tai vastaava yhteisö - taikka py
kälän 5 momentissa tarkoitettu tilintarkastus
vhteisö. Toinen ero osuuskuntien osalta onkin 
juuri siinä, että niissä kelpuutetaan ammatti
tilintarkastajaksi myös osuuskuntien yhteisiä 
tehtäviä hoitava yhteisö. Eräiden osuustoimin
nallisten keskusliikkeiden ja -järjestöjen piirissä 
toimii keskitetty tilintarkastajajärjestelmä, jon
ka palveluksia osuuskufl.nat käyttävät joko 
sääntöjen velvoittamina tai vapaaehtoisesti. 
Näillä tilintarkastusosastoilla toimivien tilintar
kastajien ammatillinen pätevyys on korkeata 
luokkaa. 

Uusi 4 momentti vastaa asiallisesti osake
vhtiölain 10 luvun 3 §:n 3 momenttia. 
' 90 a §. Tilintarkastuksen suorittamista osoit
tavaa tasemerkintää koskeva säännös ehdote
taan säädettäväksi yhdenmukaiseksi osakeyhtiö
lain vastaavan säännöksen kanssa. Merkinnässä 
tilintarkastajat ilmoittavat suorittamastaan tar
kastuksesta ja antamastaan kertomuksesta. 
Merkinnällä on pelkästään tiedottava tehtävä 
eikä se saa sisältää arvostelmia. Merkintä teh
dään tasekirjaan. Siinä tapauksessa, että tilin
tarkastajat ovat tarkastuksessaan todenneet, 
ettei tuloslaskelmaa tai tasetta voida vahvistaa, 
on tästä tehtävä erityinen merkintä. 

91 a §. Osuuskuntien tilintarkastajien sa
lassapitovelvoHisuuden sisällöstä ei ole ollut 
laissa säännöksiä. 

Osakeyhtiölain säätämisen yhteydessä lisät
tiin rikoslain 38 luvun 3 §: ään rangaistussään
nös salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. 
Tämä rangaistussäännös koskee myös osuus
kunnan tilintarkastajia, hallintoelinten kaikkia 
jäseniä sekä toimitusjohtajaa tai vastaavaa. 
Tämä huomioon ottaen ehdotetaan salassapito
velvollisuuden aineellinen sääntely osuuskunta
laissa järjestettäväksi yhdenmukaiseksi osake
yhtiölain 10 luvun 13 § :n säännösten kanssa. 

13 luku. Osuuskunnan selvitystila ja purka
minen. 

106 §. Osuuskunnalle säädetään 79 c §:ssä 
velvollisuus lähettää tilinpäätösasiakirjat rekis
teriviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. Tämän velvollisuuden 
toistuvasta Iaiminlyö'111istä ehdotetaan osuus-

kunnalle säädettäväksi se uhka, että osuuskun
ta voidaan asettaa selvitystilaan. Säännös on 
tältä osin yhdenmukainen osakeyhtiölain 13 
luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdan kanssa. 
Säännöksen sanamuoto on myös eräiltä muilta 
osin yhdenmukaistettu osakeyhtiölain säännös
ten kanssa. Kun rekisteriviranomainen on vel
vollinen valvomaan 79 c §:n säännösten nou
dattamista, ehdotetaan, että myös rekisteri
viranomainen voi tehdä hakemuksen osuus
kunnan asettamisesta selvitystilaan. 

16 luku. Osuuskuntien sulautuminen. 

156 a §. Nykyinen lainsäädäntömme ei tun
ne niin sanotun sekafuusion mahdollisuutta. 
Yritystoiminnan keskittymisen ja yritysten vä
lisen toimialarationalisoinnin takia eri yhteisö
muotojen sulautuminen toisiinsa tulisi olla mah
dollista. Esillä olevaan uuteen pykälään ehdote
taan otettavaksi säännös, jonka mukaan osuus
kunnan kokonaan omistama osakeyhtiö voidaan 
sulauttaa osuuskuntaan. Sulautumisment:'ttelv 
olisi verrattain yksinkertainen muun muass~ 
siitä syystä, että tällaisessa sulautumistapaukses
sa ei esiinny eturistiriitaa osapuolten kesken 
eikä siihen liioin liity erityisiä vähemmistösuoja
ongelmia. Menettely on yhdenmukainen osake
yhtiölain 14 luvun 7 §:n mukaisessa emoyhtiön 
ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön fuu
siossa noudatettavan menettelyn kanssa. 

Siinä tapauksessa, että vastaanottavan emo
osuuskunnan ja sulantuvan tytäryhtiön toimi
alat eivät vastaa toisiaan edellytetään, että emo
osuuskunnan on muutettava toimialaansa kos
kevia tai muita sääntöjensä määräyksiä tulevaa 
tosiasiaUista toimintaa vastaaviksi. Emo-osuus
kunnalla tulee kuitenkin säilyä osuustoiminnal
linen tarkoitus. Viranomaisella ei ole yleensä 
mahdoll1suutta osuuskunnan perustamisen ja 
rekisteriin merkinnän jälkeen puuttua siihen, 
vastaa:ko jonkin osuuskunnan tosiasiaLlinen toi
minta osuuskuntalain 1 §:ää. Sulautumisen yh
teydessä kaupparekisteriviranomaisella on mah
dollisuus valvoa tätä ja evätä tarvittaessa su
lautumisen merkitseminen rekisteriin. 

Itse sulautumismenettely olisi varsin yksin
kertainen. Sen j~lkeen kun emo-osuuskunnan ja 
tytäryhtiön hallitukset ovat tehneet sopimuk
sen sulautumisesta, on hallitusten ilmoitettava 
päätöksestään rekisteriviranomaiselle sekä haet
tava osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n 1 momen-
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tin mukaisesti tytäryhtiön kotipaikan tuomio
istuimen lupa sulautumissopimuksen täytän
töönpanoon. Jos emo-osuuskunnan sääntöihin 
tai tytäryhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy sään
nöksiä sulautumissopimuksen hyväksymisestä 
jossakin muussa toimielimessä kuin hallituksessa, 
on näitä luonnollisesti noudatettava. Tämän jäl
keen hallitusten on tehtävä tuomioistuimen lu
vasta ilmoitus rekisteröimistä varten. Sulautu
misen katsotaan tapahtuneen, kun lupaa koske
va päätös on rekisteröity. Mikäli sulautuminen 
edellyttää sääntöjen muutosta, on emo-osuus· 
kunnan ryhdyttävä tähän ennen rekisteri-ilmoi
tuksen tekemistä. Emo-osuuskunnan sääntöjen 
muutosta ja tuomioistuimen 'lupaa koskevat 
kaupparekisteri-ilmoitukset tehdään samanaikai
sesti, jolloin kaupparekisteriviranomaisella on 
mahdollisuus valvoa, että emo-osuuskunnan 
toiminta edelleen täyttää osuuskuntalain 1 §: n 
vaatimukset. 

17 a luku. Lisäosuusmaksu. 

Osuuskuntalakiin ehdotetaan otettaviksi sään
nökset niin sanotusta lisäosuusmaksujärjestel
mästä. Järjestelmä pyrkii parantamaan osuus
kuntien edellytyksiä omien pääomien hankin
taan. Uudet säännökset on koottu lisäosuus
maksua koskevaksi 17 a luvuksi. 

16_3 §. Pykälässä säädetään uuden vapaa
ehtoisen lisäosuusmaksujärjestelmän tunnusmer
kit. Osuuskunta voi sääntöihinsä ottaa määräyk
sen, jonka mukaan jäsenellä on oikeus osallistua 
osuuskuntaan yhdellä tai useammalla rahoitus
panoksella eli lisäosuusmaksulla. Kun kyseessä 
on jäsenen oikeuttaminen suorittamaan vapaa
ehtoisia osuusmaksuja, ei ole välttämätöntä 
säännöisä mainita sitä perustetta, jonka nojalla 
tämä tapahtuisi. Riittää kun kaikilla jäsenillä 
on lisäosuusmaksun ottamiseen yhtäläinen oi
keus. Tätä edellyttää lain 66 ja 81 §:stä ilme
nevä yndenvertaisuusperiaa te. 

Tos osuuskunta toisaalta haluaa ottaa sään
töihinsä määräyksiä niistä perusteista, joilla 
jäsen oikeutetaan ottamaan lisäosuusmaksuja, 
tämä on mahdollista. Rekisteriviranomaiselle 
jää tällöin velvollisuus tutkia, että säännöt nou
dattavat yhdenvertaisuusperiaatetta. Mainitun 
periaatteen asettamissa rajoissa voidaan oikeus 
ottaa lisämaksuja tehdä riippuvaiseksi esimer
kiksi siitä, että osuusmaksu on täysin makset
tu tai siitä, että jäsen on käyttänyt hyväkseen 

määrätyn maaran osuuskunnan palveluksia. 
Eräänä sääntöjen varaisena menettelynä voidaan 
ajatella, että säännöissä määrätään joko suo
raan lisäosuuspääoman enimmäiskoko tai sen 
vahvistaminen annetaan jollekin osuuskuru1an 
toimielimelle (osuuskunnan tai edustajiston ko
kous, hallintoneuvosto, hallitus). Tällöin on 
säännöissä tai mainitun toimielimen päätöksessä 
määriteltävä jäsenten etuoikeus mahdollisessa 
ylikysyntätilanteessa esimerkiksi siten, että 
se määräytyy aiemmuusjärjestyksen mukaan. 
Säännöissä voitaisiin myös asettaa rajoituk
sia jäsenen oikeuteen osallistua osuuskuntaan 
lisäosuusmaksuilla, mutta tällöinkin on otettava 
huomioon yhdenvertaisuusperiaate. 

Lisäosuusma'l<::sun olennaisena tunnusmerkki
nä on 1 momentin mukaan, että sille on suori
tettava osuuskunnan ylijäämästä korkoa sen 
jälkeen kun lain ja sääntöjen edellyttämät ra
hastosiirrot ylijäämästä on tehty. Osuus
kuntalakiin ei sisälly yleistä määritelmää jaet
tavasta ylijäämästä. Vakiintuneen käytännön 
mukaan on kuitenkin selvää, että jakokelpoi
seen ylijäämään kuuluvat tilikauden ylijäämän 
lisäbi myös aikaisemmilta tilikansilta olevat 
jakamatvomat ylijäämät samoin kuin vapaisiin 
rahastoihin siirretyt varat. 

Koska lisäosuusma:ksuille on luonteenomaista 
ylijäämästä suoritettava korko, säännöissä voi
daan määritellä korkokanta tai sen vähimmäis
tahi enimmäisrajat. Lisäosuusmaksuille on suo
ritettava sama korko kuin varsinaisille osuus
maksuille, jollei sääntöihin oteta 2 momentin 
ensimmäisen virkkeen mukaista määräystä. 
Päätös koron suorittamisesta tehdään siinä jär
jestyksessä kuin päätökset osuuskunnan ylijää
män käyttämisestä yleensä on tehtävä. Osuus
kuntalain 58 §:n 1 momentin 3 kohdan mu
kaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 
on päätettävä ylijäämän käyttämisestä, mikäli 
päätöksen tekeminen siitä saattaa tulla kysy
mvkseen. 

-Pykälän 2 momentin mukaan säännöissä voi
daan määrätä, että lisäosuusmaksuilla on pa
rempi oikeus ylijäämää..11 kuin varsinaisilla 
osuusmaksuilla. Tällä tarkoitetaan sitä, että lisä
osuusmaksuilla voi olla etuoikeus korkoon tai 
että nHlle suoritetaan suurempi korko kuin 
varsinaisille osuusmaksuille. Säännöissä voidaan 
myös määrätä, että ylijäämästä suoritetaan 
osuusmaksun korkoa sekä varsinaisille osnus
maksuille että lisäosuusmaksuille, mutta että 
lisäosuusmruksut saisivat kovkoa suuremman 
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korkokannan mukaisesti. Jollei varsinaiselle 
osuusmaksulle sääntöjen mukaan makseta kor
koa, vaan ylijäämä jaetaan esimerkiksi 35 §:n 
2 momentin mukaisesti, lisäosuusmaksuille voi
daan suorittaa korkoa vain ottamalla sääntöi
hin pykälän 2 momentin mukainen määräys 
163 e § :n viimeisessä virkkeessä säädetyssä jär
jestyksessä. 

Pykälän 3 momentin mukaan lisäosuusmak
sut eivät tuota jäsenelle osuuskunnan purkau
tuessa jako-osuutta omaisuuden säästöön. Sen 
sijaan pykälän 2 momentin nojalla voidaan 
säännöissä määrätä, että lisäosuusmaksut palau
tetaan osuuskunnan purkautuessa ennen varsi
naisia osuusmaksuja. On kuitenkin muistettava, 
että lisäosuusmaksutkin ovat omistajien riski
sijoituksia. Velkojien saatavat on aina suori
tettava ennen lisäosuusmaksujen palauttamista. 

Lisäosuusmaksut eivät lisää jäsenen ääni
oikeutta, eivät edes niissä osuuskunnissa, joissa 
jäsenten enemmistön tulee 53 § :n nojalla olla 
osuuskuntia tai muita yhteisöjä ja joissa tällai
nen yhteisöjäsen saa äänestää useammalla kuin 
yhdellä äänellä (toisen asteen osuuskunnat). 
Lisäosuusmaksut eivät tuota jäsenelle muita
kaan hallinnoimisoikeuksia. Lisäosuusmaksuihin 
ei myöskään liity velvoBisuutta lisämaksun, 
ylimääräisen maksun tai muunkaan jäsenvel
voitteen suorittamiseen. 

Lisäosuusmaksu on varsinaisesta osuusmak
susta erillinen suoritus. Jos osuusmaksu koro
tetaan, suoritettua lisäosuusmaksua ei voida 
käyttää korotuksen maksamiseksi ennen kuin 
jäsenellä 163 d §:n mukaisesti on oikeus saada 
1Jsäosuusmaksu palautetuksi. Lisäosuusmaksu 
voidaan niin ikään vain viimeksi mainituin 
edellytyksin käyttää ylimääräisen maksun tai 
iisämaksuvelvollisuuden kattamiseen. 

163 a §. Pykälän 1 momentin mukaisesti 
säännöissä on määrättävä lisäosuusmaksun suu
ruus. Sen on oltava tietyn suuruinen kiinteä 
markkamäärä. Koronmaksussa syntyvien hanka 
luuksien vuoksi ei voida ajatella, että osuus
kunnassa olisi erisuuruisia lisäosuusmaksuja. 
Maksetut varsinaiset osuusmaksut ja lisäosuus
maksut muodostavat yhdessä osuuspääoman. 
Kirjanpidossa ja taseessa se on eriteltävä, koska 
osuuspääoman koostumusta koskevalla tiedolla 
saattaa olla suurikin merkitys osuuskunnan vel
kojille tai muille sidosryhmille. Lisäosuusmak
sujen vapaaehtoisuudesta johtuu, ettei myöskään 
niiden markkamääräinen korottaminen voi tul
la kysymykseen. Lisäosuusmaksun alentaminen 
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on sen sijaan mahdollista. Tällöin on noudatet
tava sääntöjen muuttamista koskevia säännök
siä ottaen erityisesti huomioon 65 § :n sään
nökset. 

Pykälän 2 momentin mukaan lisäosuusmak
sun tunnusmerkistöön kuuluu edelleen, että se 
on suoritettava yhtenä eränä. Lisäosuusmaksui
hin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet syntyvät 
vasta maksun suorittamisella. Lisäosuusmaksu
jen osalta ei siten tarvitse ottaa huomioon niitä 
tilanteita, jotka koskevat osuusmaksusta puut
tuvan erän suorittamista jäsenyyden lakatessa 
( 31 §) tai kuolinpesän vastuuta osuusmaksus
ta (32 §). Jäsenen osallistuessa osuuskuntaan 
lisäosuusmaksuilla noudatetaan soveltuvin osin 
jäsenen liittymistä osuuskuntaan koskevia sään
nöksiä. Käytännössä se voisi tapahtua esimer
kiksi siten, että jäsen suorittaa osuuskunnan 
pankkitilille tai suoraan sen kassaan lisäosuus
maksun tai -maksujen markkamäärän saaden 
tästä samalla tositteen. Hallitus käsittelee asian 
tarkistaen muun muassa jäsenyyden. Sellaistakin 
menettelyä voidaan ajatella, että lisäosuusmaksu 
otetaan jäsenen suostumuksella hänelle mak
settavasta tuotetilityksestä tai muusta rahasuo
rituksesta (hyvityksestä). Osuuskunta voi toi
meenpanna myös lisäosuusmaksujen hankkimis
kampanjan tarjoamalla tiettynä aikana jäsenille 
mahdollisuutta osallistua osuuskuntaan lisä
osuusmaksuilla. 

Osuuskunnan tUlee olla tietoinen lisäosuus
maksujen "omistajista". Tämän vuoksi on hal
lituksen 3 momentin mukaan merkittävä jäsen
luetteloon kunkin jäsenen kohdalle hänen lisä
osuusmaksujensa lukumäärä. Luetteloon on syy
tä merkitä mahdollisten vastaisten todistamis
vaikeuksien välttämiseksi myös päivämäärä, jol
loin lisäosuusmaksu on suoritettu. Ilman ni
menomaista lainsäännöstäkin on selvää, että 
osuuskunta on velvollinen pyydettäessä anta
maan jäsenelle ·todistuksen osuusmaksujen ja 
lisäosuusmaksujen lukumäärästä. 

163 h §. Omien pääomien pysyvyyttä voi
daan myös lisätä edistämällä lisäosuusmaksujen 
siirtokelpoisuutta. Osuuskunnallehan olisi edul
lista, että jäsenelle hänen erotessa tai muuten 
vähentäessä lisäosuusmaksujen lukumäärää ei 
tarvitsisi palauttaa osuusmaksua vaan että 
jäsen siirtäisi sen toiselle jäsenelle tai sel
laiselle, joka hyväksytään jäseneksi. Jäsen saisi 
tällöin suorituksen osuusmaksustaan siirron
saajalta. Tämän suorituksen (kauppahinnan) 
arvo on suoraan riippuvainen lisäosuusmaksun 
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arvosta siirmnsaajalle. Tämän vuoksi pykälän 
1 momentissa ehdotetaan, että siirronsaajaJ.la on 
oikeus kaikissa tapauksissa lukea hyväkseen 
siirtäjän suorittamat lisäosuusmaksut kokonai
suudessaan. Tämä järjestely ei vaikuta heiken
tävästi osuuskunnan vakavaraisuuteen eikä 
maksuvalmiuteen. 

Osuuskuntien etujen mukaista olisi pyrkiä 
eri keinoin edistämään mainittujen siirtojen 
yleistymistä. Voitaisiin ajatella, että osuuskun
ta ottaa huolehtiakseen eroamista tai lisäosuus
maksujen vähentämistä .suunnittelevien ja lisä
osuusmaksujen hankkimista harkitsevien jäsen
ten yhteen saattamisen. Toisena osapuolena voi
sivat olla myös uusiksi jäseniksi hakeutuvat 
henkilöt. Täten voisivat osuuskunnassa kehittyä 
eräänlaiset osuuksien siirtomarkkinat, joista 
koituisi etua markkinoiden kaikille osapuolille, 
niin siirtäjälle ja siirronsaajalle kuin osuuskun
nallekin. 

Sellaisen siirtousaajan edut, joka ei hae 
osuuskunnan jäsenyyttä tai jonka hakemus evä
tään, tulevat turvatuksi 163 d §:n perusteella 
siten, että lisäosuusmaksu palautetaan hänelle 
30 §:ssä määrätyin edellytyksin. Lisäosuusmak
sun hankkiminen ei muuttaisi osuuskunnan ul
kopuolisen siirtousaajan oikeutta päästä osuus
kunnan jäseneksi. Jollei osuuskunnan säännöissä 
ole 19 § :n 2 momentin mukaista määräystä, 
osuuskunnan päättävä toimielin voisi yleensä 
vapaasti ratkaista, hyväksyykö vai hylkääkö se 
siirronsaajan osuuskunnan jäsenyyttä koskevan 
hakemuksen. 

Siirronsaajan, joka hyväksytään osuuskunnan 
jäseneksi, on luonnollisesti suoritettava osuus
kunnaille varsinainen osuusmaksu sääntöjen mu
kaisesti. Lisäosuusmaksu voidaan lukea varsi
naisen osuusmakstm suoritukseksi vasta sen ol
lessa 163 d §:n mukaisesti palautuskelpoinen. 

Lisäosuusmaksun suorittamisesta mahdolli
sesti annettava todistus ( osuuskirja) ei ole ar
vopaperi siinä mielessä kuin arvopaperi yleen
sä käsitetään. Osuuskirja on vain todistus 
osuuksien hankkimisesta ja maksamisesta. Vaik
ka osuusmaksun siirrettävyyttä 1 momentin no
jalla edistetäänikin, säilyy osuuskunnan jäsenyys 
edelleen henkilökohtaisena luovuttamattomana 
oikeutena. Tähän oikeussuhteeseen liittyvät ta
loudelliset oikeudet ja velvollisuudet ovat kui
tenkin siirrettävissä, ja siten velvoiteoikeudelli
sesti lisäosuusmaksuun sovelletaan velkakirja-

lain 3 luvun säännöksiä. Tämän mukaan siir
ron ilmoittaminen osuuskunnalle olisi muun 
muassa osuusmaksun palauttamisen sekä koron 
suorittamisen osa1ta siirronsaajaLle ainoa tapa 
varmistua siitä, että maksu tai korko todella 
suoritetaan hänelle eikä siirtäjälle. Tämän mu
kaisesti pykälän 2 momentissa veivoitetaan siir
ronsaaja ilmoittamaan osuuskunnalle siirrosta. 
Säännös ehdotetaan otettavaksi lakiin siirtou
saajan oman edun vuoksi eräänlaisena järjestys
sääntönä eikä siihen liity erityisiä pakotteita. 
Samalla varmistetaan, että hallituksen 27 · § :n 
nojalla pitämä jäsenluettelo pysyy olosuhteita 
vastaavana. Menettely saattaa parantaa myös 
lisäosuusmaksun käyttämistä vakuutena. 

163 c §. Kun osuuskunta voi käyttää tap
pion peittämiseen 37 §:n 2 momentin mukaan 
osuusmaksuja, saattaa lisäosuusmaksujen osalta 
syntyä tulkintavaikeuksia sellaisissa osuuskun
nissa, joissa lisäosuusmaksut ovat käytössä. Tä
män vuoksi pykälässä ehdotetaan, että tappion 
peittiimisen on tapahduttava kummankin osuus
pääoman osalta samassa suhteessa, jollei sään
nöissä ole asiasta toisin määrätty. Säännöissä 
voidaan lisäosuusmaksut määrätä siinä mielessä 
etuoikeutetuiksi, että tappion peittämiseen käy
tetään ensisijassa varsinaisia osuusmaksuja ja 
vasta sen jälkeen, mikäli nämä eivät riitä tap
pion peittämiseen, lisäosuusmaksuja. Säännös 
voisi olla myös päinvastainen eli että tappion 
peittämiseen käytettäisiin ensiksi lisäosuusma.k· 
suja. TäJ.lainen sääntöjen määräys tullee ole
maan kuitenkin harvinainen, kun otetaan huo
mioon 11isäosuusmaksujen luonne ja niiden 
markkinoitavuus. Kuvattu järjestelmä on tar
peen, jotta lisäosuusmaksun suorittaneet sekä 
osuuskunnan velkojat voivat ennakoida, mitä 
tapahtuu, jos tappio joudutaan peittämään 
osuus pääomalla. 

Mikäli lisäosuusmaksuja on käytetty tappion 
kattamiseen, menetellään yhdenmukaisesti 37 
§ :n kanssa siten, että ylijäämän jakaminen jä
senelle voi alkaa vasta sen jälkeen, kun hänen 
lisäosuusmaksunsa on jälleen täyteen määrään 
suoritettu. 

163 d §. Eräänä oleellisena lisäosuusmaksu
järjestelmän käyttöönottoa edistävänä tekijänä 
koronmaksun ja siirrettävyyden ohella on lisä
osuusmaksun palauttamisen nopeuttaminen sii
tä, mikä se 30 §:n mukaan muuten olisi. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan, että lisä
osuusmaksu palautetaan jäsenelle tai sille, jolle 
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hänen oikeutensa on siirtynyt, kuuden kuu
kauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, 
jonka aikana sitä koskeva vaatimus on esitetty. 
Jos osuuskunnan tilikautena on kalenterivuosi 
ja jäsen tekee vaatimuksen lisäosuusmaksun 
palauttamisesta joulukuussa, se palautetaan hä
nelle seuraavan vuoden kesäkuun viimeisenä 
päivänä. Lisäosuusmaksujen palauttamisen 
osalta niin sanottu odotusvuosi on siis lyhen
netty kuudeksi kuukaudeksi. On kuitenkin 
huomattava, että lisäosuusmaksun palauttami
nen on mahdollista vain 30 §:n 1 momentissa 
säädetyin edellytyksin. 

Pykälän sanamuodon mukaan lisäosuusmaksu 
voidaan palauttaa myös jäsenelle. Jäsenyyden 
lakkaamista ei siten ole asetettu palauttami
sen edellytykseksi. Viittaus 30 §: ään koskee 
vain osuuskunnan varojen lliittävyyttä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään lisäosuus
maksun palauttamisesta siinä tapauksessa, että 
osuuskunta asetetaan sdvitystilaan tai kon
kurssiin. Säännös on yhdenmukainen 30 §:n 
2 momentin säännöksen kanssa. 

163 e §. Lisäosuusmaksujärjestelmän käyt
töönottaminen tapahtuu pääsäännön mukaan 
tavanomaisessa, 63 §:n 1 momentissa sääde
tyssä järjestyksessä. Jos lisäosuusmaksuille ehdo
tetaan parempaa oikeutta ylijäämään kuin varsi
naisilla osuusmaksuilla on tai ne ehdotetaan pa
lautettaviksi osuuskunnan purkautuessa ennen 
varsinaisia osuusmaksu ja, edellyttäisi 63 § :n 3 
momentin säännös, että kaikki äänestykseen 
osallistuneet viimeksi pidetyssä kokouksessa 
yhtyvät siihen, koska tämä määräys rajoittaa 
jäsenen oikeutta osuuskunnan omaisuuteen ja 
ylijäämään. Tämän säännöksen ankaruus on 
ilmeinen este edellä mainittujen lisämääräys
ten käyttöönotolle. Riittäisihän yhdenkin jäse
nen vastustava kanta kaatamaan koko hank
keen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että mainitun
laisten lisämääräysten ottaminen sääntöihin on 
mahdollista, jos päätöksen hyväksymisen puo
lesta on jälkimmäisessä kokouksessa annettu 
vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osal
Listuneiden äänistä. Tämä määräenemmistövaati
mus on riittävän ankara suojaamaan vähemmis
tcjen etuja enemmistövallan väärinkäyttämi
seltä. 

Jos osuuskunnan sääntöihin aiotaan ottaa 
163 c §:ssä tarkoitettu määräys, on päätöksen
teossa myös noudatettava 163 e §:ssä säädettyä 
vaikeutettua menettelyä. 

Lisäosuuspääoman käyttöön ottoa koskevan 
ehdotuksen asiallinen sisältö on 56 §:ssä sää
detyin tavoin vähintään kolmekymmentä päivää 
ennen ensimmäistä kokousta saatettava jäsen
ten tietoon. 

Jos osuuskunnassa, jossa lisäosuusmaksuilla 
on jo parempi oikeus ylijäämään kuin 
varsinais>illa osuusmaksuilla, halutaan edelleen 
parantaa tätä etuoikeutta, on päätöksenteon 
tapahduttava 163 e §:n vi:m:cisessä v:rkkeessä 
säädetyssä järjestyksessä. Muunlaiset muutokset 
jo käytössä olevaan lisäosuusmaksujärjestelmään 
tehdään 63 §:n 1 ja 4 momentissa säädetyssä 
järjestyksessä. 

18 luku. Erinäisiä säännöksiä. 

164 §. Osuuskunnassa hallituksen Jasen tai 
80 §:ssä tarkoitettu osuuskunnan hallinnon hoi
taja voidaan ehdotuksen mukaan sakon uhalla 
velvoittaa toimittamaan tilinpäätösasiakirjat liit
teineen rekisteriviranomaiselle. Vastaava sään
nös sisältyy osakeyhtiölain 16 luvun 7 §:ään. 
Samanlainen, joskin hieman rajoitetumpi pakote 
sisältyy myös kirjanpitolain 38 § :n 1 moment
tiin. Laiminlyönnistä voi lisäksi aiheutua 106 
§:ssä säädetty seuraamus. 

165 §. Voimassa olevaan osuuskuntalakiin 
ei sisälly lainkaan rangaistussäännöksiä. Erityi
siä osuuskuntia koskevia rangaistussäännöksiä 
ei myöskään sisälly rikoslakiin. Tähän pykä
lään ehdotetaan otettavaksi tilinpäätöstä ja ti
lintarkastusta koskevien säännösten rikkomisen 
varalta ranga:istussäännös. Säännöksellä on vas
tineensa kirjanpitolain 38 §:n 2 momentissa ja 
osakeyhtiölain 16 luvun 8 §:ssä. 

169 §. Säännös sisältyy asiallisesti saman
sisältöisenä voimassa olevan 16 3 § : n 1 mo
mentin toiseen virkkeeseen. Mainitun lain
kohdan ensimmäiseen virkkeeseen sisältyvät 
eräiden asiakirjojen todistamista koskevat 
muotovaatimukset eivät ole osoittautuneet 
tarkoituksenmukaisiksi, minkä vuoksi niistä 
ehdotetaan luovuttaviksi. 

170 §. Pykälä vastaa nykyistä 164 §:ää. 
171 §. Pykälä on asiallisesti yhtäpitävä ny

kyisen 165 §:n kanssa. 
172 §. Kirjanpitolautakunnalle ehdotetaan 

annettavaksi ohjeiden ja lausuntojen anto
oikeus osuuskunniUe 79 a ja 79 b §:n sään-
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nösten soveltamisesta. Säännös vastaa osake
yhtiölain 11 luvun 13 §:n säännöstä. 

1.2. Laki osakeyhtiölain 14 luvun 7 §:n 
muuttamisesta. 

Osakeyhtiölain 14 luvun 7 §: ään ehdotetaan 
selvyyden vuoksi lisättäväksi viittaus osuus
kuntalain 156 a § :n osuuskunnan ja osakeyh
tiön välistä fuusiota koskevaan säännökseen. 

1.3. Laki kaupparekisterilain 10 §:n muutta
misesta. 

Kaupparekisterilain 10 §:n 1 momenttiin 
ehdotetaan lisäosuuspääomaa koskevaan ehdo
tukseen liittyvä lisäys. 

Lisäosuuspääoman muodostaessa osan osuus
pääomasta laajassa mielessä, on luonnollista, 
että osuuskunnan perusilmoituksessa kauppa
rekisteriin ilmoitetaan osuusmaksun suuruuden 
lisäksi myös lisäosuusmaksun suuruus, jos 
osuuskunta käyttää lisäiOsuusmaksujärjestelmää. 
Tämänsisältöinen lisäys on tehty perusilmoituk
sen sisältöä koskevan luettelon 6 kohooan. 

1. 

2. Voimaantulo. 

Lakien voimaantulolle olisi varattava riittä
vän pitkä aika, jotta muun muassa rekisteri
viranomaiselle jäisi aikaa valmistautua lisä
osuusmaksujärjestelmän, toiminimen kirjoitus
säännösten sekä tytäryhtiöfuusiosäännösten 
aiheuttamien uusien tehtävien hoitamista var
ten. Lakiehdotusten edel1yttämien toumen 
tili- ja kirjanpidollisten järjestelyjen vuoksi lait 
olisi saatettava voimaan kalenterivuoden alussa. 
Sopiva ajankohta olisi 1 päivä tammikuuta 
1982. Osakeyhtiölakiuudistusta vastaavasti eh
dotetaan, että 79 a ja 79 b §:ssä olevia uusia 
tilinpäätössäännöksiä olisi noudatettava vii
meistään silloin, kun laaditaan tilinpäätös lain
uudistuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen 
alkaneelta tilikaudelta. Varastovarausten mer
kitsemistä tilinpäätökseen koskevien säännös
ten voimaantulolle ehdotetaan säädettäväksi eri
tyinen kahden vuoden ylimenoaika, joka vas
taa osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 
(735/79) 16 §:n 3 momentin säännöstä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat Iakiehdotuk
set: 

Laki 
osuuskuntalain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247 /54) 33 §:n 3 mo

mentti, 
muutetaan 30 §, 31 §:n 1 ja 2 momentti, 34 ja 37 §, 9 luvun otsake, 75, 76 ja 79 §, 

86 §, 196 §:n 1 ja 3 momentti sekä 163-165 §, 
niistä 163 ja 164 § sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 

(132/79), sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 79 a-79 c §, 88 §:ään uusi 3 ja 4 mo

mentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 momentiksi, sekä lakiin uusi 90 a, 91 a, 156 a, 
uusi 17 a luku, johon samalla siirretään muutettu 163 §, sekä 169-172 § seuraavasti: 

6 §. 

Jäsenen oikeudesta osallistua osuuskuntaan 
lisäosuusmaksuilla säädetään 17 a luvussa. 

30 §. 
Kun jonkun jäsenyys osuuskunnassa on la

kannut, saa hän tai se, jolle hänen oikeu
tensa on siirtynyt, vuoden kuluttua sen tili-
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kauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys 
on lakannut, hänen kohdaltaan suoritetun 
osuusmaksun takaisin, siinä määrin kuin osuus
kunnan varat sanotun päivän tilinpäätöksen 
mukaan laskien siihen riittävät vararahastoon 
ja arvonkorotusrahastoon kajoamatta ja osuus
kuntaan silloin kuuluvien jäsenten vastaavaa tai 
163 §:n 2 momenttiin perustuvaa oikeutta 
loukkaamatta. 

Jos osuuskunta on asetettu selvitystilaan tai 
konkurssiin vuoden kuluessa 1 momentissa tar
koitetun tilikauden päättymisestä, määräytyy 
oikeus osuusmaksun takaisin saamiseen niiden 
perusteiden mukaan, jotka ovat voimassa osuus
kunnan varoja jaettaessa. 

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

päätöksen mukaan laskien osuuskunnan velka, 
vararahasto ja arvonkorotusrahasto siihen lisät
tynä, on varoja suurempi, on se, jonka jäsenyys 
on lakannut, 29 §:n 1 ja 2 momentissa tar
koitetuista sääntöjen määräyksistä riippumatta 
velvolilinen suorittamaan, mitä osuusmaksusta 
puuttuu, kuitenkin enintään sen verran, kuin 
vajauiksesta tulee osuusmaksun osalle. Tällaista 
suoritusta on osuuskunnan vaadittava vuoden 
kuluessa 30 §:n 1 momentissa tarkoitetun tili
kauden päättymisestä. 

Jäsenyyden lakkaamisesta huolimatta on 
osuusmaksu suoritettava kokonaisuudessaan, 
jos osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai kon
kurssiin vuoden kuluessa 30 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun tilikauden päättymisestä. 

34 §. 
Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt 

täyteen määräänsä, siirrettävä vuotuisesta yli
jäämästä vähintään kahdeskymmenesosa sen 
jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen 
mukainen tappio edellisiltä tilikausilta. 

37 §. 
Jos käyttämätön ylijäämä ja vapaat rahastot 

eivät riitä osuuskunnan tappion peittämiseen, 
saadaan siihen käyttää osuusmaksuja ja vara
rahastoa. 

Jos jäsenen suorittama osuusmaksu tai osa 
siltä on käytetty tappion peittämiseen, on koko 
jäsenelle tuleva ylijäämäosuus pidätettävä hänen 
osuusmaksunsa suorittamiseksi, kunnes käytetty 
määrä on maksettu. 

Jos vararahastoa on käytetty tappion peittä
miseen, ylijäämää ei saa jakaa jäsenille seuraa
vien kolmen vuoden aikana, ellei vararahastoa 
ole kartutettu tappion peittämiseen käytetyllä 
määrällä. 

9 luku. 
Hallitus ja hallintoneuvosto sekä tilinpäätös. 

75 §. 
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja kirjoittaa sen 

toiminimen. 
Säännöissä voidaan määrätä, että hallituksen 

jäsenellä tai 80 §: ssä tarkoitetulla osuuskunnan 
hallinnon hoitajalla on oikeus toiminimen kir
joittamiseen taikka että hallitus tai hallintoneu
vosto voi antaa tällaisen oikeuden jäsenelleen 
tai muulle henkilölle. 

76 §. 
Toiminimen kirjoittamisoikeutta ei saa antaa 

henkilölle, joka on vajaavaltainen eikä myös
kään ilman valtioneuvoston lupaa sille, joka 
ei ole tässä maassa asuva Suomen kansalainen. 

Toiminimen kirjoittamisoLkeutta voidaan ra
joittaa niin, että kahdella •tai useammalla hen
kilöllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa toimi
nimi. Muuta rajoitusta ei saa merkitä kauppa
rekisteriin. 

Hallitus tai hallintoneuvosto voi milloin ta
hansa peruwttaa antamansa toiminimen kirjoi.t
tamisoikeuden. 

79 §. 
Hallituksen on huolehdittava siitä, että 

osuuskunnan kirjanpito ja varainhoito on asian
mukaisesti järjestetty. 

Kultakin tili:kaudelta on laadilttava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen. 

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain 
( 655/73) ja tämän lain säännösten mukaan. 

79 a §. 
Hallituksen ja 80 §:ssä ·tarko1tetun osuus

kunnan hallinnon hoitajan tulee päiviitä ja alle
kirjoittaa tilinpäätös. Jos hallituksen jäsen tai 
hallinnon hoitaja on esittänyt eriävän mieli
piteensä tilinpääitöksestä, on tätä koskeva lau
suma liitettävä siilien hänen vaatimuksestaan. 
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Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslaskel
ma ja tase viimeistä edelliseltä tilikaudelta. 
Jos tilikauden aikana tuloslaskelman tai taseen 
erittelyä on muutettu, on aikaisempaan tilin
päätökseen sisältyviä tietoja mahdollisuuksien 
mukaan yhdisteltävä niin, että niitä voidaan 
verrata myöhempään tilinpääJtökseen. 

Edellä 79 §:n 2 momentissa mainitut asia
kirjat on annettava tilintarkastajille vähintään 
kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös 
on esitettävä vahvistettavaksi. 

79b §. 
Jos käyttöomaisuuden arvoa on tilikauden 

aikana korotettu, on korotuStta vastaava määrä 
merkittävä vastattaviin arvonkorotusrahastoon. 
Rahrustoa saadaan käyttää ainoastaan vararahas
ton kartutltamiseen. 

Jos osuuskunnassa, jonka sidottu oma pää
oma on enemmän kuin kaksi miljoonaa mark
kaa tai jonka palveluksessa on kahden vii
meksi kuluneen tilikauden aikana ollut keski
määrin yli viisisataa henkilöä, vaihto-omaisuus 
on aktivoitu hankintamenoa tai sitä pienempää 
todennäköistä hankintamenoa 1tai luovutushin
taa alhaisempaan määrään, on erotus (varasto
varaus) merkittävä erikseen taseeseen. Tulos
laskelmaan on omana eränä merkittävä varas
tovarauksen Hsäys tai vähennys tilikauden 
aikana. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun osuuskun
nan tilinpäätökseen on liitettävä rahoituslas
kelma. Siinä on annettava selvitys varojen 
hankinnasta ja niiden ,käytöstä tilikauden 
aikana. 

79 c §. 
Jäljennökset tilinpäätöksestä li1tteineen sekä 

tilintarkastuskertomuksesta on kuuden kuukau
den kuluessa tilikauden päättymisestä toimitet
tava rekisteriviranomaiselle kahtena kappaleena. 

Tilinpäätöksen jäljennöksessä on oltava hal
lituksen jäsenen tai 80 §: ssä tarkoitetun osuus
kunnan hallinnon hoitajan todistus tilinpäätök
sen vahvistamisen päivämäärästä. Todistukses
sa on niin ikään annettava tieto osuuskunnan 
ylijäämää tai tappiota koskevasta osuuskunnan 
kokouksen päätöksestä. 

86 §. 
Osuuskunnan kokouksen on kut9:kin tili

kautta varten valittava vähintään kaksi tilin
tarbstajaa ja heille varamiehet tarkastamaan 

hyvän tilintarkastus tavan edellyttämässä laajuu
dessa osuuskunnan tilinpäätös ja kirjanpito 
sekä hallinto. 

Säännöissä voidaan määrätä, että yksi tai 
useampia tilintarkastajia, ei kuitenkaan kaik
kia, asetetaan muussa kuin edellä mainitussa 
järj·estyksessä. 

88 §. 

Jos osuuskunnan sidottu oma pääoma on 
enemmän kuin miljoona markkaa tai sen pal
veluksessa on kahden viimeksi kuluneen tili
kauden aikana ollut keskimäärin yli kaksisataa 
henkilöä, tulee väihintään yhden tilintarkastajan 
olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamadn 
hyväksymä tilintarkastaja taikka 4 tai 5 mo
mentissa tarkoitettu yhteisö. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi valitun 
yhteisön on ilmoitettava osuuskunnan halli
tukselle, kenellä on päävastuu tilintarkas
tuksen toimittamisesta. Tämän henkilön tulee 
olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja. Hänellä on oltava 
1 ja 2 momentissa mainittu kelpoisuus. 

90 a §. 
Kun tilintarkastus on suodtettu, tilintarkas

tajien tulee tehdä siitä tilinpäätökseen mer
kintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomuk
s.een. Jos tili111tarkastajat katsovat, että tulos
lasketmaa tai tasetta ei ole vahvistettava. on 
heidän tehtävä siitäkin merkintä. · 

91 a §. 
Tilintarkastaja ei saa yksityiselle jäsenelle tai 

ulkopuoliselle antaa tietoja sellaisista osuuskun
nan asioista, jotka hän tehtäväänsä suorittaes
saan on saanut tietoonsa, jos siitä voi aiheu
tua haittaa osuuskunnalle. 

Tilintarkastajan tulee vaadittaessa antaa 
osuuskunnan kokoukselle kaikki osuuskuntaa 
koskevat tiedot, jollei siitä aiheudu olen
naista haittaa osuuskunnalle. 

106 §. 
Jollei osuuskunnalla ole kaupparekisteriin 

merkittyä toimikelpoista hallitusta tai osuus
kunnan tilinpäätöstä koskevia asiakirjoja ei ole 
79 c § :n mukaisesti lähetetty rekisteri viran-
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omaiselle yhdeltäkään viimeksi kuluneelta kol
melta tilikaudelta, voi rekisteriviranomai
nen, osuuskunnan tai hallituksen jäsen, 80 
§:ssä tarkoitettu osuuskunnan hallinnon hoitaja 
taikka velkoja tai muu, jonrka oikeus saattaa 
riippua siitä, että osuuskunnalla on toimikelpoi
nen ha11itus, oi:keudelle tai, jos osuuskunnan 
kotipaikka on kihlakun..nanorkeuden tuomiopii
l'issä, myös ldhlrukunnantuomarille tehdä hake
muksen osuuskunnan asettamis·esta selvitysti
laan. 

Jollei ennen asian ratkaistavaksi ottamista 
näytetä, että osuuskunnalla on toimikelpoinen 
hailitus tai että asiakirjojen lähettämisvelvolli
suus on täytetty, oikeuden tulee määrätä osuus
kunta asetettavaksi selvitystilaan sekä yksi tai 
useampia selvitysmiehiä. 

156 a §. 
Jos osuuskunta omistaa osakeyhtiön kaJkki 

osakkeet, voivat hallitukset tehdä sopimuk
sen osakeyhtiön sulautumisesta osuuskuntaan. 
Osuuskunnan ja osakeyhtiön on tehtävä sopi
muksesta ilmoitus rekisteröimistä varten. Mitä 
osakeyhtiölain (734/78) 14 luvun 5 §:ssä on 
säädetty, on soveltuvin osin noudatettava. 

Sulautumisen katsotaan tapahtuneen, kun 
tuomioistuimen lupaa koskevasta päätöksestä 
on tehty merkintä kaupparekisteriin. Jos 
osuuskunnan on sulautumisen johdosta muu
tettava toimialaa koskevia tai muita sääntöjen 
määräyksiä, on sulautumista ja sääntöjen muu
rosta koskeva ilmoitus kaupparekisteriin teh· 
tävii samanaikaisesti. 

17aluku. 

Lisäosuusmaksu. 

163 §. 
Säännö1s·sä voidaan määrätä, että jäsenellä 

on oikeus osallistua osuuskuntaan yhdellä tai 
useammalla lisäosuusmaksulla. Lisäosuusmak· 
suille on suoritettava osuuskunnan ylijäämästä 
korkoa sääntöjen määräämällä tavalla. 

Säännöissä voidaan määrätä, että lisäosuus
maksuilla on parempi oikeus ylijäämään kuin 
muilla osuusmaksuilla. Säännöissä vo1daan myös 
määrätä, että kertyneet lisäosuusmaksut pa
lautetaan 120 §: s'sä tarkoitetussa tapauksessa 
ennen muita osuusmaksuja tai, jos varat eivät 
siihen riitä, se osa niistä, mikä kullekin suori-

tettujen lisäosuusmaksujen suhteen mukaisesti 
laskien tulee. 

Lisäosuusmaksut eivät tuota jäsenelle ääni
oikeutta eikä oikeutta 120 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun säästöön. Lisäosuusmaksuihin ei 
voida liittää velvollisuutta Hsämaksun tai yli
määräisen maksun suorittamiseen. 

163 a §. 
Säännöissä on määrättävä lisäosuusmaksun 

suuruus. Lisäosuusmaksujen on oltava saman
suuruiset. Kertyneet lisäosuusmaksut muodosta
vat lisäosuuspääoman. 

Lisäosuusmaksu on suoritettava yhtenä eränä. 
Lisäosuusmaksuun liittyvät oikeudet ja velvol
lisuudet syntyvät maksun suorittamisella. 

Jäsenluetteloon on merkittävä jäsenen Lisä
osuusmaksujen lukumäärä. 

163 b §. 
Jos jäsen on siirtänyt oikeutensa lisäosuus

maksuun, on siirronsaajalla, joka on osuuskun
nan jäsen tai joka kuuden kuukauden kuluessa 
siirroSita tehdystä hakemuksestaan hyväksytään 
jäseneksi, oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suo
rittama lisäosuusmaksu kokonaisuudessaan. Jol
lei siirronsaaja hae pääsyä osuuskuntaan, niin 
kuin tässä on sanottu, tai jos hänen hake
muksensa evätään, hänellä on oikeus vaatia 
lisäosuusmaksun takaisin maksamista 163 d 
§: ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Lisäosuusmaksun siirrosta on siirronsaajan il
moitettava osuuskunnalle. 

163 c §. 
Jos osuuskunnassa, jossa on lisäosuuspääoma, 

tappion peittämiseen käytetään osuusmaksuja, 
on sen tapahduttava kaikkien osuusmaksujen 
osalta samassa suhteessa, jollei säännöissä ole 
toisin määrätty. Mitä 37 §:ssä on säädetty 
osuusmaksusta, on vastaavasti voimassa lisä
osuusmaksusta. 

163 d §. 
Lisäosuusmaksu palautetaan jäsenelle tai sil

le, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, 30 
§:ssä säädetyin edellytyksin kuuden kuukau
den kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jon
ka aa.kana sitä koskeva vaatimus on esitetty. 

Jos osuuskunta on asetettu selvitystilaan 
tai konkurssiin kuuden kuukauden kuluessa 
1 momentissa ta11koitetun tilikauden päättymi
sestä, määräytyy oikeus lisäosuusmaksun ta-
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kaisin saam1seen niiden perusteiden mukaan, 
jotka ovat voimassa osuuskunnan varoja jaet
taessa. 

163 e §. 
Päätös 163 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

määräyksen ottamisesta sääntöihin on tehtävä 
63 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä. 
Mitä 56 §:n 1 momentissa on säädetty sääntö
jen muuttamista koskevan ehdotukse~ sa~ttami
sesta jäsenten tietoon, on vastaavasti v01massa. 
Päätös 163 §:n 2 momentissa ja 163 c §:ssä 
tarkoitetun määräyks.en ottamisesta sääntöihin 
on pätevä vain, jos sen hyväksymisen puoles:~ 
on viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu ~a
hintään kolme neljäsosaa äänestykseen osallis
tuneiden äänistä. 

18 luku. 

Erinäisiä säännöksiä. 

164 §. 
Jos 79 c §:ssä säädetty velvollisuus toimittaa 

asiakirjoja rekisteriviranomais·elle la~minlyö
dään voidaan hallituksen jäsen tai 80 §:ssä 
tark~itettu osuuskunnan hallinnon hoitaja sa
kon uhalla velvoittaa toimittamaan ne rekis
teriviranomaiselle. Uhkasakon asettaa rekisteri
v·iranomaisen pyynnöstä lääninhallitus. 

165 §. 
Joka rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpä~

töksen tai tilintarkastuskertomuksen laatlml
sesta, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen 
tai siitä ole muualla laissa säädetty ankaram
paa rangaistusta, osuuskuntarikoksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

169 §. 
Jos jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, on eroa

misilmoitus tehtävä kaksin kappalein, joista 

toinen on annettava takaisin. Viimeksi mainit
tuun kappaleeseen on tehtävä merkintä siitä, 
milloin ilmoitus on tullut hallitukselle tai 
henkilölle, jonka hallitus on asettanut ottamaan 
vastaan sellaisia ilmoituksia. 

170 §. 
Osuuskunnasta kaupparekisteriin annettavista 

ilmoituksista ja tiedonannoista on sen lisäksi, 
mitä tässä laissa on sanottu, voimassa mitä 
niistä on erikseen säädetty. 

171 §. 
Jos osuuskunnan sääntöjen mukaan rlidat 

toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puole~ 
hallituksen jäsenen tai muun 75 §:ssä tarkm
tetun osuuskunnan edustajan, selvitysmiehen 
tai osuuskunnan jäsenen välillä on välimiesten 
ratkaistava, on tällaisella sääntöjen määräyksellä 
sama vaikutus kuin välityssopimuksella. 

172 §. 
Kirjanpitolautakunta voi ktrjanpitolaissa saa

detyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja 79 a 
ja 79 b §:n säännösten soveltamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tilinpäätökseen, joka Laaditaan ennen tämän 
lain voimaantuloa alkaneelta tilikaudelta, saa
daan soveltaa aikaisempaa lainsäädäntöä. Varas
tovaraus on 79 b §:n 2 momentin mukaisesti 
merkittävä ensimmäisen kerran viimeistään sen 
tilikauden tilinpäätökseen, joka alkaa vuoden 
19 aikana. 

Osuuskunta voi tämän lain vahvistamisen 
jälkeen tehdä päätöksen sääntöjen muuttami
sesta tämän lain mukaisiksi. Päätös voidaan il
moittaa rekisteröitäväksi jo ennen tämän lain 
voimaantuloa ja rekisteröidä merkinnällä, että 
sääntöjen muutos tulee voimall!n päivänä 

kuuta 19 
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Laki 
osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyh
tiölain (734/78} 14 luvun 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

14 luku. 

Sulautuminen ja osakkeiden lunastaminen 
tytäryhtiössä. 

7 §. 

Osuuskunnan kokonaan omistaman osake-

yhtiön sulautumisesta tähän osuuskuntaan sää
detään osuuskuntalaissa (247 /54). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

3. 

Laki 
kaupparekisterilain 10 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kauppa
rekisterilain (129/79) 10 §:n 1 momentin 6 kohta näin kuuluvaksi: 

10 §. 
Osuuskunnan perusilmoituksessa on mainit

tava: 

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980. 

6) osuusmaksun ja mahdollisen lisäosuus
maksun suuruus; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 

4 1679011183 
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Ui te 

1. 

Laki 
osuuskuntalain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247 /54) 33 §:n .3 mo

mentti, 
muutetaan 30 §, 31 §:n 1 ja 2 momentti, 34 ja 37 §, 9 luvun otsake, 75, 76 ja 79 §, 

86 §, 196 §:n 1 ja 3 momentti sekä 163-165 §, 
niistä 16.3 ja 164 § sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 

(132/79), sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 79 a-79 c §, 88 §:ään uusi .3 ja 4 mo

mentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 momentiksi, sekä lakiin uusi 90 a, 91 a, 156 a, 
uusi 17 a luku, johon samalla siirretään muutettu 163 §, sekä 169-172 § seuraavasti: 

Voimassa oleva [,;ki. Ehdotus. 

6 §. 

30 §. 
Kun jonkun jäsenyys osuuskunnassa on la

kannut, saakoon hän tai se, jolle hänen oikeu
tensa on siirtynyt, vuoden kuluttua siitä ti:lin
päätöspäivästä, joka jäsenyyden lakkaamista lä
hinnä seuraa, hänen kohdaltaan suoritetun 
osuusmaksun takaisin, siinä määrin kuin osuus
kunnan varat sanotun päivän tilinpäätöksen mu
kaan laskien siihen riittiivät vararahastoon ka
joamatta ja osuuskuntaan silloin kuuluvien jä
senten yhtäläistä oikeutta loukkaamatta. 

Jos osuuskunta on asetettu selvitystilaan tai 
konkurssiin vuoden kuluessa 1 momentissa tar
koitetusta tilinpäätöspäivästä, määräytyy oikeus 
osuusmaksun takaisin saamiseen niiden perus
teiden mukaan, jotka ovat voimassa osuuskun
nan varoja jaettaessa . 

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

päätöksen mukaan laskien osuuskunnan velka, 

Jäsenen oikeudesta osallistua osuuskuntaan 
!isäosuusmaksuilla säädetään 17 a luvussa . 

.30 §. 
Kun jonkun jäsenyys osuuskunnassa on la

kannut, saa hän tai se, jolle hänen oikeu
tensa on siirtynyt, vuoden kuluttua sen tili
kauden päättymisestä, ionka aikana ;äsenyys 
on lakannut, hänen kohdaltaan suoritetun 
osuusmaksun takaisin, siinä määrin kuin osuus
kunnan varat sanotun päivän tilinpäätöksen 
mukaan laskien siihen riittävät vararahastoon 
ja arvonkorotusrahastoon kajoamatta ja osuus
kuntaan silloin kuuluvien jäsenten vastaavaa tai 
163 §:n 2 momenttiin perustuvaa oikeutta 
loukkaamatta. 

Jos osuuskunta on asetettu selvitystilaan tai 
konkurssiin vuoden kuluessa 1 momentissa tar
koitetun tilikauden päättymisestä, määräytyy 
oikeus osuusmaksun takaisin saamiseen niiden 
perusteiden mukaan, jotka ovat voimassa osuus
kunnan varoja jaettaessa. 

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

päätöksen mukaan laskien osuuskunnan velka, 
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vararahasto siih·en lisättynä, on varoja suurem
pi, on se, jonka jäsenyys on lakannut, 29 §:n 
1 ja 2 momentissa tarkoitetuista sääntöjen mää
räyksistä riippumatta velvollinen suorittamaan, 
mitä osuusmaksusta puuttuu, kuitenkin enin
tään sen verran, kuin vajauksesta tulee osuus
maksun osalle. Tällaista suoritusta on osuus
kunnan vaadittava vuoden kuluessa sanotusta 
tilinpäätöspäivästä. 

Jäsenyyden lakkaamisesta huolimatta on 
osuusmaksu suoritettava kokonaisuudessaan, jos 
osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai konkurs
siin vuoden kuluessa 30 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta· tilinpäätöspäivästä. 

Ehdotus. 

vararahasto ja arvonkorotusrahasto siihen lisät
tynä, on varoja suurempi, on se, jonka jäsenyys 
on lakannut, 29 §:n 1 ja 2 momentissa tar
koitetuista sääntöjen määräyksistä riippumatta 
velvollinen suorittamaan, mitä osuusmaksusta 
puuttuu, kuitenkin enlntään sen verran, kuin 
vajauksesta tulee osuusmaksun osalle. Tällaista 
suoritusta on osuuskunnan vaadittava vuoden 
kuluessa 30 §:n 1 momentissa tarkoitetun tili
kauden päättymisestä. 

Jäsenyyden lakkaamisesta huolimatta on 
osuusmaksu suoritettava kokonaisuudessaan, 
jos osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai kon
kurssiin vuoden kuluessa 30 § :n 1 momentissa 
tarkoitetun tilikauden päättymisestä. 

33 §. 

Vararahastoa älköön käytettäkö muuhun tar
koitukseen kuin sellaisen tappion peittämiseen, 
jota ei voida kattaa käyttämättömällä ylijää
miillä, muilla rahastoilla eikä osuuspääomalla. 

34 §. 
Vararahastoon on, kunnes se on kasvanut 

täyteen määräänsä, siirrettävä vuotuisesta yli
jäämästä ainakin kymmenesosa, ei kuitenkaan 
vähäisempää osaa siitä, kuin mikä vastaa kym
menettä -osaa prosenttia osuuskunnan vuosi
vaihdosta. 

37 §. 

Jos jäsenen suorittama osuusma:ksu tai osa 
siitä on käytetty osuuskunnan tappion katta
miseen, pidätettäköön koko jäsenelle tuleva yli
jäämäosuus hänen osuusmaksunsa suorittami
seksi, kunnes käytetty määrä on ma,ksettu. 

( 3 mom. kumotaan.) 

34 §. 
Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt 

täyteen määräänsä, siirrettävä vuotuisesta yli
jäämästä vähintään kahdeskymmenesosa sen 
jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen 
mukainen tappio edellisiltä tilikausilta. 

37 §. 
Jos käyttämätön ylijäämä ja vapaat rahastot 

eivät riitä osuuskunnan tappion peittämiseen, 
saadaan siihen käyttää osuusmaksuja ja vara
rahastoa. 

Jos jäsenen suorittama osuusmaksu tai osa 
siitä on käytetty tappion peittämiseen, on koko 
jäsenelle tuleva ylijäämäosuus pidätettävä hänen 
osuusmaksunsa suorittamiseksi, kunnes kävtettv 
määrä on maksettu. · · 

Jos vararahastoa on käytetty tappion peittä
misem, ylijäämää ei saa jakaa jäsenille seuraa
vien kolmen vuoden aikana, ellei vararahastoa 
ole kartutettu tappion peittämiseen käytetyllli 
määrällä. 
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Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

9 luku. 

Hallitus ja hallintoneuvosto. 

75 §. 
Hallitus käyttää osuuskunnan puhevaltaa tuo

mioistuimissa ja viranomaisen luona sekä edus
taa muutoin osuuskuntaa. Sama eduSitamisoi
keus on sillä tai niillä, joilla 76 §:n mukaan 
on oikeus merkitä osuuskunnan toiminimi. 

76 §. 
Oikeuden toiminimw kirjoittamiseen antaa 

ballitus tai, jos säännöissä on niin määrätty, 
hallintoneuvosto tai osuuskunnatt kokous. Äl
köön sellaista oikeutta kuitenkaan annettako 
henkilölle, joka on vajavaltainen, älköönkä 
myöskään, ilman valtioneuvoston lupaa, sille, 
joka ei ole tässä maassa asuva Suomen kansa
lainen. 

Kun toiminimen kirjoittamisoikeus annetaan, 
voidaan samalla määrätä, että s~tä saavat käyt
tää vain kaksi tai useammat yhdessä. Muuta 
kuin tässä mainittua rajoitusta älköön merkit
täkö kaupparekisteriin. 

Toiminimen kirjoittamisoikeuden voi se, 
joka on sen antanurt, milloin tahansa peruuttaa. 

79 §. 
Hallituksen on pidettävä huolta sellaisesta 

kirjanpidosta, kuin osuuskunnan toiminnan 
laatu vaatii. 

Kultakin tilikauddta on hallituksen laadit
tava tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajille 
viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, 
jossa se on esitettävä vahvistettavaksi. 

Hallitus ja hallintoneuvosto s e k ä 
t il i n p ä ä t ö s. 

75 §. 
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja kirjoittaa sen 

toiminimen. 

Säännöissä votdaan määrätä, että hallituksen 
jäsenellä tai 80 §:ssä tarkoitetulla osuuskunnan 
hallinnon hoitajalla on oikeus toiminimen kir
joittamiseen taikka että hallitus tai hallintoneu
vosto voi antaa tällaisen oikeuden jäsenelleen 
tai muulle henkilölle. 

76 §. 
T oiminimetz kirjoittamisoikeutta ei saa antaa 

henkilölle, joka on vajaavaltainen eikä myös
kään ilman valtioneuvoston lupaa sille, joka 
ei ole tässä maassa asuva Suomen kansalainen. 

Toiminimen kirjoittamisoikeutta voidaan ra
joittaa niin, että kahdella tai useammalla hen
kilöllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa toimi
nimi. Muuta rajoitusta et saa merkitä kauppa
rekisteriin. 

Hallitus tai hallintoneuvosto voi milloin ta
hansa peruUittaa antamansa toiminimen kirjoit
tamisoikeuden. 

79 §. 
Hallituksen on huolehdittava siitä, että 

osuuskunnan kirjanpito ja varainhoilo on asian
mukaisesti järjestetty. 

Kultakin tilikaudelta on laad~ttava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen. 

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain 
( 65 5/7 3) ja tämän lain säännösten mukaan. 

79a §. 
Hallituksen ja 80 §:ssä tarkoitetun osuus

kunnan hallinnon hoitajan tulee päivätä ja alle
kirjoittaa tilinpäätös. Jos hallituksen jäsen tai 
hallinnon hoitaja on esittänyt eriävän mieli-
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Ehdotus. 

piteensä tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lau
suma liitettävä siihen hänen vaatimuksestaan. 

Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslaskel
ma ja tase viimeistä edelliseltä tilikaudella. 
Jos tilikauden aikana tuloslaskelman tai taseen 
erittelyä on muutettu, on aikaisempaan tilin
päätökseen sisältyviä tietoja mahdollisuuksien 
mukaan yhdisteltävä niin, että niitä voidaan 
verrata myöhempään tilinpäätökseen. 

Edellä 79 §:n 2 momentissa mainitut asia
kirjat on annettava tilintarkastajille vähintään 
kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpää
tös on esitettävä vahvistettavaksi. 

79b §. 
] os käyttöomaisuuden arvoa on tilikauden 

aikana korotettu, on korotusta vastaava määrä 
merkittävä vastattaviin arvonkorotusrahastoon. 
Rahastoa saadaan käyttää ainoastaan vararahas
ton kartuttamiseen. 

] os osuuskunnassa, jonka sidottu oma pää
oma on enemmän kuin kaksi miljoonaa mark
kaa tai jonka palveluksessa on kahden vii
meksi kuluneen tilikauden aikana ollut keski
määrin yli viisisataa henkilöä, vaihto-omaisuus 
on aktivoitu hankintamenoa tai sitä pienempää 
todennäköistä hankintamenoa tai luovutushin
taa alhaisempaan määrään, on erotus (varasto
varaus) merkittävä erikseen !aseeseen. Tulos
lasketmaan on omana eränä merkittävä varas
tovarauksen lisäys tai vähennys tilikauden 
aikana. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun osuuskun
nan tilinpäätökseen on liitettävä rahoitus/as
kelma. Siinä on annettava selvitys varojen 
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikaudm 
aikana. 

79 c §. 
]äljennökset tilinpäätöksestä tiitteineen sekä 

tilintarkastuskertomuksesta on kuuden kuukau
den kuluessa tilikauden päättymisestä toimitet
tava rekisteriviranomaiselle kahtena kappaleena. 

Tilinpäätöksen jäljennöksessä on oltava hal
lituksen jäsenen tai 80 §:ssä tarkoitetun osuus
kunnan hallinnon hoitajan todistus tilinpäätök
sen vahvistamisen päivämäärästä. Todistukses
sa on niin ikään annettava tieto osuuskunnan 
ylijäämää tai tappiota koskevasta osuuskunnan 
kokouksen päätöksestä. 
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86 §. 
Hallintoa ja tilejä tarkastamaan on osuus

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

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

Ehdotus. 

86 §. 
Osuuskunnan kokouksen on kutakin tili

kautta varten valittava vähintään kaksi tilin
tarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan 
hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuu
dessa osuuskunnan tilinpäätös ja kirjanpito 
sekä hallinto. 

Säännöissä voidaan määrätä, että yksi tai 
useampia tilintarkastajia, ei kuitenkaan kaik
kia, asetetaan muussa kuin edellä mainitussa 
järjestyksessä. 

88 §. 

Jos osuuskunnan sidottu oma pääoma on 
enemmän kuin miljoona markkaa tai sen pal
veluksessa on kahden viimeksi kuluneen tili
kauden aikana ollut keskimäärin yli kaksisataa 
henkilöä, tulee vähintään yhden tilintarkastajan 
olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja taikka 4 tai 5 mo
mentissa tarkoitettu yhteisö. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaiaksi valitun 
yhteisön on ilmoitettava osuuskunnan hallituk
selle, kenellä o1t päävastuu tilintarkastuksen 
toimittamisesta. Tämän henkilön tulee olla 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja. Hänellä on oltava 1 ja 
2 momentissa mainittu kelpoisuus. 

90 a §. 
Kun tilitztarkastus on suoritetttt, tilintarkas

tajien tulee tehdä siitä tilinpäätökseen mer
kintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomuk
seen. Jos tilintarkastajat katsovat, että tulos
lasketmaa tai !asetta ei ole vahvistettava, on 
heidän tehtävä siitäkin merkintä. 

91 a §. 
Tilintarkastaja ei saa yksityiselle jäsenelle tai 

ulkopuoliselle antaa tietoja sellaisista osuuskun
nan asioista, jotka hän tehtäväänsä suorittaes
saan on saanut tietoonsa, jos siitä voi aiheu
tua haittaa osuuskunnalle. 
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Voimassa oleva laki. 

106 §. 
Jollei osuuskunnalla ole kaupparekisteriin 

merkittyä toimikelpoista hallitusta, saakoon 
osuuskunnan tai hallituksen jäsen taikka velkoja 
tai muu, jonka oikeutta asia voi koskea, oikeu
delle tai, jos osuuskunnan kotipaikka on kihla
kunnanoikeuden tuomiopiirissä, myös kihlakun
nantuomarille vehdä hakemuksen osuuskunnan 
asettamisesta selvitystUaan. 

Ellei ennen asian ratkaistavaksi ottamista 
näytetä, että osuuskunnalla on toimikelpoinen 
hallitus, oikeus päättäköön, että osuuskunta on 
asetettava selvitystilaan, ja määrätköön yhden 
tai useampia selvitysmiehiä. 

Ehdotus. 

Tilintarkastajan tulee vaadittaessa antaa 
.Jsuusleunnan kokoukselle kaikki osuuskuntaa 
koskevat tiedot, jollei siitä aiheudu olennaista 
haittaa osuuskunnalle. 

106 §. 
Jollei osuuskunnalla ole kaupparekisteriin 

merkittyä toimikelpoista hallitusta tai osuus
kunnan tilinpäätöstä koskevia asiakirjoja ei ole 
79 c §:Tt mukaisesti lähetetty rekisteriviran
omaiselle yhdeltäkään viimeksi kuluneella kol
melta tilikaudella, voi rekisteriviranomainen, 
osuuskunnan tai hallituksen jäsen, 80 §:ssä 
tarkoitettu osuuskunnan hallinnon hoitaja 
taikka velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa 
riippua siitä, että osuuskunnalla on toimikelpoi
nen hallitus, oikeudelle tai, jos osuuskunnan 
kotipaikka on kihlakunnanoikeuden tuomiopii
rissä, myös kihlakunnantuomariJle tehdä hake
muksen osuuskunnan asettamis·esta selvitysti
laan. 

Jollei ennen asian ratkaistavaksi ottamista 
näytetä, että osuuskunnalla on toimikelpoinen 
hallitus tai että asiakirjojen lähettämisve!volli
suus on täytetty, oikeuden tulee määrätä osuus
kunta ase/ettavaksi selvitystilaan sekä yksi tai 
useampia selvitysmiehiä. 

156 a §. 
jos osuuskunta omistaa osakeyhtiön kaikki 

osak.~eet, voivat hallitukset tehdä sopimuk
sen osakeyhtiön sulautumisesta osuuskuntaan. 
Osuuskunnan ja osakeyhtiön o1z tehtävä sopi
muksesta ilmoitus rekisteröimistä varten. Mitä 
osakeyhtiölain (134/78) 14 luvun 5 §:ssä on 
säädetty, on soveltuvin osin noudatettava. 

Sulautumisen katsotaan tapahtuneen, kun 
tuomioistuimen lupaa koskevasta päätöksestä 
on tehty merkintä kaupparekisteriin. Jos 
osuuskunnan on sulautumisen johdosta muu
tettava toimialaa koskevia tai muita sääntöjen 
määräyksiä, on sulautumista ja sääntöjen muu
tosta koskeva ilmoitus kaupparekisteriin teh
tävä samanaikaisesti. 
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163 §. 
Ks. sivu 34. 

N:o 10 

Ehdotus. 

17 a luku. 

Lisäosuus maksu. 

163 §. 
Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenellä 

on oikeus osallistua osuuskuntaan yhdellä tai 
useammalla lisäosuusmaksulla. Lisäosuusmak
suille on suoritettava osuuskunnan ylijäämästä 
!wrkoa sääntöjen määräämällä tavalla. 

Säännöissä voidaan määrätä, että lisäosuus
maksuilta on parempi oikeus ylijäämään kuin 
muilla osuusmaksuilla. Säännöissä voidaan myös 
määrätä, että kertyneet lisäosuusmaksut pa
lautetaan 120 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa 
ennen muita osuusmaksuja tai, jos varat eivät 
siihen riitä, se osa niistä, mikä kullekin suori
tettujen lisäosuusmaksujen suhteen mukaisesti 
laskim tulee. 

Lisäosuusmaksut eivät tuota jäsenelle ääni
oikeutta eikä oikeutta 120 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun säästöön. Lisäosuusmaksuihin ei 
voida liittää velvollisuutta lisämaksun tai yli
määräisen maksun suorittamiseen. 

163 a §. 
Säännöissä otz määrättävä lisäosuusmaksun 

suuruus. Lisäosuusmaksujen on oltava saman
suuruiset. Kertyneet lisäosuusmaksut muodosta
vat lisäosuuspääoman. 

Lisäosuusmaksu on suoritettava yhtenä eränä. 
Lisäosuusmaksuun liittyvät oikeudet ja velvol
lisuudet syntyvät maksun suorittamisella. 

Jäsenluetteloon on merkittävä jäsenen lisä
osuusmaksujen lukumäärä. 

163 b §. 
] os jäsen otz siirtänyt oikeutema lisäosuus

maksuun, on siirronsaajalla, joka on osuuskun
nan jäsen tai joka kuuden kuukauden kuluessa 
siirrosta tehdystä hakemuksestaan hyväksytään 
jäseneksi, oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suo
rittama lisäosuusmaksu kokonaisuudessaan. J ol
lei siirronsaaja hae pääsyä osuuskuntaan, niin 
kuin tässä on sanottu, tai jos hänen hake-
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Ehdotus. 

muksensa evätään, hänellä o1z oikeus vaatia 
lisäosuusmaksun takaisin maksamista 163 d 
§: ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Lisäosuusmaksun siirrosta on siirronsaajan il
moitettava osuuskunnalle. 

163 c §. 
Jos osuuskunnassa, jossa on lisäosuuspääoma, 

tappion peittämiseen käytetään osuusmaksuja, 
on sen tapahduttava kaikkien osuusmaksujen 
osalta samassa suhteessa, jollei säännöissä ole 
toisin määrätty. Mitä 37 §:ssä on säädetty 
osuusmaksusta, on vastaavasti voimassa lisä
osuusmaksusta. 

163 d §. 
Lisäosuusmaksu palautetaan jäsenelle tai sil

le, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, 30 
§:ssä säädetyin edellytyksin kuuden kuukau
den kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jon
ka aikana sitä koskeva vaatimus on esitetty. 

Jos osuuskunta on asetettu selvitystilaan 
tai konkurssiin kuuden kuukauden kuluessa 
1 momentissa tarkoitetun tilikauden päättymi
sestä, määräytyy oikeus lisäosuusmaksun ta
kaisin saamiseen niiden perusteiden mukaan, 
jotka ovat voimassa osuuskunnan varoja jaet
taessa. 

163 e §. 
Päätös 163 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

määräyksen ottamisesta sää11töihin on tehtävä 
63 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä. 
Mitä 56 §:n 1 momentissa on säädetty sääntö
jen muuttamista koskevan ehdotuksen saattami
sesta jäsenten tietoon, on vastaavasti voimassa. 
Päätös 163 §:n 2 momentissa ja 163 c §:ssä 
tarkoitetun määräyksen ottamisesta sääntöihin 
on pätevä vain, jos sen hyväksymisen puolesta 
on viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu vä
hintään kolme neljäsosaa äänestykseen osallis
tuneiden äänistä. 
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164 §. 
Ks. jäljempänä. 

165 §. 
Ks. jäljempänä. 

163 §. 
Perustamiskirja ( 4 §), hakemus jäseneksi 

pääsemisestä (19 §), eroamisilmoitus (20 §), 
ilmoitus siitä, että oikeus osuusmaksuun on 
siirretty ( 23 §), kuolleen jäsenen oikeuden
omistajan hakemus jäseneksi pääsemisestä tai 
ilmoitus liittymisoikeuden käyttämisestä (25 §) 
sekä 56, 63, 103 ja 152 §:ssä tarkotettu il
moitus päätökseen yhtymisestä on oleva kah
den henkilön oikeaksi todistama. Jos jäsenet 
ovat lisämaksuvelvollisia, on eroamisilmoitus 
tehtävä kaksin kappalein, joiSita toinen on an
net:tava takaisin, ja on tähän kappaleeseen teh
tävä merkiilltä, milloin ilmoitus on tullut halli
tukselle tai henkilölle, jonka hallitus on aset
tanut ottamaan vastaan sella1sia ilmoituksia. 

164 §. 
Osuuskunnasta kaupparekisteriin annettavis

ta ilmoituksista ja tiedonannosta on sen li
säksi, mitä tässä laissa on sanottu, voimassa 
mitä niistä on erikseen säädetty. 

165 §. 
Jos osuuskunnan sääntöjen mukaan riidan 

toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen 
haLlituksen jäsenen tai muun 75 §:ssä tarkoi
tetun osuuskunnan edustajan, selvitysmiehen 
tai osuuskunnan jäsenen välillä on välimiesten 

Ehdotus. 

18 luku. 

E ri n ä i s i ä s ä ä n n ö k s i ä. 

164 §. 
Jos 79 c §:ssä säädetty velvollisuus toimittaa 

asialeirjoja rekisteriviranomaiselle laiminlyö
dään, voidaan hallituksen jäsen tai 80 §:ssä 
tarkoitettu osuuskunnan hallinnon hoitaja sa
kon uhalla velvoittaa toimittamaan 11e rekis
teriviranomaiselle. Uhkasakon asettaa rekisteri
viranomaisen pyynnöstä lääninhallitus. 

165 §. 
Joka rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpää

töksen tai tilintarkastuskertomuksen laatimi
sesta, on tuomittava, jollei te.ko ole vähäinen 
tai siitä ole muualla laissa säädetty ankaram
paa rangaistusta, o s u u s k u n ta r i k o k se s
t a sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi. 

169 §. 
Jos jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, on eroa

misilmoitus tehtävä kaksin kappalein, joista 
toinen on annettava takaisin. Viimeksi mainit
tuun kappaleeseen on tehtävä merkintä siitä, 
milloin ilmoitus on tullut hallitukselle tai 
henkilölle, jonka hallitus on asettanut ottamaan 
vastaan sellaisia ilmoituksia. 

170 §. 
Osuuskunnasta kaupparekisteriin annettavista 

ilmoituksista ja tiedonannoJsta on sen lisäksi, 
mitä tässä laissa on sanottu, voimassa mitä 
niistä on erikseen säädetty. 

171 §. 
Jos osuuskunnan sääntöjen mukaan didat 

toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen 
hallituksen jäsenen tai muun 75 §:ssä tarkoi
tetun osuuskunnan edustajan, selvitysm1ehen 
tai osuuskunnan jäsenen välillä on välimiesten 
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Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

ratkaistava, olkoon tällaisella sääntöjen maa
räyksellä sama vaikutus kuin välityssopimuk
sella. 

ratkaistava, on tällaisella sääntöjen määräyksellä 
sama vaikutus kuin välityssopimuksella. 

2. 

172 §. 
Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa sää

detyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja 79 a 
ja 79 b §:n säännösten soveltamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tilinpäätökseen, joka laaditaan ennen tämän 
lain voimaantuloa alkaneella tilikaudella, saa
daan soveltaa aikaisempaa lainsäädäntöä. Varas
tovaraus on 79 b §:n 2 momentin mukaisesti 
merkittävä ensimmäisen kerran viimeistään sen 
tilikauden tilinpäätökseen, joka alkaa vuoden 
19 aikana. 

Osuuskunta voi tämän lain vahvistamisen 
jälkeen tehdä päätöksen sääntöjen muuttami
sesta tämän lain mukaisiksi. Päätös voidaan il
moittaa rekisteröitäväksi jo ennen tämän lain 
voimaantuloa ja rekisteröidä merkinnällä, että 
sääntöjen muutos tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 

Laki 
osakeyhtiölain 14 luvun 7 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyh
tiölain ( 734/78) 14 luvun 7 § :ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

14 luku. 

Sulautuminen ja osakkeiden lunastaminen 
tytäryhtiössä. 

7 §. 

Osuuskunnan kokonaan omistaman osake
yhtiön sulautumisesta tähän osuuskuntaan sää
detään osuuskuntalaissa (247 /54). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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3. 

Laki 
kaupparekisterilain 10 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kauppa
rekisterilain (129/79) 10 §:n 1 momentin 6 kohta näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

10 §. 
Osuuskunnan perusilmoituksessa on mainittava: 

6) osuusmaksun suuruus; 6) osuusmaksun ja mahdollisen lisäosuus-
maksun suuruus; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


