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1 §
Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja koti-
paikka Seinäjoki. 

2 §
Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten maatalouden 
tukemiseksi harjoittaa teuraskarjan hankintaa, eläinvä-
litystä, teurastamotoimintaa ja lihanjalostusta joko itse 
ja/tai tytär- tai osakkuusyrityksen tai muun määrittele-
mänsä sopimuskumppanin välityksellä sekä muutoin-
kin tukea ja kehittää jäsentensä lihantuotantoa.

Osuuskunta voi, sen mukaan kuin hallitus siitä päättää, 
toimialan puitteissa laajentaa liiketoimintaansa muille 
maa- ja karjataloutta edistäville, tukeville ja palveleville 
aloille. Osuuskunta voi edellä mainitussa tarkoituksessa 
harjoittaa myös sijoittamista muihin osakkeisiin, arvo-
papereihin ja kiinteistöihin sekä käydä niillä kauppaa.

Osuuskunnan palveluja saavat käyttää hyväkseen, 
mikäli hallintoneuvosto ei toisin määrää, muutkin kuin 
jäsenet.

3 §
Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä kotieläin-
taloutta harjoittava luonnollinen henkilö, yhtymä tai 
yhteisö.

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjal-
linen hakemus hallitukselle. Hallitus päättää hakemuk-
sen hyväksymisestä tai päättää hyväksymismenettelys-
tä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa siitä, 
kun jäsenhakemus on hyväksytty.

4 §
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus 
tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi 
pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saami-
seen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeut-
taan, on haettava osuuskunnan jäsenyyttä vuoden 
kuluessa kuolinpäivästä.

5 § 
Jäsenosuus (jäljempänä A-osuus)  
ja osuuksien ottamisvelvollisuus

A-osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kaksisataavii-
sikymmentä (250) euroa. 

Jäseneksi hyväksytty on velvollinen merkitsemään 
A-osuuksia jäsenyyden alkaessa seuraavasti:

Jäseneksi hyväksytyn osuuksien siirronsaajan A-osuuk-
sien määrä on siirrossa saatujen A-osuuksien määrä. 
Muu kuin siirronsaajana jäseneksi hyväksytty on velvol-
linen merkitsemään A-osuuksia määrän, joka määräy-
tyy jäsenen edellisen tilikauden liikevaihdon perusteel-
la osuuskunnan hallituksen tarkemmin määrittelemien 
perusteiden mukaisesti. Jokainen jäsen on kuitenkin 
velvollinen merkitsemään vähintään yhden osuuden.

Tämän jälkeen jäsenen velvollisuus merkitä A-osuuksia 
määräytyy seuraavasti:

Jäsenen on merkittävä osuuskunnalle, sen tytär- tai 
osakkuusyhteisölle tai osuuskunnan määrittelemälle 
muulle sopimuskumppanille markkinoitavaksi luovut-
tamistaan eläintuotteista tilitetyn arvonlisäverotto-
man hinnan jokaista alkavaa kahdentuhannen (2000) 
euron määrää kohden yksi A-osuus. Jäsenelle tilitetystä 
arvonlisäverottomasta hinnasta vähennetään kuitenkin 
hänen osuuskunnan, sen tytär- tai osakkuusyhteisön tai 
muun osuuskunnan määrittelemän sopimuskumppa-
nin kautta kasvatettavaksi ostamiensa välityseläinten 
arvonlisäverottomasta arvosta puolet (1/2). 

A-osuuksien lukumäärä tarkistetaan jokaisen vuoden 
lokakuun lopun tilanteen mukaan suoriteperusteisesti. 
Lukumäärää voidaan pienentää, jos edellä kerrotuin 
tavoin lasketun vuosittaisen tilityshinnan tarkistus-
ajankohtaa edeltävän kahdenkymmenenkolmen (23) 
kalenterikuukauden keskiarvo antaa siihen aihetta. 
Jäsenyyden alkamisen jälkeen A-osuuksien lukumäärä 
tarkistetaan kuitenkin ensimmäisen kerran aikaisintaan 
jäsenyyden alkamista seuraavan toisen kalenterivuo-
den lokakuun lopun tilanteen mukaan edellä kerrotuin 
tavoin.

A-osuudet tulee maksaa osuuskunnalle hallituksen 
määrääminä aikoina ja erinä, kuitenkin viimeistään 
viidentoista (15) vuoden kuluessa. Jäsenen osuusmak-
suvelkaa osuuskunnalle voidaan pidättää jäsenelle 
maksettavasta ylijäämästä.

Jäsenellä ei ole oikeutta irtisanoa A-osuuksia jäsenyy-
tensä aikana.

Jos jäsenen velvollisuus ottaa A-osuuksia vähenee, 
muunnetaan ne velvoitteen ylittävät A-osuudet, jotka 
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jäsen on maksanut kokonaisuudessaan, ilman eri 
päätöstä B-osuuksiksi siten, että jäsenelle annetaan 
kokonaan maksettuja A-osuuksia vastaava määrä 
B-osuuksia.

6 §
Vapaaehtoinen osuus (jäljempänä B-osuus)

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useam-
malla vapaaehtoisella osuudella (B-osuudella) sen 
mukaan kuin edustajiston kokous tai sen valtuuttama-
na hallitus siitä päättää. B-osuuksia voidaan antaa vain 
jäsenille.

B-osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kaksisataavii-
sikymmentä (250) euroa. 

Osuuskunta voi edustajiston kokouksen päätöksellä 
milloin tahansa irtisanoa jäsenen B-osuudet tai osan 
niistä. Hallitus voi edustajiston kokouksen enintään 
viideksi (5) vuodeksi kerrallaan antamin valtuuksin vas-
taavasti päättää B-osuuksien irtisanomisesta. Jäsen voi 
milloin tahansa irtisanoa B-osuutensa tai osan niistä. 

Jos jäsenen velvollisuus ottaa useampia A-osuuksia 
lisääntyy, osuuskunnan tulee käyttää jäsenellä olevia B- 
osuuksia lisääntyneen velvoitteen täyttämiseksi. 

B-osuudet eivät tuota muuta oikeutta kuin oikeuden 
osuudelle ylijäämästä maksettavaan korkoon sekä 
oikeuden osuusmaksun palautukseen osuuskuntalais-
sa määritellyin edellytyksin osuus irtisanottaessa tai 
jäsenyyden päättyessä. B-osuudelle voidaan maksaa 
eri korkoa kuin A- ja C-osuuksille. B-osuudet eivät tuota 
etuoikeutta osuusannissa annettaviin osuuksiin.

7 §
Tuotto-osuus (jäljempänä C-osuus)

Osuuskunta voi antaa tuotto-osuuksia (C-osuus). 
Osuuksien antamisesta, osuuden merkintähinnasta 
ja niiden ehdoista päättää edustajiston kokous tai 
edustajiston kokouksen antaman valtuutuksen perus-
teella hallitus. Osuuksia voidaan antaa vain jäsenille. 
C-osuuksia voidaan antaa osuuskuntalain 9 luvun 4 
§:ssä määrätystä jäsenten etuoikeudesta annettaviin 
osuuksiin poiketen jäsenille myös siinä suhteessa kuin 
jäsen on toimittanut eläintuotteitaan markkinoitavaksi 
osuuskunnalle, sen tytär- tai osakkuusyhteisölle taikka 
osuuskunnan määrittelemälle sopimuskumppanille. 
C-osuuksia voidaan antaa jäsenten keskinäisestä etuoi-
keudesta poiketen myös jäsenyyden kestoon perustu-
van kertoimen mukaan siten kuin osuusantia koskevas-
sa päätöksessä sanotaan. 

C-osuus on nimellisarvoton. Osuuden merkintähinnan 
määrää edustajisto osuusannista päättäessään. Osuus 
tulee maksaa hallituksen määräämässä ajassa sen jäl-
keen, kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen merkin-
täoikeuden käyttämisestä, ellei osuuksien antamista 
koskevassa päätöksessä muuta sanota.

Osuuskunta voi edustajiston kokouksen päätöksellä 
milloin tahansa irtisanoa jäsenen C-osuudet tai osan 
niistä. Hallitus voi edustajiston kokouksen enintään 
viideksi (5) vuodeksi kerrallaan antamin valtuuksin vas-
taavasti päättää C-osuuksien irtisanomisesta. 

C-osuudet eivät tuota muuta oikeutta kuin oikeuden 
osuudelle ylijäämästä maksettavaan korkoon sekä 
oikeuden osuuden palautukseen siten kuin osuusanti-
päätöksessä määrätään osuuskuntalaissa määritellyin 
edellytyksin osuus irtisanottaessa tai jäsenyyden päät-
tyessä. C-osuudelle voidaan maksaa eri korkoa kuin 
A- ja B-osuuksille. C-osuudet eivät tuota etuoikeutta 
osuusannissa annettaviin osuuksiin.

8 §
Liittymismaksu

Jäseneksi liittyvältä voidaan periä liittymismaksu, jonka 
suuruuden määrää edustajiston kokous tai edustajiston 
kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus. Liitty-
mismaksua ei palauteta.

9 §
Osuuden palautus

Jäsenyyden päättyessä tai osuus irtisanottaessa jäse-
nelle palautetaan osuudesta osuuspääomaan merkitty 
määrä siten ja niillä edellytyksillä, kuin osuuskunta-
lain 17 luvun 1 ja 2 §:ssä määrätään lukuun ottamatta 
C-osuuksia, ellei osuusantia koskevassa päätöksessä ole 
muuta sanottu. Rahastokorotuksella osuudesta makse-
tun määrän palauttamisesta määrätään rahastokorotus-
ta koskevassa päätöksessä.

C-osuudet palautetaan irtisanomisvuotta seuraavan 
kolmannen tilikauden päättyessä siten ja niillä edelly-
tyksillä kuin osuuskuntalain 17 luvun 1 §:ssä määrätään. 
C-osuuksille maksetaan korkoa, kunnes niistä palautet-
tava määrä on jäsenen nostettavissa osuuskunnasta.

10 §
Jälkipalautus

Jos jäsenelle ei voida kokonaan palauttaa osuudesta 
näiden sääntöjen ja osuuskuntalain määräämällä tavalla 
palautettavaa määrää, jäsenellä säilyy oikeus palau-
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tukseen. Jälkipalautuksen määrä lasketaan osuuden 
irtisanomisvuotta seuraavien tilinpäätösten perusteella 
palautukseen käytettävissä olevista omista pääomista. 
Edellä määrätty oikeus maksamatta jääneen osan jäl-
kipalautukseen päättyy kuitenkin kolmannen odotus-
vuotta seuraavan tilinpäätöksen jälkeen. Palauttamatta 
jääneelle osalle ei makseta korkoa.

A- ja B-osuudesta tämän määräyksen perusteella 
palautettava määrä palautetaan vuoden kuluttua ja 
C-osuudesta kolmen (3) vuoden kuluttua sen tilikauden 
päättymisestä, jonka perusteella palautus ensimmäisen 
kerran voidaan suorittaa. 

11 § 
Omien osuuksien hankkiminen 

Osuuskunta voi hankkia osuuskunnan osuuksia, jos 
osuus irtisanotaan. Osuudet katsotaan irtisanotuiksi 
myös silloin, kun jäsen eroaa tai erotetaan osuuskun-
nasta. Osuuksien hankkimisesta päättää hallitus. Osuu-
den hankintahinta on osuudesta maksettu määrä, ellei 
osuusantia tai rahastokorotusta koskevassa päätökses-
sä ole muuta sanottu.  Osuudet hankitaan irtisanomis-
järjestyksessä ja edellyttäen, että aikaisemmin irtisa-
notuista osuuksista maksettu määrä huomioon ottaen 
osuuskunnan käytettävissä on jakokelpoista ylijäämää. 

12 §
Jäsenen henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuus-
kunnan velvoitteista.

13 §
Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen toimittamaan osuuskunnan tytär- 
tai osakkuusyhteisölle tai muulle osuuskunnan nimeä-
mälle sopimuskumppanille markkinoitavaksi pääsään-
töisesti kaikki eläintuotteet ja välityseläimet. 

Jäsenen ja osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuus-
yhteisön tai muun yhteistyökumppanin välisen 
eläintuotteiden- ja välityseläinten kasvatukseen ja 
markkinointiin liittyvistä ehdoista tai muiden yhteis-
työsopimuksessa määriteltyjen tuotteiden ja palvelui-
den ehdoista sovitaan erillisellä sopimuksella. Jäsen on 
velvollinen tekemään sopimuksen ja noudattamaan 
siinä määriteltyjä velvoitteita. 

14 §
Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kir-
jallisesti osuuskunnan hallitukselle. Ero tulee voimaan 
sinä päivänä, jolloin eroilmoitus on todisteellisesti 
toimitettu osuuskunnalle.

Jäsen ei kuitenkaan voi erota osuuskunnasta ennen 
kuin kaksi (2) vuotta on kulunut jäsenyyden alkami-
sesta. Tätä määräystä ei sovelleta kuolleen jäsenen 
oikeudenomistajiin.

15 §
Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos jäsen:

1.   ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan 
suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita 
jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia.

2.   rikkoo näiden sääntöjen 13 §:n mukaiset velvoitteet 
tai rikkoo tai irtisanoo 13 §:ssä tarkoitetun sopimuk-
sen tai lopettaa tuotannon.

3.   aiheuttaa osuuskunnalle, Atria Oyj:lle ja/tai jom-
mankumman tytär- tai osakkuusyhtiölle taloudel-
lista tai muuta vahinkoa tai muutoin toimii osuus-
kunnan, Atria Oyj:n ja/tai jommankumman tytär- tai 
osakkuusyhtiöiden tarkoitusperien vastaisesti tai 
levittää osuuskunnan, Atria Oyj:n ja/tai jomman-
kumman tytär- tai osakkuusyhtiöiden mainetta 
vahingoittavaa tietoa tai vaikeuttaa omalla toimin-
nallaan osuuskunnan, Atria Oyj:n ja/tai jomman-
kumman tytär- tai osakkuusyhtiöiden johdon ja/tai 
hallinnon työskentelyä.

4.   asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, velka-
järjestelyyn tai hänen toimikelpoisuuttaan rajoite-
taan.

Jäsenen erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus.

Erottamispäätös voidaan saattaa edustajiston kokouk-
sen tutkittavaksi ja edustajiston kokouksen päätös 
voidaan viedä välimiesoikeuden ratkaistavaksi. 

16 §
Eläintuotteiden ja välityseläinten hinta 

Eläintuotteista ja välityseläimistä maksetaan kulloinkin 
voimassa olevan sopimuksen mukainen hinta. Mikäli 
osuuskunta on järjestänyt osuuskunnan tarjoamien 
palveluiden järjestämisen tytär- tai osakkuusyhtiön 
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tai muun nimeämänsä sopimuskumppanin avulla tai 
muulla tavalla, osuuskunta on velvollinen osaltaan 
myötävaikuttamaan siihen, että palveluiden järjestäjä 
toimii jäsenten edun mukaisesti parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

17 §
Osuuskunnan velvollisuudet

Osuuskunta on joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiön 
tai muun nimeämänsä sopimuskumppanin välityksellä 
velvollinen:

1.   vastaanottamaan jäsenten elintarvikelainsäädännön 
määräysten laatuvaatimukset täyttävät eläintuot-
teet ja välityseläimet tuotantosopimuksessa sovit-
tuun määrään asti, mikäli kyseiset eläimet kuuluvat 
osuuskunnan liiketoiminnan piiriin.

2.   huolehtimaan siitä, että teuraseläimistä valmistetta-
vat tuotteet valmistetaan mahdollisimman tehok-
kaasti ja kannattavasti ja myydään mahdollisimman 
korkeaan hintaan mahdollisimman korkean tilit-
yshinnan aikaansaamiseksi.

3.   hoitamaan liiketoimintaa ja jäsenpalveluja osuuskun-
nan etu huomioiden jäsenistön etujen mukaisesti.

18 §
Rahastot 

Osuuskunnalla on vararahasto, jonka kartuttamisesta 
päättää edustajiston kokous. Osuuskunnalla voi olla 
myös muita rahastoja.

19 § 
Osuuskunnan varojen käyttö ja ylijäämän 

jakaminen

Osuuskunnan varojen käytöstä päättää edustajiston 
kokous. Osuuskunnan varoja voidaan jakaa jäsenille 
siten ja niillä edellytyksillä kuin mitä osuuskuntalaissa 
säädetään.

Osuuskunta voi jakaa ylijäämää. Ylijäämää voidaan ja-
kaa jäsenelle sen mukaan kuin hän on tilikauden aikana 
käyttänyt hyväkseen osuuskunnan ja edellä 13 §:ssä 
tarkoitettujen yritysten palveluksia eläintuotteiden ja 
välityseläinten markkinointiin.

Ylijäämää voidaan jakaa myös osuuksille maksettava-
na korkona. A-osuuksille maksetaan korkoa edellisen 
tilikauden joulukuun 15. päivään mennessä maksetuille 
osuusmaksuille. B- ja C-osuuksille maksetaan korkoa 

siitä alkaen, kun osuus on maksettu osuuskunnalle. 
Osuuksille ei makseta korkoa sen jälkeen, kun osuus on 
irtisanottu tai jäsenyys on päättynyt, ellei osuuksien an-
tamista koskevassa päätöksessä toisin määrätä tai ellei 
edustajiston kokous hallituksen esityksestä ylijäämän 
jakoa koskevassa päätöksessään toisin päätä. A-, B- ja 
C-osuuksille voidaan maksaa erisuuruista korkoa.

Ylijäämää voidaan jakaa myös muulla edustajiston 
kokouksen päättämällä jakoperusteella.

Jäsenelle maksettava ylijäämä voidaan kuitata jäsenen 
osuudesta maksamatta olevaan määrään. 

Ylijäämän jaosta päätetään edustajiston kokouksessa. 
Edustajiston kokous ei saa päättää jakaa hallituksen 
ehdottamaa tai hyväksymää määrää enempää. Edus-
tajiston kokouksen päätöksellä, jossa määrätään jaon 
enimmäismäärä, voidaan myös valtuuttaa hallitus 
päättämään ylijäämän jakamisesta. Valtuutus voi olla 
voimassa enintään seuraavan varsinaisen osuuskunnan 
kokoukseen alkuun.

20 §
Edustajisto

Osuuskunnan jäsenten päätösvaltaa käyttää jäsenten 
keskuudestaan valitsema edustajisto, johon kuuluu 
vähintään kolmekymmentä (30) ja enintään kuusikym-
mentä (60) edustajaa. Edustajat valitaan vaalipiireit-
täin vaalijärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla 
suhteellista vaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi 
hallintoneuvoston tarkemmin määräämänä ajankohta-
na ottaen kuitenkin huomioon vaalivuonna 2021 valitun 
edustajiston toimikautta koskeva näiden sääntöjen 
37 § poikkeussäännös. Edustajien toimikausi alkaa 
vaalivuonna valinnan päättyessä ja päättyy seuraavana 
vaalivuonna edustajien valinnan päättyessä. Jos edusta-
jiston jäsenen toimi päättyy kesken toimikauden, tulee 
hänen tilalleen hallituksen kutsusta vaalijärjestyksen 
mukaisesti määräytyvä varaedustaja.

Edustajistovaalien ajankohdan, osuuskunnan alueen 
jakamisen vaalipiireihin vaalikaudeksi, valittavien edus-
tajien kokonaismäärän ja kustakin vaalipiiristä valitta-
vien edustajien määrän vahvistaa hallintoneuvosto.

Vaalipiirejä määrättäessä pyritään huomioimaan, että 
edustajiston alueellinen edustavuus on riittävän katta-
va. 

Edustajien luku jaetaan eri vaalipiirien kesken siinä suh-
teessa kuin niissä on hallintoneuvoston määräämänä 
ajankohtana koti- tai asuinpaikan nojalla ollut osuus-
kunnan jäseniä suhteessa osuuskunnan koko jäsen-
määrään. Jokaisesta vaalipiiristä on kuitenkin valittava 
vähintään kolme (3) edustajaa.
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Jäsenet osallistuvat edustajiston valintaa koskevaan 
äänestykseen joko postitse, tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla. Äänestys voidaan 
toteuttaa myös yhdistelmävaalina. Vaalilautakunnan 
tulee huolehtia toimista, joilla jäsenten osallistuminen 
äänestykseen ja vaalisalaisuus sekä ääntenlaskennan 
oikeellisuus voidaan riittävällä tavalla turvata.

Tarkemmat määräykset edustajiston jäsenten vaali-
kelpoisuudesta ja edustajiston valinnasta ovat näiden 
sääntöjen liitteenä olevassa vaalijärjestyksessä.

21 §
Edustajiston kokoukset

Edustajiston varsinainen kokous pidetään kerran vuo-
dessa hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen 
kesäkuun loppua osuuskunnan kotipaikassa tai muussa 
hallintoneuvoston määräämässä paikassa Suomessa.

Kokouksessa on esitettävä:
-  tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja 

toimintakertomuksen
-  tilintarkastuskertomus
-  hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä

Päätettävä:
-  tilinpäätöksen vahvistamisesta
-  toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen 

ylijäämä antaa aihetta
-  vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston 

jäsenille sekä toimitusjohtajalle
-  edustajien, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien 

palkkioista
-  hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä
-  muista kokouskutsussa mainituista asioista

Valittava:
-  hallintoneuvoston tarvittavat jäsenet.
-  yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilin-

tarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita. 

Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin 
hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai se on 
muutoin lakien mukaan pidettävä.

22 §
Kokouskutsu, ilmoitus jäsenille  

sekä muut tiedonannot

Hallintoneuvosto kutsuu edustajiston kokouksen kool-
le. Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä joko 
postitse, sähköpostitse tai muita sähköisiä välineitä 
käyttäen kaikille edustajiston jäsenille tai julkaistava 
hallintoneuvoston määräämässä, jäsenten keskuuteen 

yleisesti leviävässä lehdessä.  Kutsu on toimitettava 
aikaisintaan kaksi kuukautta ennen ja viimeistään 
seitsemän päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa 
käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettuja 
asioita, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta 
kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava osuuskunnan nimi, ko-
kousaika ja kokouspaikka sekä kokouksessa käsiteltävät 
asiat. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava osuuskun-
talain 5 luvun 19 §:ssä mainituissa tapauksissa päätöseh-
dotuksen pääasiallinen sisältö ja muut ko. lainkohdan 
edellyttämät asiat. 

Jos edustajiston kokouksessa käsitellään asiaa, jonka 
käsittely edellyttää osuuskuntalain 5 luvun 21 §:n mu-
kaan erityisen kutsuajan noudattamista, osuuskunnan 
jäsenille tulee toimittaa ilmoitus päätösehdotuksen 
pääasiallisesta sisällöstä ja edustajiston kokouksen 
ajankohdasta samalla tavalla kuin kutsu edustajiston 
kokoukseen näiden sääntöjen mukaan on toimitettava. 
Ilmoitus on toimitettava myös muille, jos osuuskuntala-
ki sitä edellyttää.

Muut tiedonannot toimitetaan osuuskunnan jäsenille 
tai edustajille edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

23 §
Hallintoneuvosto

Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 
viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) henki-
löä. Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain edusta-
jiston kokouksessa. Lukumäärää ei voi alentaa enempää 
kuin jäseniä on samana vuonna erovuorossa.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnan 
tehneen edustajiston kokouksen päätyttyä ja päättyy 
valintaa seuraavana neljäntenä vuonna pidettävään 
edustajiston kokoukseen.

Hallintoneuvoston jäsenen eroamisikä on kuusikym-
mentäviisi (65) vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän 
täyttänyt saa toimia tehtävässään lähinnä seuraavaan 
edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan, mikäli mahdol-
lista, tasaisesti osuuskunnan toimialueen eri puolilta 
suhteessa säännöllisesti osuuskunnan palveluja hyväksi 
käyttävään jäsenmäärään.

Hallintoneuvostoon voidaan valita vain osuuskunnan 
tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön tai osuuskunnan 
määrittelemän sopimuskumppanin palveluja säännölli-
sesti hyväkseen käyttävä osuuskunnan henkilöjäsen tai 
jakamatonta kuolinpesää edustava kuolinpesän osakas, 
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yhtymää edustava yhtymän osakas sekä jäsenenä 
olevaa yhteisöä edustava yhteisön hallituksen jäsen, 
toimitusjohtaja, osakkeenomistaja tai jäsen. Hallinto-
neuvoston jäsenenä ei voi olla hallituksen jäsen, toimi-
tusjohtaja, eikä se, jolle on uskottu joitakin hallintoon 
kuuluvia tehtäviä tai muutoin määrätty osa hallinnosta, 
eikä myöskään osuuskuntaan, sen osakkuus- tai tytä-
ryhtiöön työsuhteessa oleva henkilö.

Hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa vuosittain 
neljäsosa (1/4), aluksi arvan mukaan, sitten vuorottain. 
Mikäli joku hallintoneuvoston määrittämistä vaalialu-
eista joutuu luovuttamaan alueiden välisten jäsen-
määrien muuttuessa hallintoneuvoston jäsenpaikkoja 
yhden tai useamman toisen vaalialueen hyväksi, tulevat 
silloin kaikki luovuttavan alueen hallintoneuvoston 
jäsenet erovuoroon. Luovuttavalta alueelta sitten valit-
tavien erovuoroisuus määritetään arvalla.

Jos hallintoneuvoston jäsen luopuu karjatalouden har-
joittamisesta, voi hän jatkaa hallintoneuvoston jäsene-
nä seuraavaan edustajiston varsinaiseen kokoukseen 
saakka. Henkilöjäsenen toimikausi päättyy, kun hänen 
jäsenyytensä osuuskunnassa päättyy. Jakamattoman 
kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön edustajana valitun 
luonnollisen henkilön toimikausi päättyy, kun hänen 
asemansa yhteisön hallinnossa tai omistajana lakkaa tai 
jos hänet asettaneen kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön 
jäsenyys osuuskunnassa päättyy.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan vuosittain ensimmäisessä 
jäsentensä valintaa lähinnä seuraavassa kokouksessaan. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi 
päättyy seuraavana vuonna uuden valinnan toimittavan 
hallintoneuvoston kokoukseen. 

24 § 
Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tulee huolehtia 
siitä, että hallintoneuvosto kokoontuu tarvittaessa. 
Puheenjohtajan on kutsuttava hallintoneuvosto koolle, 
jos hallitus, hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja 
sitä vaatii. Toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenellä on 
oikeus olla läsnä hallintoneuvoston kokouksissa ja käyt-
tää niissä puhevaltaa, jollei hallintoneuvosto määrätys-
sä asiassa toisin päätä. 

Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat 
estyneitä osallistumaan kokoukseen, valitaan kokouk-
sessa saapuvilla olevista hallintoneuvoston jäsenistä 
kokoukselle puheenjohtaja.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on 
enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuiten-

kaan saa tehdä, ellei kaikille hallintoneuvoston jäsenille 
ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osal-
listua asian käsittelyyn. 
Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota 
enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, 
äänten mennessä tasan se, johon puheenjohtaja yhtyy.  
Henkilövaalissa äänten mennessä tasan vaali ratkais-
taan arvalla. 

Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytä-
kirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi yksi (1) 
hallintoneuvoston siihen valitsema jäsen. Hallintoneu-
voston jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada 
eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkir-
jat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotetta-
valla tavalla. 

25 §
Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuus-
kuntaa hoidetaan näiden sääntöjen, hallintoneuvoston 
päätösten ja osuuskunnan edun mukaisesti sekä valvoa 
edustajiston päätösten toimeenpanoa.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu:

1.  ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen 
palkkaetunsa ja sijaisensa.

2.  valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palk-
kionsa ja kuka jäsenistä toimii hallituksen puheen-
johtajana ja varapuheenjohtajana.

3.  päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomat-
tavaa supistamista tai laajentamista tai osuuskun-
nan organisaation olennaista muuttamista.

4.  antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laaja-
kantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

5.  jakaa osuuskunnan alue vaalipiireihin ja antaa tästä 
tarvittavat määräykset.

6.  tarkastaa hallituksen tilinpäätös sekä antaa siitä lau-
suntonsa ja mahdollisesti tilinpäätöksestä vaaditut 
selitykset edustajistolle.

7.  määrätä, missä sanomalehdessä kutsu edustajis-
ton kokoukseen ja muut tiedonannot edustajille ja 
osuuskunnan jäsenille julkaistaan.

8.  päättää edustajiston kokouksen koolle kutsumises-
ta ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.

9.  käsitellä hallituksen sille esittämät muut asiat.
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26 §
Hallitus

Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston neljäksi kalen-
terivuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään neljä (4) ja 
enintään kuusi (6) henkilöä.

Hallituksen jäsenen eroamisikä on kuusikymmentäviisi 
(65) vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt saa 
toimia tehtävässään sen kalenterivuoden loppuun, jon-
ka aikana hän täyttää kuusikymmentäviisi (65) vuotta.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain neljäs-
osa (1/4), aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

27 § 
Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että halli-
tus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsut-
tava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitus-
johtaja sitä vaatii. 

Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen 
jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyt-
tää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa 
toisin päätä. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja voivat osallistua hallituksen kokouk-
seen, ellei hallitus toisin päätä. Heillä on hallituksen 
kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enem-
män kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan 
saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdol-
lisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian 
käsittelyyn. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enem-
män kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai 
äänten mennessä hallituksessa tasan se, johon puheen-
johtaja yhtyy. 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka 
allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen 
siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitus-
johtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merki-
tyksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juokse-
vasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. 

28 §
Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). 
Hallitus vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuus-
kunnan etua.

29 §
Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on 
huolehtia osuuskunnan toiminnan välittömästä johta-
misesta siten kuin osuuskuntalaissa määrätään.

30 §
Muut toimielimet 

Hallintoneuvoston vahvistamista vaalipiireistä valitut 
hallituksen, hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenet 
muodostavat kukin aluetoimikunnan. Aluetoimikunnan 
tehtävänä on toimia keskustelufoorumina oman vaa-
lipiirinsä hallinnon valinnoista ja muista osuuskunnan 
ajankohtaisista asioista.

Aluetoimikunnissa olevat edustajiston jäsenet muo-
dostavat hallintoneuvoston valintoja valmistelevan 
toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä 
esitykset oman vaalipiirinsä alueelta hallintoneuvos-
toon valittavista jäsenistä.

Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi asettaa 
tarpeen vaatiessa myös muita toimielimiä, joiden teh-
tävänä on valmistella edustajiston kokouksen, hallinto-
neuvoston tai hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita 
sen mukaan kuin toimielimiä asetettaessa tarkemmin 
määritellään.

31 §
Osuuskunnan edustaminen

Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat 
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoi-
keuden muille nimetyille henkilöille siten, että he 
kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen 
yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan 
kanssa. 

Prokura annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai use-
ammalle henkilölle siten, että prokuristit kirjoittavat 
toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun 
jäsenen, toimitusjohtajan tai henkilön kanssa, jolle hal-
litus on antanut toiminimen kirjoittamisoikeuden.
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32 §
Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpää-
tös ja toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille 
tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen edusta-
jiston varsinaista kokousta.

33 § 
Osuuskunnan lahjoitukset

Edustajisto voi päättää tai valtuuttaa hallituksen päät-
tämään lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen 
rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää 
voidaan käyttötarkoitukseen tai osuuskunnan tilaan 
ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. 
Hallitus voi päättää lahjoituksesta, jonka merkitys on 
osuuskunnan tila huomioon ottaen vähäinen.

34 §
Välimiesmenettely

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen, toimitusjoh-
tajan, osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen 
tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimies-
menettelyä noudattaen niin kuin siitä annetussa laissa 
säädetään.

Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön 
toimiessa edellä tarkoitetussa asemassa, ratkaistaan sa-
massa järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö 
ei enää toimi tässä asemassa asian vireille tullessa.

Välimiehiä on oltava kolme (3), joista kumpikin 
asianosainen valitsee yhden ja joista kolmannen 
valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Ellei 
asianosainen saatuaan tiedon toisen asianosaisen 
toimittamasta välimiehen vaalista seitsemän päivän 
kuluessa toimita omaa vaaliaan ja ilmoita siitä vasta-
puolelleen, toimittaa Keskuskauppakamarin välityslau-
takunta vaalin asianosaisen puolesta.

Mikäli asianosaiset niin yksimielisesti sopivat, voidaan 
riita ratkaista Keskuskauppakamarin nopeutettua väli-
miesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

35 §
Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää edustajiston kokous. 
Päätös on pätevä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä sään-
nöissä ole muuta määrätty, jos sitä kannattavat jäsenet, 
joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa 
annetuista äänistä. 

Päätös sääntöjen muuttamisesta siten, että 36 §:n mää-
räenemmistövaatimusta osuuskunnan asettamisesta 
selvitystilaan lievennetään, on pätevä, jos sitä kannat-
tavat jäsenet, joilla on vähintään neljä viidesosaa (4/5) 
kokouksessa annetuista äänistä.

36 §
Osuuskunnan purkaminen ja varojen  

jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Päätös osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan osuus-
kunnan purkamiseksi, on pätevä, jos sitä kannattavat 
jäsenet, joilla on vähintään neljä viidesosaa (4/5) ko-
kouksessa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, 
osuuskunnan netto-omaisuus jaetaan jäsenille siten, 
että jäsenen merkitsemille osuuksille tuleva jako-osuus 
on osuuksista osuuskunnalle maksettu määrä. Osuuk-
sille tulevan jako-osuuden yhteenlasketun määrän jäl-
keen jäävä netto-omaisuus jaetaan jäsenille kokonaan 
maksettujen A-osuuksien mukaisessa suhteessa. 

37 §
Edustajiston toimikautta koskeva  

poikkeussäännös

Vuonna 2021 valitun edustajiston toimikausi päättyy 
kolmantena valinnan jälkeisenä tilikautena 2024 uuden 
edustajiston valintaan.
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VAALIJÄRJESTYS

1 § 
Vaalitapa

Osuuskunnan säännöissä määrätyn edustajiston jäse-
net valitaan suhteellisilla vaaleilla siinä järjestyksessä 
kuin jäljempänä määrätään.

2 § 
Vaaliaika

Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi hallintoneuvoston 
tarkemmin määräämänä ajankohtana.

3 §
Vaalilautakunta

Vaalia toimittamaan hallintoneuvosto asettaa vaalilau-
takunnan, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
enintään viisi (5) jäsentä.

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjoh-
taja tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja 
ja enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä on 
saapuvilla.

4 §
Vaaliluettelo

Jäsenen vaalikelpoisuuden selvittämiseksi vaalilauta-
kunta laatii kutakin vaalipiiriä varten vaaliluettelon.

Vaaliluetteloon on osuuskunnan jäsenluettelon perus-
teella otettava kaikki vaalipiiriin koti- tai asuinpaikan 
nojalla kuuluneet osuuskunnan jäsenet, joiden jäsenyys 
on alkanut viimeistään vaalivuonna hallintoneuvoston 
päättämänä ajankohtana.

Vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset 
käsitellään ja ratkaistaan vaalilautakunnan vaalikokouk-
sessa.

5 §
Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen edustajistoon on osuuskunnan tai 
sen tytär- tai osakkuusyhtiön palveluja säännöllisesti 
hyväkseen käyttävä jäsen, jonka jäsenyys on alkanut 
viimeistään vaalivuonna hallintoneuvoston päättämänä 
ajankohtana. Jakamattoman kuolinpesän, yhtymän ja 

yhteisön edustajana vaalikelpoinen on jakamattoman 
kuolinpesän asettama kuolinpesän osakas, yhtymän 
asettama yhtymän osakas sekä jäsenenä olevan yh-
teisön asettama yhteisön hallituksen jäsen, toimitus-
johtaja, osakkeenomistaja tai jäsen. Ehdokkaana ei voi 
olla henkilö, joka on osuuskunnan, sen osakkuus- tai 
tytäryhtiön palveluksessa tai osuuskunnan hallinto-
neuvoston tai hallituksen jäsen. Ehdokkaana ei voi olla 
henkilö, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu tai jolle 
on määrätty edunvalvoja tai joka on konkurssissa.

Edustajiston jäsenen toimikausi päättyy hänen täytet-
tyä kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Jos edustajiston 
jäsen luopuu karjatalouden harjoittamisesta, eroaa tai 
erotetaan osuuskunnasta, tulee valituksi hallitukseen 
tai hallintoneuvostoon tai muutoin menettää vaalikel-
poisuutensa, hänen toimikautensa päättyy heti. Lisäksi 
kuolinpesää, yhtymää ja yhteisöä edustavan edusta-
jiston jäsenen toimikausi päättyy, kun hänen osakkuu-
tensa kuolinpesässä tai yhtymässä lakkaa, kun hänen 
asemansa yhteisön hallinnossa tai omistajana lakkaa tai 
jos hänet asettaneen kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön 
jäsenyys päättyy.

Jos edustajiston jäsenen toimi päättyy kesken toimi-
kauden, tulee hänen tilalleen hallituksen kutsusta 
asianomaisen vaalipiirin vaalijärjestyksen mukainen 
varaedustaja.

6 §
Äänioikeus

Äänioikeus on jokaisella jäsenellä, joka on hyväksytty 
jäseneksi viimeistään hallintoneuvoston päättämänä 
ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on 
vaalin alkaessa edelleen jäsenenä. Jäsen on oikeutettu 
vaalissa kannattamaan vain oman vaalipiirinsä ehdo-
kasta. Kullakin jäsenellä on vaalissa yksi ääni. Henkilö-
jäsen ei voi äänestää toisen henkilöjäsenen puolesta 
valtakirjaa käyttäen.

7 §
Vaalilautakunnan valmistavat toimet

Vaalilautakunnan tulee ilmoittaa jäsenille vaalin toi-
meenpanosta, ajasta, vaalipiirien rajoista, vaalipiireittäin 
valittavien edustajien lukumäärästä, ehdokasasettelus-
ta sekä siitä, kenelle, milloin ja minne vaaliin kuuluvat 
ehdokaslistat ja muut asiapaperit on toimitettava. Tämä 
tieto on saatettava osuuskunnan jäsenten tietoon hy-
vissä ajoin ennen ehdokasasettelun alkamista. Jäseniä 
on kehotettava tarvittaessa tarkistamaan jäsenluette-
losta vaalipiirinsä sekä posti- ja sähköpostiosoitteensa, 
jolla äänestysliput vaalijärjestyksen mukaisesti lähete-
tään.
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8 §
Valitsijayhdistykset ja ehdokasasettelu

Vähintään kolme (3) saman vaalipiirin äänioikeutettua 
jäsentä voi perustaa edustajiston vaalia varten vaali-
piirin valitsijayhdistyksen ja asettaa ehdokaslistalleen 
ehdokkaiksi vähintään kaksi henkilöä ja enintään kaksi 
kertaa sen määrän osuuskunnan sääntöjen mukaan 
vaalikelpoisia henkilöitä kuin vaalipiiriin valitaan edus-
tajia.

Osuuskunnan jäsen saa liittyä ainoastaan yhteen valit-
sijayhdistykseen. Muussa tapauksessa on vaalilautakun-
nan poistettava jäsenen allekirjoitus kaikista valitsijayh-
distyksen ehdokaslistoista. Valitsijayhdistyksen jäsen ei 
voi olla ehdokkaana.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja on päivättävä ja 
siinä on valtuutettava yksi valitsijayhdistyksen jäsenistä 
yhdistyksen asiamieheksi ja toinen hänen varamiehek-
seen. Vaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslis-
tan asiamiehenä.

Valitsijayhdistyksen ehdokaslistassa on selvästi mainit-
tava ehdokkaaksi asetetun henkilön nimi sekä hänen 
ammattinsa tai toimensa. Ehdokaslista ei saa sisältää 
mitään tunnusta tai muuta sen tapaista kirjoitusta. 
Sama henkilö saa olla ehdokkaana vain yhdessä ehdo-
kaslistassa. Mikäli hänet on asetettu ehdokkaaksi use-
ampaan ehdokaslistaan, vaalilautakunnan tulee antaa 
tästä tieto niiden ehdokaslistojen asiamiehille, joissa 
hänet on merkitty ehdokkaaksi. Ehdokas itse ratkaisee, 
mille listalle hänet lopullisesti jätetään. Hän on myös 
oikeutettu jättämään sen ko. asiamiesten yksimielisesti 
päätettäväksi. Mikäli kumpaakaan menettelyä ei ole 
käytetty, tulee keskusvaalilautakunnan ratkaista asia 
arpomalla.

9 §
Hakemus ehdokaslistan ottamisesta  

ehdokaslistojen yhdistelmään

Valitsijayhdistyksen asiamiehen tulee toimittaa ehdo-
kaslistahakemus vaalilautakunnalle viimeistään hallin-
toneuvoston tai vaalilautakunnan hallintoneuvoston 
antaman valtuutuksen perusteella asettamaan määrä-
päivään mennessä. Jos hakemus on annettu postissa 
kuljetettavaksi niin aikaisin, että sen olisi viimeistään 
määräpäivään mennessä pitänyt saapua vaalilautakun-
nalle, ei ehdokaslistaa jätetä hakemuksen myöhästy-
misen vuoksi ottamatta ehdokaslistojen yhdistelmään, 
mikäli hakemus voidaan tutkia siinä vaalilautakunnan 
kokouksessa, joka pidetään hakemusten tarkastamista 
varten. 

Hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla valitsijayh-
distys on perustettu. Hakemuksessa on asiamiehen 
vakuutettava, että ne henkilöt, joiden nimet ovat 
sanotun asiakirjan allekirjoituksena, ovat omakätisesti 
allekirjoittaneet asiakirjan ja ovat äänioikeutettuja sekä, 
että ehdokkaaksi asetettu henkilö on antanut suos-
tumuksensa ehdokkuuteen, eikä ole asettunut toisen 
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

10 §
Ehdokaslistojen tarkastaminen

Vaalilautakunnan tulee tarkastaa sille toimitetut ehdo-
kaslistat kahden viikon kuluessa ehdokaslistojen vii-
meisestä jättöpäivästä lukien. Ehdokaslistoihin on myös 
merkittävä juokseva tunnusnumero sen mukaisesti kuin 
ne on toimitettu vaalilautakunnalle.

Jos havaitaan, että 
-  valitsijayhdistyksen hakemusta ehdokaslistan otta-

misesta vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmään ei 
ole asianmukaisesti tehty tai 

-  valitsijayhdistys ei ole laillisesti perustettu tai
-  valitsijayhdistyksen ehdokkaana on henkilö, joka ei 

ole vaalikelpoinen tai
-  hakemuksessa tai siihen liittyvässä asiakirjassa on 

muu virheellisyys, 
toimitettakoon asiamiehelle viipymättä joko postin 
välityksellä tai muulla tavoin todistettavasti tieto, ettei 
hakemukseen ole suostuttu ja ilmoitettakoon samalla 
hylkäämisen syy.

Asiamiehellä on kuitenkin vielä oikeus kuuden (6) 
päivän kuluessa vaalilautakunnan päätöksestä tiedon 
saatuaan oikaista ne kohdat, jotka ovat aiheuttaneet 
hakemuksen hylkäämisen. Jollei hän sitä tee, hakemus 
on lopullisesti hylättävä.

Oikaisua ei saa tehdä siinä tapauksessa, ettei perus-
tamisasiakirjassa ole allekirjoittajina riittävä määrä 
äänioikeutettuja tai, ettei hakemusta ole toimitettu 
vaalilautakunnalle määräaikana taikka säädetyssä 
järjestyksessä, vaan hylkääminen on näissä tapauksissa 
lopullinen.

Jos ehdokkaaksi asetettu henkilö on kuollut tai menet-
tänyt vaalikelpoisuutensa tai ilmoittanut vetäytyvänsä 
ehdokkuudesta ennen ehdokaslistojen hyväksymistä, 
asiamiehellä on oikeus ilmoittaa vaalilautakunnalle 
toinen vaalikelpoinen ehdokas hänen tilalleen.

Hyväksytyille valitsijayhdistyksen ehdokaslistoille an-
netaan vaalipiireittäin arvonnan perusteella tunnuksiksi 
isot kirjaimet aakkosjärjestyksessä.
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Tämän jälkeen ehdokaslistoissa oleville ehdokkaille 
annetaan juokseva numero alkaen lista A:n ensimmäi-
sen ehdokkaan numerosta 2 ja päättyen aakkosissa 
viimeiseksi sattuvan listan viimeiseksi asetetun ehdok-
kaan numeroon.

Hyväksytyistä ehdokaslistoista on vaalilautakunnan 
laadittava ehdokaslistojen yhdistelmä vaalipiireittäin 
ja saatettava se jäsenten tietoon ja annettava ohjeet 
äänestysmenettelystä.

Yhdistelmässä ei saa olla mitään muuta kuin yhteinen 
tunnus, josta käy selville mitä vaalia ja vaalipiiriä varten 
yhdistelmä on laadittu sekä kaikki ehdokaslistat järjes-
tysnumeroineen.

11 §
Edustajien nimeäminen  

vaalia toimittamatta

Jos vaalipiiristä on asetettu hyväksyttäviä ehdokkaita 
vain se määrä, mikä siltä valitaan edustajia, ei äänes-
tystä toimiteta, vaan vaalilautakunta nimeää nämä 
ehdokkaat edustajiksi.

12 §
Äänestysmateriaali

Vaalilautakunta hyväksyy kaiken edustajiston vaalissa 
käytettävän äänestysmateriaalin. Kaikessa äänestysma-
teriaalissa tulee olla merkintä siitä, missä vaalissa sitä 
käytetään.

13 §
Äänestys

Vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä, äänestysohjeet, 
äänestyslippu ja palautuskuori on lähetettävä suljetus-
sa kirjekuoressa viimeistään viikkoa ennen äänestyksen 
alkamista kullekin äänioikeutetulle jäsenelle osuuskun-
nan jäsenluetteloon merkityllä osoitteella. 

Mikäli vaali toimitetaan joko kokonaan tai osittain 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla, voidaan ehdokaslistat äänestysohjeineen jul-
kaista myös internetissä osuuskunnan verkkosivuilla tai 
lähettää jäsenelle tämän osuuskunnalle ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli jäsen vähintään viisi (5) päivää ennen vaalitoi-
mituksen päättymistä osoittaa, ettei hän ole saanut 
äänestyslippua tai että hän on saanut väärän vaalipiirin 
lipun sen johdosta, että hänen jäsenluetteloon ilmoit-
tamansa osoite on muuttunut tai, että äänestyslippu on 
hävinnyt tai turmeltunut, vaalilautakunta antaa hänelle 

pyynnöstä uuden äänestyslipun. Mikäli jäsen samassa 
ajassa osoittaa, ettei hän ole saanut sähköpostitse ää-
nestyslippua tai että hänen äänestämistä tarkoittanut 
sähköpostiviestinsä ei ole hänestä riippumattomasta 
syystä saapunut ollenkaan tai lukukelpoisessa muodos-
sa perille, vaalilautakunta lähettää hänelle sähköpostit-
se uuden äänestyslipun.

Jäsen on oikeutettu äänestämään oman vaalipiirinsä 
ehdokaslistoilla olevia ehdokkaita.

Postiäänestyksessä äänestäminen tapahtuu siten, että 
jäsen merkitsee äänestyslippuunsa selvästi oman vaali-
piirinsä ehdokaslistojen yhdistelmästä sille ehdokkaalle 
annetun numeron, jota hän äänestää. Äänestäjä ei saa 
tehdä äänestyslippuun muuta kuin edellä mainitun 
merkinnän. Postiäänestyksessä äänestyslippu on 
postitse, henkilökohtaisesti tai lähetillä toimitettava 
suljetussa palautuskuoressa vaalilautakunnalle kuoreen 
merkityllä osoitteella viimeistään hallintoneuvoston tai 
vaalilautakunnan hallintoneuvoston antaman valtuutuk-
sen perusteella asettamaan määräpäivään mennessä. 

Jos vaali toimitetaan tietoliikenneyhteyttä tai muuta 
teknistä apuvälinettä käyttäen, vaalilautakunta antaa 
tarkemmat ohjeet äänestämisestä ja siinä noudatetta-
vasta menettelystä, jotka turvaavat jäsenen mahdolli-
suuden äänestykseen sekä ääntenlaskennan oikeelli-
suuden. 

14 §
Äänten laskeminen  

ja vaalin tuloksen määrääminen

Vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdit-
tava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavalla 
tavalla ja viivyttelemättä.

Mitättömiksi todetut äänestysliput erotetaan omaksi 
ryhmäksi. Äänestyslippu on mitätön, jos äänestäjä on 
äänestyslippuun merkinnyt useamman kuin yhden 
ehdokkaan numeron, nimikirjoituksen tai muun asiaan 
kuulumattoman merkinnän, merkinnyt ehdokkaan 
numeron niin, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta on 
tarkoitettu, käyttänyt muuta kuin vaalilautakunnalta 
saatua äänestyslippua tai jos äänestyslippu on saapu-
nut liian myöhään.

Äänestyslipun mitätöinnin ratkaisee vaalilautakunta. 
Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan 
saama äänimäärä sekä jokaisen ehdokaslistan saama 
äänimäärä.

Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertaus-
luvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä 
saanut puolet siitä, kolmanneksi eniten kolmasosan jne. 
Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät 
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ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjes-
tys arpomalla.

Saatujen vertauslukujen mukaan niiden suuruusjärjes-
tyksessä merkitään ehdokkaat vaalipiirin edustajiksi. 
Jos vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäi-
nen järjestys ehdokkaiden saamien äänimäärien perus-
teella. Jos äänimäärät ja vertausluvut ovat yhtä suuret, 
ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla.

Kun kunkin vaalipiirin ehdokkaat ovat saaneet oman 
vertauslukunsa, vaalilautakunta julkistaa kustakin 
vaalipiiristä valituksi ne ehdokkaat, joilla on suurimmat 
vertausluvut.

Vaalilautakunta määrää valitsematta jääneet ehdokkaat 
varaedustajiksi siten, että kukin on ehdokaslistansa va-
raedustaja vertauslukujen suuruusjärjestyksessä. Mikäli 
kaikki listalla olevat ovat tulleet valituiksi edustajiksi, 
varaedustajiksi tulevat vaalipiirin suurimman, toiseksi 
suurimman jne. vertausluvun saaneet varaedustajat 
vertauslukujen suuruusjärjestyksessä. Mikäli varaedus-
tajia joudutaan kutsumaan varsinaisten edustajien 
sijaan, kutsutaan varaedustaja aina ensi sijassa oman 
ehdokaslistansa varaedustajaksi.

Vaalilautakunnan laskemistoimituksesta tehdään 
pöytäkirja, jossa on mainittava vaalipiireittäin sekä 
edustajiksi valitut henkilöt että varaedustajat. Pöytäkir-
jaan on liitettävä kaikki tulosta laskettaessa syntyneet 
laskelmat.

Vaalilautakunta julkaisee vaalin tuloksen hallinto-
neuvoston päättämällä tavalla mahdollisimman pian 
tuloksen selvittyä ja ilmoittaa asianomaisille heidän 
valitsemisestaan edustajistoon. Samalla vaalilautakunta 
ilmoittaa, ketkä valitsematta jääneistä edustajaeh-
dokkaista, ja missä järjestyksessä, tulevat toimimaan 
äänestysalueelta valittujen edustajiston jäsenten 
varamiehinä.

15 §
Muut määräykset

Mikäli vaalia ei voida toimittaa pakottavasta esteestä 
johtuen hallintoneuvoston asettamaan määräaikaan 
mennessä ja niin kuin on säännöissä tai vaalijärjestyk-
sessä määrätty, hallintoneuvosto voi asettaa uuden 
määräajan tai määrätä, että jokin toimi voidaan suorit-
taa tai tulee suorittaa muulla tavoin kuin säännöissä tai 
vaalijärjestyksessä on määrätty. 

Ellei vaalia saada toimitettua ennen vaalikauden päät-
tymistä, edustajisto jatkaa tehtävässään, kunnes uusi 
edustajisto on saatu valittua.

16 §
Vaalin uudelleen toimittaminen

Vaalilautakunnalla on valta, jos se havaitsee vaalissa 
tapahtuneen niiden tulokseen oleellisesti vaikuttaneen 
virheellisyyden, määrätä tarpeellisilta osin uusi vaali 
toimitettavaksi.
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