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VÄTTILÄ – SAVUNIEMI INFRAOSUUSKUNTA 

SÄÄNNÖT 

1 § Toiminimi ja kotipaikka 

 Osuuskunnan toiminimi on Vättilä – Savuniemi infraosuuskunta. 

 Osuuskunnan kotipaikka on Joroinen 

2 § Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala 

Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten talouden ja elinkeinon tukemiseksi harjoittaa 

taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunta 

voi järjestää palvelut tytäryhtiöidensä avulla tai muulla tavalla.  

Osuuskunnan toimiala on rakentaa, hankkia, ylläpitää, hoitaa ja hallinnoida jäsenten tarvitsemaa 

infrastruktuuria kuten vesilaitosta ja verkostoa, tietoliikenneyhteyksiä, teitä, ojia, vesi- ja maa-

alueita sekä edistää ja kehittää näihin liittyviä palveluita. Osuuskunta voi hankkia, rakentaa, 

omistaa, ylläpitää, hoitaa ja vuokrata hallinnassaan olevaa infraa ja niiden liittymiä, sekä niihin 

liittyviä atk – ja tietoliikenne palveluja. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita 

kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös hallinnoida hankkeita. 

Osuuskunnan tarkoituksena on tukea kestävää kehitystä. 

3 § Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen 

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä tai rekisteröityjä 

oikeushenkilöitä, yritys- ja yhteisöjäseniä. Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti 

hallitukselta. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja 

hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja hakija on maksanut 

osuusmaksun. Jäsenyyden hakeminen voi tapahtua myös sähköisesti. 

4 § 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. 

Jäsen voidaan erottaa, jos hän laiminlyö jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, ei enää käytä 

osuuskunnan palveluita, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen 

vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. 

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamispäätöksestä ja päätöksen tekevästä 

hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle 

jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla 

jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. 

Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, 

toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä 

on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan 

tiedossa olevaan osoitteeseen. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia 

osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää 

erottamispäätöstä tuomioistuimessa. 
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5 § Jäsenluettelo 

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä jäsenistä aakkosellista luetteloa siten 

kuin osuuskuntalaissa määrätään. Jos osuuskunnan osuuksia voivat merkitä myös muut kuin 

jäsenet, myös tällaiset omistajat on merkittävä luetteloon. Jäsenluetteloon merkittävistä tiedoista 

ja jäsenluettelon julkisuudesta säädetään osuuskuntalaissa. 

6 § Jäsenen velvollisuus käyttää osuuskunnan palveluja 

Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta hankkia liittymä osuuskunnan vesi- ja/ valokuitu 

verkkoon. Jäsen on velvollinen verkkoliittymiä hankkiessaan hyväksymään hallituksen 

määrittelemän ja hyväksymän verkkoliittymä sopimuksen sekä noudattamaan hallituksen 

hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa. 

Osuuskunnan on tarjottava palveluja ja etuja ensisijaisesti jäsenilleen.  

Jäsen on velvollinen liittymää varten luovuttamaan osuuskunnalle korvauksetta maata jäsenten 

kiinteistölle johtavien osuuskunnan verkon rakenteiden, putkien, johtojen ja laitteiden 

rakentamista, korjaamista ja uusimista varten. 

Sallimaan että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkkoon liitetyt putket, 

johdot, laitteet ja rakenteet. 

7 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu 

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista. 

8 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja 

Osuuskunta voi tarjota palveluitaan myös muille kuin jäsenille, ellei hallitus toisin- päätä. 

9 § Osuus ja osuuden merkintä 

Jäsenen on otettava yksi osuus nimellisarvoltaan (84. 09 €). Osuuksien merkintähinnasta ja 

maksuehdoista määrätään osuuskunnan kokouksen päätöksessä. Osuuskunnan kokous voi 

valtuuttaa hallituksen päättämään osuuden merkintähinnasta sekä maksuehdoista.  

Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous 

tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä. 

10 § Liittymismaksu 

Osuuskunta voi periä jäseneksi liittyvältä liittymismaksua. Liittymismaksun perimisestä ja sen 

määrästä päättää osuuskunnan hallitus. Liittymismaksu on suoritettava rahana hallituksen 

määrääminä erinä ja aikoina. Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsenellä on oikeus siirtää 

liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai 

haltijalle. 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämä osuus on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on 

siirtänyt osuutensa, on siirtyneen osuuden osalta vapaa liittymismaksun suorittamisesta sellaisin 

edellytyksin kuin jäljempänä on sanottu 
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11 § Ylimääräinen maksu 

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä 

osuuskunnan toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen 

maksamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Ylimääräinen maksu voidaan kerätä joko lainana tai 

lopullisena maksuna, jota ei palauteta jäsenelle sen mukaan kuin osuuskunnan kokous tai 

osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus päättää. 

Ylimääräinen maksu peritään jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen, joko osuuksien mukaisessa 

suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen on päättyneen tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen 

osuuskunnan palveluksia tahi samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla sen mukaan kun 

ylimääräistä maksua koskevassa päätöksessä määrätään, kuitenkin enintään jäsenen 

liittymismaksujen nimellismäärä. 

 

12 § Ylijäämä 

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena osuuskunnan palvelusten käytön 

suhteessa, osuuksien suhteessa tai korkona osuuksista maksetulle määrälle tai muulla hallituksen 

esittämällä tavalla. 

Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous. Osuuskunnan kokous ei voi päättää jakaa enempää, 

kuin hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt. 

13 § Osuuden palautus 

Jäsenyyden päättyessä tai osuuden irtisanottaessa jäsenelle palautetaan osuudesta  

osuuspääomaan merkitty määrä siten ja niillä edellytyksillä, kuin osuuskuntalain 17 luvun 1 ja 2 

§:ssä  määrätään. 

14 § Osuuskunnan kokous 

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain mukaan kuuluvissa asioissa osuuskunnan kokouksissa. 

Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokous voidaan pitää myös muulla paikkakunnalla, 

jossa osuuskunnalla on toimipaikka tai osuuskunnan jäsenistä enemmän kuin puolella on 

jäsenluettelon mukainen kotipaikka. 

Jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun 

teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan 

oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn 

verrattavalla tavalla. 

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällöstä, kokouskutsuajassa ja 

kutsutavassa sekä kokousasiakirjojen nähtävillä pitämisessä ja lähettämisessä noudatetaan 

osuuskuntalain 5 luvun määräyksiä. 

Osuuskunnan kokouksessa luonnolliset henkilöt eivät voi käyttää oikeuttaan asiamiehen 

välityksellä. Jäsentä, joka on juridinen henkilö, voi osuuskunnan kokouksessa edustaa sen 

lakimääräinen edustaja tai asianmukaisesti valtuutettu asiamies. Sama asiamies voi valtuutuksen 

perusteella edustaa vain yhtä jäsentä. 
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Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen voidaan julkaista myös hallituksen päättämässä, jäsenten 

keskuuteen yleisesti leviävässä sanoma lehdessä tai lähettää sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan 

sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä tavalla. 

15 § Varsinainen osuuskunnan kokous 

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä. 

Kokouksessa on päätettävä seuraavat asiat. 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka 

samalla toimivat ääntenlaskijana 

2. Todetaan onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin 

laillinen 

3. Esitetään hallituksen toimintakertomus, sekä tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastajan lausunto 

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä 

7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilin/toiminnantarkastajan palkkiot 

8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen 

9. Valitaan tilin/toiminnantarkastaja ja hänen sijainen 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa käsiteltävät asiat 

 

16 § 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. 

17 § Hallitus 

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ( 4 ) ja enintään seitsemän ( 7 ) jäsentä, jotka 

valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain 

lähinnä kolmannes aluksi arvan mukaan ja sitten vuorotellen. Hallitukseen voidaan lisäksi valita 

vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet 

voidaan valita asianomaisen hallituksen jäsenten henkilökohtaiseksi varajäseneksi.  Hallitus valitsee 

keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

18 § 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, ellei hallitus päätä toisin. 
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19 §  Hallituksen päätöksenteko 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.  Päätöstä ei 

kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu 

tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on 

kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät 

puheenjohtajan vaalissa tasan, vaali ratkaistaan arvalla. 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan 

lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus 

saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja 

säilytettävä luotettavalla tavalla 

20 § 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. 

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan kokouksen tai hallituksen tekemää 

päätöstä, joka on osuuskuntalain tai osuuskunnan sääntöjen vastaisena pätemätön. 

21 § Toimitusjohtaja 

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja jos hallitus niin päättää. 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 lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla 

järjestetty. 

Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus huomioiden epätavallisiin tai 

laajakantaisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei 

voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa 

tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista. 

22 § Osuuskunnan edustaminen 

Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 

sekä toimitusjohtaja kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden 

nimetylle henkilölle siten, että tämä on oikeutettu kirjoittamaan toiminimen yhdessä hallituksen 

jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 
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23 § Tilikausi ja tilinpäätös 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös 

on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase 

esitetään vahvistettavaksi. 

24 § Tilintarkastaja ja toiminnantarkasta 

Osuuskunnalla on oltava osuuskunnan kokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja 

toiminnantarkastajan sijainen, jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa. 

25 § Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskuntakokous. Päätös on pätevä jos sitä kannattavat 

jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.  

Osuuskuntalain määräämissä tapauksissa ja osuuskuntalain mukaisesti sääntömuutos edellyttää 

kuitenkin yhdeksän kymmenesosan enemmistön annetuista äänistä ja joskus jopa kaikkien 

kokouksessa edustettujen jäsenten kannatusta (osuuskuntalaki 5 luku 31 §) 

26 § Osuuskunnan purkaminen 

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään 

osuuskunnankokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi 

kolmasosaa annetuista äänistä. 

27 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö 

käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä toimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin 

tarkoituksiin. 

28 § Erimielisyydet 

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun 

edustajan, selvitysmiehen, toiminnantarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan 

vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


