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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain 11 ja 154 
§:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalakia muu
tettavaksi siten, että osuuskunnan säännöissä voi
taisiin määrätä vaalipiireittäin valittavat valitsija
miehet suorittamaan edustajiston vaali. Osuus
kunta voisi myös säännöissään määrätä, että 
edustajiston tai valitsijamiesten vaalit toimitetaan 
postin välityksellä. 

Lisäksi ehdotetaan, että velkojilla osuuskuntien 
sulautuessa olevaa aikaa tehdä varaus maksun 
saamiseksi saatavilleen sulautuvan osuuskunnan 
omaisuudesta lyhennetään. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

Ensimmäisen osuustotmmtaa sääntelevän la
kimme, vuoden 1901 osuustoimintalain säännös
ten mukaan osuuskunnan ylintä päätösvaltaa 
käyttivät osuuskunnan kokouksessa sen läsnäole
vat jäsenet. Jo vuonna 1918 toteutettiin kaksi 
lainmuutosta, jotka mahdollistivat edustajiston 
käytön ja suhteellisen vaalitavan. Osuuskunta
lainsäädäntöä uudistettaessa pohdittiin mahdolli
suutta siirtää päätöksenteko ja edustajiston jäsen
ten vaali osuuskunnan paikallisille elimille. 
Hankkeesta kuitenkin luovuttiin toteamuksin, 
että edustajiston vaali vaalipiirejä käyttämällä 
turvasi riittävästi paikallisten näkemysten edus
tuksen edustajistossa. Nykyinen laki ei siis tuonut 
muutosta osuustoimintalaissa omaksuttuun jär
jestelmään. Kehitys on kuitenkin johtanut yhä 
suurempien valtakunnallisten osuuskuntien muo
dostumiseen. Varsinkin viimeaikaisten sulautu
ruishankkeiden yhteydessä on ilmennyt tarvetta 
sellaisen kaksiportaisen edustajiston vaalitavan 
käyttämiseen, jossa edustajiston vaalin suorittaisi
vat maantieteellisillä perusteilla määräytyvistä 
vaalipiireistä valitut valitsijamiehet. Tällainen 
järjestelmä turvaa vaalipiirin edustajien edustuk
sellisuuden paremmin kuin nykyinen järjestelmä. 
Valitsijamiesten toimittamassa vaalissa voitaisiin 
ottaa huomioon esimerkiksi edustajien maantie
teellinen jakautuma vaalipiirin sisållä- seldCeh-
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dokkaiden entytsasiantuntemus ja näkemykset. 
Koska nykyinen laki ei sisällä tällaisesta välillises
tä vaalista nimenomaisia säännöksiä, mahdolli
suudesta sen käyttämiseen on syntynyt epätietoi
suutta. Tämän epätietoisuuden poistamiseksi eh
dotetaan osuuskuntalain 11 §:ään lisättäväksi 
nimenomainen säännös kaksiportaisesta edusta
jiston vaalitavasta. 

Suurissa osuuskunnissa voi myös edustajiston 
taikka valitsijamiesten vaalin järjestäminen tuot
taa huomattavia käytännön hankaluuksia. Var
sinkin sellaisille osuuskunnille, joilla ei ole pai
kallisia yleisölle taikka jäsenille tarkoitettuja toi
mipisteitä, vaalit aiheuttavat suhteellisen suuria 
kustannuksia. Erilaisissa yhteisöissä, lähinnä ta
loudellisissa yhdistyksissä mutta myös eräissä 
osuuskunnissa on äänestäminen postin välityksel
lä käytännössä todettu käyttökelpoiseksi äänestys
menettelyksi. Postin välityksin äänestämiseen liit
tyy kuitenkin välittömään henkilökohtaiseen ää
nestämismenettelyyn verrattuna eräitä vaaroja ja 
äänioikeutta vaarantavia tekijöitä. Kun postiää
nestys kuitenkin huomioon ottaen sen monet 
käytännön edut on syytä hyväksyä, ehdotetaan, 
että osuuskunta voisi ottaa tämän äänestysmenet
telyn käyttöön määräämällä asiasta säännöissään. 
Säännöissä olisi tällöin oltava riittävät takeet 
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suta, että osuuskunnan jäsenten äänioikeus to
della turvataan ja ettei jäsen taikka ulkopuolinen 
pysty käyttämään järjestelmää väärin esimerkiksi 
äänestämällä kahdesti, käyttämällä toisen äänioi
keutta taikka hävittämällä käytetyn vaalilipun. 
Postiäänestysmenettelyn varmuutta näissä suh
teissa valvoisi kaupparekisteriviranomainen sään
töjen rekisteröintivaiheessa. 

Osuuskuntien sulautuessa on purkautuvan 
osuuskunnan velkojille annettava mahdollisuus 
varata itselleen oikeus saada saamisistaan maksu 
purkautuvalta osuuskunnalta. Tässä tarkoitukses
sa tuomioistuimen on sulautumishakemusta käsi-

tellessään kehotettava kuulutuksella velkojia il
moittamaan tällaiset vaatimuksensa tuomioistui
melle määräpäivänä, joka saa olla aikaisintaan 
kuuden kuukauden kuluttua kehottamisesta. Tä
mä aika on käytännössä osoittautunut tarpeetto
man pitkäksi ja se siten hidastaa sulautumisen 
loppuunsaattamista. Velkojien suojan kannalta 
lyhyempikin määräaika olisi riittävä. Tämän 
vuoksi ehdotetaan mainittu aika lyhennettäväksi 
kolmeen kuukauteen. 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuk
Sia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

11 §. Pykälään lisättäväksi ehdotetun uuden 
3 momentin mukaan valitsijamiesjärjestelmää 
voitaisiin soveltaa ainoastaan niissä osuuskunnis
sa, joissa edustajiston vaalit on säännöissä mää
rätty suoritettaviksi vaalipiireittäin. Muissa ta
pauksissa ei tarvetta valitsijamiesjärjestelmän 
käyttämiseen ole esiintynyt. Valitsijamiesjärjestel
män soveltaminen edellyttäisi, että siitä otettai
siin tarpeelliset määräykset sääntöihin taikka 
sääntöjen osana olevaan erilliseen vaalijärjestyk
seen. Kaksiportaisessa vaalissa sovellettaisiin suh
teellista vaalitapaa sekä valitsijamiesvaalissa että 
valitsijamiesten toimittamassa edustajiston vaalis
sa. Valitsijamiesten toimivalta ulottuisi säännök
sen mukaan vain edustajiston valintaan; hallituk
sen vaalit kuuluisivat edelleen edustajistolle taik
ka, jos säännöissä olisi niin määrätty, hallinto
neuvostolle. Hallintoneuvoston valitsee edustajis
to. 

Valitsijamiesten toimikausi oli~i määrättävä 
säännöissä. Toimikausi voisi olla enintään edusta
jiston toimikauden pituinen, jolloin kerran vali
tut valitsijamiehet voisivat toimittaa vain yhden 
edustajiston vaalin. Toisaalta säännös mahdollis
taisi sen, että valitsijamiehet voisivat toimikau
tensa kestäessä yksittäisessä tapauksessa täydentää 
edustajistoa esimerkiksi silloin kun sekä edustajis
ton varsinainen jäsen että tälle valittu varamies 
ovat tulleet estyneiksi. Vaikka valitsijamiesten 
tehtävä rajoittuu osuuskunnan edustajiston valit-

semiseen, mikään ei estä antamasta säännöissä 
samoille henkilöille muita osuuskunnan hallin
toon liittyviä tehtäviä. 

Koska valitsijamiesten vaali tmmttettatsun 
noudattamalla suhteellista vaalitapaa, tulisi lain 
11 §:n 1 momentin säännös sovellettavaksi myös 
tähän vaaliin. Näin ollen sääntöihin olisi otettava 
tarpeelliset määräykset äänestäjäryhmien muo
dostamisesta, toimeenpano- ja tarkastuselimistä 
sekä muustakin, mikä sellaiseen vaaliin kuuluu. 
Mainitun lainkohdan 2 momentin säännös vaali
piireistä ja edustajiston jäsenten jakautumisesta 
vaalipiireittäin soveltuisi pakottavana myös valit
sijamiesten välityksin tapahtuvaan edustajiston 
vaaliin. Yhdestä vaalipiiristä valittujen valitsija
miesten tehtävänä olisi siis vaalipiiristä valittavien 
edustajiston jäsenten valitseminen eikä säännöis
sä voitaisi määrätä, että kaikista vaalipiireistä 
valitut valitsijamiehet yhdessä vaalitoimituksessa 
valitsisivat edustajiston noudattamatta edustajis
ton jäsenten jakautumisperustetta vaalipiireit
täin. 

Pykälään lisättäväksi ehdotetun uuden 4 mo
mentin mukaan äänestys, jolla jäsenet valitsevat 
edustajiston tai valitsijamiehet, voitaisiin sään
nöissä määrätä tapahtuvaksi postin välityksellä. 
Valitsijamiesten toimittamaa edustajiston vaalia 
ei voitaisi toteuttaa postin välityksellä. 

Osuuskunnan vaalielinten välittömässä valvon
nassa tapahtuvissa vaaleissa voidaan äänestäjän 
henkilöllisyys todeta sekä kahdestiäänestäminen 
ja äänestyslippujen asiaton käyttö tehokkaasti 



1983 vp. - HE n:o 56 3 

estää. Jollei äänestysmenettelystä, jossa itse ää
nestäminen tapahtuu tällaisen valvonnan ulko
puolella, ole riittäviä määräyksiä, joilla jäsenen 
äänioikeus turvataan, äänestyksen tulos voi muo
dostua äänestäjien tahtoa vastaamattomaksi. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että äänestysmenettelys
tä olisi sääntöihin otettava määräykset, jotka 
turvaavat jäsenten äänioikeuden. Tämä tarkoittaa 
muun muassa, että jäsenille on toimitettava asi
anmukaiset äänestysliput ja toisaalta, että erilai
set väärinkäytökset vaalissa, esimerkiksi kahdesti
äänestäminen, on voitava estää. 

Vaalijärjestelyt postitse voidaan järjestää jäse
nen oikeusturvan kannalta tyydyttävästi monella 
eri tavalla, kuten lähettämällä äänestyslippu kir
jatussa kirjeessä tai vastaanottotodistuksella va
rustettuna. Postiäänestyksessä voidaan myös nou
dattaa soveltuvin osin valtiollisten ja kunnallis
vaalien ennakkoäänestyksessä noudatettavaa me
nettelyä, jossa käytetään äänestyslipun lisäksi vaa
likuorta, lähetekirjettä ja lähetekuorta. Vaalit 
voitaisiin toimittaa myös niin, että jäsenillä on 
halutessaan mahdollisuus äänestää esimerkiksi 
osuuskunnan toimipaikassa postitse äänestämisen 
sijasta. 

Ehdotettu säännös mahdollistaisi myös sen, 
että säännöissä määrättäisiin vaalit vain ennakko
äänestyksen osalta tapahtuvaksi postin välityksel
lä. 

Koska käytettävän menetelmän soveltuvuus 
riippuu ratkaisevasti osuuskunnasta ja sen jäsen
kunnan koostumuksesta, äänestysmenettelyn yk
sityiskohtaista sääntelyä laissa ei ole pidetty tar
peellisena. Patentti- ja rekisterihallituksen tehtä
väksi jäisi ratkaisun tekeminen siitä, täyttääkö 
rekisteriin merkittäväksi ilmoitettu vaalijärjestys 
laissa asetetut vaatimukset. 

154 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että määräpäivä, jona purkautuvan osuus
kunnan velkojien on osuuskuntien sulautuessa 
esitettävä maksuvaatimuksensa, voisi olla jo kol
men kuukauden kuluttua siitä, kun tuomioistuin 
on antanut velkojille kehotuksen vaatimusten 
ilmoittamiseen. Voimassa olevassa laissa tämä 
aika on kuusi kuukautta. Ehdotetusta muutok
sesta seuraa, että myös muita pykälässä mainittu
ja aikamääriä olisi vastaavasti lyhennettävä. Lisäk-

si ehdotetaan, että velkojille tarkoitettu kuulutus 
olisi julkaistava virallisessa lehdessä vain kaksi 
kertaa nykyisen kolmen sijasta. Säännöksestä eh
dotetaan myös poistettavaksi vaatimus siitä, että 
ilmoitus kuulutuksesta on lähetettävä kotimaisel
le velkojalle vähintään kuukautta ja ulkomaalai
selle vähintään kolmea kuukautta ennen paikal
letulopäivää. Määräajat eivät ole välttämättömiä 
sen vuoksi, että ilmoitus on muutenkin lähetettä
vä heti kun se on mahdollista. Ehdotus vastaa 
tältä osin osakeyhtiöiden sulautumisessa nouda
tettavaa menettelyä. Pykälään ehdotetaan lisäksi 
tehtäväksi sellainen sanonnallinen tarkistus, että 
kuulutuksen nähtäville panoa koskevassa kohdas
sa käytettäisiin sanaa "ilmoitustaululle" sanan 
''ovelle'' sijasta. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan mah
dollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen. 

Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan 
osuuskuntien, joissa käytetään valitsijamiesjärjes
telmää taikka postiäänestystä ja joiden säännöt 
ovat ehdotetun lain mukaan puutteelliset taikka 
sisältävät ehdotettujen säännösten vastaisia mää
räyksiä, olisi muutettava sääntönsä lain mukaisik
si määräajassa. Tällaisia osuuskuntia ei liene 
paljon. Muutos olisi ilmoitettava rekisteröitäväksi 
kolmen vuoden kuluessa ehdotetun lain voi
maantulosta. Tehosteena muutoksen tekemiselle 
olisi, että rekisteriviranomainen voisi asettaa vel
vollisuutensa laiminlyöneelle osuuskunnalle mää
räajan, jonka kuluessa ilmoitus olisi tehtävä uhal
la, että osuuskunnan mahdollisesti tekemä muu 
rekisteri-ilmoitus raukeaa. Osuuskunta voisi eh
dotettuna siirtymäaikana noudattaa säännöissään 
olevia määräyksiä. 

Lisäksi ehdotetaan, että osuuskuntien sulautu
mista koskevan hakemuksen käsittelyyn tuomio
istuimessa sovellettaisiin ennen ehdotetun lain 
voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä, jos 
hakemus on pantu vireille ennen lain voimaantu
loa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
osuuskuntalain 11 ja 154 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247 1 54) 154 § sekä 
lisiitiiän 11 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

11 § 

Jos edustajiston jäsenet on valittava vaalipii
reittäin, voidaan säännöissä määrätä valitsijamie
het toimittamaan vaalipiiristään edustajistoon tu
levien jäsenten vaali. Osuuskunnan jäsenet valit
sevat valitsijamiehet vaalipiireittäin suhteellista 
vaalitapaa noudattaen. Säännöissä on määrättävä 
valitsijamiesten toimikausi, joka saa olla enintään 
edustajiston toimikauden pituinen. 

Säännöissä voidaan määrätä, että äänestys, jol
la jäsenet valitsevat edustajiston tai val!~sijamie
het, voi tapahtua postin välityksellä. Aänestys
menettelystä on tällöin sääntöihin otettava mää
räykset, jotka turvaavat jäsenten äänioikeuden. 

154 § 
Oikeuden on kehotettava koulutuksella kaik

kia velkojia, jotka haluavat varata itselleen oikeu
den saada saamisistaan maksun purkautuvalta 
osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti oi
keudelle määräpäivänä kolmen kuukauden ku
luttua. Koulutus on heti pantava nähtäville oi
keuden ilmoitustaululle ja oikeuden toimesta 
julkaistava virallisessa lehdessä kaksi kertaa, en
simmäisen kerran viimeistään kaksi ja toisen 
kerran viimeistään kuukautta ennen paikalletulo
päivää. Koulutuksesta on oikeuden toimesta 

Naantalissa S päivänä elokuuta 1983 

erikseen annettava tieto lääninhallitukselle ja 
kaikille tunnemille velkojille. Jos esitetään selvi
tys, että velkojat, jotka ovat tehneet edellä mai
nitun varauksen, ovat saaneet maksun saamisis
taan tai että saarnisista on asetettu oikeuden 
hyväksymä vakuus, on oikeuden annettava suos
tumus sulautumiseen. 

Tämä laki tulee vormaan päivänä 
kuuta 19 . 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröi
dyn osuuskunnan säännöt ovat tämän lain mu
kaan puutteelliset tai sisältävät tämän lain vastai
sia määräyksiä, osuuskunnan on muutettava 
sääntönsä tämän lain mukaisiksi. Sääntöjen muu
tokset on kolmen vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta ilmoitettava rekisteröimistä var
ten. Jos edellä tarkoitetun velvollisuutensa lai
minlyönyt osuuskunta on tehnyt muun rekisteri
ilmoituksen, rekisteriviranomainen voi asettaa 
määräajan, jonka kuluessa osuuskunnan on teh
tävä sääntöihinsä tämän lain edellyttämät muu
tokset ja ilmoitettava ne rekisteröimistä varten 
uhalla, että osuuskunnan tekemä muu rekisteri
ilmoitus raukeaa. 

Tätä lakia ei sovelleta ennen sen voimaantuloa 
vireille pannun osuuskuntien sulautumista koske
van hakemuksen käsittelyyn. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
osuuskuntalain 11 ja 154 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
m•utetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 154 § sekä 
lisätään 11 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 

154 §. 
Oikeus kehoittakoon kuulutuksella kaikkia vel

kojia, jotka haluavat varata itselleen oikeuden 
saada saamisistaan maksun putkautuvalta osuus
kunnalta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti oikeu
delle määräpäivänä kuuden kuukauden kuluttua. 
Kuulutus on heti pantava nähtäville oikeuden 
ovelle ja oikeuden toimesta julkaistava virallisessa 
lehdessä kolme kertaa, ensimmäisen kerran vii
meistään viittä ja kolmannen kerran viimeistään 
kahta kuukautta ennen paikalletulopäivää. Lää
ninhallitukselle ja kaikille tunnetuille velkojille 
on kuulutuksesta erikseen ilmoitettava ja on 
sellainen ilmoitus oikeuden toimesta lähetettävä 
kotimaiselle velkojalle vähintään kuukautta ja 
ulkomaalaiselle vähintään kolmea kuukautta en
nen paikalletulopäivää. Jos esitetään selvitys, että 
velkojat, jotka ovat tehneet edellä mainitun va
rauksen, ovat saaneet maksun saamisistaan tai 
että saamisista on asetettu oikeuden hyväksymä 
vakuus, on oikeuden annettava suostumus sulau
tumiseen. 
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jos edustaji"ston jäsenet on valittava vaalipii
reittäin, voidaan siiiinnöissä miiiirätä valitsijamie
het toimittamaan vaalipiiristiiiin edustaji"stoon tu
levien jäsenten vaali. Osuuskunnan jäsenet valit
sevat valitsijamiehet vaalipzi"reittäin suhteellista 
vaalitapaa noudattaen. Siiiinnöissä on miiiirättävä 
valitsijamiesten toimikausi, joka saa olla enintiiiin 
edustajiston toimikauden pituinen. 

Säännöissä voidaan miiiirätä, että iiiinestys, jol
la jäsenet valitsevat edustajiston tai valzf.sijamie
het, voi tapahtua postin välityksellä. Aänestys
menettelystä on tiiliöin siiiintöihin otettava miiii
räykset, jotka turvaavat jäsenten iiiinioikeuden. 

154 § 
Oikeuden on kehotettava kuulutuksella kaik

kia velkojia, jotka haluavat varata itselleen oikeu
den saada saamisistaan maksun putkautuvalta 
osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti oi
keudelle määräpäivänä kolmen kuukauden ku
luttua. Kuulutus on heti pantava nähtäville oi
keuden ilmoitustaululle ja oikeuden toimesta 
julkaistava virallisessa lehdessä kaksi kertaa, en
simmäisen kerran viimeistään kaksi ja toisen 
kerran viimeistään kuukautta ennen paikalletulo
päivää. Kuulutuksesta on oikeuden toimesta 
erikseen annettava tieto liiiininhallitukselle ja 
kaikille tunnetuzlle velkojtlle. Jos esitetään selvi
tys, että velkojat, jotka ovat tehneet edellä mai
nitun varauksen, ovat saaneet maksun saamisis
taan tai että saamisista on asetettu oikeuden 
hyväksymä vakuus, on oikeuden annettava suos
tumus sulautumiseen. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee vozmaan päivlinå' 
kuuta 19 

jos ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröi
dyn osuuskunnan säännöt ovat tämän lain mu
kaan puutteelliset tai sisältävät tämän lain vastai
sia miiiiräyksiä, osuuskunnan on muutettava 
siiiintönsä tämän lain mukaisiksi. Siiiintöjen muu
tokset on kolmen vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta zlmoitettava rekisteröimistä var
ten. jos edellä tarkoitetun velvollisuutensa lai
minlyönyt osuuskunta on tehnyt muun rekisteri
zlmoituksen, rekisteriviranomainen voi asettaa 
määriiajan, jonka kuluessa osuuskunnan on teh
tävä siiiintöihinsä tämän lain edellyttämät muu
tokset ja zlmoitettava ne rekisteröimistä varten 
uhalla, että osuuskunnan tekemä muu rekisteri
zlmoitus raukeaa. 

Tätå· lakia ei sovelleta ennen sen voimaantuloa 
virezlle pannun osuuskuntien sulautumista koske
van hakemuksen käsittelyyn. 


