Esitetyt keskeiset muutokset, lisäykset ja selvennökset voimassa
oleviin sääntöihin:
1. Muutetaan osuuksia koskevat sääntöjen 4 §:n termit vastaamaan voimassa olevaa
osuuskuntalakia. Lisäksi sääntömääräykseen kirjataan osuuskuntalain mukainen
mahdollisuus siihen, että osuuden merkintähinta voi olla korkeampi kuin osuuden
nimellisarvo. Tämä antaa mahdollisuuden periä osuudesta osuuskunnan kokouksen
päätöksellä tai hallituksen osuuskunnan kokouksen valtuutuksen nojalla tekemällä
päätöksellä perimään jäseniksi liittyviltä osuudesta nimellisarvoa korkeampaa
merkintähintaa ilman, että sääntöjen määräystä osuuden nimellisarvosta muutetaan
2. Poistetaan liittymismaksua koskeva sääntömääräys. Lisäksi ennen sääntömuutosta perittyjen
liittymismaksujen osalta sääntöihin otetaan määräys siitä, ettei liittymismaksua palauteta
(sääntöehdotus 24 §). Liittymismaksun palautuksen osalta sääntöjen 24 § ei muuta voimassa
olevien sääntöjen määräyksiä (voimassa olevat säännöt 6 § 3 mom). Osuuskuntalaista on
poistettu liittymismaksua koskevat säännökset.
3. Lisätään jäsenen erottamisperusteisiin säännös, jonka mukaan jäsen voidaan erottaa
osuuskunnasta, jos jäsen ei käytä osuuskunnan järjestämiä palveluita (sääntöehdotus 8 § 2.4
mom). Tämä vastaa osuuskunnan hallituksen vahvistamia, 1.3.2017 voimaan tulleita
jäsenyyteen liittyviä periaatteita
4. Lisätään omien osuuksien hankkimista koskeva määräys, mikä antaa mahdollisuuden
palauttaa nopeutettuna osuudesta palautettava määrä heti jäsenyyden päättyessä
(sääntöehdotus 9 §)
5. Muutetaan osuuskunnan vararahasto vapaaehtoiseksi. Tämä vastaa 1.7.2019 voimaan
tulevaa osuuskuntalain muutosta 8.2.2019/186
6. Lisätään ylijäämän jakoa koskeva säännös, jonka mukaan ylijäämän jakoperusteena voidaan
käyttää osuuskunnan jäsenille tarkoitettujen palveluiden käyttämistä tai muuta hallituksen
määrittelemä jakoperustetta
7. Lisätään mahdollisuus toimittaa osuuskunnan kokouskutsu sähköpostilla tai muulla
sähköisellä tavalla
8. Muutetaan osuuskunnan kokoukseen ilmoittautumista koskevaa määräystä siten, että
jäsenen tulee ilmoittautua osuuskunnan kokoukseen viimeistään 10 päivää ennen kokousta
9. Lisätään mahdollisuus etäosallistuminen osuuskunnan kokoukseen
10. Muutetaan valintoja koskeva säännöstä siten, että valituksi tulee eniten ääniä saanut
11. Poistetaan prokuristin edustamisoikeutta koskeva määräys
12. Poistetaan esimerkkiluettelo hallituksen tehtävistä tarpeettomana. Esimerkkiluettelon
mukaiset tehtävät sisältyvät hallitukselle osuuskuntalain mukaan kuuluvaan
yleistoimivaltaan
13. Muutetaan osuuskuntalain mukaista määräenemmistövaatimusta osuuskunnan
selvitystilaan asettamisesta siten, että sääntöihin lisätään säännös, jonka mukaan
selvitystilaan asettaminen edellyttää korotettua, vähintään 5/6 määräenemmistöä
kokouksessa annetuista äänistä. Osuuskuntalain 5 luvun 29 §:n mukaan päätös edellyttää
vähintään 2/3 määräenemmistöä.

