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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osuuskuntalain, 
osuuspankkilain ja kaupparekisterilain 10 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on parantaa osuus
kuntien omien pääomien hankintaedellytyksiä 
ja antaa osuuskunnille mahdollisuus yritysra
kenteiden kehittämiseen ja muuttamiseen. 

Osuuskuntalakiin ehdotetaan otettavaksi uu
det säännökset sijoitusosuuspääomasta, niin 
sanotusta kombinaatiofuusiosta, osuuskunnan 
pääosin omistaman osakeyhtiön vähemmistö
osakkeiden lunastamisesta ja osuuskunnan 
muuttamisesta osakeyhtiöksi. Tämän lisäksi 
ehdotetaan muutettavaksi vararahastoa koske
vaa säännöstä ja tehtäväksi lakiin eräitä muita 
vähäisiä muutoksia. 

Osuuskunnan, joka haluaa kerätä varoja 
sijoitusosuuspääomaksi, olisi otettava asiasta 
määräykset sääntöihinsä. Sijoitusosuuspääoma 
jakaantuisi nimellisarvoltaan samansuuruisiin 
sijoitusosuuksiin. Sijoitusosuus olisi monessa 
suhteessa osakeyhtiön osakkeen kaltainen, 
vaihdantakelpoinen ja tuotoltaan osuuskunnan 
ylijäämästä riippuva arvopaperi. Muutkin kuin 
osuuskunnan jäsenet voisivat hankkia niitä. 
Sijoitusosuus tuottaisi osuuden osuuskunnan 
omaisuuteen, mutta siihen ei liittyisi äänioi
keutta osuuskunnan kokouksessa. Sen sijaan 
sijoitusosuuden omistajana olisi käytettävis
sään eräitä valvonta- ja hallinnoimisoikeuksia 
etujensa turvaamiseksi. Sijoitusosuuspääoma 
olisi osuuskunnan pysyvää ja sidottua omaa 
pääomaa, jota osuuskunta pääsäännön mu
kaan ei maksa takaisin. Tarkoituksena on, että 
sijoitusosuudet voisivat olla yleisen vaihdannan 
kohteina ja että niille voisi syntyä jälkimarkki
nat. 

Osuuskuntien mahdollisuuksia muuttaa yri
tysrakenteitaan joustavasti parannettaisiin an-
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tamalla osuuskunnille tässä suhteessa saman
laiset mahdollisuudet kuin osakeyhtiöillä on. 
Osuuskunnille sallittaisiin sellainen sulautumi
nen, jossa useat osuuskunnat yhtyvät perus
tamalla uuden osuuskunnan. Toiseksi osuus
kunnalle annettaisiin mahdollisuus lunastaa 
pääosin omistamansa osakeyhtiön vähemmis
tön osakkeet. Osuuskunta voitaisiin myös tar
vittaessa yksinkertaista muutosmenettelyä nou
dattaen muuttaa osakeyhtiöksi siten, että sama 
omistajakunta ja kirjanpidon jatkuvuus säily
vät. 

Pakollisen vararahaston vähimmäismäärä 
ehdotetaan sidottavaksi taseen loppusummaan 
ja tiettyyn vähimmäismarkkamäärään nykyisen 
osuuspääomasidonnaisuuden sijasta. Varara
hastoon tulisi vuotuisesta ylijäämästä siirtää 
varoja, kunnes rahasto on määrältään vähin
tään yksi prosentti taseen loppusummasta. Va
rarahastoa olisi kuitenkin kartutettava joka 
tapauksessa siihen asti, kunnes se on saavutta
nut 15 000 markan vähimmäismäärän. 

Osuuspankkiin sovelletaan osuuskunnista 
voimassaolevaa lainsäädäntöä, mikäli osuus
pankkilaissa ei toisin säädetä. Esityksessä eh
dotetaan säädettäväksi eräitä poikkeuksia 
osuuskuntalakiin ehdotetuista sijoitusosuus
pääomaa ja osuuskunnan osakeyhtiöksi muut
tamista koskevista säännöksistä siltä osin, kuin 
ehdotettuja osuuskuntalain muutoksia ei ole 
tarkoituksenmukaista soveltaa osuuspankkei
hin. 

Uudet säännökset on tarkoitettu tulemaan 
voimaan heti kun ne on hyväksytty ja vahvis
tettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Osuuskuntien taloudellinen merkitys 

Osuuskunnilla on Suomen elinkeinoelämässä 
varsin merkittävä asema. Osuuskuntia on lähes 
kaikilla toimialoilla. Niiden lukumäärä oli vuo
den 1987 lopussa runsaat 2 200 ja niissä ole
vien jäsenten yhteismäärä noin 2,5 miljoonaa. 

Osuuskunnat ovat perinteisesti olleet pää
asiassa kuluttajien yhteenliittyminä toimivia 
kulutusosuuskuntia sekä maatalouselinkeinoon 
liittyviä tuottajaosuuskuntia. Niin sanottuja 
toisen asteen osuuskuntia on perustettu näiden 
perusosuuskuntien keskusosuuskunniksi avus
tamaan hyödykkeiden markkinoinnissa tai 
hankinnassa ja pääosa osuuskunnista on myös 
muutoin järjestäytynyt yleensä toimialoittain 
osuustoiminnallisiksi ryhmiksi. Viime vuosina 
lähes kaikissa ryhmissä on voimakkaasti kehi
tetty ja rationalisoitu toimintaa. Tästä on ollut 
seurauksena, että osuuskuntien lukumäärä ryh
missä on vähentynyt. Samalla tämä kehitys on 
merkinnyt yksiköiden koon kasvua ja niiden 
toiminnan monipuolistumista. Tämä vahvistaa 
osuuskuntien toiminta- ja kilpailuedellytyksiä, 
mutta edellyttää myös merkittäviä investointi
ja käyttöpääomia. 

Keskusliikkeiden ja niihin kuuluvien osuus
kuntien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1987 
oli noin 112 miljardia markkaa. Osuuskuntien 
palveluksessa oli yhteensä noin 105 000 työnte
kijää ja toimihenkilöä. Osuuskuntien osuus 
maan koko teollisuuden tuotannon bruttoar
vosta vuonna 1985 oli runsaat 8 OJo. Elintarvi
keteollisuudessa osuuskuntien osuus oli 48 % 
tuotannon bruttoarvosta. Tärkein merkitys on
kin osuuskuntien harjoittamalla elintarvikete
ollisuudella, jonka osuus pelkästään osuuskun
tien omasta teollisuudesta on bruttoarvon mu
kaan laskettuna noin 95 %. Osuustoiminnalli
sella vähittäiskaupalla taas on merkittävä 

osuus maan kulutustavaroiden kaupasta. 
Vuonna 1987 osuus oli runsas 25 %. Tämän 
lisäksi osuustoiminnalla on merkittävä asema 
myös metsäteollisuudessa, maataloustarvike
kaupassa, pankkitoiminnassa sekä hotelli- ja 
ravintolapalveluissa. 

Samalla kun osuuskuntia on yhdistetty ovat 
osuuskunnat kehittäneet yritysrakenteitaan pe
rustamalla erillisiä toimintoja varten osakeyhti
ömuotoisia tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Osa
keyhtiöitä perustamalla pyritään parantamaan 
riskipääoman hankintamahdollisuuksia mutta 
sillä on saattanut olla myös muita tavoitteita. 
Yrityksen sidosryhmien saaminen kiinteämmin 
mukaan toimintaan on usein helpompaa osa
keyhtiössä. Myös yrityksen toiminnan tehosta
minen tulosvastuuta korostamalla, henkilöstön 
motivaatiota lisäämällä ja yrityksen päätöksen
tekoa joustavoittamalla voidaan joissakin ta
pauksissa toteuttaa tarkoituksenmukaisemmin 
osakeyhtiössä. Osakeyhtiöiden perustaminen 
on kuitenkin saattanut johtaa tarpeettoman 
moniin erillisiin yrityksiin osuuskunnan puit
teissa ja siten monimutkaisiin yritysrakentei
siin. 

Osuuskuntien rahoitus 

Osuuskuntien vakavaraisuus keskimäärin ei 
eroa merkittävästi muista yritysmuodoista. 
Osuuskuntien omat pääomat ovat vielä tällä 
hetkellä pääosin tyydyttävällä tasolla. Vaarana 
kuitenkin on, että osuuskuntien perinteiset 
oman pääoman hankintakeinot eivät tulevai
suudessa riitä ja osuuskunnat jäävät tässä suh
teessa pysyvästi huonompaan asemaan kuin 
muut yritysmuodot. Rahoituksen hankkimista 
oman pääoman ehdoin pidetään yleisesti ny
kyisin yritykselle edullisempana kuin velan ot
tamista. Omien pääomien määrällä on myös 
merkitystä vieraan pääoman saatavuuteen ja 
erityisesti ehtoihin. 
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Osuuspääoman, vararahaston, oman paaoman 
ja taseen loppusumman määrät eräissä osuus
toimintaryhmissä v. 1986 (milj. mk) 

SOK 
ja S

osuus
kaupat 

Osuuspääoma 295,7 
Vararahasto 135,5 
Oma pääoma 921,1 
Taseen loppu-

Osuus
kunta 
EKA-

yhtymä 

197,1 
44,5 

511,9 

Elanto Valio ja TLK ja 
osuus- osuus
meije- teuras-

13,1 
34,3 

424,2 

rit tamot 

707,6 
61,2 

940,4 

312,5 
73,5 

506,5 

summa 8 474,5 4 466,2 1 404,4 6 326,6 3 313,6 

Osuuspääoma taseen loppusummasta (%) 

SOK Osuus- Elanto Valio ja TLK ja 
ja S- kunta osuus- osuus-

osuus- EKA- meije- teuras-
kaupat yhtymä rit tamot 

1984 3,1 3,1 1,2 11,7 11,4 
1985 3,5 5,1 1' 1 11,7 10,3 
1986 3,5 4,4 0,9 11,2 9,4 

Oma pääoma taseen loppusummasta (%) 

SOK Osuus- Elanto Valio ja 
ja S- kunta osuus-

osuus- EKA- meije-
kaupat yhtymä rit 

1984 9,9 9,6 17,5 15,2 
1985 10,6 12,1 21,3 15,3 
1986 10,9 11,5 30,2 14,9 

1.2. Tavoitteet 

Osuuskuntien rahoitusmahdollisuuksien 
parantaminen 

TLK ja 
osuus-
teuras-
tamot 

17,4 
16,6 
15,3 

Riittävä tulorahoitus on yritystoiminnan 
välttämätön edellytys. Vain kannattava liike
toiminta säilyttää yrityksen markkinoilla. 
Osuuskunnat eivät tässä suhteessa eroa muista 
yritysmuodoista. Voidakseen selviytyä jäsenis
tönsä tukemiseen liittyvästä perustehtävästään 
osuuskunnan on yleensä kyettävä toimimaan 
liiketaloudellisesti kannattavasti. 

Tulorahoituksen lisäksi yritykset tarvitsevat 
vierasta ja omaa pääomaa. Pääomarahoituk
sen painopiste on viime vuosina entistä suu
remmassa määrin siirtynyt oman pääoman eh
doin tapahtuvaan rahoitukseen. Tähän on 
osaltaan myötävaikuttanut se, että yritys- ja 
henkilöverotuksellisin keinoin on pyritty saat
tamaan pääoman erilaiset hankintamuodot yh
denvertaisiksi. Arvopaperimarkkinat ovat Suo
messa lyhyellä aikavälillä kokeneet huomatta
van nousun. Kiinnostus arvopaperisijoittamista 
kohtaan on jatkuvasti suuri ja osakeyhtiömuo-

toiset yritykset ovat käyttäneet sitä laajasti 
hyväkseen riskipääoman hankinnassa. 

Osuuskunnilla ei voimassa olevan lainsää
dännön puitteissa ole samanlaisia mahdolli
suuksia kuin osakeyhtiöillä hankkia omia pää
omia yleisiltä rahoitusmarkkinoilta. Osuuskun
tien perusluonteesta ei sinänsä seuraa estettä 
kehittää lainsäädännöllä osuuskunnille sellaista 
omien pääomien hankintakeinoa, jossa muut
kin kuin jäsenet voisivat tehdä osuuskuntaan 
sijoituksia oman pääoman ehdoin ja jossa 
sijoituksesta annettava arvopaperi voisi olla 
vaihdannan kohteena julkisilla arvopaperi
markkinoilla. Esityksen tavoitteena on antaa 
osuuskunnille nykyistä paremmat ja osakeyhti
öiden kanssa samanvertaiset keinot hankkia 
rahoitusta oman pääoman ehdoin yleisiltä ra
hoitusmarkkinoilta. 

Osuuskunnille on laissa säädetty velvollisuus 
kartuttaa vararahastoa siirtämällä siihen vuo
tuisesta ylijäämästä viisi prosenttia, kunnes 
vararahasto vastaa osuuspääoman kolminker
taista määrää. Vararahasto on tarkoitettu 
osuuskunnissa vastaavaksi velkojia suojaavaksi 
pysyväksi pääomaeräksi kuin mikä osakepää
oma on osakeyhtiöissä. Tällainen pysyvä pää
omaerä on tarpeellinen niissä taloudellista toi
mintaa harjoittavissa yhteisöissä, joissa jäsenil
lä tai osakkailla ei ole henkilökohtaista velka
vastuuta yrityksen velvoitteista. Mainittujen 
pääomaerien vähimmäismäärät on lainsäädän
nössä kuitenkin määritelty olennaisesti toisis
taan poikkeavasti. Osakeyhtiön vähimmäisosa
kepääoma on 15 000 markkaa eikä taloudelli
sen toiminnan laajeneminen lain mukaan joh
da tämän vähimmäismäärän nousemiseen. 
Osuuskunnille taas ei ole säädetty erityistä 
vähimmäispääomaa mutta käytännössä ne jou
tuvat lähes poikkeuksetta jatkuvasti siirtämään 
osan vuotuisesta ylijäämästään vararahastoon. 
Tämä taas osaltaan heikentää niiden mahdolli
suuksia maksaa tuottoa osuuskuntaan sijoite
tulle pääomalle ja vaikeuttaa näin ulkopuolisen 
riskirahoituksen hankintaa. Vararahastolla ei 
kuitenkaan nykyisin ole enää sitä merkitystä 
velkojien turvana, jota varten se on alunperin 
säädetty. Osuuskunnan riskinotto- ja vastuu
kyky arvioidaan sen kokonaisuuden perusteel
la, joka muodostuu osuuskunnan toiminta-aja
tuksesta, liiketoiminnan hoitamisesta ja tilin
päätöksestä. Vaikka vararahasto on edelleen 
syytä säilyttää osuuskunnissa pakollisena pysy
vänä oman pääoman eränä, ei kuitenkaan ole 
perusteltua asettaa osuuskunnille tosiasiallisesti 
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ankarampia oman pääoman vaatimuksia kuin 
osakeyhtiöille. 

Yritysrakenteiden kehittäminen 

Yritykselle sitä perustettaessa valittu yhteisö
muoto ei saisi muodostua esteeksi toiminnan 
kehittämiselle. Yhteiskunnassa ja elinkeinoelä
mässä tapahtuva jatkuva kehitys pakottaa yri
tykset sopeuttamaan toimintansa muuttuviin 
olosuhteisiin. Tällä hetkellä yrityksille ei ole 
järjestetty yleistä mahdollisuutta ~uutt.aa tar
vittaessa yhteisömuotoaan muutom kmn pur
kamalla yritys ja perustamalla tilalle uusi yri
tys. Lainsäädännössä ei sinänsä ole tarvetta 
ylläpitää rajoituksia, jotka ~i?eettomasti. es~ä
vät yrityksiä siirtymästä harJOittamaan tmmm
taansa kullekin parhaiten sopivassa yhteisö
muodossa. Lainsäädännössä onkin muutamis
sa erityissäännöksissä annettu mahdollisuus 
sellaiseen yrityksen yhteisömuodon muuttami
seen, jossa yritys säilyy muutoksessa yhtenä ja 
samana oikeushenkilönä. Osuustoiminnallisten 
yritystenkin tulisi voida tarvittaessa muuttaa 
yhteisömuotonsa toiseksi ilman, että muodon
vaihdos vaatisi muodollisesti yrityksen purka
mista ja liiketoiminnan päättämistä ja toisaalta 
uuden yrityksen perustamista. Esityksen tavoit
teena on tehdä mahdolliseksi osuuskunnan yh
teisömuodon muuttaminen osakeyhtiöksi. 

Jos osuuskunta omistaa yli 90 prosenttia 
osakeyhtiön osakkeista ja sen äänimäärä on 
myös yli 90 prosenttia yhtiön koko äänimää
rästä, on helposti käsillä samanlainen vähem
mistöosakkaiden ja osuuskunnan välinen etu
ristiriitatilanne kuin vastaavanlaisessa osakeyh
tiökonsernissa. Tällaisen tilanteen ratkaisemis
ta varten on osakeyhtiölaissa emoyhtiölle an
nettu mahdollisuus lunastaa tytäryhtiön vä
hemmistöosakkaiden osakkeet ja vastaavasti 
vähemmistöosakkaille oikeus vaatia osakkei
densa lunastamista. Osuuskuntalaissa ei osuus
kunnalle eikä vähemmistöosakkaille ole annet
tu vastaavia mahdollisuuksia. Kun emoyhtiö 
on hankkinut omistukseensa kaikki tytäryhtiön 
osakkeet, se voi halutessaan päättää tytäryh
tiön sulauttamisesta itseensä. Myös osuuskunta 
voi sulauttaa nykyisin itseensä kokonaan omis
tamansa osakeyhtiön. Osuuskunnille olisi an
nettava samanlainen mahdollisuus vähemmis
tön osakkeiden lunastamiseen kuin konsernin 
emoyhtiöllä on osakeyhtiölain mukaan ja vas-

taavasti vähemmistöosakkaille oikeus vaatia 
osakkeidensa lunastamista. 

Osuuskunnilta puuttuu myös mahdollisuus 
toteuttaa sulautuminen siten, että kaksi tai 
useammat osuuskunnat yhtymällä perustavat 
uuden osuuskunnan (kombinaatiofuusio). Esi
tyksessä ehdotetaan tällaisen sulautumisen te
kemistä mahdolliseksi osuuskunnillekin. 

1.3. Keinot 

Yleistä 

Ehdotukset toteutetta1snn lähinnä muutta
malla osuuskuntalakia. Muutosehdotus koos
tuu pääasiassa kahdesta osasta. Ensinnäkin 
siihen sisältyvät ne ehdotukset, joiden tarkoi
tuksena on osuuskuntien omien pääomien kar
tuttamisedellytysten parantaminen. Sijoituso
suuspääomaa koskevat säännökset otettaisiin 
uuteen 18 lukuun, jolloin nykyisen 18 luvun 
säännökset siirtyisivät uuteen 19 lukuun. Uu
den 18 luvun säännökset koskisivat vain niitä 
osuuskuntia, jotka ottavat käyttöönsä sijoitu
sosuuspääoman. Tämän lisäksi muutettaisiin 
vararahaston kartuttamisvelvollisuutta koske
vaa 33 §:ää. 

Toisen asiakokonaisuuden muodostavat ne 
ehdotukset, joiden tarkoituksena on helpottaa 
osuuskuntien yritysrakenteiden kehittämistä. 
Säännökset osuuskunnan muuttamisesta osa
keyhtiöksi ehdotetaan otettavaksi uuteen 16 a 
lukuun. Osuuskuntien sulautumista koskevaan 
16 lukuun ehdotetaan otettavaksi uudet sään
nökset kombinaatiofuusiosta ja osuuskunnan 
pääosin omistaman osakeyhtiön muiden osak
keiden lunastamisesta. 

Myös eräisiin muihin lain säännöksiin ehdo
tetaan muutoksia, jotka ensinnäkin liittyvät 
osuuskunnan sidotun ja vapaan oman pää
oman määrittelyn ottamiseen lakiin. Lakiin 
muun muassa otettaisiin säännös siitä, että 
ylijäämän jakaminen voi tapahtua vapaan 
oman pääoman puitteissa. Lisäksi ehdotukseen 
sisältyy kaksi vähäistä muutosta, joista toinen 
koskee sitä, mikä viranomainen voi antaa ul
komaalaiselle luvan toimia osuuskunnan halli
tuksen jäsenenä, ja toinen hallintoneuvoston 
asettamisj ärjestystä. 

Muutosten toteuttaminen vaatii myös osuus
pankkilain ja kaupparekisterilain muuttamista. 
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Sijoitusosuuspääoma 

Oman pääoman hankintamahdollisuuksien 
parantamiseksi ehdotetaan osuuskunnille an
nettavaksi mahdollisuus ottaa käyttöön sijoitu
sosuusjärjestelmä. Järjestelmä olisi osuuskun
nille vapaaehtoinen. Käyttöönotto edellyttäisi, 
että sijoitusosuuspääomasta otetaan määräyk
set osuuskunnan sääntöihin. Sijoitusosuuspää
oma jakaantuisi nimellisarvoltaan samansuu
ruisiin sijoitusosuuksiin. Sijoitusosuus olisi 
monessa suhteessa osakeyhtiön osakkeen kal
tainen, se olisi vaihdantakelpoinen ja sijoituso
suudelle maksettava tuotto riippuisi osuuskun
nan ylijäämästä. Sijoitusosuus tuottaisi myös 
oikeuden osuuskunnan omaisuuteen. Sijoituso
suuksia voisivat merkitä ja omistaa muutkin 
kuin osuuskunnan jäsenet. Estettä ei olisi sille, 
että sijoitusosuudet olisivat julkisen vaihdan
nan kohteena esimerkiksi arvopaperipörssissä. 
Tuotto-odotusten lisäksi sijoitusosuuksiin liit
tyisi arvonnousun mahdollisuus osuuskunnan 
menestyessä ja sen varallisuuden kasvaessa. 

Ehdotus merkitsisi uuden pääomaerän tuo
mista osuuskuntaan ja uuden omistajaryhmän 
tuloa jäsenistön rinnalle. Tähän liittyen on 
harkittava, voisiko ja millä tavalla sijoituso
suusjärjestelmän käyttöönotto osuuskunnassa 
vaikuttaa siihen, miten osuuskunta kykenee 
täyttämään varsinaisena perustehtävänään ole
van jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon 
tukemisen. Sinänsä sijoitusosuusjärjestelmän 
mahdollistamisella tähdätään juuri siihen, että 
osuuskunta voisi aiempaa varmemmin toteut
taa perustarkoitustaan. Toisaalta sijoitusosuus
järjestelmään liittyy sellaisia seikkoja, jotka 
saattavat joissakin tapauksissa vaarantaa 
osuuskunnan jäsenistön etuja. Kun osuuskunta 
harkitsee sijoitusosuusjärjestelmän käyttöön 
ottamista, sen on aiheellista ottaa huomioon 
myös tämäntyyppiset, jäljempänä selostettavat 
tekijät. 

Sijoitusosuuksia antaneen osuuskunnan toi
minnassa on otettava huomioon paitsi jäsenis
tön myös sijoitusosuuden omistajien edut. Si
joitusosuuksia hankittaisiin pääasiassa talou
dellisen hyödyn saamiseksi sijoitukselle. 
Osuuskunnassa, jossa tuki jäsenistölle toteute
taan edullisina hyödykkeiden hankintahintoina 
tai ylijäämän palauttamisena, saattavat sijoitu
sosuuden omistajien ja jäsenten edut olla vas
takkaiset. Hintoja ei ehkä voida pitää alhaisina 
taikka ylijäämää jakaa jäsenistölle halutussa 
määrin siitä johtuen, että myös sijoitusosuuk-

sille on kyettävä maksamaan riittävä korko. 
Toisaalta pääoman hankkiminen sijoituso
suuksia antamalla saattaisi useinkin olla vaih
toehto vieraan pääoman lisäämiselle eli velan 
ottamiselle, jolle niin ikääl\ on maksettava 
korkoa. 

Toinen huomioon otettava seikka liittyy sii
hen, että sijoitusosuudet tuottaisivat oikeuden 
osuuskunnan kaikkeen omaisuuteen, joka sille 
on toimintansa aikana kertynyt. Se, että sijoi
tusosuudella on tällainen ominaisuus, on vält
tämätön edellytys sille, että sijoitusosuuden 
arvo voisi säilyä ja sijoittaja saada hyväkseen 
mahdollisen arvonnousun. Jollei sijoitusosuus 
tuota oikeutta osuuskunnan omaisuuteen, ei 
sen arvo voisi ainakaan periaatteessa nousta yli 
oman nimellisarvonsa. Osuuskunnan omaisuus 
jakautuisi jäsenten ja sijoitusosuuden omista
jien kesken osuuspääoman ja sijoitusosuuspää
oman määrien mukaisessa suhteessa. Oikeudel
la omaisuuteen voi olla merkitystä paitsi osuus
kunnan purkautuessa myös erilaisissa muutos
tilanteissa kuten sulautumisessa tai osakeyhti
öksi muuttamisessa. Jos sijoitusosuuspääoma 
on tällaisessa tilanteessa suurempi kuin osuus
pääoma, tulee osuuskunnan omaisuudesta 
muutostilanteessa vastaavasti suurempi osuus 
sijoitusosuuden omistajien hyväksi. 

Sijoitusosuuden varallisuuspitoiset oikeudet 
olisivat oikeus korkoon ja oikeus jako-osuu
teen osuuskunnan omaisuudesta. Sijoitusosuu
delle maksettaisiin osuuskunnan ylijäämästä 
korkoa. Säännöissä voitaisiin myös määrätä, 
että sijoitusosuuksilla on etuoikeus korkoon 
ennen varsinaisia osuusmaksuja ja mahdollisia 
lisäosuusmaksuja. Osuuskunnan purkautuessa 
sijoitusosuudet palautettaisiin omistajalle pää
säännön mukaan ennen osuusmaksuja ja lisä
osuusmaksuja. Osuuskunnan omaisuuden 
säästöön eli jako-osuuteen sijoitusosuuksilla 
olisi aina yhtäläinen oikeus kuin osuusmaksuil
la. Tästä ei voitaisi säännöissä toisin määrätä. 
Tämä on katsottu tarpeelliseksi, jotta eri 
osuuskuntien sijoitusosuudet olisivat sisällöl
tään mahdollisimman yhdenmukaiset. Sijoitta
jan kannalta ei olisi tyydyttävää, että eri osuus
kuntien sijoitusosuudet voisivat keskeisiltä 
ominaisuuksiltaan huomattavasti poiketa toi
sistaan. Yhdenmukaisuus edistäisi ilmeisesti 
myös sijoitusosuuksien yleistä markkinointikel
poisuutta. 

Päätösvalta sijoitusosuusjärjestelmää käyttä
vässä osuuskunnassa pysytettäisiin edelleen yk
sin jäsenistöllä. Sijoitusosuudet eivät tuottaisi 
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äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa. Sen 
sijaan niiden omistajilla olisi oikeus osallistua 
kokoukseen ja käyttää siellä etujensa valvomi
seksi puhevaltaa. Tämän lisäksi heillä olisi 
osuuskunnan kokouksessa sama aloiteoikeus 
kuin jäsenillä, ja sijoitusosuuden omistaja voisi 
moittia osuuskunnan kokouksen päätöksiä. 
Yhtäläisen kohtelun periaate on ulotettu myös 
sijoitusosuuden omistajaan. 

Maksetusta sijoitusosuudesta annettaisiin si
joitusosuuskirja, joka voitaisiin pääsäännön 
mukaan rajoituksetta luovuttaa edelleen. Sään
nöissä olisi kuitenkin mahdollista rajoittaa si
joitusosuuksien omistaminen esimerkiksi vain 
jäsenten ja osuuskunnan työntekijöiden piiriin. 
Osuuskunnan säännöissä voitaisiin myös kiel
tää sijoitusosuuden luovuttaminen ulkomaalai
selle sekä ulkomaiselle ja siihen verrattavalle 
suomalaiselle yhteisölle. Osuuskuntaan ei kui
tenkaan sovellettaisi ulkomaalaisten sekä eräi
den yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita 
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 
(219/39) säännöksiä, vaikkei osuuskunnalla 
olisi säännöissään ulkomaalaisiin kohdistuvia 
sijoitusosuuksien luovutusrajoituksia. Maini
tun lain soveltaminen sijoitusosuuksiin ei ole 
tarpeen siitä syystä, että sijoitusosuudet eivät 
edellä selostetun mukaisesti tuota osuuskun
nassa määräämisvaltaa, johon taas ulkomaa
laisrajoitussäännösten soveltaminen yleensä pe
rustuu. 

Säännöissä mahdollisesti olevat luovutusra
joitukset olisi kirjoitettava sijoitusosuuskir
jaan. Luovutusrajoitusten kohdalla on huo
mattava, että ne yleensä estävät arvopaperin 
kaupan arvopaperipörsseissä. Sijoitusosuuksiin 
ei liittyisi korko- tai antilippuja vaan oikeus 
varallisuuspitoisiin oikeuksiin määräytyisi re
kisteröinnin perusteella. Osuuskunta saisi mak
saa koron ja antaa sijoitusosuuskirjan henki
lölle, joka on merkitty sijoitusosuusluetteloon. 
Tällöin sijoitusosuuden omistajan olisi käytän
nössä pakko rekisteröidä omistuksensa. 

Sijoitusosuusjärjestelmää käyttöön otettaes
sa osuuskunnan jäsenillä olisi etuoikeus merki
tä sijoitusosuuksia. Sijoitusosuuspääomaa 
myöhemmin korotettaessa olisi sekä jäsenillä 
että sijoitusosuuksien omistajilla pääsääntöi
sesti yhtäläinen etuoikeus uusiin sijoitusosuuk
siin. Etuoikeus uusien sijoitusosuuksien mer
kitsemiseen voitaisiin kuitenkin säännöissä 
määrätä kuuluvaksi vain sijoitusosuuden omis
tajille. Lisäksi osuuskunnan kokous voisi päät
tää poiketa maksullisessa merkinnässä sekä 

jäsenen että sijoitusosuuden omistajan merkin
täetuoikeudesta. 

Sijoitusosuuspääoman käyttöönotto tai ko
rottaminen voitaisiin suorittaa myös rahasto
antina tai niin sanottuna sekaemissiona. Ra
hastoanti suoritetaan siirtämällä osuuskunnan 
muusta omasta pääomasta, ei kuitenkaan 
osuuspääomasta, tarvittava määrä varoja sijoi
tusosuuspääomaan. Sekaemissiossa taas sijoi
tusosuuspääoma tai sen korotus muodostuu 
osittain tällaisesta rahastosiirrosta ja osittain 
maksullisesta merkinnästä. Kun varsinainen 
osuusmaksu on aina maksettava rahassa, niin 
sijoitusosuuksien rahastoanti tai sekaemissio 
jäsenille saattaisi olla käyttökelpoinen silloin, 
kun heille tahdotaan suorittaa hyvitystä osuus
kunnan menestymisestä ja varallisuuden kas
vusta, johon he jäseninä ovat toiminnallaan 
vaikuttaneet. 

Sijoitusosuusjärjestelmää käyttävä osuus
kunta voisi hankkia rahoitusta myös vaihtovel
kakirja- ja optiolainoina, jotka lainaehtojen 
mukaan voidaan vaihtaa sijoitusosuuksiksi tai 
jotka antavat oikeuden merkitä maksullisia 
sijoitusosuuksia. 

Sijoitusosuuspääoma olisi osuuskunnan py
syvää omaa pääomaa. Riskipääoman luonteen 
mukaisesti sijoittaja voi kuitenkin menettää 
sen tai osan siitä osuuskunnan tappion peittä
miseksi. Osuuskunnalla olisi myös mahdolli
suus alentaa sijoitusosuuspääomaa lunastamal
la sijoitusosuuksia takaisin tai alentamalla nii
den nimellisarvoa. Menettely edellyttäisi velko
jien suostumusta, joka hankittaisiin tuomiois
tuinteitse kuulutusmenettelyllä samalla tavoin 
kuin vastaavassa tapauksessa osakeyhtiöissä. 

Sijoitusosuuspääomaa koskevien määräysten 
ottamisesta osuuskunnan sääntöihin tai niiden 
muuttamisesta olisi päätettävä osuuskunnan 
kokouksessa. Päätöksentekoon riittäisi yhden 
kokouksen käsittely kahden kolmasosan ään
ten enemmistöllä. 

Jos sijoitusosuuksille halutaan antaa etuoi
keus korkoon, tällaisestä sääntöjen määräyk
sestä olisi päätettävä osuuskunnan kokoukses
sa vähintään kolmen neljäsosan äänten enem
mistöllä. Poikettaessa osuuskunnan jäsenten ja 
sijoitusosuuksien omistajien etuoikeudesta 
maksullisessa merkinnässä päätös olisi niin 
ikään tehtävä kolmen neljäsosan äänten enem
mistöllä. 

Jos osuuskunnalla on sijoitusosuuspääoma, 
olisi vähintään yhden tilintarkastajan oltava 
niin sanottu ammattitilintarkastaja. Sijoituso-
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suuspääoma ja sen muutokset olisi merkittävä 
kaupparekisteriin. 

Esitykseen sisältyvässä osuuspankkilain 
muutosehdotuksessa säädettäisiin osuuspank
kien osalta eräitä poikkeuksia osuuskuntalain 
mukaisesta sijoitusosuusjärjestelmästä. Poik
keuksilla pyritään erityisesti varmistamaan si
joitusosuuksien vaihdanta ja markkinoitavuus. 
Poikkeukset ovat puollettavissa osuuspankkien 
erityisluonteella rahalaitoksina sekä sillä, ettei 
niissä jäsenistön asema ole ollut käytännössä 
samalla tavalla keskeinen kuin tavallisissa 
osuuskunnissa. 

Osuuspankin sijoitusosuusjärjestelmässä oli
si kaksi selkeää poikkeamaa osuuskuntalain 
mukaisesta järjestelmästä. Ensiksikin merkin
täetuoikeus uusiin sijoitusosuuksiin sijoituso
suuspääomaa korotettaessa kuuluisi vain sijoi
tusosuuden omistajille sen jälkeen, kun sijoitu
sosuudet on ensimmäisen kerran merkitty ja 
sijoitusosuuspääoma näin muodostettu. Sijoi
tusosuuspääomaa muodotettaessa etuoikeus 
olisi vain osuuspankin jäsenillä osuuskuntalain 
mukaisesti. Toiseksi osuuspankin säännöissä 
olisi mahdollista määrätä, että pankin purkau
tuessa oikeus omaisuuden säästöön olisi vain 
sijoitusosuuden omistajilla. Tällainen sääntö
määräys ei heikentäisi nykyisestä jäsenistön 
asemaa, koska jäsenillä ei osuuspankkien sään
töjen mukaan tälläkään hetkellä ole oikeutta 
sanottuun omaisuuden säästöön. 

Voimassaolevassa osuuspankkilaissa olevat 
lisärahastoa koskevat säännökset eivät ole 
osoittautuneet käyttökelpoiseksi oman pää
oman hankintakeinoksi. Mikään osuuspankki 
ei ole koonnut jäseniltään lisärahastosijoituk
sia. Lisärahastoja koskevat säännökset käyvät 
tarpeettomiksi uuden sijoitusosuuspääoman 
korvatessa lisärahaston pääomanhankintakei
nona. 

Vararahasto 

Osuuskunnan oman paaoman vaatimusten 
yhdenmukaistamiseksi osakeyhtiöiden kanssa 
ehdotetaan vararahaston vähimmäismäärä 
säänneltäväksi uudella tavalla. Vararahastoa 
olisi kartutettava vuosittain ylijäämästä tai 
muulla tavoin, kunnes se vastaa yhtä prosent
tia taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 
15 000 markkaa. Säännöissä voitaisiin määrä
tä, että vararahaston on oltava suurempikin. 
Ilmeistä on, että vararahastoa koskevan sään-

nöksen muuttaminen ehdotetuna tavalla mer
kitsisi varsin yleisesti pakollisen rahastointivel
voitteen markkamääräistä lieventämistä jonkin 
verran. 

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi ja 
muu osuuskuntien yritysrakenteiden 
kehittäminen 

Osuuskunnille ehdotetaan tehtäväksi mah
dolliseksi muuttaa yhteisömuotonsa osakeyhti
öksi ilman yrityksen purkamista ja uuden pe
rustamista. Osakeyhtiöksi muuttaminen saat
taa joissakin tilanteissa olla osuuskunnalle 
luontevampi keino sopeutua muuttuneisiin 
oloihin kuin ottaa käyttöön sijoitusosuusjärjes
telmä. Yhteisömuodon muuttaminen voisi eri
tyisesti olla sovelias vaihtoehto sellaisissa 
osuuskunnissa, joissa perinteisellä osuustoi
minnallisella tehtävällä eli jäsenistön talouden
pidon tai elinkeinon tukemisella ei enää ole 
merkittävää sijaa. Osakeyhtiöksi muutettaessa 
vältetään myös sijoitusosuusjärjestelmässä 
mahdolliset jäsenistön ja sijoittajien keskenään 
ristiriidassa olevien etujen ongelmat. Toisaalta 
osakeyhtiöksi muuttaminenkaan ei estäisi otta
masta toiminnassa edelleen huomioon osuus
toiminnallisia tarkoitusperiä, sillä osakeyhtiön 
yhtiöjärjestys voidaan haluttaessa laatia tällai
set tarkoitusperät huomioonottavaksi. 

Päätös osuuskunnan muuttamisesta osa
keyhtiöksi olisi tehtävä samassa järjestyksessä 
kuin osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta on 
säännöissä määrätty tai laissa säädetty. Samas
sa yhteydessä osakeyhtiölle olisi hyväksyttävä 
osakeyhtiölain mukaisesti laadittu yhtiöjärjes
tys. Samoin olisi hyväksyttävä kullekin jäsenel
le sekä mahdollisen lisäosuusmaksun ja sijoitu
sosuuden omistajalle tulevien osakkeiden luku
määrä. Hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaan 
yhtiökokoukselle kuuluvat vaalit toimitettaisiin 
myös samassa kokouksessa. Päätöksistä laadit
tava pöytäkirja vastaisi osakeyhtiön perus
tamiskirjaa. 

Jäsen, joka ei hyväksy osuuskunnan osa
keyhtiöksi muuttamista, olisi oikeutettu heti 
eroamaan osuuskunnasta ja saamaan osuus
maksunsa takaisin. Osuuskunta muuttuisi osa
keyhtiöksi, kun muuttaminen hallituksen teke
män ilmoituksen perusteella merkitään kaup
parekisteriin. 

Vastaavanlainen yhteisömuodon muuttami
nen on tehty mahdolliseksi muutettaessa avoin 
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yhtiö tai kommandiittiyhtiö osakeyhtiöksi taik
ka muutettaessa keskinäinen vakuutusyhtiö va
kuutusosakeyhtiöksi. Eduskunta on myös ke
väällä 1989 hyväksynyt hallituksen esitykseen 
n:o 220/1988 vp. sisältyneen lakiehdotuksen, 
jonka mukaan taloudellista toimintaa harjoit
tava yhdistys voidaan muuttaa osuuskunnaksi. 

Ehdotettuja säännöksiä osakeyhtiöksi muut
tamisesta ei ehdoteta sovellettaviksi osuus
pankkeihin, koska se saattaisi horjuttaa osuus
pankkien nykyistä keskinäistä vastuunkantoky
kyä ja koska osuuspankin perusluonne jäsen
tensä hallitsemana rahalaitoksena on syytä 
edelleen säilyttää. 

Yhdenmukaisesti osakeyhtiölain kanssa eh
dotetaan, että jos osuuskunta omistaa enem
män kuin yhdeksän kymmenesosaa osakeyh
tiön osakkeista ja näin omistettujen osakkei
den tuottama äänimäärä on suurempi kuin 
yhdeksän kymmenesosaa osakeyhtiön osakkei
den yhteisestä äänimäärästä, olisi osuuskunnal
la oikeus käypään hintaan lunastaa jäljellä 
olevat osakkeet osakeyhtiön muilta osakkeeno
mistajilta. Vähemmistöosakkeenomista j alla, 
jonka osakkeet voidaan lunastaa, olisi myös 
oikeus vaatia osuuskuntaa lunastamaan hänen 
osakkeensa. 

Samoin yhdenmukaisesti osakeyhtiölain 
kanssa ehdotetaan, että kaksi tai useampia 
osuuskuntia voisi yhtyä perustamalla uuden 
osuuskunnan siten, että purkautuvien osuus
kuntien jäsenet tulevat sulautumissopimukses
sa määrätyin ehdoin vastaanottavan osuuskun
nan jäseniksi ja että purkautuvat osuuskunnat 
lakkaavat selvitysmenettelyitä vastaanottavan 
osuuskunnan saadessa omakseen sen varat ja 
joutuessa vastuuseen sen veloista. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Lainsäädäntö 

Voimassa oleva osuuskuntalaki on vuodelta 
1954 (247/54). Siihen on tehty vuosien kulues
sa muutoksia, mutta osuuskunnan perusraken
ne ja lain systematiikka ovat säilyneet ennal
laan. Ajatuksia osuuskuntalain kokonaisuudis
tuksen tarpeesta on esitetty, joskaan uudista
mista ei ole pidetty erityisen kiireellisenä. 
Osuuskuntalaki antaa joustavana puitelakina 
osuuskunnille mahdollisuuden sääntömääräyk-
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sin järjestää toimintansa tarkoituksenmukaisel
la tavalla. 

Osuuskuntien omien pääomien hankinta
edellytyksiä parannettiin lainsäädännöllä edel
lisen kerran vuonna 1981. Tällöin lakiin otet
tiin lisäosuusmaksua koskevat säännökset uu
teen 17 a lukuun ja muutettiin vararahastoa 
koskevaa 34 §:ää ja ylijäämän käyttöä koske
vaa 37 §:ää (371/81). 

Lisäosuusmaksujärjestelmä on otettu käyt
töön lähinnä osuuspankeissa. Lisäosuusmaksut 
ovat osoittautuneet osuuskunnan kannalta kui
tenkin varsin lyhytaikaiseksi pääomaksi eivät
kä lisäosuusmaksut ole voineet sijoittajankaan 
kannalta muodostua varsinaiseksi riskipää
omaksi. Lisäosuusmaksu ei tuota oikeutta 
osuuskunnan omaisuuden säästöön eikä sitä 
voida markkinoida muille kuin jäsenille. Hy
väksyessään tämän lainmuutoksen eduskunta 
edellytti, että hallitus seuraa osuuskuntien ra
hoitusedellytyksiä ja tarvittaessa lainsäädäntö
toimenpitein turvaa osuuskuntien oman pää
oman hankinnan edellytykset tasavertaisiksi 
muihin yhtiömuotoihin nähden. 

Samassa yhteydessä vuonna 1981 osuuskun
talakiin lisättiin uusi 156 a §, jonka mukaan 
osuuskunnan kokonaan omistama osakeyhtiö 
voi sulautua osuuskuntaan (niin sanottu seka
fuusio). Tätä mahdollisuutta onkin käytetty jo 
useissa tapauksissa, mutta sen laajempaa käyt
töä rajoittaa vaatimus osuuskunnan 100-pro
senttisesta omistusoikeudesta. 

2.2. Asian valmistelu 

Edellä selostettuun eduskunnan kannanot
toon liittyen osuustoiminnalliset ryhmät ovat 
tehneet oikeusministeriölle aloitteita osuuskun
talain muuttamiseksi. Aloitteet ovat koskeneet 
muun muassa vararahaston kartuttamisvelvol
lisuuden lieventämistä, sekafuusion edellytys
ten laajentamista sekä osuuskuntien omien 
pääomien hankkimista edistävän sijoitusosuus
pääoman käyttöönottoa. 

Oikeusministeriö asetti syksyllä 1987 työryh
män selvittämään muun muassa sitä, olisiko 
osuuskunnille oman pääoman hankintamah
dollisuuksien parantamiseksi tehtävä mahdolli
seksi ottaa käyttöön sijoitusosuusjärjestelmä 
sekä olisiko osuuskunta voitava muuttaa osa
keyhtiöksi ilman, että yhteisö puretaan ja sen 
toimintaa jatkamaan perustetaan uusi yhteisö. 
Työryhmän hallituksen esityksen muotoon laa-
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tima ehdotus valmistui kesäkuussa 1988, jonka 
jälkeen valtioneuvosto päätti pyytää siitä lain
tarkastuskunnan lausunnon. Laintarkastus
kunta antoi lausuntonsa (N:o 2/1988) elokuus
sa 1988. Esitysehdotuksen johdosta järjestet
tiin oikeusministeriössä syyskuussa 1988 kuule
mistilaisuus, jossa olivat edustettuina valtiova
rainministeriö, patentti- ja rekisterihallitus, 
Helsingin yliopiston osuustoimintaopin laitos, 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Keskuskaup
pakamari, Osuuskunta Eka-yhtymä, Pankkien 
neuvottelukunta, Pellervon taloudellinen tutki
muslaitos, Pellervo-Seura, Suomen Osuus
kauppojen Keskusliitto ja Työväen taloudelli
nen tutkimuslaitos. 

Ehdotuksen jatkovalmistelu on suoritettu oi
keusministeriössä virkatyönä. Sekä laintarkas
tuskunnan lausunnossa että mainitussa kuule
mistilaisuudessa esitetyt huomautukset, kuten 
kysymykset etuoikeudesta uusmerkinnässä, si
joitusosuuden omistajan oikeudesta käyttää 
asiamiestä tai avustajaa osuuskunnan kokouk
sessa, sijoitusosuusluettelosta ja osuuskunnan 
vapaan ja sidotun oman pääoman määrittelys
tä, on pääosin otettu esitystä viimeisteltäessä 
huomioon. Esitykseen on myös viimeistelyvai
heessa liitetty ehdotus osuuspankkilain muutta
misesta, joka on valmisteltu valtiovarainminis
teriössä. 

3. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Ehdotetut muutokset eivät aiheuttaisi orga
nisatorisia muutoksia valtionhallinnossa. Eh-

dotus ei myöskään aiheuttaisi uusia kustannuk
sia valtiolle tai kunniile. 

Ehdotuksesta ei seuranne myöskään osuus
kunnille sanottavia taloudellisia rasituksia. Si
joitusosuuspääoman käyttöönottaminen saat
taa aikaansaamalla toiminnan tehostumista tai 
laajentumista lisätä osuuskuntien verotettavaa 
tuloa. Yritysmuodon muutoksella sen sijaan ei 
ole vaikutusta yritykseltä perittävien verojen 
määrään. Sijoitusosuuspääoman käyttöönotta
minen ja yritysrakenteiden kehittäminen ovat 
vapaaehtoisia toimenpiteitä. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Pankkilakityöryhmä on mietinnössään (ko
miteanmietintö 1987:41) ehdottanut otettavaksi 
osuuspankkilakiin sijoitusosuuspääomaa ja 
säästöpankkilakiin kantarahastoa koskevat 
säännökset, joissa molemmissa ehdotuksissa 
on asiallisesti kysymys samanlaisesta oman 
pääoman hankintakeinosta kuin tässä esityk
sessä. Osuuspankkien osalta sijoitusosuuspää
oma säänneltäisiin tähän esitykseen sisältyvillä 
laeilla. Säästöpankkeihin sovellettavaa vastaa
vaa kantarahastojärjestelmää valmistellaan 
valtiovarainministeriössä muun pankkilainsää
dännön uudistamisen yhteydessä. Tärkeää oli
si, että osuus- ja säästöpankkien ja toisaalta 
osuuskuntien sijoitusosuuspääomaa koskevat 
säännökset olisivat mahdollisimman yhdenmu
kaiset. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Osuuskuntalaki 

33 §. Vararahasto toimii osuuskunnissa läh
tökohtaisesti velkojia suojaavana pysyvänä 
pääomaeränä. Vararahastoa kartutetaan siirtä
mällä siihen vuotuista ylijäämää ja näin kasva
tetaan osuuskunnan omaa pääomaa. Varara
hasto kollektiivisena oman pääoman eränä so-

pii edelleenkin hyvin osuustoiminnalliseen yri
tysmuotoon. Muilla yritysmuodoilla ei ole vas
taavaa vararahaston pakollista kartuttamisvel
vollisuutta. 

Vararahastolla ei ole enää osuuskunnissa
kaan samaa merkitystä velkojien turvana, jota 
varten se on alunperin säädetty. Osuuskunnan 
muulla omalla pääomalla voi nykyään olla 
suurempi merkitys tässä suhteessa kuin varara
hastolla. Luotonantajatkaan eivät arvioi yri-
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tyksen vakavara~uutta ja luottokelpoisuutta 
vain tilin~äätö~s~hden ta~e-~rän perust:ella, 
vaan käs1ttelevat yntyksen nskmottokykya ko
konaisuu1ena. Vararahaston kartuttamisvelvol
lisuutta koskevaa sääntelyä voidaan tällä het
kellä pitää tarpeettoman ankarana osuuskun
nille, kun otetaan huomioon varsinkin osa
keyhtiöille laissa asetetut oman pääoman vaati
mukset. 

Vararllhastosta sinänsä ei ole syytä luopua. 
Velkojien aseman turvaamiseksi sitä olisi kar
tutettava edelleenkin tiettyyn määrään saakka. 
Voimassa olevassa laissa vararahastolle ei ole 
säädetty mitään markkamääräistä vähimmäis
kokoa vaan sen tulee vastata osuuspääoman 
kolminkertaista määrää. Pyrittäessä asetta
maan osuuskunnat oman pääoman vähimmäis
vaatimusten suhteen samaan asemaan osakeyh
tiöiden kanssa voidaan edellyttää, että varara
haston tulee olla ainakin yhtä suuri kuin osa
keyhtiön osakepääoman vähimmäismäärä eli 
vähintään 15 000 markkaa. Vararahasto on 
lisäksi edelleen aiheellista sitoa johonkin 
osuuskunnan tase-erään, jotta sen määrä vas
taisi osuuskunnan taloudellisessa toiminnassa 
tapahtuvaa kehitystä. Sen sitominen osuuspää
omaan ei ole enää tarkoituksenmukaista. Se ei 
välttämättä kuvaa parhaiten osuuskunnan ko
koa ja vastuunottokykyä. Mikään muukaan 
yksittäinen tase-erä ei ole tähän sopiva. Sen 
sijaan taseen loppusumma antaa melko hyvän 
kuvan osuuskunnan taloudellisen toiminnan 
laajuudesta. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan varara
hastointivelvollisuutta muutettavaksi. Momen
tin mukaan vararahasto olisi edelleen pakolli
nen. Sitä olisi kartutettava, kunnes se vastaa 
yhtä prosenttia taseen loppusummasta, kuiten
kin aina vähintään 15 000 markkaa. Varara
haston kartuttaminen tapahtuu ensi sijassa yli
jäämästä lain 34 §:n mukaan, mutta muutkin 
tavat ovat mahdollisia. Varsin yleisesti osuus
kunnan omaisuuden myynnistä saadut verova
paat myyntivoitot siirretään vararahastoon ja 
sidotaan tällä tavoin pysyvästi osuuskunnan 
käyttöön. 

Pykälän 2 momentin mukaan, johon ehdote
taan vain kielellistä muutosta, osuuskunta voi 
säännöissä määrätä, että vararahasto on suu
rempi kuin 1 momentissa on säädetty. 

35 §. Laissa ei ole nimenomaisella säännök
sellä tähän asti määritelty jaettavan ylijäämän 
enimmäismäärää. Käytännössä on katsottu, et
tä ylijäämää voidaan jakaa vapaan oman pää-

oman puitteissa riippumatta tilikauden ylijää
män määrästä. Asian selventämiseksi ehdote
taan 35 §:ään lisättäväksi uusi 3 momentti, 
jossa säädettäisiin ylijäämänä jaettavissa ole
vasta määrästä. Sääntely olisi tältä osin yhden
mukainen osakeyhtiölain vastaavan säännök
sen kanssa. Säännös koskisi sekä jäsenille suo
ritettavaa ylijäämän palautusta tai koron mak
sua että myös mahdollisille sijoitusosuuden 
omistajille maksettavaa korkoa, josta ehdote
taan säädettäväksi 165 §:ssä. 

37 §. Lain 37 §:n 1 momenttiin ehdotettu 
muutos on tekninen. Säännöksessä korvattai
siin ilmaisu "vapaat rahastot" 79 a §:n uudes
sa 4 momentissa määritellyllä ilmaisulla "va
paa oma pääoma". 

69 §. Säännöksessä tarkoitettuna lupaviran
omaisena on voimassa olevan lain mukaan 
valtioneuvosto. Lupa-asiat siirrettäisiin ehdo
tuksen mukaan kauppa- ja teollisuusministeri
ölle, joka myös antaa vastaavat luvat osakeyh
tiöille. Muutos liittyy hankkeeseen, jolla asioi
den ratkaisemista siirretään valtioneuvoston 
yleisistunnosta aiemmalle tasolle. 

79 a §. Voimassa olevassa osuuskuntalaissa 
ei määritellä, mitä tarkoitetaan osuuskunnan 
vapaalla ja sidotulla omalla pääomalla, joita 
käsitteitä käytetään lain eräissä säännöksissä. 
Vaikka käsitteiden sisällöstä ei käytännössä 
vallitsekaan epätietoisuutta, on kuitenkin kat
sottu tarpeelliseksi määritellä ne lakitekstissä 
samaan tapaan kuin osakeyhtiölaissa on tehty, 
varsinkin kun käsitteitä käytetään myös ehdo
tetuissa uusissa sijoitusosuuspääomaa koske
vissa säännöksissä. 

Osuuskunnan oman pääoman jaottelusta si
dottuun ja vapaaseen omaan pääomaan sää
dettäisiin 79 a §:ään lisättävässä uudessa 4 mo
mentissa. Sidottua omaa pääomaa olisivat 
maksetuista osuusmaksuista muodostuva 
osuuspääoma, vararahasto ja arvonkorotusra
hasto sekä lisäosuuspääoma ja ehdotettu uusi 
sijoitusosuuspääoma, jos osuuskunnassa on 
sääntöjen mukaan tällaiset pääomaerät. Muut 
rahastot olisivat vapaata omaa pääomaa. 

79 b §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
arvonkorotusrahastosta ja sen käyttämisestä. 
Tällä hetkellä sitä voidaan käyttää vain varara
haston kartuttamiseen. Ehdotettua uutta sijoi
tusosuuspääomaa voitaisiin ehdotuksen 
186 §:n mukaan korottaa myös maksutta ra
hastoannilla, jossa korotusta vastaava määrä 
siirretään sijoitusosuuspääomaan vapaasta 
omasta pääomasta, vararahastosta tai arvon-
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korotusrahastosta. Lisäksi sijoitusosuuspää
omaa voitaisiin ehdotuksen 182 §:n 2 momen
tin mukaan korottaa niin sanotulla sekaemissi
olla, jossa osa korotusmäärästä siirretään sijoi
tusosuuspääomaan edellä mainituista oman 
pääoman eristä ja osan suorittavat sijoituso
suuksien merkitsijät. Tämän vuoksi arvonko
rotusrahaston käyttötarkoitusta koskevaa 
säännöstä olisi muutettava siten, että arvonko
rotusrahastoa voidaan alentaa myös edellä 
mainituissa tilanteissa. 

85 §. Jos osuuskunnassa on sääntöjen mu
kaan hallintoneuvosto, osuuskunnan kokouk
sen on valittava sen jäsenet eikä valintavaltaa 
voida säännäissäkään antaa muulle taholle. 
Osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilös
töllekään ei voida säännöissä antaa oikeutta 
asettaa edustajaansa hallintoneuvostoon toisin 
kuin osakeyhtiöissä. Osuuskunnassakin voi
daan sen sijaan hallituksen kohdalla antaa 
esimerkiksi henkilöstölle oikeus asettaa osa 
hallituksen jäsenistä. Koska osuuskunnan hal
lintoneuvoston asettamisessa ei ole syytä pitää 
yllä nykyisenkaltaista rajoitusta, ehdotetaan 
sallittavaksi se, että osa hallintoneuvoston jäse
nistä, kuitenkin vähemmän kuin puolet, voitai
siin säännöissä määrätä asetettavaksi muutoin
kin kuin osuuskunnan kokouksen päätöksellä. 

88 §. Jäljempänä uudessa 18 luvussa ehdo
tettavan sijoitusosuuspääoman muodostami
seen liittyy erilaisia osuuskunnan jäsenten ja 
ulkopuolisten sijoitusosuuksien omistajien in
tressejä. Lain säännösten sekä sääntömääräys
ten ja osuuskunnan omien päätösten noudatta
misen valvonta edellyttää asiantuntemusta ja 
erityistä tarkkuutta. Sellaisiin osuuskuntiin, 
jotka hankkivat yleisiltä rahoitusmarkkinoilta 
pääomia, kohdistuu myös yleistä mielenkiin
toa. Sijoitusosuuksien julkinen noteeraaminen 
ja niiden vaihdanta pörsseissä edellyttää myös 
erityisiä asiakirjoja ja lausuntoja tilintarkasta
jilta. 

Edellä esitetyistä syistä johtuen on pidettävä 
tarpeellisena, että sellaisessa osuuskunnassa, 
jossa on sijoitusosuuspääoma, tilintarkastus 
hoidetaan ammattitaitoisesti. Pykälän 3 mo
menttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, 
että jos osuuskunnalla on sijoituspääoma, on 
vähintään yhden tilintarkastajan oltava Kes
kuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväk
symä tilintarkastaja taikka pykälän 4 tai 5 
momentissa tarkoitettu yhteisö. Oletettavaa 
on, että tällaisella osuuskunnalla on jo muu-

toinkin - joko lain velvoittamana tai vapaaeh
toisesti - ammattitilintarkastaja. 

152 a §. Osuuskuntalakiin ei sisälly säännök
siä niin sanotusta kombinaatiofuusiosta. Yh
denmukaisesti osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n 
mukaisesti ehdotetaan lakiin lisättäväksi tällai
sen sulautumisen mahdollistava säännös. Py
kälän mukaan osuuskunnat voisivat yhtymällä 
perustaa uuden osuuskunnan. Purkautuvien 
osuuskuntien jäsenistä tulisi vastaanottavan 
osuuskunnan jäseniä sulautumissopimuksessa 
määrätyin ehdoin. Purkautuvat osuuskunnat 
lakkaisivat selvitysmenettelyttä vastaanottavan 
osuuskunnan saadessa omakseen sen varat ja 
joutuessa vastuuseen sen veloista ja muista 
sitoumuksista. 

Vastaanottavan osuuskunnan perustamis
asiakirjana olisi sulautumissopimus. Sen tulisi 
sisältää ehdotus osuuskunnan säännöiksi ja 
siinä olisi myös mainittava, miten vastaanotta
van osuuskunnan johto ja tilintarkastajat vali
taan. Nämä valinnat olisi suoritettava sulautu
missopimuksen tultua hyväksytyksi. Käytän
nössä ne suoritettaneen samassa osuuskunnan 
kokouksessa, jossa sopimus lopullisesti hyväk
sytään. Muilta osin kombinaatiofuusiossa nou
datettaisiin tavallista sulautumista koskevia 
säännöksiä. 

153 §. Pykälään ehdotettu muutos liittyy 
edellä 152 a §:ssä tarkoitetun kombinaatiofuu
sion sääntelyyn. Sulautumiseen on saatava voi
massa olevan lain mukaan purkautuvan osuus
kunnan kotipaikan tuomioistuimen lupa. Lu
pamenettelyssä selvitetään purkautuvan osuus
kunnan velkojat ja se, että sulautumista vas
tustava velkoja on saanut maksun tai vakuu
den saamisistaan. Pykälään ehdotetuna muu
toksella yksinkertaistettaisiin tätä velkojain
suojamenettelyä kombinaatiofuusion kohdalla 
niin, että lupaa ei tarvitsisi hakea useammalta 
tuomioistuimelta silloin, kun purkautuvat 
osuuskunnat ovat eri tuomioistuinten alaiset, 
vaan lupaa haettaisiin vastaanottavalle osuus
kunnalle säännöissä määrätyn kotipaikan tuo
mioistuimelta. Säännös vastaisi tällaisena osa
keyhtiölain 14 luvun 5 §:ää. 

156 b §.Vuonna 1981 toteutetulla osuuskun
talain muutoksella lakiin otettiin uusi 156 a §, 
joka koskee niin sanottua sekafuusiota. Sen 
mukaan osakeyhtiö voi sulautua osuuskun
taan, jos osuuskunta omistaa osakeyhtiön 
kaikki osakkeet. 

Yhdenmukaisesti osakeyhtiölain 14 luvun 
8 §:n kanssa lakiin ehdotetaan nyt lisättäväksi 
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säännös, jolla sekafuusion toteuttamisedelly
tyksiä laajennettaisiin. Jos osuuskunta omistaa 
enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa osa
keyhtiön osakkeista ja näin omistettujen osak
keiden tuottama äänimäärä on suurempi kuin 
yhdeksän kymmenesosaa osakeyhtiön osakkei
den yhteisestä äänimäärästä, olisi osuuskunnal
la pykälän 1 momentin mukaan oikeus lunas
taa jäljellä olevat osakkeet osakeyhtiön muilta 
osakkeenomistajilta. Vähemmistöosakas voisi 
vastaavasti vaatia osuuskuntaa lunastamaan 
hänen osakkeensa. Lunastushinta olisi osak
keen käypä arvo. 

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää 
koskevat erimielisyydet ratkaistaisiin 2 momen
tin mukaan samassa järjestyksessä välimiesme
nettelyssä kuin sijoitusosuuden lunastamista 
sulautumistapauksessa koskeva riita ehdotetun 
196 §:n mukaan. 

Mikäli osuuskunta ei voi kohdistaa lunastus
vaatimustaan kaikille vähemmistöosakkeeno
mistajille esimerkiksi sen takia, että nämä eivät 
ole sen tiedossa, osakeyhtiön kotipaikan alioi
keus määräisi 3 momentin mukaan hakemuk
sesta uskotun miehen valvomaan osakeyhtiön 
tuntemattomien osakkeenomistajien etua lu
nastusmenettelyssä. 

Kun osuuskunta on lunastanut kaikki osa
keyhtiön osakkeet, se voisi sulauttaa yhtiön 
itseensä tai yhtiö voisi jatkaa toimintaansa 
osuuskunnan tytäryrityksenä. 

156 c §. Pykälä liittyy edellä olevaan uuteen 
156 b §:ään ja se vastaa osakeyhtiölain 14 
luvun 9 §:ää. Siinä säädettäisiin lunastuksen 
kohteena olleen osakekirjan luovuttamisesta 
osuuskunnalle samoin kuin siitä, milloin osak
keen omistuksen katsotaan siirtyvän osuuskun
nalle. Samoin pykälässä on säännös sen tilan
teen varalta, ettei osakkeenomistaja luovuta 
osakekirjaa osuuskunnalle. 

16 a luku 

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi 

Uusi luku sisältäisi säännökset, joiden nojal
la osuuskunta voitaisiin muuttaa osakeyhtiöksi 
ilman, että osuuskuntaa tarvitsisi yhteisönä 
purkaa ja perustaa tilalle uutta. 

158 a §. Pykälän mukaan mikä tahansa 
osuuskunta voitaisiin muuttaa osakeyhtiöksi 
tämän luvun säännöksiä noudattaen. Muutta
mispäätös olisi tehtävä 63 §:ssä säädetyllä ta-

valla, mikä tarkoittaa samaa järjestystä kuin 
missä sääntöjen muuttamisesta on päätettävä. 

Muutos voitaisiin haluttaessa toteuttaa niin, 
että yhteisön tarkoitus säilyy osakeyhtiöksi 
muuttamisesta huolimatta osuustoiminnallise
na, toisin sanoen jäsenten taloudenpitoa tai 
elinkeinoa tukevana. Osakeyhtiön yhtiöjärjes
tys voidaan laatia tällaiseksi. Samoin yhteisön 
toimiala voidaan pysyttää muuttamattomana. 

Muuttamispäätös edellyttäisi kahdessa ko
kouksessa tapahtuvaa asian käsittelyä, joista 
viimeksi pidetyssä kokouksessa sen tulisi saada 
kahden kolmasosan kannatus annetuista äänis
tä, jollei säännöissä ole muuta määrätty. Pää
tös vaatisi kuitenkin kolmen neljäsosan määrä
enemmistön kannatusta siinä tapauksessa, että 
muutoksen yhteydessä on tarkoitus muuttaa 
olennaisesti yhteisön toimialaa. Jos osuuskun
nassa on lisäosuuspääoma eikä sitä ole tarkoi
tus maksaa takaisin ennen muuttamista osa
keyhtiöksi, muuttamispäätös saattaa vaatia 
63 §:n 3 momentin mukaisesti kaikkien ko
kouksessa äänestäneiden kannatuksen. Tämä 
johtuu siitä, että muuttamispäätöksellä rajoi
tettaisiin osuuskunnan jäsenten oikeutta osuus
kunnan omaisuuteen, kun lisäosuuden omista
jatkin saisivat lisäosuuksien nojalla osakkeeno
mistajina oikeuden yhteisön kaikkeen omai
suuteen, mitä heillä ei osuuskunnassa ole. 
Kaikkien suostumuksen vaatiminen voidaan 
välttää paitsi Iakkauttamalla lisäosuusjärjestel
mä myös siten, että lisäosuuksista annetaan 
sellaisia osakkeita, jotka tuottavat oikeuden 
saada osakeyhtiön purkautuessa jako-osuutena 
vain osakkeen nimellisarvoa vastaavan määrän 
yhtiön netto-omaisuudesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
mistä asioista osuuskuntaa osakeyhtiöksi muu
tettaessa olisi päätettävä. Päätöksessä olisi ni
menomaisesti todettava, että osuuskunta muu
tetaan osakeyhtiöksi. Ennenkuin tämä voidaan 
todeta, olisi ensiksikin hyväksyttävä osakeyh
tiölle yhtiöjärjestys. Toiseksi olisi päätettävä 
siitä, miten osakeyhtiön osakkeet jakautuvat 
osuuskunnan jäsenille sekä lisäosuusmaksun ja 
sijoitusosuuden omistajille. Edellä mainituista 
seikoista olisi päätökset tehtävä 1 momentin 
mukaisessa järjestyksessä. 

Osakeyhtiön tunnusmerkkeihin kuuluu osak
keisiin jaettu osakepääoma. Osakepääoma 
taikka sen vähimmäis- ja enimmäismäärät on 
mainittava yhtiöjärjestyksessä samoin kuin 
osakkeen nimellisarvo. Ehdotuksessa ei säädet
täisi siitä, miten osakepääoma on muodostetta-
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va. Lähtökohtana on, että osakepääomaksi 
siirrettäisiin sitä vastaavat osuuskunnan sido
tun oman pääoman erät. Näitä ovat osuuspää
oma sekä mahdolliset sijoitusosuuspääoma ja 
lisäosuuspääoma. Osuuskunnassa vararahasto 
toimii samassa, velkojia suojaavassa tehtävässä 
kuin osakeyhtiössä osakepääoma. Tähän näh
den olisi mahdollista siirtää osakepääomaksi 
myös vararahasto tai osa siitä. 

Päätettäessä osakkeiden jakautumisesta jäse
nille sekä mahdollisiile lisäosuusmaksun ja si
joitusosuuden omistajille on noudatettava yh
denvertaisuutta. Osuuskuntien monimuotoi
suuden vuoksi laissa ei ole katsottu tarkoituk
senmukaiseksi säätää siitä, miilä tavalla osak
keet olisi jaettava niihin oikeutetuille. Osuus
kunnasta riippuen jakoperusteena saattaa tulla 
kysymykseen esimerkiksi jäsenten suorittamien 
osuusmaksujen lukumäärä tai osuuskunnan 
säännöissä purkautumisen varalta mahdollises
ti määrätty omaisuuden jakoperuste. Jos 
osuuskunnassa on osuuspääoman lisäksi edellä 
mainittuja muita pääomaeriä, olisi osakkeiden 
jako suoritettava ensin näiden pääomaerien 
kesken niiden markkamääräisen suuruuden 
mukaisessa suhteessa ja sen jälkeen erikseen 
kunkin pääomaerän kohdalla. Estettä ei olisi 
siihen, että osuusmaksut, lisäosuusmaksut ja 
sijoitusosuudet antavat oikeuden erilajisiin eli 
eri osakesarjoihin kuuluviin osakkeisiin. 

Osuuskunnissa lukuunottamatta niin sanot
tuja toisen asteen osuuskuntia kullakin jäsenel
lä on kokouksessa käytettävissään yksi ääni 
osuusmaksujen määrästä riippumatta. Osa
keyhtiössä taas päätösvalta määräytyy omis
tuksen mukaan niin että jokainen osake tuot
taa vähintään yhden äänen. Näin ollen jäsen
ten keskinäiset päätösvaltasuhteet muuttuvat 
välttämättä osuuskuntaa osakeyhtiöksi muutet
taessa, jos jäsenillä voi olla useita osuusmaksu
ja, samoin kuin siinä tapauksessa, että jäseniiiä 
on lisäosuusmaksuja tai sijoitusosuuksia. Pää
tös olisi ehdotuksen mukaan tästä huolimatta 
tehtävissä edellä mainitulla kahden kolmasosan 
määräenemmistöllä tai muulla säännöissä mää
rätyllä tavalla. Jos äänioikeuden jakautumises
sa halutaan pitää kiinni edelleen osuuskunnas
sa noudatetusta jäsen ja ääni -periaatteesta, 
voidaan kaupparekisterissä noudatetun käytän
nön mukaan yhtiöjärjestyksessä äänioikeuden 
käyttämiselle yhtiökokouksessa asettaa tähän 
johtava rajoitus tai erityinen vähenevä äänias
teikko. 

Kun yhtiöjärjestys on hyväksytty ja osakkei
den jakautumisesta päätetty 1 momentissa sää
detyssä järjestyksessä, olisi samassa kokouk
sessa tämän jälkeen toimitettava osakeyhtiön 
yhtiökokoukselle kuuluvat vaalit. Vaalissa 
noudatettaisiin yhtiöjärjestyksessä määrättyä 
järjestystä, jolloin vaali yleensä toimitettaisiin 
enemmistövaalina. Tällöin olisi valittava osa
keyhtiön hallitus tai hallintoneuvosto sekä ti
lintarkastajat. 

Pykälän 3 momentin mukaan pöytäkirja, 
joka laaditaan osuuskunnan kokouksen muut
tamispäätöksestä, vastaisi osakeyhtiön perus
tamiskirjaa. Pöytäkirja olisi siten toimitettava 
osakeyhtiötä rekisteriin ilmoitettaessa rekisteri
ilmoituksen liitteenä kaupparekisteriin. 

Osuuskunnan osakeyhtiöksi muuttamista 
koskevaa päätöstä voitaisiin moittia lain 92 §:n 
nojalla, jossa säädetään myös päätöksen mität
tömyydestä. 

158 b §. Pykälässä ehdotetaan annettavaksi 
osuuskunnan jäsenelle, joka ei hyväksy osuus
kunnan osakeyhtiöksi muuttamista, oikeus heti 
erota osuuskunnasta ja saada palautus osuus
kunnalle suorittamistaan osuusmaksuista. Yh
teisömuodon muuttamistilanteessa ei voida pi
tää kiinni sellaisista osuuskunnan sääntömää
räyksistä, jotka lykkäisivät mahdollisuutta ero
ta osuuskunnasta, kun osakeyhtiöstä on kui
tenkin aina sallittua irtaantua luovuttamalla 
osakkeet. Myöskään 30 §:n säännöstä, joka 
koskee osuusmaksun palauttamista niin sano
tun odotusvuoden kuluttua, ei ole pidetty tar
koituksenmukaisena soveltaa osakeyhtiöksi 
muuttamistilanteeseen, vaan maksujen palau
tukset eroaville jäseniile on katsottu menette
lyn selkeyden vuoksi paremmaksi säätää suori
tettavaksi jo muutostilanteen yhteydessä. Väli
töntä eroamisoikeutta voidaan pitää perus
teltuna myös sen vuoksi, että yhteisömuodon 
muuttaminen henkilöyhteisöstä pääomayhtei
söksi saattaa olla jäsenen kannalta hyvin olen
nainen muutos varsinkin, jos samalla luovu
taan yhteisön osuustoiminnallisesta luonteesta 
eikä jäsenelle enää olisi yhteisöstä itselleen sitä 
hyötyä, jonka vuoksi hän on siihen aikanaan 
liittynyt. 

Eroaminen ei vaatisi, että asianomainen jä
sen on kokouksessa vastustanut päätöstä. 
Eroamisoikeus olisi silläkin, joka ei ole ollut 
kokouksessa paikalla. 

Eroava jäsen olisi oikeutettu saamaan palau
tuksena koko sen määrän, jonka on osuusmak
suina osuuskunnalle suorittanut. Mahdolliset 
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lisäosuusmaksut olisi palautettava samalla ta
valla kuin osuusmaksut. 

Jos osakeyhtiöksi muutettavassa osuuskun
nassa on sijoitusosuuspääoma, ei sijoitusosuu
den omistajalla olisi oikeutta muuttamisen joh
dosta vaatia sijoitusosuuttaan lunastettavaksi. 
Sijoitusosuuden omistajan asema ei tällaisen 
yhteismuodon muuttamisen johdosta yleensä 
voine ainakaan heikentyä, vaan se todennäköi
sesti vahvistuu, kun osakeomistukseen liittyy 
aina myös äänioikeus toisin kuin sijoitusosuu
teen. Lisäksi osakkeet saanee tarvittaessa vä
hintään yhtä helposti realisoiduiksi kuin osuus
kunnan sijoitusosuudeL Sijoitusosuuspääomaa 
ei otettane osuuskunnassa käyttöön, jollei si
joitusosuuksille ole olemassa jälkimarkkinoita. 

Eroavan jäsenen olisi ilmoitettava eroamises
taan osuuskunnan hallitukselle 30 päivän ku
luessa yhteisömuodon muuttamista koskevasta 
päätöksestä. Pykälän mukaan osakeyhtiöksi 
muuttamista ei ennen tämän ajan kulumista 
saisi merkitä kaupparekisteriin, jolleivät kaikki 
jäsenet ole suostuneet muuttamiseen. Tällä jär
jestelyllä vältetään se mahdollisuus, että yhtei
sön osakeyhtiöksi muuttumisen jälkeen osak
keenomistaja, joka siis on jo saanut osuusmak
suaan vastaan osakkeita, voisi vielä vaatia 
osuusmaksun palautusta. 

Osuusmaksun eroavalle jäsenelle palauttaisi 
osakeyhtiö, mikä seuraa siitä, että palauttami
nen voisi esillä olevan pykälän nojalla tulla 
kysymykseen vasta kun on varmistunut, että 
yhteisömuodon muuttuminen on toteutunut. 
Osuusmaksun palautuksia varten tarpeellinen 
määrä varoja olisi siten muutosvaiheessa varat
tava osakeyhtiön käytettäväksi tähän tarkoi
tukseen. 

158 c §. Osakeyhtiöksi muuttamisesta olisi 
pykälän mukaan tehtävä kaupparekisteriin il
moitus, jolloin olisi soveltuvin osin noudatetta
va, mitä osakeyhtiön perustamisesta kauppare
kisteriin tehtävästä ilmoituksesta on säädetty. 
Vaikka kyseessä on yhteisöstä rekisterissä en
nestään olevien tietojen muuttaminen eli muu
tosilmoitus, ilmoituksen sisältö ja tekotapa 
määräytyisivät kuitenkin perusilmoituksen mu
kaan. Tällöin muun muassa osakeyhtiön halli
tuksen jokaisen jäsenen olisi allekirjoitettava 
ilmoitus. 

Sen varmistamiseksi, että yhteisön varat kat
tavat osakepääoman ja yhtiön velat, olisi il
moitukseen liitettävä ammattitilintarkastajan 
antama asiaa koskeva todistus. Osakeyhtiötä 
perustettaessa on rekisteröimisen edellytykseksi 

asetettu, että osakepääomasta on yhtiölle mak
settu vähintään puolet. Loppuosa on maksetta
va vuoden kuluessa rekisteröimisestä. Osuus
kuntaa osakeyhtiöksi muutettaessa ei osake
pääomaa kerätä osakkailta vaan osakepääoma 
muodostetaan jo olevista osuuskunnan taseessa 
ilmenevistä oman pääoman eristä. Osakepää
oman edellytetään näin olevan kokonaan mak
settu yhteisömuotoa muutettaessa ja tästä vaa
ditaan tilintarkastajan antama todistus. Se, 
että varojen on oltava riittävät yhteisön velan 
kattamiseen, merkitsee, ettei yliveikaista osuus
kuntaa voitaisi muuttaa osakeyhtiöksi. 

158 d §. Pykälässä säädettäisiin tapauksesta, 
jossa osuuskunnan jäsenet ovat sääntöjen no
jalla lisämaksuvelvollisia velkojia kohtaan. Li
sämaksuvelvollisuus merkitsee lain 43 §:n mu
kaan henkilökohtaista vastuuta osuuskunnan 
velvoitteista velkojia kohtaan siinä tapaukses
sa, että osuuskunnan jouduttua selvitystilaan 
tai konkurssiin sen omat varat eivät riitä velko
jen maksuun. Osakeyhtiöksi muuttaminen ei 
pykälän mukaan poistaisi tätä velkavastuuta, 
elleivät velkojat anna siihen suostumustaan. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi menettelystä, jolla velkavastuusta vapau
tuminen voidaan velkojan suostumuksin to
teuttaa. Vastaava menettely on käytettävissä 
muutettaessa avoin yhtiö tai kommandiittiyh
tiö osakeyhtiöksi avoimesta yhtiöstä ja kom
mandiittiyhtiöstä annetun lain (389/88) 8 luvun 
säännösten mukaan. Velkajan katsottaisiin 
suostuneen velkavastuusta vapautumiseen, jol
lei hän ole ilmoittanut vastustavansa sitä sen 
jälkeen, kun hän on todistettavasti saanut kir
jallisen ilmoituksen osuuskunnan muuttumises
ta osakeyhtiöksi. Ilmoituksessa olisi nimen
omaisesti mainittava myös siitä, että veikajalla 
on oikeus evätä velkavastuusta vapautuminen. 
Ilmoitus voitaisiin antaa veikajalle vasta sen 
jälkeen kun muuttuminen osakeyhtiöksi on 
158 e §:n mukaisesti tapahtunut. Ilmoituksen 
veikajalle antanee yleensä osakeyhtiön hallitus, 
mutta sen voisi antaa myös yksittäinen osak
keenomistaja tai osuuskunnasta eronnut jäsen. 
Velkajan olisi ilmoitettava vastustuksensa osa
keyhtiölle kolmen kuukauden kuluessa ilmoi
tuksen saamisesta. 

158 e §. Pykälässä säädettäisiin siitä, minä 
ajankohtana osuuskunta muuttuu osakeyhtiök
si. Ehdotuksen mukaisesti tämä tapahtuisi 
merkittäessä osakeyhtiöksi muuttaminen kaup
parekisteriin. Muutoksessa jäsenet muuttuvat 
osakkeenomistajiksi ja osuuskunnan toimieli-
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· met lakkaavat olemasta ja niiden sijaan tulevat 
osakeyhtiölle valitut toimielimet. Minkäänlais
ta omaisuuden tai oikeuksien ja velvoitteiden 
siirtymistä ei tapahdu, koska kyseessä on yksi 
ja sama oikeushenkilö, jonka oikeudellinen 
muoto muuttuu. Muutoksen jälkeen osakeyh
tiö on yhteisön omaisuuden omistaja sekä vas
tuussa kaikista sen velvoitteista. Välttämätöntä 
ei ole esimerkiksi osuuskunnalle myönnetyn 
lainhuudon muuttaminen koskemaan osakeyh
tiötä, koska kyseessä ei ole uusi saanto, mutta 
selvyyden vuoksi osakeyhtiön olisi syytä pyytää 
tällaisen merkinnän tekemistä. 

18 luku 

Sijoitusosuuspääoma 

Tähän uuteen lukuun ehdotetaan otettavaksi 
säännökset osuuskuntien uudesta oman pää
oman hankintakeinosta, sijoitusosuuspääomas
ta. Säännöksillä pyritään parantamaan osuus
kuntien edellytyksiä hankkia riskipääomaa 
yleisiltä rahoitusmarkkinoilta. Ehdotuksen esi
kuvana ovat olleet osakeyhtiön osakepääomaa 
koskevat säännökset. 

164 §. Osuuskuntaan voitaisiin muodostaa 
tässä pykälässä tarkemmin määritelty sijoitus
osuuspääoma. Se olisi osuuskunnan omaa pää
omaa ja kirjanpidollisesti se olisi ehdotuksen 
79 a §:n 4 momentin mukaan sidottua omaa 
pääomaa. Sitä voitaisiin hankkia toisin kuin 
osuuspääomaa muiltakin kuin osuuskunnan jä
seniltä. 

Sijoitusosuuspääoman käyttöönotto edellyt
täisi, että siitä määrätään osuuskunnan sään
nöissä. Uutta osuuskuntaa perustettaessa sijoi
tusosuuspääomaa koskevat määräykset voitai
siin ottaa alusta alkaen osuuskunnan sääntöi
hin. Jo toimivissa osuuskunnissa se vaatisi 
sääntöjen muuttamista. Sijoitusosuuspääomaa 
koskevien määräysten ottaminen sääntöihin 
vaatisi myös ryhtymistä toimenpiteisiin sääntö
jen mukaisten sijoitusosuuksien antamiseksi. 
Pykälän 5 momentin mukaan nimittäin sellai
nen sääntöjen muutos, jolla sijoitusosuuspää
oma muodostetaan tai sitä korotetaan, voidaan 
merkitä kaupparekisteriin vasta samanaikaises
ti sijoitusosuuksien antamista tai sijoitusosuus
pääoman korottamista koskevan rekisteröinnin 
kanssa. Vastaavasti uusi osuuskunta, jossa 
sääntöjen mukaan on sijoitusosuuspääoma, 
voidaan merkitä kaupparekisteriin vasta sa-

manaikaisesti sijoitusosuuspääoman rekisteröi
misen kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan päätöksente
koon sijoituspääoman käyttöönotosta riittäisi 
osuuskunnan yhden kokouksen käsittely ja 
kahden kolmasosan määräenemmistö. Samaa 
menettelyä olisi noudatettava myös muutet
taessa sijoitusosuuspääomaa koskevia sääntö
määräyksiä. Lain 63 §:n 3 momentti ei koskisi 
sijoitusosuuspääoman muodostamista suna
kään tapauksessa, että sijoitusosuuksilla on 
ehdotetussa 165 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
etuoikeus ylijäämään. Muusta päätöksenteko
menettelystä ei voitaisi säännöissä määrätä. 
Ennen osuuskunnan kokousta, jossa sijoitus
osuusjärjestelmän vaatimaa sääntöjen muutta
mista käsitellään, olisi jäsenille annettava niin 
sanottu ennakkotiedotus ehdotuksen asiallises
ta sisällöstä 30 päivää ennen kokousta sillä 
tavoin kuin säännöt määräävät muista tiedon
annoista. 

Pykälän 3 momentin mukaan sijoitusosuus
pääoma jakaantuisi sijoitusosuuksiin, joiden 
tulee olla keskenään niroellisarvoltaan saman
suuruiset. Sijoitusosuuden nimellisarvon ei tar
vitsisi olla sama kuin varsinaisen osuusmaksun 
ja mahdollisen lisäosuusmaksun vaan se olisi 
osuuskunnan vapaasti määrättävissä. 

Kaikki sijoitusosuudet tuottaisivat omistajil
leen yhtäläiset oikeudet. Osuuskunnassa ei si
ten voisi olla niroellisarvoltaan tai etuuksiltaan 
erilaisia sijoitusosuuksia. Sen sijaan ei olisi 
esteitä sille, että eri aikoina annetut sijoitus
osuudet nimetään eri tunnuksin, jos tämä jois
takin käytännön syistä on tarpeen. Se, että 
sijoitusosuuksien tulee tuottaa yhtäläiset oikeu
det omistajilleen osuuskunnassa, ei estäisi 
osuuskuntaa säännöissä määräämästä ehdote
tun 170 § :n 1 momentin perusteella, että osaan 
sijoitusosuuksia liittyy luovutus- tai hankinta
rajoituksia. 

Sijoitusosuuspääoma voisi 4 momentin mu
kaan olla kiinteä, jolloin sen korottaminen 
edellyttäisi aina sääntöjen muuttamista. Sään
nöissä voitaisiin myös määrätä sijoitusosuus
pääoman vähimmäis- ja enimmäismäärästä sa
moissa rajoissa kuin osakeyhtiöissä. Tällä me
nettelyllä saadaan joustavuutta sijoitusosuus
pääoman korottamiselle, kun vähimmäis- ja 
enimmäismäärän rajoissa tapahtuva lisäpää
oman hankinta ei vaadi sääntöjen muutosme
nettelyä. Päätös korottamisesta olisi kuitenkin 
aina tehtävä osuuskunnan kokouksessa eikä 
hallitusta tai hallintoneuvostoa voitaisi valtuut-
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taa osuuskunnissa sijoitusosuuspääoman ko
rottamiseen. 

Osuuskunnan toimiala ja tarkoitus määräy
tyvät lain ja sääntöjen mukaan. Laista seuraa, 
että osuuskunnan perustehtävän on liityttävä 
jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemi
seen. Osuuskunta rahoittaa toimintaansa sa
moilla keinoilla kuin muutkin yritykset, esi
merkiksi omaa tai vierasta pääomaa hankki
malla. Sijoitusosuuspääoman muodostaminen 
on eräs tapa hankkia osuuskunnalle pääomara
hoitusta. Sijoitusosuuspääoman käyttöönotto 
ei kuitenkaan saa johtaa osuuskunnan edellä 
mainitun laista seuraavan perustehtävän syr
jäytymiseen. 

Oman pääoman hankintaa ja enimmäismää
rää ei yleensä ole tarpeen rajoittaa yrityksissä. 
Tämän vuoksi ei myöskään osuuskuntien sijoi
tusosuuspääoman enimmäismäärää ehdoteta 
säänneltäväksi laissa. Toisaalta rahoitusmark
kinat ohjaavat ja toisaalta osuuskunnan jäse
net päättävät, mitä rahoituskeinoja osuuskunta 
käyttää, millaisin ehdoin ja missä määrin. 
Lainsäädännössä ei ole tarpeen näiltä osin 
asettaa pakottavia rajoja. 

Osuuskunnan sääntöjen muuttamista koske
va päätös on pääsääntöisesti ilmoitettava rekis
teröitäväksi viivytyksettä eikä sitä saa panna 
täytäntöön ennen kuin rekisteröiminen on toi
mitettu. Tästä poiketen ja yhdenmukaisesti 
osakeyhtiölain 9 luvun 14 §:n 2 momentin 
kanssa sijoitusosuuspääoman muodostamista, 
korottamista tai alentamista koskeva sääntöjen 
määräys tai muutos olisi ilmoitettava 5 mo
mentin mukaan kaupparekisteriin vasta saman
aikaisesti, kun itse rekisteröitävä tieto ehdote
tun 184, 188 tai 189 §:n mukaisesti ilmoite
taan. Jollei sijoitusosuuksia ole annettu eikä 
osuuskunnalla ole hallussaan vastaavia varoja, 
ei osuuskunnan säännäissäkään saa olla sijoi
tusosuuspääomaa koskevia määräyksiä, jotka 
voisivat olla harhaanjohtavia jäsenille, velko
jille tai muille tahoille. 

165 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sijoitusosuuksiin liittyvistä varallisuuspitoisista 
oikeuksista. Sijoitusosuuden omistajan hallin
noimisoikeuksia koskee jäljempänä oleva 
168 §. 

Pykälän 1 momentin mukaan sijoitusosuu
den olennaisena tunnusmerkkinä olisi, että sille 
maksetaan osuuskunnan ylijäämästä korkoa. 
Osuuskunnan toiminnasta syntyvä ylijäämä 
kuuluu lain 35 §:n mukaan lähtökohtaisesti 
kokonaisuudessaan osuuskunnalle, jollei sään-
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nöissä muuta määrätä. Selvyyden vuoksi laissa 
edellytettäisiin, että sijoitusosuuksille makset
tavasta korosta olisi sääntöihin otettava tar
peelliset määräykset, jos osuuskunnassa on 
sijoitusosuuspääoma. Koska kysymyksessä on 
voitonjako riskipääomalle, niin esimerkiksi 
enimmäismäärän asettaminen maksettavalle 
korolle ei liene tarkoituksenmukaista. Sen si
jaan koron vähimmäistason - joko kiinteänä 
tai rinnastettuna esimerkiksi Suomen Pankin 
peruskorkoon - määrääminen säännöissä olisi 
mahdollista. Korkoa ei voida säännöissä kui
tenkaan sitoutua ehdottomasti maksamaan. 
Koron maksaminen sijoitusosuuksille samoin 
kuin ylijäämän jako muutoinkin on mahdollis
ta vain, jos osuuskunnalla on jakokelpoista 
ylijäämää. Tästä lakiin on edellä 35 §:n koh
dalla ehdotettu otettavaksi uusi säännös. 

Säännöissä voitaisiin määrätä, että sijoitus
osuuksille annetaan etuoikeus osuuskunnan 
ylijäämään. Tämä voi tarkoittaa sitä, että sijoi
tusosuuksilla on oikeus saada korkoa tiettyyn 
määrään saakka ennen muuta ylijäämän jakoa 
tai että niille maksetaan suurempi korko kuin 
varsinaisille osuusmaksuille ja mahdollisille li
säosuusmaksuille. Siten sijoitusosuuksille voi
taisiin säännöissä määrätä maksettavaksi -
sen jälkeen kun mahdollinen vararahastosiirto 
on tehty - korkoa esimerkiksi 12 prosenttia. 
Mikäli tämän jälkeen on vielä jäljellä jakokel
poista ylijäämää - ja tämä päätetään jakaa 
pääomapanoksille korkona - se voisi tulla 
jaetuksi sijoitusosuuksille, varsinaisille osuus
maksuille ja lisäosuusmaksuille mainittujen 
pääomaerien suuruuden mukaisessa suhteessa. 
Säännöissä olisi myös mahdollista määrätä, 
että ylijäämästä maksetaan kaikille pääomapa
noksille korkoa, mutta sijoitusosuuksien ko
ronmaksu tapahtuisi korkeamman korkokan
nan mukaisesti. 

Sijoitusosuuksien merkintähalukkuuteen ja 
niiden vaihdantaan jälkimarkkinoilla vaikutta
vat erilaiset tuotto-odotukset. Koronmaksun 
lisäksi sijoitusosuuden omistaja odottaa pa
nokseltaan arvon nousua. Siihen taas vaikuttaa 
muun muassa se, mikä oikeus sijoitusosuuksil
la on osuuskunnan omaisuuteen tai liittyykö 
niiden palauttamiseen jokin etuoikeus. 

Pääsääntö olisi 2 momentin mukaan, että 
sijoitusosuudet palautetaan osuuskunnan pur
kautuessa ennen osuusmaksuja ja mahdollisia 
lisäosuusmaksuja. Tämä voisi tapahtua tietysti 
vasta sen jälkeen kun osuuskunnan velat ja 
muut sitoumukset on osuuskuntalain 120 §:n 
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mukaisesti maksettu. Jos jäljellä olevat varat 
eivät riitä kaikkien sijoitusosuuksien täysimää
räiseen palauttamiseen, niin palautusta makset
taisiin omistettujen sijoitusosuuksien lukumää
rän mukaisessa suhteessa. 

Etuoikeuden antaminen sijoitusosuuden 
omistajille osuuksia palautettaessa on perus
teltua sen vuoksi, että niihin ei liity äänioikeut
ta osuuskunnan kokouksessa, kuten 168 §:ssä 
ehdotetaan säädettäväksi. Säännöissä olisi 
mahdollista määrätä, että sijoitusosuuden 
omistajilla ei ole etuoikeutta palautuksessa. 
Tällöin sijoitusosuudet palautettaisiin samassa 
järjestyksessä kuin varsinaiset osuusmaksut ja 
mahdolliset lisäosuusmaksut, ja tarvittaessa 
niitä kaikkia samassa markkamääräisessä suh
teessa vähentäen, jos jäljellä olevat varat eivät 
riitä kaikkien täysimääräiseen palauttamiseen. 

Pykälän 3 momentin mukaan sijoitusosuus 
tuottaisi omistajalleen osuuden nimellisarvon 
palautuksen ohella oikeuden osuuskunnan 
omaisuuteen muiltakin osin. Oikeus tällaiseen 
jako-osan saamiseen voi realisoitua vasta 
osuuskunnan mahdollisesti purkautuessa tai 
sulautuessa taikka muuttuessa osakeyhtiöksi. 
Siihen saakka sillä on vain odotusarvoa, joka 
kuitenkin vaikuttaa sijoitusosuuden arvoon si
joitusosuuspääomaa korotettaessa ja sijoitus
osuuksien jälkimarkkinoilla. 

Osuuskunnan purkautuessa sijoitusosuuksil
la olisi oikeus osuuskunnan omaisuuteen siten, 
että nettovarallisuus jaetaan ensin sijoitus
osuuspääoman ja osuuspääoman markkamää
räisessä suhteessa. Tämän jälkeen sijoitusosuu
den omistajien keskinäinen oikeus heille kuulu
vaan säästön osaan määräytyisi sijoitusosuuk
sien lukumäärän suhteessa. 

Osuuskuntalain 116 §:n 1 momentin mukaan 
on mahdollista, että jäsenillä ei ole lainkaan 
oikeutta osuuskunnan omaisuuden säästöön 
vaan se käytetään säännöissä määrättyyn tai 
niissä olevan ehdon mukaan osuuskunnan ko
kouksen määräämään tarkoitukseen. Jollei 
säännöissä ole säästölle määrätty muuta käyt
töä, se tulee lain 120 §:n 1 momentin mukaan 
jaettavaksi osuuskunnan jäsenten kesken pää
luvun tai muun, säännöissä määrätyn perus
teen mukaan. Sijoitusosuuksilla olisi kuitenkin 
aina oikeus osuuskunnan omaisuuden säästöön 
esillä olevan pykälän 3 momentissa säädetyllä 
tavalla - riippumatta siitä, mikä oikeus jäse
nellä ja osuusmaksuilla on sääntöjen mukaan 
osuuskunnan omaisuuden säästöön tai onko 
niillä mitään oikeutta tähän. Sijoitusosuuksien 

oikeudesta osuuskunnan omaisuuden säästöön 
ei voitaisi säännöissä toisin määrätä. Osuus
kuntalain 17 a luvussa tarkoitettu lisäosuus
maksujärjestelmä on käytettävissä varainhan
kinnassa silloin kun osuuskuntaan hankittaville 
pääomansijoituksille ei tahdota jostain syystä 
antaa osuutta osuuskunnan omaisuuteen. 

Jos osuuskunnan sääntöjä muutetaan siten, 
että sijoitusosuuksille annetaan etuoikeus 
osuuskunnan ylijäämään ennen varsinaisia 
osuusmaksuja ja lisäosuusmaksuja, päätös 
edellyttäisi 4 momentin mukaan korotettua 
määräenemmistöä osuuskunnan kokouksessa 
eli vähintään kolmen neljäsosan kannatusta. 
Tämän lisäksi olisi käytettävä osuuskuntalain 
56 §:n 1 momentissa säädettyä ennakkotiedo
tusmenettelyä. Säännös tulisi sovellettavaksi 
sekä sijoitusosuuspääoman käyttöönotosta 
päätettäessä että muutettaessa sijoitusosuus
pääomaa koskevia sääntömääräyksiä. Samaa 
päätöksentekomenettelyä noudatetaan 
163 e §:n mukaan silloin, kun säännöissä jo 
olevaa lisäosuusmaksujen etuoikeutta koske
vaa määräystä muutetaan vielä edullisemmaksi 
lisäosuusmaksuille. 

Sijoitusosuudet ovat sekä osuuskunnan että 
sijoittajan kannalta puhtaita pääomasijoituk
sia. Niillä ei ole toiminnallista yhteyttä osuus
kunnan varsinaiseen jäsenten tukemistehtä
vään. Tämän vuoksi niihin ei 5 momentin 
mukaisesti voisi myöskään liittyä velvollisuutta 
lain 7 §:ssä tarkoitettujen lisämaksun tai yli
määräisen maksun suorittamiseen, joita jäsenet 
saattavat joutua maksamaan osuuskunnalle 
tietyissä tilanteissa säännöissä mahdollisesti 
olevan määräyksen perusteella. 

166 §. Sijoitusosuuksille voitaisiin maksaa 
korkoa vain osuuskunnan vapaan oman pää
oman puitteissa, kuten edellä 165 §:n kohdalla 
on todettu. Koron maksamisesta päättäisi 1 
momentin mukaan osuuskunnan kokous vah
vistetun tilinpäätöksen perusteella hallituksen 
ehdotuksesta. Hallituksella on katsottava ole
van parhaat mahdollisuudet arvioida, millai
nen ylijäämän jako on osuuskunnan perus
tehtävän ja tulevien toimintamahdollisuuksien 
kannalta sopivin. 

Ongelmaksi osuuskunnassa voi muodostua 
ylijäämän käytön oikeudenmukainen jakami
nen jäsenille ja pääoman sijoittajille. Hallitusta 
ohjaavat tässä osuuskunnan toimiala ja tarkoi
tus sekä lain 66 ja 81 §:n yleislausekkeet, 
joihin erityisesti sijoitusosuuksien omistajan 
etujen turvaamiseksi viitataan ehdotetun 
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168 §:n 3 momentissa. Sijoitusosuuksille mak
settavan koron enimmäismäärän osalta sään
nöksessä annettaisiin hallitukselle päätösvalta, 
eikä osuuskunnan kokous voisi päättää mak
settavaksi korkona enempää kuin mitä hallitus 
on toimintakertomuksessa ehdottanut tai muu
toin hyväksynyt. Kielto olisi kuitenkin voimas
sa ainoastaan siltä osin kuin säännöissä ei ole 
määrätty tätä suuremmasta koron maksusta. 
Lopullinen päätösvalta asiassa säilyisi kuiten
kin osuuskunnan kokouksella, koska se voi 
tarvittaessa erottaa hallituksen ja valita tilalle 
uuden, joka hyväksyy osuuskunnan kokouksen 
haluaman koron maksun. Säännös vastaa asia
sisällöltään osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n 1 
momenttia. 

Koronmaksupäätöksessä olisi mainittava 
maksettavan koron suuruus - joko markka
määräisenä tai sijoitusosuuden niroellisarvosta 
laskettuna prosenttina - sekä jaon ajankohta. 
Ajankohtaa ei saisi lykätä kohtuuttoman pit
källe. Osuuskunnan kokous voisi myös jättää 
päätöksenteon maksamisajankohdasta halli
tuksen tehtäväksi. Jollei koronmaksupäätök
seen sisälly maksamisajankohdasta määräyk
siä, korko olisi maksettava välittömästi osuus
kunnan kokouksen jälkeen. 

Sijoitusosuuksien omistajan tärkeimmät oi
keudet ovat oikeus osuuskunnan ylijäämään 
(sijoitusosuuden korkoon) ja omaisuuteen 
osuuskunnan purkautuessa. Koska sijoitus
osuuksien omistajilla ei olisi 168 §:n 1 momen
tin mukaisesti äänioikeutta osuuskunnan ko
kouksessa, on heidän oikeutensa ylijäämän 
jakoon turvattava erityissäännöksellä. Oikeus 
voitonjakoon on myös eräs yhteisöoikeuden 
vähemmistösuojan keskeisimpiä kohtia. Tä
män vuoksi pykälän 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että siinä tarkemmin määritelty 
sijoitusosuuden omistajien vähemmistö voi 
vaatia maksettavaksi korkona säännöksessä 
määritellyn ylijäämän vähimmäismäärän. Vaa
timus voitaisiin kohdistaa vain viimeksi kulu
neen tilikauden ylijäämään, eikä siis muuhun 
vapaaseen omaan pääomaan. Ehdottomaksi 
katoksi säädettäisiin, että jaettavaksi ei voida 
vaatia enempää kuin 10 prosenttia sijoitus
osuuspääomasta. Säännös olisi sovellettavissa 
riippumatta siitä, onko sijoitusosuuden omista
jilla etuoikeus ylijäämään vai ei. Ehdotettu 
sääntely vastaa osuuskunnan ja sijoitusosuus
pääoman luonteesta johtuvin poikkeuksin osa
keyhtiölain 12 luvun 4 §:n 2 momenttia. 

Myös jäsenet voivat olla sijoitusosuuksien 
omistajina. Jos jäsenille maksettavaa korkoa 
voitaisiin pidättää osuuskunnalle 36 §:n ja 
37 §:n 2 momentin nojalla tai jättää kokonaan 
jakamatta 37 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa, niin jäsenet joutuisivat muita sijoit
tajia huonompaan asemaan, vaikka he ovat 
tehneet sijoituksensa samoin ehdoin. Tämän 
vuoksi 3 momentissa ehdotetaan, että mainit
tuja säännöksiä ei sovellettaisi silloin kun yli
jäämää käytetään koron maksamiseen jäsenen 
sijoitusosuudelle. 

167 §. Pykälässä säädettäisiin sijoitusosuu
den omistajan suojasta tehtäessä osuuskunnan 
sääntöihin muutoksia, jotka heikentäisivät si
joitusosuuden omistajan oikeuksia. Merkites
sään sijoitusosuuksia merkitsijän on voitava 
luottaa siihen, ettei osuuskunta yksipuolisesti 
merkinnän jälkeen muuta säännöissä olevia 
määräyksiä jo annettujen sijoitusosuuksien 
osalta. Koska sijoitusosuuksien omistajilla ei 
olisi 168 §:n 1 momentin mukaisesti äänioi
keutta osuuskunnan kokouksessa, on heidän 
oikeutensa turvattava erityissäännöksellä. 

Ehdotetun 170 §:n 1 momentin mukaan 
säännöissä voidaan rajoittaa sijoitusosuuksien 
hankkimista. Jos tällainen sääntöjen muutos 
halutaan ulottaa koskemaan jo annettuja sijoi
tusosuuksia, vaadittaisiin muutoksen toteutta
miseksi 1 momentin mukaan tavanomaisen 
sääntöjen muutospäätöksen lisäksi kaikkien si
joitusosuuksien omistajien suostumus. Vaati
mus suostumuksen saamisesta olisi yhdenmu
kainen osakeyhtiölain 9 luvun 15 §:n 1 mo
mentin 3 kohdan kanssa, joka koskee vastaa
vanlaisen määräyksen ottamista osakeyhtiön 
yhtiöjärjestykseen. Toisaalta säännöissä ei olisi 
välttämätöntä määrätä, että kaikkia sijoitus
osuuksia koskisi sama hankkimisrajoitus. Si
joitusosuudet voisivat tässä suhteessa olla eri
laiset. 

Kaikkien sijoitusosuuden omistajien suostu
musta vaatisi niin ikään sellainen sääntöjen 
muuttaminen, jolla osuuskunta oikeutetaan 
189 §:n mukaisesti alentamaan sijoitusosuus
pääomaa jo annettujen sijoitusosuuksien osal
ta. Alentaminen toteutettaisiin joko sijoitus
osuuksia lunastamalla tai sijoitusosuuksien ni
mellisarvoa alentamalla. 

Mikäli jo annettujen sijoitusosuuksien osalta 
säännöissä rajoitetaan oikeutta ylijäämään tai 
omaisuuteen, vaadittaisiin taas pykälän 2 mo
mentin mukaan niiden sijoitusosuuden omista
jien suostumus, joilla on vähintään puolet 
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kaikista ja enemmän kuin yhdeksän kymme
nesosaa kokouksessa edustetuista sijoitus
osuuksista. Ehdotus vastaa tältä osin osakeyh
tiölain 9 luvun 15 §:n 3 momenttia, jossa 
säädetään koko osakelajin oikeuksien vähentä
mistä koskevasta yhtiöjärjestyksen muuttami
sesta. Omaisuutta koskevan oikeuden rajoitta
minen voisi 165 §:n mukaisesti kuitenkin koh
distua vain etuoikeuteen osuusmaksuja, lisä
osuusmaksuja ja sijoitusosuuksia palautettaessa. 

168 §. Osuuskunnan tarkoituksena on toimi
alallaan liiketoimintaa tai muuta taloudellista 
toimintaa harjoittamalla tukea jäsentensä ta
loudenpitoa tai elinkeinoa. Jotta tämän pää
tehtävän täyttäminen ei vaarantuisi, on välttä
mätöntä, että jäsenistöllä säilyy ehdoton pää
tösvalta osuuskunnassa senkin jälkeen, kun 
muillekin kuin jäsenille tarjotaan merkittäväksi 
osuuskunnan sijoitusosuuksia. Tämän mukai
sesti pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet
täväksi, että sijoitusosuus ei tuota äänioikeutta 
osuuskunnan kokouksessa. Sijoitusosuuden 
hankkiminen olisi näin ollen puhtaasti talou
dellisen tuoton saamiseksi tehty sijoitus. Sijoi
tusosuuden omistajan asema olisi tässä suh
teessa verrattavissa kommandiittiyhtiön äänet
tämän yhtiömiehen asemaan. 

Vaikka sijoitusosuus ei tuottaisikaan äänioi
keutta, sijoitusosuuden omistajalle ehdotetaan 
kuitenkin 2 momentissa annettavaksi eräitä 
muita hallinnoimisoikeuksia, joilla on merki
tystä muun muassa sijoittajan tiedonsaannille 
osuuskunnan asioista ja jotka muutoinkin an
tavat hänelle mahdollisuuksia osallistua osuus
kunnan hallintoon. Sijoitusosuuden omistajal
la olisi ensinnäkin oikeus osallistua osuuskun
nan kokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaa. 
Kokouskutsu olisi toimitettava sijoitusosuuden 
omistajille samalla tavalla kuin jäsenille. Sään
nöissä voitaisiin määrätä, että sijoitusosuuden 
omistajan samoin kuin jäsenen on, voidakseen 
osallistua kokoukseen, ilmoitettava siitä etukä
teen osuuskunnalle. Sijoitusosuuden omistaja 
voisi myös osallistua osuuskunnan kokoukses
sa asiamiehen välityksellä ja hänellä voisi niin 
ikään olla kokouksessa avustaja samalla taval
la kuin osakeyhtiössä osakkaana. 

Sijoitusosuuden omistajana olisi osuuskun
nan kokouksessa sama aloiteoikeus kuin yksi
tyisellä jäsenelläkin on osuuskuntalain 55 §:n 2 
momentin mukaan. Mikäli osuuskunnan ko
kous on osuuskuntalain 9 §:n perusteella kor
vattu edustajistolla, sijoitusosuuden omistajat 
eivät voisi osallistua edustajiston kokoukseen, 

vaan heillä olisi käytettävissään samat keinot 
kuin jäsenilläkin tässä pykälässä säädettyjen 
oikeuksiensa toteuttamiseksi. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan osuuskun
talain 66 ja 81 §:ään sisältyvät yleislausekkeet 
ulotettaviksi koskemaan myös sijoitusosuuden 
omistajia. Osuuskunnan tai hallituksen ko
kouksessa ei saisi tehdä päätöstä, jolla siihen 
osallistuvat jäsenet sijoitusosuuden omistajan 
kustannuksella hankkivat itselleen tai toiselle 
ilmeisesti epäoikeutettuja etuja. Osuuskunnan 
toimialan ja tarkoituksen puitteissa toteutettu 
tavanomaisten jäsenille tarkoitettujen palvelu
jen ja etuuksien eli niin sanottujen jäsenetujen 
jakaminen jäsenistölle ei ole tässä tarkoitettu 
yleislausekkeen vastainen toimenpide. 

Osuuskunnan kokouksessa tehdyt erilaiset 
päätökset voivat vaikuttaa välittömästi tai vä
lillisesti sijoitusosuuden omistajan etuihin. Täl
laisia päätöksiä ovat muun muassa tilinpäätök
sen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntämi
nen ja ylijäämän käytöstä päättäminen sekä 
hallituksen jäsenten tai tilintarkastajien vaali. 
Tämän vuoksi sijoitusosuuden omistajalle eh
dotetaan 4 momentissa samankaltaista oikeutta 
moittia osuuskunnan kokouksen päätöstä kuin 
jäsenelläkin on. Moiteoikeus koskisi kaikkia 
osuuskunnan kokouksessa tehtyjä päätöksiä 
eikä sitä ole rajoitettu sellaisiin päätöksiin, 
jotka välittömästi koskevat sijoitusosuuden 
omistajaa tässä ominaisuudessa. Kun moiteoi
keus osuuskuntalain 92 §:n mukaan koskee 
päätöstä, joka ei ole syntynyt oikeassa järjes
tyksessä tai on muutoin lain tai sääntöjen 
vastainen, olisi sijoitusosuuksien omistajan 
moiteoikeus luonteeltaan laillisuusvalvontaa. 

Samoin perustein kuin edellä 4 momentin 
kohdalla on sanottu, sijoitusosuuden omista
jana olisi 5 momentin mukaan myös oikeus 
moittia osuuskunnan purkamiseen liittyvässä 
loppukokouksessa esitettyä lopputiliä. 

169 §. Sijoitusosuus käsitteenä tarkoittaa 
kaikkia niitä varallisuuspitoisia ja hallinnoi
misoikeuksia, jotka lain ja sääntöjen mukaan 
liittyvät sijoitusosuuteen. Sijoitusosuuskirja on 
sijoitusosuuden omistajalle annettava arvopa
peri, joka voi olla vaihdannan kohteena. Pykä
lässä ehdotetaan säädettäväksi sijoitusosuus
kirjasta ja sen sisällöstä. Säännökset vastaavat 
pääosin osakeyhtiölain säännöksiä osakekirjas
ta. 

Jokaiselle sijoitusosuuden omistajalle olisi 1 
momentin mukaan annettava nimetylle henki
lölle asetettu sijoitusosuuskirja. Se voisi sisäl-
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tää useita saman omistajan sijoitusosuuksia. 
Sijoitusosuuskirjan antaminen olisi pakollista. 
Mikäli arvopapereista myöhemmin yleisesti 
luovutaan ja siirrytään tietojärjestelmäpohjai
seen arvo-osuuksien rekisteröintiin, olisi nyt 
ehdotettua sääntelyä tarkistettava, jotta myös 
sijoitusosuuksia voitaisiin käsitellä vastaavasti. 

Pykälän 2 momentin mukaan sijoitusosuus
kirjat olisi numerohava juoksevasti, sen sijaan 
sijoitusosuuksia ei olisi välttämätöntä numeroi
da. Sijoitusosuuksien lukumäärä olisi mainitta
va sijoitusosuuskirjassa. Sijoitusosuuskirjan si
sältöä koskevat säännökset vastaavat osakeyh
tiölakia. 

Osuuskunnan hallituksen tulisi pyydettäessä 
kohtuullista maksua vastaan toimittaa sijoitus
osuuskirjan jakaminen taikka sijoitusosuuskir
jojen yhdistäminen. 

Kuten osakeyhtiöiden osakkeista voitaisiin 
myös osuuskuntien sijoitusosuuksista antaa vä
liaikaistodistuksia ennen varsinaisten sijoitus
osuuskirjojen antamista. Velvollisuutta väliai
kaistodistuksen antamiseen hallituksella ei oli
si. Jos väliaikaistodistus on annettu, vastaava 
sijoitusosuuskirja luovutettaisiin vain sitä vas
taan. 

170 §. Sijoitusosuudet olisivat yleensä va
paasti hankittavissa ja luovutettavissa. Vapaa
ta luovutettavuutta yleensä edellytetäänkin, jos 
osuuskunta haluaa luoda sijoitusosuuksistaan 
julkisesti noteerattavissa olevan arvopaperin. 
Toisaalta osuuskunnilla olisi kuitenkin 1 mo
mentin mukaan mahdollisuus säännöissä aset
taa rajoituksia sijoitusosuuden hankkimiselle 
ja luovuttamiselle. Tällainen mahdollisuus on 
tarpeen, jos sijoitusosuuksien omistaminen ha
lutaan esimerkiksi rajata vain jäseniin tai lisäk
si henkilöstöön. Osuuskunnan henkilöyhteisö
luonne puoltaa sitä, että osuuskunta voisi var
sin vapaasti määrätä säännöissä myös siitä, 
kuka voi omistaa sijoitusosuuksia. 

Säännöissä oleva luovutusrajoitus olisi mer
kittävä myös sijoitusosuuskirjaan tai väliai
kaistodistukseen. Sitä ei tarvitsisi toistaa siinä 
kokonaisuudessaan, vaan selvä viittaus mää
räyksen olemassaoloon riittäisi. Tässä tarkoi
tettu sääntöjen määräys olisi voimassa siinäkin 
tapauksessa, että sitä ei ole otettu sijoitus
osuuskirjaan. Hallitus voisi joutua merkinnän 
laiminlyönnistä kuitenkin korvausvelvollisuu
teen vahinkoa kärsinyttä kohtaan. Sääntöjen 
määräysten vastaiset luovutukset tai hankinnat 
olisivat osuuskuntaa kohtaan tehottomia. Tä-

mä ei kuitenkaan koskisi perintö-, avio-oikeus
ja testamenttisaantoja. 

Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oi
keudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuut
ta ja osakkeita annettua lakia (219/39) ei ole 
tarvetta ulottaa koskemaan sijoitusosuuksia, 
koska näihin ei liity päätösvaltaa osuuskunnas
sa. Osuuskuntaan ei siten sovellettaisi kiinteän 
omaisuuden ja osakkeiden hankintarajoituk
sia, vaikka ulkomaalaiset, ulkomaiset yhteisöt 
tai näihin rinnastettavat suomalaiset yhteisöt 
omistaisivat osuuskunnan sijoitusosuuksia. Sen 
sijaan osuuskunnalla itsellään olisi mahdolli
suus ottaa sääntöihinsä määräys, jonka mu
kaan sijoitusosuuksia tai osaa niistä ei saa 
luovuttaa ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle. 

Uusien sijoitusosuuksien merkintäoikeus oli
si erikseen 2 momentin mukaan luovutettavissa 
sen jälkeen kun sijoitusosuuksien antamisesta 
on tehty osuuskunnan kokouksessa päätös. 
Luovutus tapahtuisi käyttämällä 178 §:ssä tar
koitettuja merkintäoikeustodistuksia. Siten jä
senkin voisi käydä merkintäoikeuksilla kaup
paa osuuskunnan kokouksen päätettyä sijoi
tusosuuksien antamisesta joko sijoitusosuus
pääomaa ensi kertaa muodostettaessa tai sijoi
tusosuuspääomaa korotettaessa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin osakeyh
tiölakia vastaavasti siitä, että osuuskunta ei saa 
vastiketta vastaan hankkia tai ottaa pantiksi 
omia sijoitusosuuksiaan. 

171 §. Pykälä sisältää ne sijoitusosuuskirjan 
ja väliaikaistodistuksen tunnusmerkit, jotka te
kevät asiakirjasta arvopaperin. Sijoitusosuus
kirja ja väliaikaistodistus rinnastettaisiin saan
tosuojan, vaihdaotasuojan ja velkojainsuojan 
osalta velkakirjalaissa tarkoitettuun juokse
vaan velkakirjaan. Vastaava säännös sisältyy 
osakeyhtiölain 3 luvun 9 §:ään. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan yhdenmu
kaisesti osakeyhtiölain kanssa säädettäväksi, 
että optiotodistukseen on sovellettava, mitä 
velkakirjalain 13, 14 ja 22 §:ssä on säädetty 
haltijavelkakirjoista. 

172 §. Osuuskunnan hallituksen velvollisuu
tena olisi pitää luetteloa osuuskunnan kaikista 
sijoitusosuuksista ja niiden omistajista. Pykälä 
on asiallisesti samansisältöinen osakeyhtiölain 
vastaavien säännösten kanssa. Myös luet
teloiden julkisuus säänneltäisiin osakeyhtiölain 
mukaisesti, joten ne olisivat kaikille julkisia. 
Osuuskunnan jäsenluettelon julkisuus on 
osuuskuntalain 27 §:n mukaan eräässä suhtees-
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sa suppeampi, kun ulkopuolisen on, saadak
seen tutustua luetteloon, osoitettava etunsa 
vaativan sitä. 

173 §. Pykälä sisältää osakeyhtiölain 3 luvun 
11 §:ää vastaavan säännöksen siitä, että osuus
kunnan hallitus on velvollinen merkitsemään 
sijoitusosuusluetteloon sijoitusosuuden saan
non, josta on esitetty luotettava selvitys. Riittä
vänä selvityksenä voitaisiin yleensä pitää sitä, 
että merkintää pyytävällä on sijoitusosuuskirja 
hallussaan ja että siinä on häneen ulottuva 
katkeamaton luovutussarja sijoitusosuusluette
loon viimeksi merkitystä luovutuksesta alkaen. 

Sijoitusosuus- ja sijoitusosuusomistajaluette
loissa sekä toisaalta sijoitusosuuskirjassa olisi 
merkintähetkellä oltava yhtäpitävät tiedot ky
symyksessä olevan sijoitusosuuskirjan omista
jasta. Tästä johtuu, että jos sijoitusosuuskirjan 
viimeinen luovutus, jonka perusteella uusi 
omistaja merkitään luetteloihin, on tehty avoi
mella siirrolla sijoitusosuuskirjaan, olisi 2 mo
mentin mukaan uuden omistajan nimi pantava 
sijoitusosuuskirjaan, ennen kuin saanto merki
tään luetteloihin. Jos on käytetty väliaikaisto
distusta, olisi uuden omistajan nimi pantava 
vastaavasti väliaikaistodistukseen. Merkinnästä 
olisi myös kirjoitettava todistus esitettyyn sijoi
tusosuuskirjaan ja väliaikaistodistukseen. 

174 §. Sijoitusosuuden omistaja voisi 1 mo
mentin mukaan käyttää oikeuksiaan osuuskun
nassa vasta sen jälkeen, kun hänet on merkitty 
sijoitusosuusluetteloon. Luetteloon merkitse
miseen rinnastettaisiin se, että sijoitusosuuden 
luovutuksensaaja on ilmoittanut saantonsa 
osuuskunnalle merkintää varten sekä esittänyt 
saannostaan selvityksen. Hänen olisi kyettävä 
tarvittaessa todistamaan näin menetelleensä, 
jotta hän voisi esimerkiksi osallistua osuuskun
nan kokoukseen, tai osoitettava omistuksensa 
tällä tavoin kokouksessa. Pykälän 3 momentis
sa säädetään tarkemmin niin sanottujen varal
lisuuspitoisten oikeuksien käyttämisestä. 

Koska sijoitusosuuskirjoihin ei voitaisi liittää 
erikseen luovutettavissa olevia korkolippuja tai 
merkintäoikeuslippuja, on tarvittaessa voitava 
muulla tavoin siirtää tällaisen lipun tuottama 
oikeus. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että 
sijoitusosuusluetteloon olisi pyynnöstä merkit
tävä jokainen, joka asiakirjalla osoittaa hänel
lä olevan panttauksen, toimeksiannon tai 
muun seikan nojalla oikeus osuuskunnasta 
jaettaviin varoihin tai uusiin sijoitusosuuksiin. 
Merkinnän tekemistä pyytävän olisi selvitettä
vä luotettavasti oikeutensa. Hallituksen tulisi 

ottaa huomioon tällaiset merkinnät korkoa 
maksaessaan tai uusia sijoitusosuuskirjoja an
taessaan taikka jaettaessa varoja osuuskunnan 
purkautuessa. Merkintä olisi poistettava luet
telosta, kun luotettavasti selvitetään oikeuden 
lakanneen. 

Sijoitusosuusluettelon perusteella määräytyi
si lähtökohtaisesti myös oikeus sijoitusosuu
teen liittyvien varallisuuspitoisten oikeuksien 
käyttämiseen. Jotta vältettäisiin epäselvyydet 
siitä, kenelle nämä oikeudet kuuluvat silloin, 
kun sijoitusosuus luovutetaan lähellä sitä ajan
kohtaa, jona koronmaksusta tai sijoitusosuus
pääoman korottamisesta päätetään, ehdote
taan asiasta säädettäväksi pykälän 3 ja 4 mo
mentissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan oikeus osuus
kunnasta jaettaviin varoihin olisi ensinnäkin 
sillä, joka on saanut sijoitusosuuden omistuk
seensa ennen kuin osuuskunta on tehnyt toi
menpidettä, esimerkiksi ylijäämän jakoa kos
kevan päätöksen. Oikeus kuuluisi siten aina 
sille, joka on päätöksen tekemishetkenä ollut 
merkittynä sijoitusosuusluetteloon. Luetteloon 
merkittyyn omistajaan rinnastettaisiin myös se, 
joka 1 momentin tavoin osoittaa saaneensa 
omistusoikeuden ennen päätöksentekoa, vaik
kei omistusta vielä olekaan ehditty rekisteröi
dä. Sen sijaan oikeutta koron saantiin osuus
kunnalta ei olisi sillä, joka on saanut omistus
oikeuden päätöksen jälkeen, vaikka hänet mer
kittäisiinkin sijoitusosuusluetteloon ennen ko
ron maksuunpanoa. Jos oikeus jaettaviin va
roihin kuuluu sijoitusosuusluetteloon 2 mo
mentin mukaisesti tehdyn merkinnän mukaan 
muulle kuin omistajalle, tämä voisi käyttää 
oikeuttaa vain, jos hänet on luetteloon merkit
ty jo päätöksentekoajankohtana. 

Pykälän 4 momentti koskee osallistumisoi
keutta sijoitusosuuspääoman korottamiseen. 
Oikeus uusien osakkeiden merkitsemiseen kuu
luu ehdotuksen 177 §:n mukaan yleensä sekä 
jäsenille että sijoitusosuuden omistajille, mutta 
jäsenten etuoikeus voitaisiin sääntömääräyksin 
uusmerkinnän osalta poistaa. Sijoitusosuuden 
omistajan oikeus on lisäksi voitu esillä olevan 
pykälän 2 momentin mukaan siirtää toiselle. 
Oikeus osallistua sijoitusosuuspääoman korot
tamiseen määräytyisi sen mukaan, kuka on 
ollut korottamispäätöksen tekohetkenä osuus
kunnan jäsenenä tai sijoitusosuuden omistaja
na tai 2 momentin mukaisena rekisteriin mer
kittynä oikeudenhaltijana. Jäsenten osalta 
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edellytettäisiin, että asianomainen henkilö on 
ennen päätöstä hyväksytty osuuskunnan jäse
neksi, koska jäsenyyden syntyminen edellyttää 
tällaista hyväksymistä. Sijoitusosuuden omista
jan taas olisi tullut olla mainittuna ajankohta
na sijoitusosuusluetteloon merkitty tai sitten 
hänen olisi osoitettava, että on saanut sijoitus
osuuden omistusoikeuden ennen päätöstä. 

Sijoitusosuuspääoman korottamisessa käy
tettäisiin 178 §:n mukaan niin sanottuja mer
kintäoikeustodistuksia, jotka vastaavat osa
keyhtiölaissa tarkoitettuja osakeantitodistuk
sia. Jokaisella merkintään etuoikeutetulla olisi 
oikeus saada yksi tällainen todistus kutakin 
merkintäoikeuttaan kohti. Pykälän 4 momen
tin toisesta virkkeestä käy ilmi, että todistus 
voitaisiin luovuttaa korottamispäätöksen jäl
keen ja että merkintäoikeus sijoitusosuuspää
omaa korotettaessa on tässä tapauksessa sillä, 
joka on saanut itselleen merkintäoikeustodis
tuksen. Näin jäsen tai sijoitusosuuden omistaja 
taikka 2 momentin mukainen oikeudenhaltija, 
joka ei itse halua osallistua korottamiseen, voi 
luovuttaa oikeutensa siihen toiselle. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin osuus
kunnan niin sanotusta maksusuojasta varojen 
maksutilanteessa sekä sijoitusosuuspääomaa 
korotettaessa. Osuuskunnan katsottaisiin me
netelleen varojen maksussa, esimerkiksi sijoi
tusosuuksille korkoa suorittaessaan asianmu
kaisesti, jos korko on suoritettu sille, joka 
koronmaksusta päätettäessä oli merkitty sijoi
tusosuusluetteloon omistajaksi tai oikeuden
haltijaksi. Vastaavasti sijoitusosuuspääomaa 
korotettaessa osuuskunta olisi menetellyt päte
västi, kun merkintäoikeustodistukset on lähe
tetty tai rahastoannissa uudet sijoitusosuuskir
jat annettu niille, jotka olivat korottamisesta 
päätettäessä merkityt sijoitusosuusluetteloon 
omistajiksi tai oikeudenhaltijoiksi taikka jotka 
tuolloin olivat osuuskunnan jäseniä. 

Osuuskunta ei kuitenkaan saisi maksusuo
jaa, jos se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että 
maksu taikka annettava uusi sijoitusosuus tai 
merkintäoikeus tulee suoritetuksi väärälle hen
kilölle, kun se annetaan sijoitusosuusluetteloon 
merkitylle. Tilanne voi olla tällainen lähinnä 
silloin, kun sijoitusosuuden hankkinut ei ole 
ilmoittanut saantoaan luetteloon merkityksi 
ennen päätöksentekoa, mutta ilmoittautuu kui
tenkin omistajana osuuskunnalle ennen kuin 
koronmaksu tai merkintäoikeustodistusten toi
mittaminen niihin oikeutetuille tapahtuu. Jos 
osuuskunta ei ole ehtinyt rekisteröidä sille il-

moitettua saantoa ennen päätöksentekoa, 
osuuskunnan on aina katsottava tietävän suori
tuksen tulevan väärälle henkilölle, jos se suori
tetaan luetteloon merkitylle. 

Pykälän 6 momentti vastaa osakeyhtiölain 3 
luvun 13 §:n 2 momenttia yhteisomistuksessa 
olevaan osakkeeseen liittyvien oikeuksien käyt
tämisestä. 

175 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännöksiä sijoitusosuuskirjaan tehtävistä mer
kinnöistä eräissä tapauksissa. Ehdotuksen mu
kaan sijoitusosuuskirja voidaan 188 ·§ :n mu
kaan mitätöidä tai sen nimellisarvoa alentaa 
maksua suorittamatta osuuskunnan tappion 
peittämiseksi. Sijoitusosuuspääomaa voidaan 
189 §:n mukaisesti alentaa lunastamalla sijoi
tusosuuksia. Samoin osuuskunnan sulautuessa 
195 §:n mukaisesti saatetaan sijoitusosuus jou
tua lunastamaan. Kaikista näistä toimenpiteis
tä samoin kuin sijoitusosuuskirjan kuolettami
sesta ja maksun suorittamisesta osuuskuntaa 
purettaessa olisi tehtävä merkintä itse sijoitus
osuuskirjaan. Tämä on välttämätöntä, jotta 
jokainen, joka saa sijoitusosuuskirjan haltuun
sa, voisi todeta tehdyt toimet pelkästään tästä 
asiakirjasta. 

Sijoitusosuuden omistajana ei olisi ehdoton
ta velvollisuutta esittää sijoitusosuuskirjaa 
osuuskunnalle siihen lain mukaan tehtäviä 
merkintöjä varten. Jotta esimerkiksi sijoitus
osuuden luovutuksensaajaa turvaavat tiedot 
tulisivat oikein merkityiksi, voitaisiin kuitenkin 
käyttää välillistä pakotetta. Pykälän 3 momen
tissa ehdotetaan, että osuuskunta voisi pidättää 
sijoitusosuudelle tulevan koron, kunnes sijoi
tusosuuskirja on lain tarkoittamissa tapauksis
sa esitetty osuuskunnalle. 

176 §. Sijoitusosuuspääoman hankkiminen 
olisi osuuskunnan kannalta kaksivaiheinen toi
menpide. Ensiksi olisi päätettävä ottaa sääntöi
hin lain edellyttämät määräykset joko osuus
kuntaa perustettaessa tai toimivan osuuskun
nan sääntöjä muuttaen. Tämän jälkeen olisi 
tehtävä varsinainen sijoitusosuuksien antamis
ta koskeva päätös sääntöjen rajoissa ja ko
kouksen päättämin antiehdoin. Nämä päätök
set olisi tehtävä aina osuuskunnan kokouksessa 
eikä kokous voisi antaa näissä asioissa valtuu
tusta esimerkiksi hallitukselle tai hallintoneu
vostolle. Molemmat päätökset voitaisiin tehdä 
kuitenkin samassa osuuskunnan kokouksessa. 
Toisaalta ei olisi estettä sillekään, että sijoitus
osuuksien antamisesta ei tehdä heti päätöstä. 
Tällöin on kuitenkin huomattava, että ehdote-
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tun 164 §:n 5 momentin mukaan sijoitusosuus
järjestelmän sisältävää sääntöjen muutosta ei 
vielä tässä vaiheessa voida ilmoittaa kauppare
kisteriin. Jäljempänä 184 §:ssä ehdotetaan sää
dettäväksi, että sijoitusosuuspääoma on ilmoi
tettava rekisteröitäväksi vuoden kuluessa sijoi
tusosuuksien antamista tai sijoitusosuuspää
oman korottamista koskevasta päätöksestä. Si
joitusosuuspääomaa koskevat sääntöjen mää
räykset ilmoitettaisiin rekisteröitäväksi vasta 
samassa yhteydessä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin sijoitus
osuuspääoman käyttöönotosta. Siinä käytetty 
käsitteistö noudattaa toisaalta menettelyyn liit
tyvää kaksivaiheisuutta ja toisaalta osakeyhtiö
laissa omaksuttua käytäntöä. 

Olemassa olevaa sijoitusosuuspääomaa voi
taisiin 2 momentin mukaisesti korottaa uus
merkinnällä ja rahastoannilla. Säännös vastaa 
tältä osin osakeyhtiölain 4 luvun säännöksiä 
osakepääoman korottamisesta. 

Sijoitusosuuspääoman korottamisesta olisi 
päätettävä osuuskunnan kokouksessa. Mikäli 
säännöissä on määräys vähimmäis- ja enim
mäispääomasta ja korotus tapahtuu näissä ra
joissa eikä sijoitusosuuden nimellisarvoon puu
tuta, päätöksenteko voisi tapahtua osuuskun
talain 61 §:n mukaisesti yksinkertaisella ään
tenenemmistöllä. Muissa tapauksissa olisi nou
datettava edellä 164 §:ssä säädettyä sääntöjen 
muuttamiseen liittyvää menettelyä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin rahasto
antia koskevasta päätöksentekomenettelystä. 
Poiketen siitä, mitä edellisessä momentissa on 
sanottu sijoitusosuuspääoman korottamisesta, 
rahastoanoilla toteutettu korottaminen vaatisi 
aina kahden kolmasosan enemmistön äänes
tykseen osallistuneiden äänistä. Tämä on pe
rusteltua sen vuoksi, ettei harkitsemattomasti 
ja vähäisellä jäsenten enemmistöllä siirrettäisi 
vastikkeettomasti ehkä pitkänkin ajan kuluessa 
jäsenistön toiminnalla kartutettua osuuskun
nan varallisuutta sijoitusosuuksille, ja tätä 
kautta mahdollisesti ulkopuolisille tahoille. 
Niin sanottua sekaemissiota koskevasta pää
töksenteosta ehdotetaan säädettäväksi 182 §:n 
2 momentissa. 

177 §. Pykälä koskee etuoikeutta sijoitus
osuuksien merkitsemiseen sekä sijoitusosuus
pääomaa muodostettaessa että sitä korotettaes
sa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin sijoitus
osuuspääoman käyttöönottovaiheesta. Ehdo
tuksen mukaan osuuskunnan jäsenillä olisi 

etuoikeus sijoitusosuuksiin osuusmaksujensa 
suhteessa. Tällä tarkoitetaan kunkin jäsenen 
osuusmaksujen lukumäärää eikä sillä seikalla, 
kuinka paljon osuusmaksuista on siinä tilan
teessa maksettu, olisi merkitystä. Annettavat 
sijoitusosuudet tulisivat siten ensivaiheessa 
yleensä vain osuuskunnan jäsenten omistuk
seen, jotka sen jälkeen voisivat luovuttaa niitä 
vapaasti ulkopuolisille. Pykälän 3 momentissa 
kuitenkin ehdotetaan, että osuuskunnan ko
kous voisi maksullisessa merkinnässä päättää 
poiketa jäsenten etuoikeudesta jo sijoitus
osuuksia ensi kerran annettaessakin, jos poik
keamiselle on momentissa tarkoitetut edelly
tykset. 

Pykälän 2 momentissa säädetään merkintä
etuoikeudesta sijoitusosuuspääomaa korotet
taessa. Tällöin jäsenten lisäksi myös sijoitus
osuuksien omistajilla - olivatpa he sitten jäse
niä tai eivät - olisi aikaisempien panostensa 
suhteessa sama oikeus kuin jäsenillä uusiin 
sijoitusosuuksiin. Myös jäsenet käyttäisivät 
merkintäetuoikeuttaan erikseen osuusmaksujen 
ja sijoitusosuuksien omistajana. Jäsenten ja 
sijoitusosuuksien omistajien kesken oikeus uu
siin sijoitusosuuksiin määräytyisi saman perus
teen mukaan kuin 165 §:n 3 momentissa tar
koitetussa tapauksessa. 

Se, että etuoikeus uusien sijoitusosuuksien 
merkitsemiseen kuuluu sekä kaikille jäsenille 
että sijoitusosuuden omistajille, merkitsee, että 
merkittäviä sijoitusosuuksia tulee lukumääräi
sesti olla aina tarjolla niin paljon, että kaikki 
merkintään oikeutetut voivat halutessaan niitä 
merkitä suhteellisen osuutensa mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin viimeisen virkkeen mu
kaan voitaisiin säännöissä määrätä etuoikeu
desta siten, että korotettaessa sijoitusosuuspää
omaa uusmerkinnällä eli maksua vastaan 
etuoikeus uusien sijoitusosuuksien merkitsemi
seen olisi vain sijoitusosuuksien omistajilla, 
mutta ei jäsenillä. Tällainen määräys ei voisi 
koskea rahastoantia eikä 182 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua sekaemissiota. Jos etuoikeus uu
siin sijoitusosuuksiin kuuluu sekä jäsenille että 
sijoitusosuuden omistajille, saattaisi sijoitus
osuuksien hankkimista suunnittelevalle olla 
kannattavampaa ryhtyä osuuskunnan jäseneksi 
ja saada tätä kautta etuoikeus kuin hankkia 
erikseen merkintäoikeuksia, mikä ehkäisisi si
joitusosuuksien arvonnousun mahdollisuuksia 
ja jälkimarkkinoiden syntymistä. 

Osuuskunnalle voi olla joskus tarpeen, että 
jäsenten ja sijoitusosuuksien omistajien etuoi-
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keudesta luovutaan ja merkintätarjous kohdis
tetaan jollekin tietylle taholle (suunnattu anti) 
tai rajoittamatta sitä mitenkään (yleisöanti). 
Suunnattuja anteja on käytetty osakeyhtiöissä 
muun muassa yritysostojen kauppahinnan 
maksamiseksi myyjille, sulautumisvastikkeen 
maksamiseksi ja henkilöstön saamiseksi mu
kaan yrityksen omistajaksi. Myös sijoitus
osuuksien merkintäetuoikeudesta olisi 3 mo
mentin mukaan mahdollista luopua maksulli
sessa merkinnässä. Edellytyksenä poikkea
miselle olisi, että etuoikeudesta poikkeamiselle 
on osuuskunnan edun mukainen syy, joka on 
perusteltu ja joka esitetään muun muassa 
179 § :n 2 momentin mukaisesti kokouskutsus
sa. Ehdotuksen 182 §:n 2 momentissa tarkoite
tussa niin sanotussa sekaemissiossa etuoikeu
desta poikkeaminen ei olisi sallittua. 

Lisäksi säännöksessä ehdotetaan nimen
omaisesti todettavaksi, että etuoikeudesta 
poikkeaminen olisi mahdollista jäsenten hy
väksi, jolloin siis syrjäytetään sijoitusosuuden 
omistajien etuoikeus. Tätä voidaan pitää pe
rusteltuna lähtien osuuskunnan perustarkoi
tuksesta, jonka tulee olla jäsenistön talouden
pidon tai elinkeinotoiminnan tukemiseen täh
täävä. Mitä suuremmassa määrin osuuskunnan 
rahoitus tulee jäsenistöltä, sitä laajemmat mah
dollisuudet osuuskunnalla on toteuttaa päätar
koitustaan. Etuoikeudesta poikkeaminen jä
senten hyväksi ei kuitenkaan saa merkitä sitä, 
että jäsenet hankkisivat tällä tavoin itselleen 
epäoikeutettua etua sijoitusosuuden omistajien 
kustannuksella. Tätä arvioitaessa on kiinnitet
tävä huomiota erityisesti merkintäehtoihin. 

Poikkeamisesta olisi aina päätettävä osuus
kunnan kokouksessa noudattaen korotettua 
määräenemmistöä eli sen takana tulisi olla 
vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osal
listuneiden äänistä. 

178 §. Oikeus merkitä sijoitusosuuksia mää
räytyisi lähtökohtaisesti jäsenluettelon ja sijoi
tusosuusluettelon perusteella. Osuuskunnan jä
senellä ja sijoitusosuuden omistajalla olisi toi
saalta 170 § :n 1 momentin mukaan oikeus 
luovuttaa oikeutensa sijoitusosuuksien merkin
tään sen jälkeen kun päätös sijoitusosuuksien 
antamisesta on tehty. Luovutuksen helpottami
seksi ehdotetaan pykälän 1 momentissa, että 
jäsenellä ja sijoitusosuuden omistajalla samoin 
kuin 174 §:n 2 momentissa tarkoitetulla oikeu
denhaltijalla olisi oikeus saada erityinen todis
tus merkintäoikeuksistaan. Sijoitusosuuksien 
merkintä tapahtuisi luovuttamalla osuuskun-
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nalle korottamispäätöksessä edellytetty määrä 
merkintäoikeustodistuksia. 

Silloin kun tällainen todistus annetaan tai 
kun sijoitusosuus merkitään tai sijoitusosuus
kirja rahastoannin yhteydessä annetaan todis
tusta käyttämättä, olisi sijoitusosuuskirjaan 
tehtävä merkintä siitä, että etuoikeutta on 
käytetty. Kaikista sijoitusosuuksistahan olisi 
169 §:n mukaan annettava sijoitusosuuskirja. 
Siinä vaiheessa kun sijoitusosuuspääoma vasta 
muodostetaan ja sijoitusosuuksien antamisesta 
tehdään päätös, ei jäsenillä vielä ole olemassa 
sijoitusosuuskirjoja, joihin merkinnät tehtäi
siin, ja tämän vuoksi etuoikeuden käyttämises
tä olisikin tässä tilanteessa tehtävä merkintä 
osuuskunnan jäsenluetteloon. 

179 §. Pykälässä säädettäisiin menettelystä, 
jota on noudatettava kutsuttaessa osuuskun
nan kokousta päättämään sekä sijoitusosuuk
sien ensi kertaa tapahtuvasta antamisesta että 
sijoitusosuuspääoman korottamisesta. Ehdo
tettu säännös vastaa sisällöltään osakeyhtiölain 
4 luvun 4 §:ää. 

180 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sijoitusosuuspääoman muodostamista ja sen 
korottamista koskevan antipäätöksen sisällös
tä, jotta toimenpiteeseen liittyvät oikeudet ja 
velvollisuudet tulisivat riittävän täsmällisesti 
määritellyiksi. Säännös vastaa asiallisesti osa
keyhtiölain 4 luvun 5 §:n säännöstä. 

181 §. Sijoitusosuuksien merkintä olisi mää
rämuotoinen oikeustoimi. Merkintää varten 
olisi laadittava joko yksi tai useampia merkin
tälistoja, jotka sisältävät sijoitusosuuksien an
tamista tai sijoitusosuuspääoman korottamista 
koskevan päätöksen sekä sen liitteenä pykäläs
sä mainitut asiakirjat. Merkintälista voisi myös 
koostua merkintöihin tarkoitetuista yksittäisis
tä lomakkeista. 

182 §. Pykälä koskee sijoitusosuudesta mak
settavaa määrää, joka ei pääsääntöisesti saisi 
olla sijoitusosuuden nimellisarvoa pienempi. 
Kustakin sijoitusosuudesta osuuskunnalle mak
settava määrä ja maksuaika olisi mainittava 
sijoitusosuuksien antamista tai sijoitusosuus
pääoman korottamista koskevassa päätökses
sä. Maksu olisi suoritettava aina rahana, joten 
apporttiomaisuuden käyttö ja kuittaus eivät 
olisi mahdollisia. Tämä on katsottu perus
telluksi, koska sijoitusosuuksia antamalla on 
tarkoitus hankkia osuuskunnalle nimenomaan 
uutta riskipääomaa. Näin menetellen vältetään 
myös mahdolliset apporttiomaisuuden arvosta
misongelmat. 
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Pykälän 2 momentti mahdollistaisi yhden
mukaisesti osakeyhtiölain 4 luvun 12 §:n 2 
momentin kanssa niin sanotun sekaemission 
käyttämisen sijoitusosuuspääoman korottamis
keinona. Se on poikkeus 1 momentissa sääde
tystä alikurssikiellosta. Sekaemissiossa osuus
kunta saisi vain osan sijoitusosuuden nimellis
arvosta rahana merkitsijältä. Loppuosa koro
tuksesta katettaisiin osuuskunnan sisäisellä ra
hastosiirrolla. Tämä sijoitusosuuksien yhteen
lasketun nimellisarvon ja merkitsijäiitä saadun 
määrän erotus olisi siirrettävä sijoitusosuus
pääomaan vapaasta omasta pääomasta taikka 
vararahastosta tai arvonkorotusrahastosta. 
Osuuspääomaa siirtoon ei saisi käyttää. 

Rahastoanoissa jokaisella jäsenellä ja sijoi
tusosuuden omistajalla on ehdoton etuoikeus 
saada uusia sijoitusosuuksia entisen omistuk
sensa suhteessa. Tämä on välttämätöntä, jotta 
asianomainen säilyttäisi suhteellisen osuutensa 
osuuskunnassa muuttumattomana sijoitus
osuuspääomaa korotettaessa. Suhteellinen 
osuus voi muuttua vain, kun osuuskunta saa 
korottamisen seurauksena ulkopuolelta uutta 
omaa pääomaa, eli maksullisessa annissa; jä
sen tai sijoitusosuuden omistaja ei välttämättä 
käytä merkintäetuoikeuttaan, jolloin hänen 
suhteellinen osuutensa varallisuuteen pienenee. 
Mikäli sekaemissiossa rahastosiirto eli koro
tuksen ilmainen osuus kasvaa huomattavaksi, 
sekaemissio alkaa muistuttaa rahastoantia. Se
kaemissiossa on jäsenen ja sijoitusosuuden 
omistajan kuitenkin aina sijoitettava osuus
kuntaan omia varojaan saadakseen hyväkseen 
sekaemission maksuttoman osuuden. Jotta väl
tettäisiin jäsenten ja sijoitusosuuden omistajien 
yhdenvertaisuuden loukatuksi tuleminen toteu
tettaessa sijoitusosuuspääoman korottaminen 
sekaemissiona, pykälän 2 momentissa ehdote
taan säädettäväksi, että jos sekaemissiossa niin 
sanotun ilmaisosuuden eli rahastosiirron osuus 
ylittää neljäsosan uusien sijoitusosuuksien yh
teenlasketusta nimellisarvosta, päätöksen teke
miseen vaaditaan yhdeksän kymmenesosan 
enemmistön kannatus osuuskunnan kokouk
sessa. Milloin erotus on vähemmän kuin yksi 
neljäsosa, olisi päätös tehtävissä 176 §:n 4 
momentin mukaisessa järjestyksessä eli samalla 
tavoin kuin päätös rahastoannista. 

Sekaemission osalta jäsenten etuoikeudesta 
uusiin sijoitusosuuksiin ei voitaisi 177 § :n 2 
momentin mukaan säännöissä poiketa. Etuoi
keudesta poikkeaminen ei myöskään olisi 

177 § :n 3 momentin mukaan sallittua päätet
täessä sijoitusosuuspääoman korottamisesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan sijoitusosuuk
sista maksettu nimellisarvon ylittävä määrä eli 
niin sanottu emissiovoitto olisi siirrettävä vara
rahastoon. 

183 §. Pykälä koskee tapauksia, joissa sijoi
tusosuuden maksu laiminlyödään. Sijoitus
osuuden merkinnästä syntyy osuuskunnalle 
merkintämäärän suuruinen saatava merkitsijäl
tä. Se sisältää sekä sijoitusosuuden nimellisar
von että mahdollisen ylikurssin. Merkityt sijoi
tusosuudet on maksettava sijoitusosuuksien 
antamista tai sijoitusosuuspääoman korotta
mista koskevan päätöksen mukaisesti. 

Yhdenmukaisesti osakeyhtiölain 2 luvun 
12 §:n kanssa pykälässä säädettäisiin siitä me
nettelystä, johon on ryhdyttävä maksun peri
miseksi tai sijoitusosuuden julistamiseksi me
netetyksi ja sen antamiseksi maksuvelvolli
suuksineen jollekin toiselle (niin sanottu kadu
sointimenettely). Sijoitusosuus voidaan myös 
mitätöidä, jos sijoitusosuuspääomaa tai sen 
korottamista ei ole vielä rekisteröity. 

Maksun laiminlyömisestä aiheutuu osuus
kunnalle vahinkoa. Tämän vuoksi pykälän 3 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi makset
tavasta korvauksesta, joka merkitsijä voidaan 
velvoittaa osuuskunnalle suorittamaan. Näyt
tövaikeuksien välttämiseksi korvattava määrä 
on yhdenmukaisesti osakeyhtiölain edellä mai
nitun säännöksen kanssa määritelty suhteelli
seksi osuudeksi aina kulloinkin kysymyksessä 
olevasta täydestä maksusta. 

184 §. Pykälässä säädettäisiin sijoitusosuus
pääomaa koskevan päätöksen raukeamisesta. 
Sijoitusosuuksia voidaan merkitä vain merkin
täajan kuluessa. Sijoitusosuuspääoman ollessa 
kiinteämääräinen olisi kaikki sijoitusosuudet 
merkittävä uhalla, että päätös muutoin rau
keaa. Vastaavasti vähimmäis- ja enimmäismää
räisen sijoitusosuuspääoman osalta olisi pää
töksen mukaista vähimmäismäärää vastaava 
määrä sijoitusosuuksia merkittävä merkintä
ajan kuluessa. Enimmäismäärän ei tällöin tar
vitse tulla merkityksi. 

Sijoitusosuuspääoman muodostamista tai 
korottamista koskevan päätöksen raukeamisen 
seurauksena raukeaisi myös sellainen sääntöjen 
muutos, joka on tehty edellytyksin, että sijoi
tusosuuspääoma tai sen korottaminen merki
tään. Merkitsijäiitä jo saadut maksut olisi 
palautettava välittömästi heille. Edellä on 
164 §:n 5 momentissa ehdotettu säädettäväksi, 
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että sääntöjen muuttamista ja sijoitusosuus
pääoman rekisteröintiä koskevat kaupparekis
teri-ilmoitukset on tehtävä samanaikaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan sijoitusosuus
pääoma tai sen korottaminen olisi ilmoitettava 
rekisteröitäväksi vuoden kuluessa päätöksestä. 
Rekisteröimisen edellytyksenä on, että sijoitus
osuuspääoma on päätöksen mukainen ja että 
siitä on maksettu vähintään puolet. Pykälän 3 
momentin mukaan kaupparekisteri-ilmoituk
seen olisi liitettävä tätä koskeva hallituksen 
vakuutus ja tilintarkastajien todistus. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan, että mer
kitystä sijoitusosuudesta maksettava määrä on 
kokonaan maksettava vuoden kuluessa 2 mo
mentin mukaisesta rekisteröimisestä. Osuus
kunnan olisi yhden kuukauden kuluessa tämän 
määräajan päättymisestä ilmoitettava kauppa
rekisteriin, kuinka monesta rekisteröityyn mää
rään sisältyvästä sijoitusosuudesta on maksettu 
täysi määrä. Säännöksen tarkoituksena on, 
että kaupparekisterissä olevat tiedot sijoitus
osuuspääomasta ovat oikeita ja luotettavia. 

185 §. Pykälän 1 momentti koskee rekisteri
ilmoituksen laiminlyöntiä ja rekisteröinnin 
epäämistä. Rekisteröimiselle asetetun vuoden 
määräajan laiminlyöminen aiheuttaisi päätök
sen raukeamisen riippumatta siitä, mistä lai
minlyönti johtuu. Myös rekisteröimisen epää
minen aiheuttaisi päätöksen raukeamisen. Jo 
kerätyt maksut sijoitusosuuksista olisi tällöin 
palautettava merkitsijöille. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sijoitus
osuuspääoman suorittamisen tai sijoitusosuus
pääoman korottamisen voimaan tulemisesta. 
Se tapahtuisi rekisteröimisellä ja tämän jälkeen 
sijoitusosuuspääoma voitaisiin merkitä osuus
kunnan kirjanpitoon. 

Pykälän 3 momentti koskee sijoitusosuuk
sien tuottamien oikeuksien syntymistä. Ne syn
tyisivät sijoitusosuuspääoman rekisteröimisel
lä, jollei päätöksessä ole toisin määrätty. Täl
laisessa päätöksessä voitaisiin määrätä, että 
oikeudet joko kokonaan tai osittain syntyvät 
vasta myöhemmin. Oikeuksien syntymistä ei 
kuitenkaan voitaisi lykätä yhtä vuotta pidem
mäksi rekisteröimisestä lukien. Toisaalta oi
keudet eivät voisi myöskään syntyä ennen re
kisteröimistä. 

186 §. Sijoitusosuuksia voidaan ehdotetun 
176 §:n mukaan antaa maksullisen merkinnän 
ja uusmerkinnän lisäksi maksutta, rahastoantia 
käyttäen. Rahastoannissa ei osuuskunta saa 
uutta pääomaa merkitsijöiltä, vaan sijoitus-

osuuspääomaan siirretään varoja osuuskunnan 
muista oman pääoman eristä. Rahastoanti voi 
tapahtua joko antamalla uusia sijoitusosuuksia 
tai korottamalla vanhojen sijoitusosuuksien ni
mellisarvoa. 

Rahastoannin toteuttaminen ei ole ristirii
dassa osuuskuntalain 38 §:ssä säädetyn kiellon 
kanssa. Rahastoannissahan siirretään osuus
kunnan varoja vain toisesta tase-erästä toiseen 
eikä maksua ulospäin tapahdu. Osuuskunta ei 
myöskään pääsäännön mukaan lunastaisi sijoi
tusosuuksia takaisin. Rahastoantimenettely on 
yhdenmukainen osakeyhtiölain vastaavien 
säännösten kanssa. 

Pykälän 1 momentin mukaan rahastoantiin 
voitaisiin käyttää jaettavissa olevaa vapaata 
omaa pääomaa sekä sidotusta omasta pää
omasta arvonkorotusrahastoa ja vararahastoa, 
ei sen sijaan osuuspääomaa. Osuuskunta voisi 
itse päättää, mitä edellä mainittuja pääomaeriä 
rahastoantiin käytetään ja missä järjestyksessä. 
Rahastoantiin käytettävien varojen tulisi mark
kamääräisesti vastata näin muodostettua sijoi
tusosuuspääomaa tai sen korotusta. Rahasto
anti olisi rekisteröitävä samalla tavoin kuin 
maksullinen sijoitusosuuspääoman lisääminen. 

Osuuskunnan varsinainen osuusmaksu on 
maksettava rahassa eikä sen korottamisessa 
voida käyttää maksuna osuuskunnan varoja. 
Jäsenen aikanaan maksamat osuusmaksut me
nettävät arvoaan vuosien kuluessa. Mikäli 
osuusmaksun nimellisarvoa joudutaan korotta
maan, vanhatkin jäsenet joutuvat maksamaan 
rahana entisen osuusmaksun ja uuden osuus
maksun erotuksen. Osuuskunta voisi ehdotuk
sen mukaisesti sijoitusosuuksia antamalla hy
vittää vanhoille jäsenille varsinaisten osuus
maksujen inflaatiomenetyksen muodostamaila 
osuuskuntaan sijoitusosuuspääoman ja anta
malla jäsenille rahastoantina sijoitusosuuksia. 
Tämä edellyttäisi tietenkin, että toimenpide 
todetaan osuuskunnan taholla tarkoituksenmu
kaiseksi ja että osuuskunnalla on rahastoantiin 
soveltuvaa omaa pääomaa. Mikäli näin anne
tuille sijoitusosuuksille joudutaan maksamaan 
ylijäämästä käypää korkoa, toimenpiteen kus
tannukset saattavat muodostua osuuskunnalle 
korkeiksi. On korostettava myös sitä, että 
rahastoanti ei tuo osuuskunnalle uutta omaa 
pääomaa. 

187 §. Pykälä koskee rahastoannissa saadun 
sijoitusosuuden menettämistä. Ehdotettu sään
nös vastaa osakeyhtiölain 4 luvun 14 §:ää. 
Rahastoannissakin määrätään sijoitusosuuk-
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sien merkitsemiselle määräaika. Sen laimin
lyönti ei aiheuta sitä, että sijoitusosuuden 
omistaja menettäisi oikeutensa uuteen sijoitus
osuuteen. Tämä oikeus ei periaatteessa vanhe
ne koskaan. Jotta osuuskunnan kuitenkin olisi 
mahdollista hoitaa rahastoannit käytännössä 
loppuun, on laissa tarpeen säätää rahastoantiin 
perustuvan sijoitusosuuden saantioikeuden me
nettämisestä, jos omistaja ei kohtuullisessa 
ajassa vaadi sitä. 

Osuuskunnan harkintavallassa olisi, ryhtyy
kö se kehotus- ja myymismenettelyyn. Jos 
siihen ei ryhdytä, sijoitusosuuden omistajan 
oikeus rahastoannissa annettuihin sijoitus
osuuksiin säilyisi määräämättömän ajan. 

Kehotus- ja myymismenettelyä ei voitaisi 
soveltaa rahastoantiin, joka toteutetaan korot
tamalla vanhojen sijoitusosuuksien nimellisar
voa maksutta. 

188 §. Pykälä koskee sijoitusosuuspääoman 
alentamista osuuskunnan tappiollisen toimin
nan johdosta. Se merkitsee sijoittajan panok
sen menettämistä joko kokonaan tai osittain. 
Säännöksellä pyritään suojaamaan toisaalta 
osuuskunnan velkojien ja toisaalta sijoitus
osuuden omistajien oikeuksia. 

Pykälän 1 momentin mukaan sijoitusosuus
pääoman alentamisesta päättäisi osuuskunnan 
kokous ja siinä olisi noudatettava soveltuvin 
osin samaa menettelyä kuin 179 § :ssä on sää
detty. Alentaminen voitaisiin suorittaa vain 
sellaisen vahvistetun taseen mukaisen tappion 
peittämiseksi, johon osuuskunnan vapaa oma 
pääoma, osuuspääoma, mahdollinen lisäosuus
pääoma ja vararahasto eivät riitä. 

Pykälän 2 momentin mukaan sijoitusosuus
pääoman alentaminen toteutettaisiin alenta
malla kaikkien sijoitusosuuksien nimellisarvoa 
tai jos tappion peittämiseen tarvitaan koko 
sijoitusosuuspääoma, mitätöimällä sijoitus
osuudet. Alentaminen vaatii myös sääntöjen 
muuttamista. Jos sijoitusosuudet joudutaan 
mitätöimään, sijoitusosuuden omistajat menet
täisivät myös hallinnoimis- ja kaikki muut 
sijoitusosuuksiin liittyvät oikeudet osuuskun
nassa. Tämä tilanne johtanee käytännössä 
osuuskunnan lakkaamiseen joko selvitystilan 
tai konkurssin kautta, koska sen kaikki omat 
pääomat on menetetty. 

Alentaminen olisi 3 momentin mukaan il
moitettava rekisteröitäväksi neljän kuukauden 
kuluessa alentamispäätöksestä. Velkojien etu
jen suojaamiseksi ehdotetaan yhdenmukaisesti 
osuuskuntalain 37 §:n 3 momentin kanssa sää-

dettäväksi, että rekisteröimistä seuraavan kol
men vuoden aikana saadaan sijoitusosuuksille 
maksaa korkoa vain, jos sijoitusosuuspääomaa 
on korotettu vähintään alentamismäärällä. 

189 §. Vaikka sijoitusosuuspääoma on peri
aatteessa osuuskunnan kannalta katsottuna py
syvää omaa pääomaa, sitäkin voitaisiin alentaa 
lunastamalla sijoitusosuuksia tai alentamalla 
niiden nimellisarvoa. Tämä merkitsee sijoitus
panoksen maksamista takaisin sijoittajalle. Py
kälän tarkoituksena on tehdä osuuskunnalle 
mahdolliseksi myös luopua sijoitusosuusjärjes
telmästä. Asiasta olisi kuitenkin oltava mää
räys osuuskunnan säännöissä. Alentamismah
dollisuudesta määrääminen osuuskunnan sään
nöissä on tarpeen sijoitusosuuden omistajan 
asemaa silmällä pitäen. Säännös vastaa eräin 
poikkeuksin osakeyhtiölain 6 luvun 1 ja 3 §:ssä 
säänneltyä osakepääoman alentamista osak
keista suoritetun määrän takaisinmaksamiseksi 
osakkaille. 

Sääntöihin otettava lunastusmääräys voisi 
ehdotuksen 167 §:n mukaan koskea vain pää
töksen jälkeen merkittäviä uusia sijoitusosuuk
sia. Tämä menettely turvaa sijoitusosuuden 
omistajalle sen, että osuuskunta ei voi takautu
vasti lunastaa jo aiemmin annettuja sijoitus
osuuksia. 

Sijoitusosuuden lunastaminen tai nimellisar
von alentaminen voisi tapahtua vain käypään 
hintaan. Tämä on sijoitusosuuden omistajan 
suojan kannalta välttämätöntä, kun otetaan 
huomioon se, että sijoitusosuuden merkintä
hinta on voinut aikanaan huomattavasti ylittää 
sen nimellisarvon, ja se, että osuuskunnan 
jäsenet voivat tehdä lunastamispäätöksen il
man sijoittajien suostumusta. Jos käypä hinta 
ylittää nimellisarvon, olisi vastaavasti osuus
kunnan varoista jaettava sijoitusosuuspää
oman alentamismäärää suurempi määrä. 

Päätös sijoitusosuuspääoman alentamisesta 
olisi 1 momentin mukaan tehtävä 164 §:n 2 
momentissa säädetyssä järjestyksessä eli samal
la tavalla kuin päätös sijoitusosuusjärjestelmän 
käyttöön ottamisesta osuuskunnassa. 

Alentamispäätöksessä olisi 2 momentin mu
kaan mainittava se määrä, jolla sijoitusosuus
pääomaa alennetaan. Silloin, kun sijoitus
osuuspääomaa alennetaan vain osittain, alenta
minen olisi toteutettava sijoitusosuuksien ni
mellisarvoa alentamalla, koska alentamisen 
maksunpalautuksineen on yhdenvertaisuuden 
vuoksi kohdistuttava samalla tavalla kaikkiin 
sijoitusosuuksiin ja koska kaikkien sijoitus-
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osuuksien tulee olla nimellisarvoltaan saman
suuruiset. Osuuskunnan varoista voisi alenta
misen yhteydessä edellä todetun mukaisesti 
tulla maksettavaksi alentamismäärää suurem
pikin määrä, joka olisi niin ikään mainittava 
alentamispäätöksessä. Näin tapahtuu, jos sijoi
tusosuuden käypä arvo ylittää nimellisarvon. 
Osittaisessa alentamisessa olisi tällöin nimelli
sarvon ylittävästä määrästä palautettava yleen
sä sama suhteellinen osuus, jolla nimellisarvoa 
alennetaan. Alentamismäärän ylittävän osan 
maksamiseen osuuskunnalla tulisi olla käytet
tävissään vapaata omaa pääomaa, siihen ei 
voitaisi käyttää sidottua pääomaa. 

Osuuskunnan velkojien oikeuksia sijoitus
osuuspääoman alentamisen yhteydessä turvat
taisiin kahdella tavalla. Pykälän 2 momentin 
mukaan sijoitusosuuspääoman alentaminen en
sinnäkin edellyttäisi, että osuuskunnalle sijoi
tusosuuspääoman alentamisen jälkeen jää täysi 
kate alennetulle sijoitusosuuspääomalle ja 
muulle sidotulle omalle pääomalle laskettuna 
viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun ta
seen perusteella. Mikäli sijoitusosuuspääoma 
alennetaan kokonaisuudessaan, muulle sidotul
le omalle pääomalle olisi jäätävä momentissa 
säädetty kate. 

Toinen velkojia suojaava seikka olisi, että 
alentamista ei saisi toteuttaa ilman velkojien 
suostumusta tai sitä, että velkojan saamisesta 
on asetettu vakuus. Tämä selvitettäisiin pykä
län 3-6 momentin mukaan tuomioistuinme
nettelyn kautta samalla tavalla kuin osakeyh
tiölain 6 luvun 3 §:ssä on säädetty. Alentamis
päätöksen täytäntöönpano edellyttäisi tuomio
istuimen lupaa. Lupamenettelyyn kuuluu, että 
tuomioistuin antaa kuulutuksen osuuskunnan 
velkojille ja alentamista vastustavan velkojan 
on ilmoitettava vastustuksensa tuomioistuimel
le määräajassa. Sen jälkeen osuuskunnalla on 
kuukauden aika maksaa velkojan velka tai 
asettaa siitä vakuus, jonka tuomioistuin hyväk
syy. Osuuskunnan on tämän jälkeen ilmoitetta
va alentamispäätös rekisteröitäväksi. Sijoitus
osuuspääoman alentaminen edellyttäisi aina 
myös sääntöjen muuttamista, joka on niin
ikään ilmoitettava rekisteröitäväksi. 

190-194 §. Osuuskuntien omarahoitusmah
dollisuuksien parantamiseksi ja keinojen yh
denmukaistamiseksi osakeyhtiöiden kanssa py
kälissä ehdotetaan, että myös osuuskunnilla 
olisi mahdollisuus käyttää vaihtovelkakirja- ja 
optiolainoja. Säännöksiä muotoiltaessa on läh
tökohtana pidetty osakeyhtiölain vastaavia 

säännöksiä. Osuuskunnan hallitusta ei kuiten
kaan voitaisi valtuuttaa lainan ottamiseen ku
ten ei myöskään sijoitusosuuspääoman korot
tamisesta päättämiseen. Osuuskunnan jäsenten 
ja sijoitusosuuksien omistajien huomioon otta
minen toisaalta sekä velkakirjojen ja optioto
distusten haltijoiden huomioon ottaminen toi
saalta aiheuttavat eräitä sanonnallisia täsmen
nyksiä verrattuna osakeyhtiölain vastaaviin 
säännöksiin. Pääosin säännökset ja niiden pe
rustelut ovat yhdenmukaiset osakeyhtiölain 5 
luvun vaihtovelkakirjoja ja optiolainoja koske
vien pykälien kanssa. 

Päätöksenteko 190 §:ssä tarkoitetun velka
kirjalainan ottamisesta osuuskunnan kokouk
sessa edellyttäisi yksinkertaista ääntenenem
mistöä, ellei säännöissä muuta määrätä. Jos 
päätöksessä poiketaan jäsenten tai sijoitus
osuuksien omistajien etuoikeudesta, olisi nou
datettava 191 §:n 2 momentissa säädettyä pää
töksentekojärjestystä. 

195 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sijoitusosuuden omistajan asemasta osuuskun
nan sulautuessa toiseen osuuskuntaan. Osuus
kunnan jäsenen kannalta sulautuminen ei ole 
niin sanottu pakkosulautuminen. Osuuskunta
lain 158 §:n mukaan on purkautuvan osuus
kunnan jäsenellä, joka ei ole yhtynyt sulautu
mispäätökseen, oikeus sellaisin vaikutuksin 
kuin 64 §:ssä on sanottu, 30 päivän kuluessa 
kokouksen lopullisesta päätöksestä erota 
osuuskunnasta. Saman pykälän 2 momentin 
mukaan jäsen on oikeutettu saamaan heti su
lautumisen tapahduttua vastaanottavalta 
osuuskunnalta koko maksamansa osuusmak
sun takaisin. 

Vastaavasti ehdotetaan sulautuvan osuus
kunnan sijoitusosuuden omistajalle oikeutta 
saada tässä tilanteessa lunastus sijoitusosuuk
sistaan. Jotta sulautumisesta päättävän osuus
kunnan kokouksen tiedossa olisi, missä määrin 
sulautuva osuuskunta ehkä joutuu suoritta
maan lunastuksia, ehdotetaan, että lunastusta 
vaativan olisi ilmoitettava vaatimuksestaan 
osuuskunnalle viimeistään sulautumista käsit
televässä osuuskunnan kokouksessa. Vaatimus 
voitaisiin toimittaa osuuskunnalle jo ennen 
kokoustakin esimerkiksi hallitukselle osoitetul
la kirjeellä. Kokouksessakin vaatimus voitai
siin esittää suullisesti tai toimittaa sinne kirjal
lisena. 

Lunastushinta olisi sijoitusosuuden käypä 
arvo, joka saattaa olla alle osuuden nimellisar
vonkin. 



30 1989 vp. - HE n:o 42 

Pykälän 2 ja 3 momentissa ehdotetaan an
nettavaksi ohjeet lunastusmenettelyn käynnis
tämiseksi. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan 
määrää koskevat erimielisyydet olisi 4 momen
tin mukaan välimiesten ratkaistava 196 §:ssä 
säädetyssä järjestyksessä. 

19 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

Tähän uuteen lukuun sisältyvät säännökset 
vastaavat 196 §:ää lukuunottamatta voimassa 
olevan lain 18 lukuun sisältyviä säännöksiä. 
Muutoksessa on tältä osin siten kysymys vain 
pykälänumeroinuin muuttamisesta, joka on 
välttämätöntä sijoitusosuuspääomaa koskevien 
uusien säännösten lakiin ottamisen vuoksi. 

196 §. Pykälässä säädettäisiin välimiesme
nettelystä, jota olisi noudatettava ratkaistaessa 
156 b, 189 ja 195 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa 
syntyviä lunastusta taikka lunastushintaa tai 
takaisin maksettavaa määrää koskevaa riitaa. 
Ehdotettu säännös vastaa osakeyhtiölain 16 
luvun 5 §:n vastaavaa säännöstä. Ehdotettuun 
järjestelmään sisältyy mahdollisuus saattaa vä
limiesten antama ratkaisu vielä tuomioistuimen 
tutkittavaksi. 

197-205 §. Ehdotetut pykälät ovat samansi
sältöiset kuin voimassa olevan lain 164-172 §. 
Pykäliin on tehty joitakin lakiteknisiä korjauk
sia. 

1.2. Osuuspankkilaki 

51 a §. Pykälä koskee etuoikeutta uusiin si
joitusosuuksiin sijoitusosuuspääomaa korotet
taessa. Etuoikeus sijoitusosuuksien merkitse
miseen osuuspankissa määräytyisi osittain 
osuuskuntalain 177 § :n ja osittain tämän pykä
län mukaan. Sijoitusosuuspääomaa käyttöön 
otettaessa eli sijoitusosuuksia ensimmäisen ker
ran merkittäessä etuoikeus olisi vain osuuspan
kin jäsenillä eikä siitä voitaisi poiketa. Sen 
jälkeen kun sijoitusosuuspääoma on näin muo
dostettu ja se on ensimmäisen kerran rekiste
röity, etuoikeus uusien sijoitusosuuksien mer
kitsemiseen olisi vain sijoitusosuuden omistajil
la. Säännös poikkeaisi osuuskuntalain 177 § :n 
sääntelystä sikäli, että etuoikeus kuuluisi vain 
sijoitusosuuden omistajille ja että säännös olisi 
myös pakottava - osuuspankin säännöissä ei 

voitaisi määrätä etuoikeudesta toisin. Esillä 
oleva säännös merkintäetuoikeudesta koskisi 
sekä uusmerkintää että rahastoantia. 

Osuuspankille saattaa olla merkityksellistä, 
että uusmerkinnässä voidaan yksittäistapauk
sessa poiketa edellä 1 momentissa mainitusta 
etuoikeudesta. Tämänkaltainen päätös voitai
siin tehdä ainoastaan 2 momentissa mainituilla 
edellytyksillä vähintään kolmen neljäsosan 
määräenemmistöllä. Sen lisäksi, mitä edellä 
osuuskuntalain 177 §:n 3 momentin kohdalla 
on todettu, päätöksen asiallista pätevyyttä ar
vioitaessa tulisi ottaa huomioon paitsi se, ke
nen hyväksi merkintäetuoikeudesta poiketaan, 
myös se, minkä sisältöiset ovat merkintäehdot. 
Jäsenten hyväksi tapahtuvaa merkintäetuoi
keudesta poikkeamista voidaan perustella eri
tyisesti niissä tapauksissa, joissa sijoitusosuuk
sia tarjotaan osuuspankkiin sulautuneen osuus
pankin jäsenille taikka osuuspankkiin muutoin 
liittyneille uusille jäsenille. 

Pykälä koskee voimassa olevassa muodos
saan lisärahastoa. Mahdollisuudesta kerätä 
osuuspankille pääomaa lisärahastosijoituksina 
ehdotetaan luovuttavaksi. Yksikään osuus
pankki ei ole käyttänyt sanottua mahdollisuut
ta hyväkseen eikä millään osuuspankeilla siten 
ole lisärahastoa. Erityistä siirtymäsäännöstä ei 
siten tarvita luovuttaessa lisärahastojärjestel
mästä. 

51 b §. Ehdotetun osuuskuntalain 165 §:n 
mukaan sijoitusosuuden omistajalle voidaan 
sääntömääräyksellä antaa jäseniä parempi oi
keus osuuspankin voittoon. Saman säännöksen 
mukaan sijoitusosuudet palautetaan osuuspan
kin purkautuessa pääsääntöisesti ennen osuus
maksuja ja lisäosuusmaksuja. Oikeus osuus
kuntalain 120 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
omaisuuden säästöön kuuluisi sen sijaan aina 
sekä jäsenille että sijoitusosuuden omistajille. 
Esillä olevassa pykälässä ehdotetaan yleispe
rusteluissa esitettyihin syihin viitaten, että 
osuuspankissa voitaisiin sääntömääräyksin an
taa oikeus sanottuun säästöön vain sijoitus
osuuden omistajille. Koska sanotunkaltainen 
muutos merkitsee tavanomaista suurempaa 
puuttumista jäsenten oikeudelliseen asemaan, 
olisi päätös tämän kaltaisen määräyksen otta
misesta sääntöihin tehtävä vähintään kolmen 
neljäsosan määräenemmistöllä. 

51 c §. Sijoitusosuuksien omistajien keskei
siä oikeuksia ovat säännöissä määritelty oikeus 
osuuspankin voittoon ja omaisuuteen. Koska 
sijoitusosuuksien omistajalla ei olisi äänioi-
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keutta osuuskunnan kokouksessa, olisi heidän 
oikeutensa voittoon ja omaisuuteen tarpeen 
suojata lain säännöksillä. Tämän vuoksi pykä
lässä ehdotetaan säädettäväksi, että päätös 
sääntöjen muuttamisesta siten, että jo annettu
jen sijoitusosuuksien osalta rajoitetaan oikeut
ta osuuspankin voittoon tai omaisuuteen, vaa
tii kaikkien sijoitusosuuksien omistajien suos
tumuksen. Sijoitusosuuden omistajan suoja 
olisi näin osuuspankissa tässä suhteessa vah
vempi kuin tavallisissa osuuskunnissa, joissa 
sanotunlainen muutos voitaisiin toteuttaa, jos 
omistajat, joilla on vähintään puolet kaikista 
ja yli yhdeksän kymmenesosaa kokouksessa 
edustetuista sijoitusosuuksista, siihen suostu
vat. 

51 d §. Pykälän mukaan osuuspankki tai sen 
tytäryhtiö ei saisi omistaa toisen osuuspankin 
sijoitusosuuksia eikä vastiketta vastaan hank
kia tai ottaa pantiksi omia sijoitusosuuksiaan. 
Säännös ehkäisee osuuspankkien ristiinomis
tuksen, joka ei tuo osuuspankkiryhmään uutta 
omaa pääomaa ryhmän ulkopuolelta. 

51 e §. Säännös koskee sijoitusosuuspää
oman alentamista pankin tappiollisen toimin
nan seurauksena. Tällainen sijoitusosuuspää
oman alentaminen olisi osuuskuntalain mu
kaan mahdollista ja osuuskuntalain asiaa kos
keva 188 § soveltuisi tässä pykälässä ehdotetta
vin poikkeuksin myös osuuspankkeihin. Pykä
lä poikkeaa sanotusta osuuskuntalain säännök
sestä ensinnä siten, että tappion kattamiseen 
olisi ennen sijoitusosuuspääoman alentamista 
käytettävä myös osuuspankin varauksia ja toi
seksi siten, että alentamiselle olisi haettava 
valtiovarainministeriön lupa. 

51 j §. Osuuspankki voisi ottaa sääntöihinsä 
osuuskuntalain 189 §:n mukaisen määräyksen 
siitä, että osuuspankin sijoitusosuuspääomaa 
voidaan alentaa sijoitusosuuksista suoritetun 
määrän takaisin maksamiseksi niiden omistajil
le. Tämä voisi tapahtua lunastamalla sijoitus
osuuksia tai alentamalla niiden nimellisarvoa 
maksua vastaan. Tällainen sääntömääräys te
kee osuuspankille myös mahdolliseksi luopua 

kokonaan sijoitusosuusjärjestelmästä lunasta
malla sijoitusosuudet kaikilta sijoittajilta. 

Alentamismenettely poikkeaisi pykälän mu
kaan osuuskuntalaissa säädetystä järjestyksestä 
siten, että tuomioistuimen luvan ja siihen liitty
vän kuulutusmenettelyn korvaisi valtiovarain
ministeriöltä alentamiselle haettava lupa. 

90 d §. Osuuspankin yhteisömuodon muut
taminen osakeyhtiöksi ei ole tarkoituksenmu
kaista, minkä vuoksi pykälässä ehdotetaan sää
dettäväksi, että osuuskuntalain 16 a luvun 
säännöksiä ei sovelleta osuuspankkiin. 

1.3. Kaupparekisterilaki 

Kaupparekisterilain 10 §:ään, joka koskee 
osuuskunnan perusilmoituksen sisältöä, ehdo
tetaan lisättäväksi uusi 6 a kohta. Lisättävä 
säännös koskisi sellaista osuuskuntaa, joka 
ottaa käyttöön ehdotetun sijoitusosuuspää
oman. Osuuskunnan olisi tällöin ilmoitettava 
kaupparekisteriin vastaavat sijoitusosuuspää
omaa koskevat tiedot, kuin osakeyhtiön on 
kaupparekisterilain 9 §:n 6 ja 7 kohdan mu
kaan ilmoitettava rekisteriin osakepääomasta. 

2. Voimaantulo 

Ehdotetut säännökset antaisivat osuuskun
tien käyttöön uusia mahdollisuuksia pääoman 
hankinnassa sekä yritysrakenteiden kehittämi
sessä. Säännöksillä ei asetettaisi osuuskunnille 
uusia velvoitteita lukuunottamatta vararahas
ton kartuttamisvelvoitetta koskevaa 33 §:ää, 
johon sisältyvä 15 000 markan vähimmäisvaa
timus saattaa joidenkin pienten osuuskuntien 
kohdalla merkitä sääntelyn ankaroittamista. 
Säännökset voidaan kuitenkin saattaa voimaan 
heti kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

osuuskuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247 /54) 33 §, 37 §:n 1 

momentti, 69 §:n 2 momentti, 79 b §:n 1 momentti, 85 §:n 1 momentti, 88 §:n 3 momentti, 
153 §, 18 luvun nimi ja 164-172 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 33 § osittain muutettuna 29 päivänä toukokuuta 1981 annetulla lailla 
(371/81), 37 §:n 1 momentti, 79 b §:n 1 momentti, 88 §:n 3 momentti, 165 ja 169-172 § 
mainitussa 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa, 153 § osittain muutettuna 9 päivänä 
heinäkuuta 1982 annetulla lailla (546/82), 164 § 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa 
(502/88) ja 166-168 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (861/80), sekä 

lisätään 35 §:ään uusi 3 momentti, 79 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä 
toukokuuta 1981 annetussa laissa, uusi 4 momentti, lakiin uusi 152 a, 156 b ja 156 c §, uusi 16 a 
luku, uusi 173-195 § sekä uusi 19 luku seuraavasti: 

33 § 

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto, jota 
on kartutettava, kunnes se on yksi sadasosa 
taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 
15 000 markkaa. 

Säännöissä voidaan määrätä, että vararahas-

37 § 

Jos tilikauden ylijäämä ja osuuskunnan muu 
vapaa oma pääoma eivät riitä osuuskunnan 
tappion peittämiseen, saadaan siihen käyttää 
osuusmaksuja ja vararahastoa. 

to on suurempi kuin 1 momentissa on säädetty. - - - - - - - - - - - - - -

35 § 

Ylijäämänä jaettava määrä ei saa ylittää 
viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun ta
seen mukaisen ylijäämän ja osuuskunnan 
muun vapaan oman pääoman yhteismäärää 
vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla ja 
määrällä, joka lain tai sääntöjen mukaan on 
siirrettävä vararahastoon tai muutoin jätettävä 
jakamatta. 

69 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanot
tu, kauppa- ja teollisuusministeriö voi yksit
täistapauksessa antaa luvan siihen, että halli
tuksessa saa olla jäseninä ulkomaalaisia tai 
ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia, ei kui
tenkaan enempää kuin kolmannes hallituksen 
jäsenten koko luvusta. 
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79 a § 

Osuuskunnan oma pääoma on taseessa ja
oteltava sidottuun omaan pääomaan ja vapaa
seen omaan pääomaan. Sidottua omaa pää
omaa ovat osuuspääoma, lisäosuuspääoma, si
joitusosuuspääoma, vararahasto ja arvonkoro
tusrahasto. Muut rahastot ovat vapaata omaa 
pääomaa. Tilikauden ylijäämä ja ylijäämä 
edellisiltä tilikausilta ilmoitetaan erikseen va
paan oman pääoman lisäyksenä, tilikauden 
tappio ja tappio edellisiltä tilikausilta sen vä
hennyksenä. 

79 b § 
Jos käyttöomaisuuden arvoa on tilikauden 

aikana korotettu, on korotusta vastaava määrä 
merkittävä vastattaviin arvonkorotusrahas
toon. Rahastoa saadaan käyttää ainoastaan 
vararahaston kartuttamiseen sekä, jos osuus
kunnassa on sijoitusosuuspääoma, rahastoan
tiin ja 182 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
sijoitusosuuspääomaan siirtämiseen. 

85 § 
Säännöissä voidaan määrätä asetettavaksi 

hallintoneuvosto, joka valitaan osuuskunnan 
kokouksessa ja jossa on oltava vähintään kol
me jäsentä. Säännöissä voidaan myös määrätä, 
että joku tai jotkut jäsenistä, kuitenkin vähem
män kuin puolet, asetetaan muussa järjestyk
sessä. 

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 taikka jos osuuskunnalla on sijoitus
osuuspääoma, tulee vähintään yhden tilintar
kastajan olla Keskuskauppakamarin tai kaup
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka 4 
tai 5 momentissa tarkoitettu yhteisö. 

152 a § 
Mitä 151 ja 152 §:ssä on säädetty, on sovel

tuvin osin noudatettava myös sellaisessa sulau
tumisessa, jossa osuuskunnat yhtyvät perus
tamalla uuden osuuskunnan siten, että purkau
tuvien osuuskuntien jäsenet tulevat sulautumis-

5 390434K 

sopimuksessa määrätyin ehdoin vastaanotta
van osuuskunnan jäseniksi ja että purkautuvat 
osuuskunnat lakkaavat selvitysmenettelyttä 
vastaanottavan osuuskunnan saadessa omak
seen niiden varat ja joutuessa vastuuseen nii
den veloista. 

Vastaanottavan osuuskunnan perustamisessa 
sulautumissopimus korvaa perustamiskirjan. 
Sopimukseen tulee sisältyä ehdotus vastaan
ottavan osuuskunnan säännöiksi. Sopimukses
sa on myös mainittava, miten vastaanottavan 
osuuskunnan johto ja tilintarkastajat valitaan. 
Nämä valinnat on suoritettava, kun sulautu
missopimus on hyväksytty. 

153 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun pur

kautuvan osuuskunnan kokouksessa on tehty 
päätös sulautumisesta tai, jos päätöstä on moi
tittu, siitä, kun kanne on lainvoimaisesti hylät
ty, on osuuskuntien hallitusten haettava pur
kautuvan osuuskunnan kotipaikan oikeuden 
tai, 152 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa, vas
taanottavalle osuuskunnalle säännöissä määrä
tyn kotipaikan oikeuden suostumus sulautumi
seen. Hakemukseen on liitettävä kaksi jäljen
nöstä purkautuvan osuuskunnan siinä kokouk
sessa, jossa ehdotus sulautumisesta on hyväk
sytty, pidetystä pöytäkirjasta, jonka tulee sisäl
tää täydellinen ehdotus sulautumissopimuksek
si. Hakemuksen oheen on myös liitettävä pur
kautuvan osuuskunnan hallituksen allekirjoit
tama luettelo osuuskunnan tunnetuista velko
jista ilmoituksin heidän postiosoitteistaan. 

156 b § 
Jos osuuskunta omistaa enemmän kuin yh

deksän kymmenesosaa osakeyhtiön osakkeista 
ja näin omistettujen osakkeiden tuottama ääni
määrä on suurempi kuin yhdeksän kymmenes
osaa osakeyhtiön osakkeiden yhteisestä ääni
määrästä, on osuuskunnalla oikeus käypään 
hintaan lunastaa jäljellä olevat osakkeet osa
keyhtiön muilta osakkeenomistajilta. Sillä, 
jonka osakkeet voidaan lunastaa, on oikeus 
vaatia osuuskuntaa lunastamaan hänen osak
keensa. 

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää 
koskevat erimielisyydet on välimiesten ratkais
tava 196 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Jollei lunastamisesta voida sopia, osuuskun
nan tulee kirjallisesti ilmoittaa asiasta osakeyh
tiön hallitukselle, jonka tulee tuomioistuimelta 
hakea uskotun miehen määräämistä valvo-
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maan osakeyhtiön tuntemattomien osakkeen
omistajien etua riidan aikana. 

156 c § 
Lunastettavan osakkeen omistajan on luovu

tettava osakekirja lunastushintaa vastaan 
osuuskunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun 
lunastushinnasta on sovittu tai kun lunastus
hintaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. 
Jos tämä laiminlyödään, osuuskunnan tulee 
rahan, arvopaperien tai asiakirjain tallettami
sesta velan maksuna tai vapauttamiseksi muus
ta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (2811 
31) mukaisesti viivytyksettä tallettaa lunastus
hinta ulosotonhaltijan huostaan pidättämättä 
itselleen oikeutta saada talletettua takaisin. 
Jollei lunastusoikeus ole riitainen tai kun sitä 
koskeva päätös on saanut lainvoiman ilman, 
että lunastushinnasta samalla on sovittu tai 
määrätty, osuuskunnalla on oikeus saada osa
kekirja antamalla lunastushinnan maksamises
ta vakuus, jonka välimiehet ovat hyväksyneet. 
Osakkeenomistajalla on tällöin oikeus saada 
kohtuullinen korko lunastushinnalle vakuuden 
asettamisesta siihen asti, kun lunastushinta on 
lopullisesti vahvistettu. 

Osuuskunta katsotaan osakkeen omistajaksi, 
kun edellä tarkoitettu tallettaminen tai vakuu
den asettaminen on tapahtunut. Osakekirjan 
haltijalla on vain oikeus lunastushintaan kor
koineen luovuttaessaan osakekirjan asianmu
kaisella siirtomerkinnällä varustettuna. 

Jollei osakekirjaa ole luovutettu vuoden ku
luessa siitä, kun osuuskunnasta 2 momentin 
mukaan on tullut osakkeen omistaja, saadaan 
osuuskunnalle antaa osakkeesta uusi osakekir
ja. Osakekirjaan on tehtävä merkintä siitä, että 
se on annettu aikaisemman osakekirjan sijaan. 
Jos aikaisemmin annettu osakekirja tämän jäl
keen luovutetaan osuuskunnalle, on se mitätöi
tävä. 

16 a luku 

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi 

158 a § 
Osuuskunta voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. 

Päätös osakeyhtiöksi muuttamisesta on tehtävä 
63 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Päätöksessä on hyväksyttävä osakeyhtiölle 
osakeyhtiölain (734/78) mukaisesti laadittu yh
tiöjärjestys ja kullekin jäsenelle sekä lisäosuus
maksun ja sijoitusosuuden omistajalle tulevien 

osakkeiden maara. Osakeyhtiöksi muuttami
sesta päättäneessä kokouksessa on tämän jäl
keen hyväksyttyä yhtiöjärjestystä noudattaen 
toimitettava yhtiöjärjestyksen mukaan yh
tiökokoukselle kuuluvat vaalit. 

Päätöksestä laadittava pöytäkirja vastaa 
osakeyhtiön perustamiskirjaa. Pöytäkirjaan on 
liitettävä yhtiöjärjestys, minkä lisäksi siinä on 
mainittava kunkin osakkeenomistajan nimi, 
ammatti, kansalaisuus ja postiosoite sekä hä
nelle tulevien osakkeiden määrä. 

158 b § 

Jäsenellä, joka ei ole yhtynyt osakeyhtiöksi 
muuttamista koskevaan päätökseen, on oikeus 
heti erota osuuskunnasta ja saada palautetuksi 
koko suorittamaansa osuusmaksua vastaava 
määrä. Eroamisilmoitus on tehtävä osuuskun
nan hallitukselle kolmenkymmenen päivän ku
luessa muuttamista koskevasta päätöksestä. 
Tätä ennen ei osakeyhtiöksi muuttamista saa 
merkitä kaupparekisteriin, elleivät kaikki jäse
net ole suostuneet muuttamiseen. Osuusmak
sun palauttamisesta vastaa osakeyhtiö. 

158 c § 

Osakeyhtiölle valitun hallituksen on tehtävä 
kaupparekisteriin ilmoitus osuuskunnan muut
tamisesta osakeyhtiöksi, jolloin on soveltuvin 
osin noudatettava, mitä osakeyhtiön perus
tamisesta kaupparekisteriin tehtävästä ilmoi
tuksesta on säädetty. Ilmoitukseen on liitettävä 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymän tilintarkastajan todistus siitä, että 
osakeyhtiön varat riittävät velan ja osakepää
oman katteeksi. 

158 d § 

Jos osuuskunnan jäsenet ovat velkojia koh
taan lisämaksuvelvollisia, he eivät osakeyhtiök
si muuttumisen johdosta vapaudu tästä vas
tuusta, elleivät velkojat ole antaneet siihen 
suostumustaan. 

Jollei velkoja, joka todistettavasti on saanut 
kirjallisen ilmoituksen osuuskunnan muuttumi
sesta osakeyhtiöksi ja velkojan oikeudesta vas
tustaa jäsenten velkavastuusta vapautumista, 
ole kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen 
saamisesta ilmoittanut osakeyhtiölle vastusta
vansa vapautumista, hänen katsotaan siihen 
suostuneen. 
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158 e § 
Osuuskunta muuttuu osakeyhtiöksi, kun 

osakeyhtiöksi muuttaminen merkitään kauppa
rekisteriin. 

18 luku 

Sijoitusosuuspääoma 

164 § 
Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, 

että osuuskunnalla on sijoitusosuuspääoma. 
Tässä luvussa tarkoitettujen määräysten ot

tamisesta sääntöihin ja niiden muuttamisesta 
päätetään yhdessä osuuskunnan kokouksessa. 
Päätös on pätevä vain, jos sen puolesta on 
annettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestyk
seen osallistuneiden äänistä, jollei jäljempänä 
toisin säädetä. Kun sijoitusosuuspääomaa kos
kevat määräykset otetaan sääntöihin, on sään
töjen muuttamista koskeva ehdotus lisäksi saa
tettava jäsenten tietoon 56 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. 

Sijoitusosuuspääoma jakaantuu sijoitus
osuuksiin. Säännöissä on mainittava sijoitus
osuuden nimellisarvo. Sijoitusosuuksien tulee 
olla samansuuruiset. Kaikki sijoitusosuudet 
tuottavat yhtäläiset oikeudet osuuskunnassa. 

Säännöissä on mainittava sijoitusosuuspää
oman määrä taikka, milloin sitä voidaan sään
töjä muuttamatta alentaa tai korottaa, vähim
mäispääoma ja enimmäispääoma, jolloin vä
himmäispääoman on oltava vähintään yksi nel
jäsosa enimmäispääomasta. 

Sääntöjen määräys tai sen muuttaminen, 
joka edellyttää sijoitusosuuspääoman rekiste
röimistä tai rekisteröidyn sijoitusosuuspää
oman korottamista taikka alentamista, on il
moitettava rekisteröitäväksi ja rekisteröitävä 
vasta samanaikaisesti sijoitusosuuspääoman re
kisteröimisen, korottamisen tai alentamisen 
kanssa. 

165 § 
Sijoitusosuuksille maksetaan osuuskunnan 

ylijäämästä korkoa säännöissä määrätyllä ta
valla. Säännöissä voidaan määrätä, että sijoi
tusosuuksilla on parempi oikeus ylijäämään 
kuin osuusmaksuilla ja lisäosuusmaksuilla. 

Sijoitusosuudet palautetaan omistajalle 
osuuskunnan purkautuessa ennen osuusmaksu
ja ja lisäosuusmaksuja, jollei säännöissä toisin 
määrätä. Jos osuuskunnan varat eivät riitä 
täysimääräiseen sijoitusosuuksien palauttami-

seen, palautusta maksetaan sijoitusosuuksien 
lukumäärän mukaisessa suhteessa. 

Sijoitusosuuksilla on osuuskunnan purkau
tuessa oikeus 120 §:n 1 momentissa tarkoitet
tuun omaisuuden säästöön sijoitusosuuspää
oman suhteessa osuuspääomaan. Sijoitus
osuuksien omistajien keskinäinen oikeus tähän 
säästöön määräytyy sijoitusosuuksien luku
määrän mukaisessa suhteessa. 

Päätös 1 momentissa tarkoitetun sijoitus
osuuksien parempaa oikeutta koskevan mää
räyksen ottamisesta sääntöihin on pätevä vain 
jos sen hyväksymisen puolesta on osuuskunnan 
kokouksessa annettu vähintään kolme neljäs
osaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. 
Sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus on 
lisäksi saatettava jäsenten tietoon 56 §:n 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Sijoitusosuuksiin ei voida liittää lisämaksun 
tai ylimääräisen maksun suorittamista koske
vaa määräystä. 

166 § 
Ylijäämän käyttämisestä koron maksami

seen sijoitusosuuksille päättää osuuskunnan 
kokous. Kokous ei saa päättää maksettavaksi 
enempää kuin hallitus ehdottaa tai hyväksyy, 
ellei 2 momentista tai säännöistä muuta johdu. 

Jos sijoitusosuuksien omistajat, joilla on 
vähintään yksi kymmenesosa taikka säännöissä 
määrätty pienempi osa sijoitusosuuksista, var
sinaisessa osuuskunnan kokouksessa ennen yli
jäämän käyttämistä koskevan päätöksen tekoa 
sitä vaativat, on osuuskunnan kokouksen pää
tettävä maksaa korkona vähintään puolet siitä, 
mitä tilikauden ylijäämästä jää jäljelle sen 
jälkeen, kun ylijäämästä on vähennetty taseen 
osoittama edellisten tilikausien tappio siltä 
osin, kuin se ylittää vapaat rahastot ja varara
haston sekä se määrä, joka lain tai sääntöjen 
mukaan on siirrettävä vararahastoon tai muu
toin jätettävä jakamatta. Sijoitusosuuksien 
omistajat eivät kuitenkaan voi vaatia ylijäämä
nä jaettavaksi enempää kuin kymmenen pro
senttia sijoitusosuuspääomasta. 

Tämän lain 36 §:ää ja 37 §:n 2 ja 3 moment
tia ei sovelleta silloin kun ylijäämää käytetään 
koron maksamiseen jäsenen sijoitusosuudelle. 

167 § 
Päätös sääntöjen muuttamisesta siten, että 

mahdollisuutta luovuttaa jo annettuja sijoitus
osuuksia rajoitetaan 170 § :n mukaisesti tai si
ten, että osuuskunnalle annetaan jo annettujen 
sijoitusosuuksien osalta mahdollisuus alentaa 
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sijoitusosuuspääomaa 189 §:n mukaisesti, vaa
tii 164 §:n 2 momentin mukaisen päätöksen 
lisäksi kaikkien sijoitusosuuden omistajien 
suostumuksen. 

Päätös sääntöjen muuttamisesta siten, että 
jo annettujen sijoitusosuuksien osalta oikeutta 
ylijäämään tai omaisuuteen rajoitetaan, vaatii 
164 §:n 2 momentin mukaisen päätöksen lisäk
si niiden sijoitusosuuden omistajien suostu
muksen, joilla on vähintään puolet kaikista ja 
enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa ko
kouksessa edustetuista sijoitusosuuksista. 

168 § 
Sijoitusosuus ei tuota äänioikeutta. 
Sijoitusosuuden omistajalla, joka ei ole 

osuuskunnan jäsen, on oikeus osallistua osuus
kunnan kokoukseen ja käyttää siellä puheval
taa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityk
sellä taikka avustajaa käyttäen. Asiamiehen on 
esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee 
yhtä kokousta, jollei valtakirjasta muuta ilme
ne. Valtakirja voi kuitenkin olla voimassa 
enintään kolme vuotta sen antamisesta. Mitä 
52 §:ssä ja 55 §:n 2 momentissa on säädetty, 
koskee myös sijoitusosuuden omistajaa. 

Tämän lain 66 ja 81 §:ää on myös sovelletta
va päätökseen, joka on tehty sijoitusosuuden 
omistajan kustannuksella. 

Sijoitusosuuden omistajalla on samanlainen 
oikeus kuin jäsenellä nostaa 92 §:ssä tarkoitet
tu kanne. Tällöin 93 §:ää on sovellettava vas
taavasti sekä osuuskunnan jäseneen että sijoi
tusosuuden omistajaan. 

Sijoitusosuuden omistajalla, joka ei ole 
osuuskunnan jäsen, on oikeus nostaa 123 §:ssä 
tarkoitettu kanne. 

169 § 
Sijoitusosuusluetteloon merkitylle sijoituso

suuden omistajalle on annettava nimetylle hen
kilölle asetettu sijoitusosuuskirja. Sijoitus
osuuskirja voi koskea useita sijoitusosuuksia. 
Sijoitusosuuskirjaa ei saa antaa ennen kuin 
sijoitusosuuspääoma tai sen korottaminen on 
rekisteröity ja täysi maksu sijoitusosuudesta on 
suoritettu. 

Sijoitusosuuskirjassa on mainittava osuus
kunnan toiminimi, sijoitusosuuskirjan järjes
tysnumero ja sijoitusosuuden nimellisarvo sekä 
sijoitusosuuskirjan sisältämien sijoitusosuuk
sien lukumäärä. Sijoitusosuuskirjan tulee olla 
päivätty ja hallituksen tai hallituksen siihen 
valtuuttaman henkilön allekirjoittama. Sijoi-

tusosuuskirja saadaan allekirjoittaa painamalla 
tai muulla siihen verrattavalla tavalla. 

Sijoitusosuuden omistajan pyynnöstä halli
tuksen tulee kohtuullista maksua vastaan toi
mittaa sijoitusosuuskirjan jakaminen taikka si
j oitusosuuskirj o j en yhdistäminen. 

Ennen sijoitusosuuskirjan antamista osuus
kunta voi antaa nimetylle henkilölle asetetun 
väliaikaistodistuksen, joka koskee oikeutta yh
teen tai useampaan sijoitusosuuteen ja joka 
sisältää ehdon sijoitusosuuskirjan antamisesta 
ainoastaan väliaikaistodistuksen palauttamista 
vastaan. Todistukseen on pyynnöstä tehtävä 
merkintä sijoitusosuudesta suoritetuista mak
suista. 

170 § 
Sijoitusosuus voidaan rajoituksitta luovuttaa 

ja hankkia, jollei säännöissä toisin määrätä. 
Säännöissä oleva rajoitus on merkittävä sijoi
tusosuuskirjaan tai väliaikaistodistukseen. 
Määräyksen vastainen luovutus tai hankinta on 
osuuskuntaa kohtaan tehoton. Tämä ei kuiten
kaan koske perintönä tai avio-oikeuden taikka 
testamentin perusteella saatua sijoitusosuutta. 

Sen jälkeen kun sijoitusosuuksien antamises
ta on tehty päätös, voidaan erikseen luovuttaa 
oikeus uusien sijoitusosuuksien merkitsemi
seen. 

Osuuskunta ei saa vastiketta vastaan hank
kia tai ottaa pantiksi omia sijoitusosuuksiaan. 

171 § 
Milloin sijoitusosuuskirja tai väliaikaistodis

tus luovutetaan tai pantataan, on vastaavasti 
sovellettava, mitä velkakirjalain (622/47) 13, 
14 ja 22 §:ssä on säädetty juoksevista velkakir
joista. Näitä säännöksiä sovellettaessa on se, 
jolla sijoitusosuuskirja tai väliaikaistodistus on 
hallussaan ja joka asiakirjaan osuuskunnan 
toimesta tehdyn merkinnän mukaan on omista
jana merkitty sijoitusosuusluetteloon, rinnas
tettava siihen, jolla velkakirjalain 13 §:n 2 
momentin mukaan edellytetään olevan velka
kirjan osoittama oikeus. 

Mitä velkakirjalain 13, 14 ja 22 §:ssä on 
säädetty haltijavelkakirjoista, on vastaavasti 
sovellettava optiotodistukseen ja 178 § :ssä tar
koitettuun todistukseen. 

172 § 
Osuuskunnan hallituksen on pidettävä luet

teloa osuuskunnan kaikista sijoitusosuuksista 
(sijoitusosuusluettelo). Luetteloon merkitään 
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sijoitusosuuskirjat numerojärjestyksessä, nii
den antamispäivä sekä omistajan nimi, ammat
ti, kansalaisuus ja postiosoite sekä kunkin 
sijoitusosuuskirjan sisältämien sijoitusosuuk
sien lukumäärä. 

Sijoitusosuuksien omistajista on pidettävä 
aakkosellista luetteloa (sijoitusosuusomistaja
luettelo), jonka tulee sisältää 1 momentissa 
mainitut henkilötiedot sekä ilmoitus kunkin 
omistamien sijoitusosuuksien lukumäärästä. 

Sijoitusosuus- ja sijoitusosuusomistajaluette
lo voidaan pitää luotettavan irtolehti- ja kortti
järjestelmän muodossa ja ne voidaan laatia 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai 
muulla tähän verrattavalla tavalla. 

Sijoitusosuusluettelo ja sijoitusosuusomista
jaluettelo on pidettävä osuuskunnan pääkont
torissa jokaisen nähtävänä. Jokaisella on kor
vattuaan osuuskunnan kulut oikeus saada jäl
jennös luettelosta tai sen osasta. 

173 § 
Sijoitusosuuden saajan osuuskunnalle il

moittama saanto, josta on esitetty luotettava 
selvitys samoin kuin selvitys säädetyn leimave
ron suorittamisesta, sekä muu luetteloon mer
kittävä osuuskunnalle ilmoitettu muutos on 
viivytyksettä merkittävä luetteloon. Merkintä 
on päivättävä. 

Jos sijoitusosuuden viimeinen luovutus on 
merkitty sijoitusosuuskirjaan tai väliaikaisto
distukseen avoimella siirrolla, on sijoitusosuus
kirjaan ja väliaikaistodistukseen pantava uu
den omistajan nimi ennen kuin saanto merki
tään luetteloihin. Osuuskunnalle esitettyyn si
joitusosuuskirjaan tai väliaikaistodistukseen on 
pantava todistus merkitsemisestä ja sen päivä
määrästä. 

174 § 
Sijoitusosuuden saajalla ei ole oikeutta käyt

tää sen omistajalle osuuskunnassa kuuluvia 
oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty sijoi
tusosuusluetteloon tai hän on osuuskunnalle 
ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityk
sen. 

Osuuskunnan on pyynnöstä merkittävä sijoi
tusosuusluetteloon jokainen, joka asiakirjalla 
osoittaa hänellä olevan panttauksen, toimeksi
annon tai muun seikan nojalla oikeus osuus
kunnasta jaettaviin varoihin tai uusiin sijoitus
osuuksiin sijoitusosuuspääomaa korotettaessa. 
Merkintä on poistettava, kun oikeuden näyte
tään lakanneen. 

Oikeus saada sijoitusosuuden nojalla osuus
kunnasta jaettavia varoja on vain sillä, joka on 
saanut omistusoikeuden sijoitusosuuteen tai 
merkitty 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
sijoitusosuusluetteloon ennen kuin varojen ja
kamisesta on tehty päätös. 

Oikeus merkitä uusia sijoitusosuuksia on 
vain sillä, joka on saanut omistusoikeuden 
sijoitusosuuteen tai hyväksytty jäseneksi taikka 
merkitty 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
sijoitusosuusluetteloon ennen kuin sijoitus
osuuspääoman korottamisesta on tehty päätös. 
Merkintäoikeus on myös sillä, jolle oikeus on 
luovutettu mainitun päätöksen jälkeen, jos sen 
on luovuttanut edellä mainittu sijoitusosuuden 
omistaja, jäsen tai oikeudenhaltija. 

Osuuskunnan suorittama varojen maksu 
sekä sijoitusosuuskirjan tai 178 § :ssä mainitun 
todistuksen antaminen on pätevä, jos se on 
tehty 2 tai 3 momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekoajankohtana sijoitusosuusluetteloon mer
kitylle omistajalle tai oikeudenhaltijalle taikka 
jäseneksi hyväksytylle paitsi, jos osuuskunta 
tiesi tai sen olisi pitänyt tietää suorituksen 
tapahtuvan väärälle henkilölle. 

Jos useat omistavat sijoitusosuuden, he voi
vat käyttää omistajalle osuuskunnassa kuulu
via oikeuksia vain yhteisen edustajan kautta. 

175 § 
Jos osuuskunta sijoitusosuuden lunastami

sen johdosta tai osuuskuntaa purettaessa suo
rittaa maksun sijoitusosuuden omistajalle, on 
sijoitusosuuskirjaan viivytyksettä tehtävä siitä 
merkintä. Samoin on sijoitusosuuskirjaan teh
tävä merkintä, milloin se on mitätöity tai sen 
nimellisarvoa on alennettu maksua suoritta
matta. 

Jos sijoitusosuuskirja kuolettamisen yhtey
dessä on annettu toisen sijaan, on sijoitus
osuuskirjassa siitä mainittava. 

Jos sijoitusosuuskirja tämän lain mukaan on 
varustettava merkinnällä tai jos se on osuus
kunnan kokouksen sijoitusosuuksien jakoa 
koskevan päätöksen perusteella vaihdettava 
kahteen tai useampaan sijoitusosuuskirjaan, 
osuuskunta voi pidättää sille tulevan koron, 
kunnes sijoitusosuuskirja on sanottua tarkoi
tusta varten esitetty. 

176 § 
Sen jälkeen kun osuuskunnan kokouksessa 

sääntöihin on päätetty ottaa 164 §:ssä tarkoi
tettu määräys ja sijoitusosuuksien antamisesta 
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on tehty päätös, sijoitusosuuspääoma voidaan 
suorittaa merkitsemällä maksullisia sijoitus
osuuksia (merkintä) taikka antamalla sijoitus
osuuksia maksutta (rahastoant1). 

Sijoitusosuuspääomaa voidaan korottaa 
merkitsemällä maksullisia sijoitusosuuksia tai 
korottamalla sijoitusosuuksien nimellisarvoa 
maksua vastaan (uusmerkintä) taikka antamal
la sijoitusosuuksia tai korottamalla sijoitus
osuuksien nimellisarvoa maksutta (rahastoan
tl). 

Korottamisesta päättää osuuskunnan kokous 
61 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, mikäli ko
rottaminen tapahtuu säännöissä määrättyjen 
vähimmäispääoman ja enimmäispääoman ra
joissa eikä sijoitusosuuksien nimellisarvoa 
muuteta. Muussa tapauksessa korottamisesta 
on päätettävä 164 §:ssä säädetyssä järjestykses
sä. 

Rahastoantia koskeva päätös on pätevä 
vain, jos sen puolesta on annettu vähintään 
kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden 
äänistä. 

177 § 
Kun sijoitusosuuksien antamisesta tehdään 

päätös, on osuuskunnan jäsenillä etuoikeus 
sijoitusosuoksiin osuusmaksujensa lukumäärän 
mukaisessa suhteessa. 

Sijoitusosuuspääomaa korotettaessa osuus
kunnan jäsenillä ja sijoitusosuuksien omistajil
la on osuuspääoman suhteessa sijoitusosuus
pääomaan etuoikeus uusiin sijoitusosuuksiin. 
Jäsenten keskinäinen etuoikeus määräytyy 
osuusmaksujen lukumäärän mukaisessa suh
teessa ja sijoitusosuuden omistajien keskinäi
nen etuoikeus sijoitusosuuksien lukumäärän 
mukaisessa mukaisessa suhteessa. Säännöissä 
voidaan määrätä, että uusmerkinnässä, lu
kuunottamatta 182 §:n 2 momentissa tarkoitet
tua tapausta, vain sijoitusosuuden omistajilla 
on etuoikeus uusiin sijoitusosuuksiin. 

Merkinnässä tai uusmerkinnässä, lukuunot
tamatta 182 §:n 2 momentissa tarkoitettua ta
pausta, osuuskunnan kokous voi poiketa 1 ja 2 
momentissa säädetystä etuoikeudesta. Päätös 
on pätevä vain, mikäli etuoikeudesta poikkea
miselle on osuuskunnan edun mukainen perus
teltu syy tai poikkeaminen tapahtuu osuuskun
nan jäsenten hyväksi ja mikäli sen hyväksymi
sen puolesta on annettu vähintään kolme nel
jäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. 

178 § 
Osuuskunnan jäsenellä, sijoitusosuuden 

omistajana ja 174 §:n 2 momentissa tarkoite-

tulla oikeudenhaltijalla on oikeus saada jokais
ta merkintäoikeuttaan kohti 169 §:n 2 momen
tissa säädetyllä tavalla allekirjoitettu todistus. 
Todistuksesta tulee ilmetä, kuinka monta sel
laista todistusta on luovutettava uusia sijoitus
osuuksia merkittäessä tai sijoitusosuuskirjoja 
rahastoanoin yhteydessä vastaanotettaessa. 

Kun 1 momentissa tarkoitettu todistus anne
taan tai kun sijoitusosuus merkitään tai sijoi
tusosuuskirja rahastoanoin yhteydessä anne
taan todistusta käyttämättä, on sijoitusosuus
kirjaan tai jäsenluetteloon tehtävä merkintä 
siitä, että etuoikeutta on käytetty. 

179 § 
Osuuskunnan hallituksen ehdotus sijoitus

osuuksien antamisesta tai sijoitusosuuspää
oman korottamisesta on pidettävä osuuskun
nan pääkonttorissa jäsenten ja sijoitusosuuk
sien omistajien nähtävänä vähintään viikon 
ajan ennen osuuskunnan kokousta ja viivytyk
settä lähetettävä jäsenelle tai sijoitusosuuden 
omistajalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava 
nähtäväksi osuuskunnan kokouksessa. Ehdo
tukseen on liitettävä, jollei kokouksessa käsi
tellä tilinpäätöstä, seuraavat asiakirjat: 

1) jäljennökset viimeistä tilinpäätöstä koske
vista asiakirjoista varustettuna merkinnäin yli
jäämää tai tappiota koskevasta osuuskunnan 
kokouksen päätöksestä; 

2) hallituksen selostus tilinpäätöksen anta
misen jälkeen sattuneista osuuskunnan ase
maan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista; 
sekä 

3) tilintarkastajien ja, jos osuuskunnalla on 
hallintoneuvosto, tämän lausunto selostukses
ta. 

Kokouskutsussa on mainittava osuuskunnan 
jäsenille, sijoitusosuuden omistajille tai muille 
ehdotetusta etuoikeudesta sijoitusosuuksiin 
sekä miten on meneteltävä etuoikeutta käytet
täessä. Jos 177 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesta 
jäsenen tai sijoitusosuuden omistajan etuoikeu
desta ehdotetaan poikettavaksi, on poikkea
misen syyt mainittava päätösehdotuksessa. 

180 § 
Merkintää tai uusmerkintää koskevassa pää

töksessä on mainittava: 
1) sijoitusosuuspääoman määrä tai määrä, 

jolla sijoitusosuuspääomaa korotetaan, taikka 
vastaavat vähimmäis- ja enimmäismäärät; 

2) osuuskunnan jäsenelle tai sijoitusosuuden 
omistajalle tuleva etuoikeus sijoitusosuuksien 
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merkintään taikka kenellä muutoin on oikeus 
merkitä sijoitusosuuksia; 

3) merkintäaika sekä se lyhyempi aika, vä
hintään kuukausi merkintäajan alkamisesta, 
jonka kuluessa jäsen ja sijoitusosuuden omis
taja voi käyttää etuoikeuttaan; 

4) sijoitusosuuden nimellisarvo ja sijoitus
osuudesta maksettava määrä; 

5) aika, jonka kuluessa sijoitusosuudet on 
maksettava; sekä 

6) peruste, jonka mukaan tarjotaan merkit
täviksi ne sijoitusosuudet, joiden osalta etuoi
keutta ei ole merkintäajassa käytetty ja perus
te, jonka rimkaan ylimerkinnän tapahtuessa 
annetaan ne sijoitusosuudet, joita ei ole mer
kitty etuoikeuksin, jollei hallitukselle anneta 
oikeutta päättää näistä seikoista. 

Jos sijoitusosuuksien antamista tai sijoitus
osuuspääoman korottamista koskeva päätös 
sisällöltään poikkeaa siitä, mitä kokouskutsus
sa on mainittu, on osuuskunnan jäsenelle tai 
sijoitusosuuden omistajalle, jolla on päätöksen 
mukaan etuoikeus sijoitusosuuksien merkin
tään, viivytyksettä ilmoitettava päätöksestä sil
lä tavoin kuin muut tiedonannot sääntöjen 
mukaan toimitetaan osuuskunnan jäsenille. Sa
malla on ilmoitettava, kuinka jäsenen tai sijoi
tusosuuden omistajan on meneteltävä, jos hän 
haluaa käyttää etuoikeuttaan. Merkintäaika ei 
ala kulua, ennen kuin ilmoittaminen on tapah
tunut. 

181 § 
Sijoitusosuuksien merkintä on tehtävä mer

kintälistaan, joka sisältää sijoitusosuuksien an
tamista tai sijoitusosuuspääoman korottamista 
koskevan päätöksen. Jäljennökset osuuskun
nan säännöistä sekä 179 §:n 1 momentin mu
kaan nähtäviksi asetetuista asiakirjoista on lii
tettävä merkintälistaan tai pidettävä merkitsi
jäiden nähtävinä listassa mainitussa paikassa. 

182 § 
Sijoitusosuudesta maksettava maara ei saa 

olla sijoitusosuuden nimellisarvoa pienempi. 
Maksu on suoritettava rahana. 

Sijoitusosuuksia annettaessa tai sijoitus
osuuspääomaa korotettaessa saadaan sijoitus
osuudet kuitenkin merkitä nimellisarvoa alem
paan arvoon, jos sijoitusosuuspääomaan siirre
tään vapaasta omasta pääomasta, vararahas
tosta tai arvonkorotusrahastosta uusien sijoi
tusosuuksien yhteenlasketun nimellisarvon ja 
sijoitusosuuksista maksettavan määrän erotus. 

Milloin erotus on enemmän kuin neljäsosa 
uusien sijoitusosuuksien yhteenlasketusta ni
mellisarvosta, on päätös pätevä vain, jos sen 
hyväksymisen puolesta on annettu vähintään 
yhdeksän kymmenesosaa äänestykseen osallis
tuneiden äänistä. Milloin erotus on vähemmän 
kuin yksi neljäsosa, on noudatettava 176 § :n 4 
momenttia. 

Sijoitusosuuksista saatu nimellisarvon ylittä
vä määrä on siirrettävä vararahastoon. 

183 § 
Jollei sijoitusosuudesta maksettavaa määrää 

suoriteta ajoissa ja viimeistään kuukauden ku
luessa hallituksen antamasta maksukehotukses
ta, hallitus voi julistaa sijoitusosuuden menete
tyksi. Maksukehotus, josta tulee ilmetä laimin
lyönnin seuraamus, on lähetettävä maksuvel
volliselle, milloin tämän osoite on osuuskun
nan tiedossa. Muussa tapauksessa kehotus on 
julkaistava osuuskunnan kotipaikalla leviäväs
sä sanomalehdessä. 

Hallitus voi antaa menetetyksi julistetun si
joitusosuuden maksuvelvollisuuksineen jolle
kin toiselle tai, jos sijoitusosuuspääomaa tai 
sen korottamista ei ole rekisteröity, mitätöidä 
sen. 

Jos sijoitusosuus julistetaan menetetyksi ja 
uudeltakaan merkitsijäitä ei saada täyttä mak
sua, sijoitusosuuden ensimmäisen merkitsijän 
on suoritettava osuuskunnalle korvaukseksi 
kymmenesosa sijoitusosuuden täydestä mak
susta. 

184 § 
Jollei sijoitusosuuksien antamista tai SIJOI

tusosuuspääoman korottamista koskevan pää
töksen mukaista vähimmäismäärää sijoitus
osuuksia ole merkintäajan kuluessa merkitty, 
on päätös rauennut. Niin ikään raukeaa sellai
nen sääntöjen muutosta koskeva päätös, joka 
on tehty edellytyksin, että sijoitusosuuspääoma 
suoritetaan tai sitä korotetaan. Merkityistä si
joitusosuuksista maksettu määrä on tällöin heti 
palautettava. 

Sijoitusosuuspääoma tai sen korottaminen 
on ilmoitettava rekisteröitäväksi vuoden ku
luessa sitä koskevasta päätöksestä. Rekisteröi
misen edellytyksenä on, että sijoitusosuuspää
oma on sitä koskevan päätöksen mukainen ja 
että sijoitusosuuspääomasta tai sen korotukses
ta on maksettu vähintään puolet. Korotusta ei 
kuitenkaan saa rekisteröidä, ennen kuin täysi 
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maksu aikaisemmin annetuista sijoitusosuuk
sista on rekisteröity suoritetuksi. 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä osuus
kunnan hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus 
siitä, että rekisteröitävästä sijoitusosuuspää
omasta tai sen korotuksesta maksettu määrä 
on osuuskunnan hallussa. Ilmoitukseen on 
myös liitettävä osuuskunnan tilintarkastajien 
todistus siitä, että maksua koskevia 2 momen
tin säännöksiä on noudatettu. 

Merkitystä sijoitusosuudesta maksettava 
määrä on kokonaan suoritettava vuoden ku
luessa 2 momentin mukaisesta rekisteröimises
tä. Osuuskunnan on kuukauden kuluessa mai
nitun ajan päättymisestä ilmoitettava rekiste
röitäväksi, kuinka monesta rekisteröityyn mää
rään sisältyvästä sijoitusosuudesta on maksettu 
täysi määrä. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettä
vä osuuskunnan hallituksen kaikkien jäsenten 
vakuutus ja tilintarkastajien todistus siitä, että 
sijoitusosuuksista maksettu määrä on osuus
kunnan hallussa. Jollei kaikkia sijoitusosuuk
sia ole täysin maksettu, rekisteriviranomaisen 
tulee osuuskuntaa kuultuaan rekisteröidä sijoi
tusosuuspääoma alennetuksi maksamattomien 
sijoitusosuuksien yhteenlasketulla nimellisar
volla sekä tarvittaessa rekisteröidä myös vas
taava sääntöjen muutos. Mainitut sijoitusosuu
det tulevat mitättömiksi, kun sijoitusosuuspää
oman alentaminen on rekisteröity. 

185 § 
Jollei ilmoitusta sijoitusosuuspääoman suo

rittamisesta tai sen korottamisesta ole tehty 
vuoden kuluessa sitä koskevasta päätöksestä 
taikka, jos rekisteröiminen on evätty, on nou
datettava mitä 184 §:n 1 momentissa on sanot
tu. 

Sijoitusosuuspääoma katsotaan suoritetuksi 
tai korotetuksi kun rekisteröiminen on toimi
tettu. 

Sijoitusosuudet tuottavat oikeuden ylijää
mään ja muun oikeuden osuuskunnassa siitä 
päivästä, jona sijoitusosuuspääoma tai sen ko
rottaminen rekisteröidään, jollei sijoitusosuuk
sien antamista tai sijoitusosuuspääoman korot
tamista koskevassa päätöksessä toisin määrätä. 
Tämä oikeus alkaa kuitenkin viimeistään vuo
den kuluttua rekisteröimisestä. 

186 § 
Rahastoanti voidaan suorittaa käyttämällä 

hyväksi jaettavissa olevaa vapaata omaa pää
omaa, arvonkorotusrahastoa tai vararahastoa. 

Rahastoantia koskevassa päätöksessä on 
mainittava se määrä, joka 1 momentin mukai
sesti siirretään sijoitusosuuspääomaksi sekä 
uusien sijoitusosuuksien lukumäärä tai, milloin 
sijoitusosuuksien nimellisarvoa korotetaan, si
joitusosuuksien uusi nimellisarvo. 

Rahastoantia koskeva päätös on viivytykset
tä ilmoitettava rekisteröitäväksi. Ilmoitukseen 
on sovellettava, mitä 184 §ssä on säädetty. 

187 § 
Jos se, jolla rahastoanoin perusteella on 

oikeus saada uusi sijoitusosuuskirja, ei ole 
viiden vuoden kuluessa päätöksen rekisteröimi
sestä vaatinut sijoitusosuuskirjaansa, osuus
kunta voi kehottaa häntä ottamaan sijoitus
osuuskirjan vastaan uhalla, että hän muuten 
menettää sen. Kehotus on lähetettävä hänelle, 
jos hänen nimensä ja osoitteensa on osuuskun
nan tiedossa, sekä julkaistava osuuskunnan 
kotipaikalla leviävässä sanomalehdessä. Jollei 
hän ilmoittaudu vuoden kuluessa kehotukses
ta, voidaan uusi sijoitusosuuskirja myydä hä
nen lukuunsa julkisella huutokaupalla tai arvo
paperipörssin välityksellä. Myynnin tapahdut
tua hänellä on oikeus vain myynnistä kertynei
siin varoihin, sen jälkeen kun niistä on vähen
netty kehotuksesta ja myymisestä aiheutuneet 
kulut. Jos varoja ei ole nostettu neljän vuoden 
kuluessa myynnistä, ne siirtyvät osuuskunnal
le. 

188 § 
Osuuskunnan kokous voi päättää sijoitus

osuuspääoman alentamisesta sellaisen vahviste
tun taseen mukaisen tappion peittämiseen, jo
hon vapaa oma pääoma, osuuspääoma ja vara
rahasto eivät riitä. Alentamispäätöksen osalta 
on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 
179 §:n 1 momentissa on säädetty. Päätöksessä 
on mainittava se määrä, jolla sijoitusosuuspää
omaa alennetaan (alentamismäärä). 

Sijoitusosuuspääoman alentaminen toteute
taan alentamalla sijoitusosuuksien nimellisar
voa tai mitätöimällä sijoitusosuudeL Sääntöjä 
on vastaavasti muutettava. 

Sijoitusosuuspääoman alentamisesta on nel
jän kuukauden kuluessa tehtävä ilmoitus rekis
teröimistä varten. Sijoitusosuuspääoma katso
taan alennetuksi, kun rekisteröiminen on toi
mitettu. Rekisteröimistä seuraavan kolmen 
vuoden aikana saadaan päättää koron maksa
misesta sijoitusosuuksille vain, jos sijoitus-
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osuuspääomaa on korotettu vähintään alenta
mismäärällä. 

Jollei rekisteröimisilmoitusta ole tehty sääde
tyssä ajassa tai jos rekisteröiminen on evätty, 
päätös raukeaa. Niin ikään raukeaa myös sel
lainen sääntöjen muutosta koskeva päätös, 
joka on tehty edellytyksin, että sijoitusosuus
pääomaa alennetaan. 

189 § 
Säännöissä voidaan määrätä, että sijoituso

suuspääomaa voidaan alentaa sijoitusosuuksis
ta suoritetun määrän takaisin maksamiseksi 
niiden omistajille. Päätös alentamisesta on teh
tävä osuuskunnan kokouksessa 164 §:n 2 mo
mentissa säädetyssä järjestyksessä ja noudat
taen soveltuvin osin, mitä 179 §: n 1 momentis
sa on säädetty. Alentamista koskeva ehdotus 
on lisäksi saatettava jäsenten tietoon 56 §:n 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla. Alentaminen 
on toteutettava joko alentamalla sijoitusosuuk
sien nimellisarvoa tai lunastamalla ne käypään 
hintaan. Takaisin maksettavaa määrää koske
vat riidat on välimiesten ratkaistava 196 §:ssä 
säädetyssä järjestyksessä. 

Päätöksessä on mainittava alentamismäärä. 
Jos osuuskunnan varoista on alentamisen yh
teydessä jaettava alentamismäärää suurempi 
määrä, on myös tämä suurempi määrä mainit
tava päätöksessä. Alentamispäätös voidaan 
tehdä ainoastaan hallituksen ehdotuksen tai 
suostumuksen mukaisesti ja vain sellaiseen 
määrään, että alentamisen jälkeen osuuskun
nalle jää täysi kate alennetulle sijoitusosuus
pääomalle ja muulle sidotulle omalle pääomal
le laskettuna viimeksi kuluneelta tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella. 

Alentamispäätöstä ei saa panna täytäntöön 
ilman tuomioistuimen lupaa. Tuomioistuimen 
lupaa on haettava kahden kuukauden kuluessa 
alentamispäätöksen tekemisestä uhalla, että 
päätös muuten raukeaa. Hakemukseen on lii
tettävä luettelo osuuskunnan tunnetuista velko
jista ja heidän postiosoitteistaan. Tuomiois
tuimen tulee antaa kuulutus osuuskunnan tun
netuille ja tuntemattamille velkojille kehottaen 
sitä, joka haluaa vastustaa hakemusta, ilmoit
tamaan siitä kirjallisesti tuomioistuimelle vii
meistään kuukautta ennen paikalletulopäivää 
uhalla, että hänen muussa tapauksessa katso
taan suostuneen hakemukseen. Kuulutus on 
pantava tuomioistuimen ilmoitustaululle neljä 
kuukautta ennen paikalletulopäivää sekä jul
kaistava tuomioistuimen toimesta virallisessa 
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lehdessä kaksi kertaa, ensimmäisen kerran vii
meistään kolme kuukautta ja toisen kerran 
viimeistään kahta kuukautta ennen paikalletu
lopäivää. Hakemuksesta on tuomioistuimen 
toimesta erikseen annettava tieto lääninhalli
tukselle ja kaikille tunnetuille velkojille. 

Hakemukseen on suostuttava, jollei kukaan 
velkojista sitä vastusta tai jos paikalletulopäi
vänä osoitetaan, että hakemusta vastustaneet 
velkojat ovat saaneet täyden maksun saamisis
taan tai että heidän saamisistaan on asetettu 
tuomioistuimen hyväksymä vakuus. 

Tuomioistuimen luvasta on kahden kuukau
den kuluessa siitä, kun sitä koskeva päätös on 
saanut lainvoiman, osuuskunnan tehtävä il
moitus rekisteröimistä varten. Kun rekisteröi
minen on toimitettu, katsotaan sijoitusosuus
pääoma alennetuksi. 

Jollei 5 momentissa tarkoitettua rekisteri
ilmoitusta ole tehty säädetyssä ajassa, tai jos 
tuomioistuin on hylännyt lupahakemuksen, on 
alentamispäätös rauennut. Näissä tapauksissa 
raukeaa myös sellainen sääntöjen muutosta 
koskeva päätös, joka on tehty edellytyksin, 
että sijoitusosuuspääomaa alennetaan. 

190 § 
Osuuskunnan kokous voi päättää velkakirja

lainan ottamisesta ehdoin, että lainan antajilla 
on oikeus vaihtaa velkakirjansa kokonaan tai 
osittain osuuskunnan sijoitusosuuksiin (vaihto
ve/kakirjat) taikka oikeus merkitä maksullisia 
uusia sijoitusosuuksia (optiolaina). Viimeksi 
mainitussa tapauksessa voidaan määrätä, että 
lainan antajat saavat 169 §:n 2 momentissa 
säädetyllä tavalla allekirjoitetun erityisen todis
tuksen, joka sisältää merkinnän ehdot sekä 
määräyksen siitä, että todistus on luovutettava 
osuuskunnalle sijoitusosuuksia merkittäessä 
( optiotodistus). 

Mikäli laina lasketaan liikkeeseen obligaatio
ja debentuurilainoista sekä muista joukkovel
kakirjalainoista annetussa laissa (553/69) tar
koitettuina joukkovelkakirjoina, on tämän lain 
säännösten lisäksi noudatettava, mitä sanotus
sa laissa on säädetty. 

191 § 
Lainan ottamista koskevassa päätöksessä on 

mainittava lainan määrä tai enimmäismäärä, 
velkakirjojen vaihdon tai sijoitusosuuksien 
merkinnän aika ja ehdot sekä velkakirjojen 
omistajien tai optiotodistusten haltijoiden oi
keudet siinä tapauksessa, että sijoitusosuuspää-



42 1989 vp. - HE n:o 42 

omaa ennen velkakirjojen vaihtoa tai sijoitus
osuuksien merkintää korotetaan tai alennetaan 
taikka uusi vaihtovelkakirja- tai optiolaina las
ketaan liikkeeseen taikka osuuskunta puretaan 
tai lakkaa sulautumisen kautta. Muutkin laina
ehdot on mainittava päätöksessä, jollei niistä 
määräämistä jätetä hallituksen tehtäväksi. 

Mitä 177-180 § :ssä on säädetty, on soveltu
vin osin noudatettava jäsenten tai sijoitus
osuuksien omistajien etuoikeuteen lainaa mer
kittäessä, lainojen ottamista koskevan ehdo
tuksen esittämiseen, osuuskunnan kokouksen 
päätökseen ja jäsenille tai sijoitusosuuden 
omistajille annettavaan ilmoitukseen. 

Velkakirjojen vaihtamisen ehtoja ei saa mää
rätä sellaisiksi, että velkakirjoista maksettava 
määrä on pienempi kuin niiden sijoitusosuuk
sien yhteinen nimellisarvo, joihin velkakirjat 
voidaan vaihtaa, paitsi milloin erotus katetaan 
vaihdon yhteydessä suoritettavalla maksulla. 

192 § 
Optiolainan ehtojen mukainen uusien SIJOI

tusosuuksien merkintä on tehtävä merkintälis
taan, joka sisältää lainan ottamista koskevan 
osuuskunnan kokouksen päätöksen. Jäljen
nökset säännöistä ja viimeistä tilinpäätöstä 
koskevista asiakirjoista varustettuna merkin
nöin ylijäämää tai tappiota koskevasta osuus
kunnan kokouksen päätöksestä tulee olla liitet
tyinä merkintälistaan tai on pidettävä merkitsi
jöiden nähtävinä listassa mainitussa paikassa. 

Mitä 182 ja 183 §:ssä on säädetty, on vastaa
vasti sovellettava sijoitusosuuksien maksami
seen. 

193 § 
Lainan merkintäajan päätyttyä osuuskunnan 

tulee viivytyksettä ilmoittaa rekisteröimistä 
varten merkityn lainan määrä sekä määrä, 
jolla sijoitusosuuspääomaa voidaan velkakirjo
ja vaihtamalla tai uusmerkinnällä korottaa, 
sekä aika, jonka kuluessa velkakirjojen vaihto 
tai sijoitusosuuksien merkintä voi tapahtua. 

Vaihdolle tai sijoitusosuuksien merkinnälle 
määrätyn ajan päätyttyä on viivytyksettä il
moitettava rekisteröimistä varten, kuinka mon
ta sijoitusosuutta on annettu velkakirjoja vas
taan tai merkitty optiolainan ehtojen mukaises
ti. Milloin vaihtoaika tai sijoitusosuuksien 
merkintäaika on pitempi kuin yksi vuosi, on 
ilmoitus tehtävä viivytyksettä sellaisen tilikau
den päättymisen jälkeen, jonka aikana velka-

kirjoja on vaihdettu tai sijoitusosuuksia on 
merkitty. 

Rekisteröimisen edellytyksenä on velkakirjo
jen vaihtamisen osalta, että osuuskunta on 
saanut vähintään ilmoitettujen sijoitusosmik
sien yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavan 
määrän, ja uusmerkinnän osalta, että uusista 
sijoitusosuuksista on maksettu täysi määrä. 
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä osuuskun
nan hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus 
siitä, että rekisteröitävästä korotuksesta mak
settu määrä on osuuskunnan hallussa. Ilmoi
tukseen on myös liitettävä osuuskunnan tilin
tarkastajien todistus siitä, että edellä olevia 
maksuja koskevia säännöksiä on noudatettu. 

Sijoitusosuuspääoma katsotaan korotetuksi 
ilmoitettujen sijoitusosuuksien yhteenlasketulla 
nimellisarvolla, kun rekisteröiminen on toimi
tettu. 

194 § 
Sijoitusosuuskirjaa ei saa antaa ennen kuin 

193 §:n 4 momentin mukainen rekisteröiminen 
on toimitettu. 

Uudet sijoitusosuudet tuottavat oikeuden 
voitonjakoon ja muun oikeuden osuuskunnas
sa siitä päivästä, jona 193 §:n 4 momentin 
mukainen rekisteröiminen toimitetaan, jollei 
lainan ehdoissa ole muuta määrätty. Sellainen 
oikeus alkaa kuitenkin viimeistään vuoden ku
luttua vaihdosta tai siitä kun sijoitusosuudet 
on täysin maksettu. 

195 § 
Osuuskunnan sulautuessa on purkautuvan 

osuuskunnan sijoitusosuuden omistajalla oi
keus vaatia purkautuvaa osuuskuntaa lunasta
maan hänen sijoitusosuutensa käypään hin
taan. 

Sijoitusosuuden omistajan, joka haluaa ve
dota 1 momentissa säädettyyn oikeuteen, tulee 
esittää vaatimuksensa siinä osuuskunnan ko
kouksessa, jossa sulautumista käsitellään tai 
ilmoittaa vaatimuksestaan kirjallisesti osuus
kunnan hallitukselle ennen mainittua kokous
ta. 

Osuuskunnan hallituksen on lähetettävä kir
jallinen kutsu jokaiselle sijoitusosuuden omis
tajalle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa, 
vähintään kaksi viikkoa ennen osuuskunnan 
kokousta, jossa sulautumista käsitellään. 

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää 
koskevat riidat on välimiesten ratkaistava 
196 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 
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19 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

196 § 
Keskuskauppakamari valitsee kutakin 156 b, 

189 ja 195 §:ssä tarkoitettua tapausta varten 
osapuolen hakemuksesta tarpeellisen määrän 
välimiehiä, joilla tulee olla tarvittava asiantun
temus. Keskuskauppakamari määrää myös vä
limiesten puheenjohtajan. 

Määrätessään lunastushinnan tai takaisin
maksettavan määrän välimiesten on otettava 
huomioon kaikki kussakin yksittäistapauksessa 
asiaan vaikuttavat seikat. 

Osuuskunta vastaa välimiesmenettelyn ai
heuttamista kuluista. Välimiehet voivat kuiten
kin erityisistä syistä velvoittaa sijoitusosuuden 
tai osakkeen omistajan kokonaan tai osittain 
korvaamaan osuuskunnalle sen kulut. 

Välimiesten tulee antaa asianasaisille tieto 
välitystuomion julistamisen ajasta ja paikasta. 
Jos asianosainen jää saapumatta mainittuun 
tilaisuuteen, välitystuomio on viipymättä lähe
tettävä hänelle kirjatussa kirjeessä. Välitystuo
mioon tyytymätön asianosainen voi saattaa 
asian tuomioistuimen tutkittavaksi. Haaste on 
annettava vastapuolelle tiedoksi kahden kuu
kauden kuluessa välitystuomion julistamisesta. 
Jollei välitystuomioon haeta muutosta, on sen 
täytäntöönpanossa noudatettava, mitä ulos
ottolain 3 luvun 16 §:ssä säädetään. Välimies
menettelystä on muutoin voimassa, mitä väli
miesmenettelystä annetussa laissa (46/28) on 
säädetty. 

197 § 
Jos 79 c §:ssä säädetty velvollisuus toimittaa 

tai pyynnöstä antaa asiakirjoja rekisteriviran
omaiselle laiminlyödään, voi rekisterivirano
mainen velvoittaa hallituksen jäsenen tai 
80 §:ssä tarkoitetun osuuskunnan hallinnon 
hoitajan sakon uhalla toimittamaan ne sille 
määräämässään ajassa. 

Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on 
asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

198 § 
Joka rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpää

töksen tai tilintarkastuskertomuksen laatimi
sesta, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen 
tai siitä ole muualla laissa säädetty ankaram
paa rangaistusta, osuuskuntarikoksesta sak-

koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodek
si. 

199 § 
Joka 
1) kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 

tai osuuskuntien keskusliikkeen hallintoneu
voston tai hallituksen jäsenenä tai varajäsene
nä, tilintarkastajana tai toimihenkilönä tahal
laan antaa viranomaiselle säästökassaa tai sen 
tallettajaa koskevan väärän tai harhaanjohta
van tiedon taikka 

2) osuuskuntien keskusliikkeen asettamana 
säästökassan tarkastajana tahallaan antaa vää
rän tiedon tai jättää tekemättä muistutuksen 
havaitsemastaan puutteesta tai väärinkäytök
sestä, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa ran
gaistusta, säästökassarikoksesta sakkoon tai 
enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. 

200 § 
Joka 
1) rikkoo 16 a tai 17 §: n säännöksiä tai 
2) kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 

hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä tai 
v~rajäsenenä, tilintarkastajana, toimihenkilönä 
taikka osuuskuntien keskusliikkeen tai valtio
varainministeriön asettamana tarkastajana lu
vattomasti ilmaisee, mitä on saanut tietää tili
nomistajan talletuksesta säästökassassa 

on tuomittava, jollei teko ole vähäi~en tai 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa ran
gaistusta, säästökassarikkomuksesta sakkoon. 
Samoin on rangaistava sitä, joka rikkoo 
18 a §:n säännöksiä. 

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla 
teolla on loukattu ainoastaan yksityistä oikeut
ta, saa virallinen syyttäjä nostaa syytteen vain, 
jos asianomistaja on ilmoittanut sen syyttee
seen pantavaksi. 

Muuten saa 1 momentin mukaan rangaista
vasta teosta virallinen syyttäjä tehdä syytteen 
vain, jos valtiovarainministeriö on ilmoittanut 
sen syytteeseen pantavaksi. 

201 § 
Jos kauppaliikettä harjoittavan osuuskun

nan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tai 
varajäsen, tilintarkastaja, toimihenkilö tai 
säästökassan tarkastaja ei ole toiminnassaan 
noudattanut 3 luvun säännöksiä, säästökassaa 
koskevia sääntöjen määräyksiä tai valtiova-
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rainministeriön asianmukaisesti antamia mää
räyksiä, lääninhallitus voi valtiovarainministe
riön tai säästökassan tarkastajan asettaneen 
keskusliikkeen esityksestä sakon uhalla velvoit
taa asianomaisen henkilön täyttämään velvolli
suutensa. 

202 § 
Jos jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, on ero

amisilmoitus tehtävä kaksin kappalein, joista 
toinen on annettava takaisin. Takaisin annetta
vaan kappaleeseen on tehtävä merkintä siitä, 
milloin ilmoitus on tullut hallitukselle tai hen
kilölle, jonka hallitus on asettanut ottamaan 
vastaan sellaisia ilmoituksia. 

203 § 
Osuuskunnasta kaupparekisteriin annettavis

ta ilmoituksista ja tiedonannoista on tässä 

2. 

laissa säädetyn lisäksi voimassa, mitä niistä on 
erikseen säädetty. 

204 § 
Jos osuuskunnan sääntöjen mukaan riidat 

toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen 
hallituksen jäsenen tai muun 75 §:ssä tarkoite
tun osuuskunnan edustajan, selvitysmiehen tai 
osuuskunnan jäsenen välillä on välimiesten 
ratkaistava, on tällaisella sääntöjen määräyk
sellä sama vaikutus kuin välityssopimuksella. 

205 § 
Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa 

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

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
osuuspankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun osuuspankkilain (542/69) 51 a §, sellaisena kuin 

se on 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (681/78), sekä 
lisätään lakiin uusi 51 b-51 f ja 90 d § seuraavasti: 

51 a § 
Sen estämättä, mitä osuuskuntalain 

177 §:ssä on säädetty etuoikeudesta sijoitus
osuuksiin, on etuoikeus uusiin sijoitusosuuk
siin sen jälkeen, kun sijoitusosuuspääoma on 
ensimmäisen kerran rekisteröity, vain sijoitus
osuuksien omistajilla omistamiensa sijoitus
osuuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa. 

Uusmerkinnässä osuuskunnan kokous voi 
päättää poiketa osuuskuntalaissa ja 1 momen
tissa säädetystä etuoikeudesta. Päätös on päte
vä vain, mikäli etuoikeudesta poikkeamiselle 
on osuuspankin edun mukainen perusteltu syy 
tai se tapahtuu osuuspankin jäsenten hyväksi 
ja mikäli sen hyväksymisen puolesta on annet
tu vähintään kolme neljäsosaa annetuista ää
nistä. 

51 b § 
Sen estämättä, mitä osuuskuntalain 

165 §:ssä on säädetty, säännöissä voidaan 
määrätä, että osuuspankin purkautuessa vain 
sijoitusosuuksilla on oikeus osuuskuntalain 

120 §:n 1 momentissa tarkoitettuun omaisuu
den säästöön. 

Päätös 1 momentissa tarkoitetun määräyk
sen ottamisesta sääntöihin on pätevä vain, jos 
sen hyväksymisen puolesta on annettu vähin
tään kolme neljäsosaa äänestykseen osallistu
neiden äänistä. Sääntöjen muuttamista koske
va ehdotus on lisäksi saatettava jäsenten tie
toon osuuskuntalain 56 §:n 1 momentissa tar
koitetulla tavalla. 

51 c § 
Päätös sääntöjen muuttamisesta siten, että 

jo annettujen sijoitusosuuksien osalta rajoite
taan oikeutta osuuspankin voittoon tai omai
suuteen, vaatii kaikkien sijoitusosuuden omis
tajien suostumuksen. 

51 d § 
Osuuspankki tai sen tytäryhtiö ei saa omis

taa toisen osuuspankin sijoitusosuuksia eikä 
vastiketta vastaan hankkia tai ottaa pantiksi 
omia sijoitusosuuksiaan. 
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51 e § 
Osuuskunnan kokous voi päättää osuuskun

talaissa säädetyllä tavalla sijoitusosuuspää
oman alentamisesta sellaisen vahvistetun taseen 
mukaisen tappion peittämiseen, johon varauk
set, vapaa oma pääoma, osuuspääoma ja vara
rahasto eivät riitä. 

Sijoitusosuuspääoman alentamiselle on haet
tava valtiovarainministeriön lupa. 

51 f § 
Osuuspankin sijoitusosuuspääomaa voidaan 

3. 

alentaa osuuskuntalain 189 § :ssä tarkoitetussa 
tapauksessa valtiovarainministeriön luvalla il
man tuomioistuimen suostumusta ja kuulutus
menettelyä. 

90 d § 
Osuuskuntalain 16 a luvun säännöksiä 

osuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi ei 
sovelleta osuuspankkiin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
kaupparekisterilain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekiste
rilain (129179) 10 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä 
toukokuuta 1981 ja 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetuilla laeilla (373/81, 413/82), uusi 6 a kohta 
seuraavasti: 

10 § 
Osuuskunnan perusilmoituksessa on mainit

tava: 

6 a) mahdollinen sijoitusosuuspääoma, si
joitusosuuksien lukumäärä ja nimellisarvo sekä 
vähimmäispääoma ja enimmäispääoma, jos 

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989 

säännöissä on näitä koskevia määräyksiä, sa
moin kuin sijoitusosuuspääomasta maksettu 
määrä; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

1. 
Laki 

osuuskuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 33 §, 37 §:n 1 

momentti, 69 §:n 2 momentti, 79 b §:n 1 momentti, 85 §:n 1 momentti, 88 §:n 3 momentti, 
153 §, 18 luvun nimi ja 164-172 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 33 § osittain muutettuna 29 päivänä toukokuuta 1981 annetulla lailla 
(371181), 37 §:n 1 momentti, 79 b:n 1 momentti, 88 §:n 3 momentti, 165 ja 169-172 § 
mainitussa 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa, 153 § osittain muutettuna 9 päivänä 
heinäkuuta 1982 annetulla lailla (546/82), 164 § 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa 
(502/88) ja 166-168 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (861180), sekä 

lisätään 35 §:ään uusi 3 momentti, 79 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä 
toukokuuta 1981 annetussa laissa, uusi 4 momentti, lakiin uusi 152 a, 156 b ja 156 c §, uusi 16 a 
luku, uusi 173-195 § sekä uusi 19 luku seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

33 § 
Osuuskunnalla tulee olla vararahasto, jota 

on kartutettava, kunnes se vastaa osuuspää
oman kolminkertaista määrää. 

Säännöissä voidaan määrätä, että vararahas
to on oleva suurempi, kuin 1 momentissa on 
sanottu. 

37 § 
Jos käyttämätön ylijäämä ja vapaat rahastot 

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

69 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanot
tu, valtioneuvosto voi yksittäistapauksessa an
taa luvan siihen, että hallituksessa saa olla 

Ehdotus 

33 § 
Osuuskunnalla tulee olla vararahasto, jota 

on kartutettava, kunnes se on yksi sadasosa 
taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 
15 000 markkaa. 

Säännöissä voidaan määrätä, että vararahas
to on suurempi kuin 1 momentissa on säädetty. 

35 § 

Ylijäämänä jaettava määrä ei saa ylittää 
viimeksi kuluneella tilikaudelta vahvistetun ta
seen mukaisen ylijäämän ja osuuskunnan 
muun vapaan oman pääoman yhteismäärää 
vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla ja 
määrällä, joka lain tai sääntöjen mukaan on 
siirrettävä vararahastoon tai muutoin jätettävä 
jakamatta. 

37 § 
Jos tilikauden ylijäämä ja osuuskunnan muu 

vapaa oma pääoma eivät riitä osuuskunnan 
tappion peittämiseen, saadaan siihen käyttää 
osuusmaksuja ja vararahastoa. 

69 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanot
tu, kauppa- ja teollisuusministeriö voi yksit
täistapauksessa antaa luvan siihen, että halli-
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Voimassa oleva laki 

jäseninä ulkomaalaisia tai ulkomailla asuvia 
Suomen kansalaisia, ei kuitenkaan enempää 
kuin kolmannes hallituksen jäsenten koko lu
vusta. 

79 b § 
Jos käyttöomaisuuden arvoa on tilikauden 

aikana korotettu, on korotusta vastaava määrä 
merkittävä vastattaviin arvonkorotusrahas
toon. Rahastoa saadaan käyttää ainoastaan 
vararahaston kartuttamiseen. 

85 § 
Säännöissä voidaan määrätä asetettavaksi 

hallintoneuvosto, joka valitaan osuuskunnan 
kokouksessa ja jossa on oleva vähintään kolme 
jäsentä. 

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 tilintarkasta
jan olla Keskuskauppakamarin tai kauppaka
marin hyväksymä tilintarkastaja taikka 4 tai 5 
momentissa tarkoitettu yhteisö. 

Ehdotus 

tuksessa saa olla jäseninä ulkomaalaisia tai 
ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia, ei kui
tenkaan enempää kuin kolmannes hallituksen 
jäsenten koko luvusta. 

79 a § 

Osuuskunnan oma pääoma on taseessa ja
oteltava sidottuun omaan pääomaan ja vapaa
seen omaan pääomaan. Sidottua omaa pää
omaa ovat osuuspääoma, lisäosuuspääoma, si
joitusosuuspääoma, vararahasto ja arvonkoro
tusrahasto. Muut rahastot ovat vapaata omaa 
paaomaa. Tilikauden ylijäämä ja ylijäämä 
edellisiltä tilikausi/ta ilmoitetaan erikseen va
paan oman pääoman lisäyksenä, tilikauden 
tappio ja tappio edellisiltä tilikausi/ta sen vä
hennyksenä. 

79 b § 
Jos käyttöomaisuuden arvoa on tilikauden 

aikana korotettu, on korotusta vastaava määrä 
merkittävä vastattaviin arvonkorotusrahas
toon. Rahastoa saadaan käyttää ainoastaan 
vararahaston kartuttamiseen sekä, jos osuus
kunnassa on sijoitusosuuspääoma, rahastoan
tiin ja 182 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
sijoitusosuuspääomaan siirtämiseen. 

85 § 
Säännöissä voidaan määrätä asetettavaksi 

hallintoneuvosto, joka valitaan osuuskunnan 
kokouksessa ja jossa on oltava vähintään kol
me jäsentä. Säännöissä voidaan myös määrätä, 
että joku tai jotkut jäsenistä, kuitenkin vähem
män kuin puolet, asetetaan muussa järjestyk
sessä. 

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 taikka jos osuuskunnalla on sijoituso
suuspääoma, tulee vähintään yhden tilintarkas
tajan olla Keskuskauppakamarin tai kauppa
kamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka 4 tai 
5 momentissa tarkoitettu yhteisö. 
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Voimassa oleva laki 

153 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun pur

kautuvan osuuskunnan kokouksessa on tehty 
päätös sulautumisesta tai, jos päätöstä on moi
tittu, siitä, kun kanne on lainvoimaisesti hylät
ty, on kummankin osuuskunnan hallituksen 
haettava purkautuvan osuuskunnan kotipaikan 
oikeuden suostumus sulautumiseen. Hakemuk
seen on liitettävä kaksi jäljennöstä purkautu
van osuuskunnan siinä kokouksessa, jossa eh
dotus sulautumisesta on hyväksytty, pidetystä 
pöytäkirjasta, jonka tulee sisältää täydellinen 
ehdotus sulautumissopimukseksi, ja pantakoon 
hakemuksen oheen myös purkautuvan osuus
kunnan hallituksen allekirjoittama luettelo 
osuuskunnan tunnetuista velkojista ilmoituksin 
heidän postiosoitteistaan. 

Ehdotus 

152 a § 
Mitä 151 ja 152 §:ssä on säädetty, on sovel

tuvin osin noudatettava myös sellaisessa sulau
tumisessa, jossa osuuskunnat yhtyvät perus
tamalla uuden osuuskunnan siten, että purkau
tuvien osuuskuntien jäsenet tulevat sulautumis
sopimuksessa määrätyin ehdoin vastaanotta
van osuuskunnan jäseniksi ja että purkautuvat 
osuuskunnat lakkaavat selvitysmenettelyitä 
vastaanottavan osuuskunnan saadessa omak
seen niiden varat ja joutuessa vastuuseen nii
den veloista. 

Vastaanottavan osuuskunnan perustamisessa 
sulautumissopimus korvaa perustamiskirjan. 
Sopimukseen tulee sisältyä ehdotus vastaan
ottavan osuuskunnan säännöiksi. Sopimukses
sa on myös mainittava, miten vastaanottavan 
osuuskunnan johto ja tilintarkastajat valitaan. 
Nämä valinnat on suoritettava, kun sulautu
missopimus on hyväksytty. 

153 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun pur

kautuvan osuuskunnan kokouksessa on tehty 
päätös sulautumisesta tai, jos päätöstä on moi
tittu, siitä, kun kanne on lainvoimaisesti hylät
ty, on osuuskuntien hallitusten haettava pur
kautuvan osuuskunnan kotipaikan oikeuden 
tai, 152 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa, vas
taanottavalle osuuskunnalle säännöissä määrä
tyn kotipaikan oikeuden suostumus sulautumi
seen. Hakemukseen on liitettävä kaksi jäljen
nöstä purkautuvan osuuskunnan siinä kokouk
sessa, jossa ehdotus sulautumisesta on hyväk
sytty, pidetystä pöytäkirjasta, jonka tulee sisäl
tää täydellinen ehdotus sulautumissopimuksek
si. Hakemuksen oheen on myös liitettävä pur
kautuvan osuuskunnan hallituksen allekirjoit
tama luettelo osuuskunnan tunnetuista velko
jista ilmoituksin heidän postiosoitteistaan. 

156 b ja 156 c § ovat uusia. 
16 a luku ja siihen sisältyvät 158 a-158 e § 

ovat uusia. 
18 luku ja siihen sisältyvät 164-195 §sekä 

19 lukuun sisältyvä 196 § ovat sisällöltään 
uusia. Voimassa olevan lain 164-172 §:ää vas
taavat säännökset sisältyvät vähäisin lakitekni
sin korjauksin ehdotuksen 197-205 §:ään. 
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2. 
Laki 

osuuspankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun osuuspankkilain (542/69) 51 a §, sellaisena kuin 

se on 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (681/78), sekä 
lisätään lakiin uusi 51 b-51 f ja 90 d § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

51 a § 
Osuuspankille voidaan osuuskunnan ko

kouksen päätöksellä koota jäseniltä pankin 
kehittämiseksi lisärahasto. Lisärahastosta on 
määrättävä pankin säännöissä. 

Osuuspankin hallintoneuvosto vahvistaa li
särahastosijoitukselle maksettavan koron ja 
muut sijoituksen ehdot. Korko ei saa ylittää 
pankkitarkastusviraston osuuspankille vahvis
tamaa enimmäismäärää. 

Lisärahastosijoituksesta on annettava nime
tylle henkilölle asetettu todistus. Lisärahastosi
joitus voidaan siirtää nimetylle henkilölle. 

Lisärahastosijoituksen sijoitusajan on oltava 
vähintään viisi vuotta. Sijoitus voidaan kuiten
kin maksaa takaisin sijoitusajan kuluessa tasa
suurin vuotuiserin. Se voidaan maksaa takaisin 
ainoastaan siten, että osuuspääomalle ja vara
rahastolle jää takaisinmaksun jälkeen täysi ka
te laskettuna viimeksi vahvistetun tilinpäätök
sen mukaan. 

Lisärahastosijoituksena on huonompi oikeus 
kuin osuuspankin muilla sitoumuksilla mutta 
parempi oikeus kuin osuusmaksulla. 

Osuuspankki ei saa ottaa lisärahastosijoitus
ta toiselta osuuspankilta eikä ottaa pantiksi 
lisärahastosijoituksia. 

7 390434K 

Ehdotus 

51 a § 
Sen estämättä, mitä osuuskuntalain 

177 §:ssä on säädetty etuoikeudesta sijoituso
suuksiin, on etuoikeus uusiin sijoitusosuuksiin 
sen jälkeen, kun sijoitusosuuspääoma on sen 
suuruinen kuin säännöissä on määrätty, vain 
sijoitusosuuksien omistajilla omistamiensa si
joitusosuuksien lukumäärän mukaisessa suh
teessa. 

Uusmerkinnässä osuuskunnan kokous voi 
päättää poiketa osuuskuntalaissa ja 1 momen
tissa säädetystä etuoikeudesta. Päätös on päte
vä vain, mikäli etuoikeudesta poikkeamisel/e 
on osuuspankin edun mukainen perusteltu syy 
tai se tapahtuu osuuspankin jäsenten hyväksi 
ja mikäli sen hyväksymisen puolesta on annet
tu vähintään kolme neljäsosaa annetuista ää
nistä. 

51 b-51 e ja 90 d § ovat uusia. 
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3. 
Laki 

kaupparekisterilain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekiste
rilain (129179) 10 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä 
toukokuuta 1981 ja 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetuilla laeilla (373/81, 413/82), uusi 6 a kohta 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10§ 
Osuuskunnan perusilmoituksessa on mainit

tava: 

6 a) mahdollinen sijoitusosuuspääoma, sijoi
tusosuuksien lukumäärä ja nimellisarvo sekä 
vähimmäispääoma ja enimmäispääoma, jos 
säännöissä on näitä koskevia määräyksiä, sa
moin kuin sijoitusosuuspääomasta maksettu 
määrä; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


