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PUHELINOSUUSKUNTA IPY
OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Osuuskunnan toiminimi on Puhelinosuuskunta IPY ja kotipaikka on
Iisalmi.
2 § TOIMIALA
Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä
taloudenpitoa ja elinkeinoa harjoittamalla yleistä ICT-toimintaa
sekä sitä tukevaa muuta liiketoimintaa, arvopapereiden omistamista,
arvopaperikauppaa, kiinteistöjen omistamista ja vuokraamista,
rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, teollista- ja muuta
liiketoimintaa sekä yrityskauppavälitystä. Osuuskunta voi harjoittaa
toimintaansa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöitä käyttäen.
Osuuskunnan palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet,
ellei hallitus toisin päätä.
3 § JÄSENYYS
Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, yhteisöt
ja säätiöt. Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti
hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai
hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.
4 § OSUUS JA OSUUDEN NIMELLISARVO (OSUUSMAKSU)
Jokaisen jäsenen on merkittävä jäseneksi liittyessään yksi osuus.
Osuuden nimellisarvo on viisikymmentä (50) euroa. Osuuden
merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan
tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo. Osuudesta
osuuskunnalle maksettavasta nimellisarvoa suuremmasta
merkintähinnasta päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan
kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus.
Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan,
ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen
valtuuttamana toisin päätä. Osuuden merkintähinnasta on vähintään
osuusmaksua vastaava määrä merkittävä osuuspääomaan.
Osuus on maksettava jäseneksi liityttäessä tai osuuksia
merkittäessä. Osuuksia voivat merkitä ja omistaa vain osuuskunnan
jäsenet.
5 § OSUUDEN SIIRTO
Jos osuus siirretään, siirronsaaja saa ne oikeudet, jotka
siirtäjällä olisi ollut osuus irtisanottaessa. Jos osuuden
siirronsaaja hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, hän saa ne
osuuskuntalakiin ja sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja
velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen
jäsenyytensä olisi jatkunut. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan
jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa saannosta.
6 § OSUUDEN PALAUTUS
Jos jäsenyys päättyy, osuus irtisanotaan tai osuuden siirronsaajaa
ei hyväksytä osuuskunnan jäseneksi, osuudesta palautetaan
osuuspääomaan merkitty määrä siten ja niillä edellytyksillä kuin
osuuskuntalaissa säädetään, ellei osuusantia koskevassa päätöksessä
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ole muuta sanottu.
Rahastokorotuksella osuudesta maksetun määrän palauttamisesta
määrätään rahastokorotusta koskevassa päätöksessä.
7 § KUOLLEEN JÄSENEN OIKEUDENOMISTAJAT
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää
vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai
kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi.
Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan
kautta.
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle tämän osuus on
siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa
kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset
jäsenyyden saamiseen ovat muutoin olemassa.
8 § JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun
se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai
muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa
toiminimi. Jos jäsen siirtää kaikki osuutensa toiselle, tällä on
sama vaikutus, kuin eroilmoituksella.
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta
1) jos jäsen on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
tai jättänyt suorittamatta palvelumaksujaan osuuskunnalle tai
osuuskunnan kokonaan tai osittain omistamalle yritykselle,
2) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle tai sen tytär- tai
osakkuusyhteisölle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii
osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti,
3) jos jäsen asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen,
velkajärjestelyyn tai hänen toimikelpoisuuttaan rajoitetaan,
4) jos jäsenellä ei ole käytössään jäsenyyden ehtona ollutta
liittymää, liittymää koskevat sopimukset ovat päättyneet liittymiä
koskevien yleisten sopimusehtojen mukaan tai jäsen luopuu
käyttämästä osuuskunnan tai osuuskunnan omistaman tytär- tai
osakkuusyrityksen liittymäpalveluita tai jos jäsen ei enää muutoin
täytä jäseneksi ottamisen edellytyksiä.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erottamisessa
noudatettavasta menettelystä sekä erotetun jäsenen oikeuksista
noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain säännöksiä.
Jäsenelle palautetaan jäsenyyden päättymisen jälkeen osuuden
merkintähinta siten kuin edellä 6 §:ssä määrätään.
9 § OMIEN OSUUKSIEN HANKKIMINEN
Osuuskunta voi hankkia osuuskunnan osuuksia, jos osuus irtisanotaan.
Osuudet katsotaan irtisanotuksi myös silloin, kun jäsen eroaa tai
erotetaan osuuskunnasta tai jos osuus siirretään siirronsaajalle,
jota ei hyväksytä osuuskunnan jäseneksi.
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Osuuksien hankkimisesta päättää hallitus. Osuuden hankintahinta on
osuudesta sääntöjen 6 § mukaisesti jäsenyyden päättyessä tai osuus
irtisanottaessa palautettava määrä.
Osuudet hankitaan osuuskunnan vapaalla omalla pääomalla siinä
järjestyksessä kuin ne on irtisanottu ja edellyttäen, että
aikaisemmin irtisanotuista osuuksista maksettu määrä huomioon ottaen
osuuskunnalla on käytettävissä jakokelpoista vapaata omaa pääomaa
eikä hankkiminen vaaranna osuuskunnan maksukykyä. Tilikauden aikana
hankittujen osuuksien enimmäismäärä on kuitenkin enintään 5
prosenttia viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisista
jakokelpoisista varoista.
10 § VARARAHASTO
Osuuskunnalla voi olla vararahasto. Osuuskunnalla voi olla muitakin
rahastoja.
11 § YLIJÄÄMÄN JAKAMINEN
Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena sen mukaan,
kuinka jäsen on käyttänyt osuuskunnan tai sen tytär- tai
osakkuusyrityksen tai muun osuuskunnan määrittelemän
sopimuskumppanin palveluita, osuuksien suhteessa tai korkona
osuuksista maksetulle määrälle tai muulla hallituksen esittämällä
tavalla.
Yhden tilikauden aikana voidaan päättää jakaa enintään edellisen
tilikauden aikana syntynyt jakokelpoinen ylijäämä. Ylijäämän jaosta
päättää osuuskunnan kokous. Osuuskunnan kokous ei voi päättää jakaa
enempää kuin mitä hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt.
12 § OSUUSKUNNAN KOKOUKSET
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen mukaan
kuuluvissa asioissa osuuskunnan kokouksissa.
Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä vuosittain ennen
kesäkuun loppua.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai tilintarkastaja sitä vaatii. Lisäksi
jäsenillä, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko
äänimäärästä, on oikeus vaatia ylimääräistä osuuskunnan kokousta
tietyn, osuuskunnan toimivaltaan kuuluvan asian käsittelemistä
varten.
Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokous voidaan pitää myös
muussa hallituksen määräämässä paikassa Suomessa.
Jäsenen on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava
osuuskunnalle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka
voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Hallitus voi päättää, että jäsen voi osallistua osuuskunnan
kokoukseen myös postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja
ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa

Sivu: 4(7)
osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla
tavalla.
Kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsen saa käyttää
oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamies
voi samanaikaisesti edustaa enintään kahta jäsentä. Jos asiamiehenä
toimii osuuskunnan jäsen, tämä voi samanaikaisesti toimia vain yhden
jäsenen edustajana.
Osuuskunnan kokouksen päätökseksi muissa kuin vaalissa tulee
ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei
osuuskuntalaissa tai säännöissä määrätä suuremmasta äänten
enemmistöstä. Äänten mennessä tasaan tulee voimaan se mielipide,
johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa tulee valituiksi eniten
ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.
Äänestys osuuskunnan kokouksissa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit
toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin läsnä olevista
äänioikeutetuista sitä vaatii.
Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen
tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.
Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä
varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.
13 § JÄSENEN ALOITEOIKEUS
Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva
asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti
sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
14 § KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi
kuukautta ennen ja viimeistään seitsemän päivää ennen säännöissä
määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos kokouksessa
käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettuja erityistä
kutsuaikaa edellyttäviä asioita, kokouskutsu on toimitettava
aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen
viimeistä ilmoittautumispäivää.
Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällössä
ja kutsutavassa sekä kokousasiakirjojen nähtävillä pitämisessä ja
lähettämisessä noudatetaan osuuskuntalain 5 luvun määräyksiä.
Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen voidaan julkaista myös
hallituksen päättämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä
sanomalehdessä tai lähettää sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä tavalla.
15 § VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1) tilinpäätöksen ja tarvittaessa konsernitilinpäätöksen
vahvistaminen
2) taseen osoittama ylijäämän käyttäminen
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
päättäminen

Sivu: 5(7)
4) hallituksen jäsenien sekä tilintarkastajien palkkioista sekä
kulujen korvausperusteista päättäminen
5) hallituksen jäsenien lukumäärästä päättäminen
6) hallituksen jäsenten valinta
7) sääntöjen edellyttämien tilintarkastajien valinta
8) muut kokouskutsussa mainitut asiat
16 § HALLITUS
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään
kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan
suorittaneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena
vuonna valinnan suorittavan osuuskunnan päättyessä. Hallitukseen
voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai henkilö, joka on
oikeutettu yksin tai yhdessä toisen kanssa edustamaan osuuskunnan
jäsenenä olevaa yhteisöä tai säätiötä. Hallitukseen valittava
henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 68 vuotta. Osuuskunnan
palveluksessa oleva ei voi olla hallituksen jäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan valinnan suorittaneen osuuskunnan
kokouksen jälkeen välittömästi seuraavassa hallituksen kokouksessa
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi alkaa
valinnasta ja päättyy seuraavana vuonna uuden valintaan.
17 § HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos
hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei
hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta
koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet
hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi
toimittaa myös toimitusjohtaja.
Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla
läsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä
hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei
olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
sen jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa
käsiteltäväksi, ellei mikäli mahdollista, kaikille hallituksen
jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota läsnä
olevista enemmän kuin puolet on kannattanut tai johon puheenjohtaja,
äänten mennessä tasan, on yhtynyt. Jos äänet menevät vaalissa tasan,
vaali ratkaistaan arvalla. Äänestys hallituksessa suoritetaan
avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin
jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka
allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi
hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja
toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi
pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.
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18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua.
Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa
siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty.
Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan
yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Hallitus voi saattaa
hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian
osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.
19 § TOIMITUSJOHTAJA
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa
hallitus.
Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan
etua. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
(yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskunnan
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla
järjestetty.
Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu
huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos
hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei
voi odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista
haittaa, Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on
mahdollisimman pian annettava tieto toimista.
20 § OSUUSKUNNAN EDUSTAMINEN
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja kirjoittaa sen toiminimen. Tämän
lisäksi osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja
hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi
yhdessä.
Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan
palveluksessa oleville siten, että he kirjoittavat toiminimen
yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
21 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja siihen
liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä
tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kahta kuukautta
ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.
22 § OSUUSKUNNAN PURKAMINEN JA VAROJEN JAKAMINEN
Päätös osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan osuuskunnan
purkamiseksi on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on
vähintään viisi kuudesosaa kokouksessa annetuista äänistä. Jos
osuuskunta puretaan, osuuskunnan netto-omaisuus jaetaan jäsenille
siten, että jäsenen merkitsemille osuuksille tuleva jako-osuus on
osuuksista osuuspääomaan merkitty määrä. Osuuksille tulevan jakoosuuden yhteenlasketun määrän jälkeen jäävä netto-omaisuus jaetaan
jäsenille osuuksien lukumäärän perusteella.

Sivu: 7(7)
23 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on
pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä
säännöissä ole määrätty suuremmasta määräenemmistöstä.
24 § LIITTYMISMAKSUN PALAUTUS
Jäseniltä ennen näiden sääntöjen voimaantuloa perittyjä
liittymismaksuja ei palauteta.

