
ViljaTavastia osuuskunta 

     Grain Tavastia cooperative 
 

      

 

SÄÄNNÖT 
 
   

 

1 § 

Toiminimi ja kotipaikka 

 

Osuuskunnan toiminimi on ViljaTavastia osuuskunta, Grain Tavastia cooperative, ja kotipaikka Hämeenlinna.  

 

 

2 § 

Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala 

 

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten maatalouden tukemiseksi harjoittaa viljan ja muiden viljelykasvien 

kauppaa ja välitystä joko itse ja/tai tytär- tai osakkuusyrityksen tai muun määrittelemänsä sopimuskumppanin 

välityksellä. Osuuskunta voi harjoittaa jäsentensä kasvinviljelyn kannattavuuden kohottamiseksi ja 

tuotteiden laadun parantamiseksi myös teknistä ja taloudellista neuvontaa, koulutusta, tarvikkeiden 

välitystä, tiedotusta sekä muuta jäsenten elinkeinoa tukevaa toimintaa ja muillakin tavoin tasapuolisesti 

edistää jäsentensä kasvinviljelyä. 
 

Osuuskunta voi, sen mukaan kuin hallitus siitä päättää, toimialan puitteissa laajentaa liiketoimintaansa muille 

kasvinviljelyä edistäville, tukeville ja palveleville aloille. Osuuskunta voi edellä mainitussa tarkoituksessa 

harjoittaa myös sijoitustoimintaa. 

 

Osuuskunnan palveluja saavat käyttää hyväkseen vain jäsenet, mikäli hallitus ei toisin määrää. 

 

 

3 § 

Jäseneksi ottaminen 

 

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä kasvinviljelyä harjoittava luonnollinen henkilö, yhtymä tai yhteisö sekä 

sellainen yhteisö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on kasvinviljelyn tai muun maatalouden toimintaedellytysten 

tukeminen. 

 

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle. Hallitus päättää hakemuksen 

hyväksymisestä tai päättää hyväksymismenettelystä 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 saamiseen muutoin ovat olemassa. 

 

Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on haettava osuuskunnan jäsenyyttä vuoden kuluessa 

kuolinpäivästä. 

5 § 

Osuus ja osuusmaksu  

 

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 300 euroa.  

 

6 § 

Liittymismaksu 

 

Jäseneksi liittyvältä voidaan periä liittymismaksu, jos osuuskunnan hallitus tilikaudeksi kerrallaan niin päättää. 

Liittymismaksun määrä voi olla enintään 300 euroa. Perittyjä liittymismaksuja ei palauteta. 

 

7 § 

Jäsenen velvollisuudet 
 

Jäsen on velvollinen, sen mukaan kuin osuuskunnan hallitus erikseen päättää, kultakin satokaudelta lokakuun 

loppuun mennessä toimittamaan osuuskunnalle tai muulle osuuskunnan nimeämälle sopimuskumppanille tiedon 

siitä, kuinka paljon ja minkä laatuista viljaa ja muita kasvinviljelytuotteita jäsen haluaa myydä tai antaa 

välitettäväksi osuuskunnalle.  

 

Jäsenen ja osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhteisön tai muun yhteistyökumppanin välillä tehdään erikseen 

sopimus jäsenen myymien viljatuotteiden hinnoista ja muista ehdoista. Jäsen on osaltaan velvollinen noudattamaan 

sopimuksessa määriteltyjä velvoitteita. 

 

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan velvoitteista. 

 

                                                                                        8 § 

Jäsenen eroaminen 
 

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti 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 alkamisesta. Tätä 

määräystä ei sovelleta kuolleen jäsenen oikeudenomistajiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 § 

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 7 §:n mukaiset velvoitteet tai lopettaa kasvinviljelyn. 

 

3.  aiheuttaa osuuskunnalle tai sen tytär- tai osakkuusyhtiölle taloudellista tai muuta vahinkoa tai 

muutoin toimii osuuskunnan ja/tai sen tytär- tai osakkuusyhtiöiden tarkoitusperien vastaisesti tai 

levittää osuuskunnan ja/tai sen tytär- tai osakkuusyhtiöiden mainetta vahingoittavaa tietoa tai 

vaikeuttaa omalla toiminnallaan osuuskunnan ja/tai sen tytär- tai osakkuusyhtiöiden johdon ja/tai 

hallinnon työskentelyä. 

 

4.  asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, velkajärjestelyyn tai hänen toimikelpoisuuttaan 

rajoitetaan. 

 

Jäsenen erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus. 

 

 

10 § 

Osuuskunnan velvollisuudet 
 

Osuuskunta on itse ja mahdollisen tytär- tai osakkuusyhtiön tai muun nimeämänsä sopimuskumppanin välityksellä 

velvollinen hoitamaan liiketoimintaa ja jäsenpalveluja jäsenistön etujen mukaisesti. 

 

 

11 § 

Rahastot  
 

Osuuskunnalla tulee olla lain mukainen vararahasto. Osuuskunnalla voi olla muita rahastoja. 

 

Vararahastoa kartutetaan vuosittain viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on 

vähennetty taseen mahdollisesti osoittama alijäämä edellisiltä tilikausilta. 

 

 

12 §  

Ylijäämän käyttäminen 

 

Sen jälkeen, kun ylijäämästä on siirretty vararahastoon edellä 11 §:ssä edellytetty määrä, muu osa 

jakokelpoisesta ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin 

tarpeisiin, jaetaan jäsenille tai luovutetaan maataloutta edistäviin tahi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Jäsenille 

ylijäämää jaetaan siinä suhteessa kuin on jäsenen euromääräinen vilja- ja kasvituotemyynti tai -välitys 

osuuskunnalle tilikauden aikana.  Osuuskunnan kokous ei saa päättää jakaa ylijäämää hallituksen ehdottamaa tai 

hyväksymää määrää enempää. 

 

Jäsenen osuudesta mahdollisesti maksamatta oleva määrä voidaan kuitata jäsenelle maksettavasta ylijäämästä.   

 

 



 

13 §  

Osuuskunnan edustaminen 

 

Osuuskuntaa edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet, 

aina kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden osuuskunnan 

edustamiseen. 

 

14 § 

Hallitus 
 

Hallitukseen kuuluu osuuskuntakokouksen valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) henkilöä. 

 

Hallituksen jäsenen eroamisikä on kuusikymmentäyhdeksän (69) vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt 

saa toimia tehtävässään sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää kuusikymmentäyhdeksän (69) 

vuotta. 

 

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä 

ja päättyy valintaa lähinnä seuraavassa varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa uuden hallituksen valintaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä hallituksen valintaa seuraavassa kokouksessaan. 

 

 

15 §  

Hallituksen kokoukset 

 

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava 

hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.  

 

Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja 

käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä. Hänellä on hallituksen kokouksessa 

puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 

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 tai äänten 

mennessä hallituksessa tasan se, johon puheenjohtaja yhtyy.  

 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa 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.  

 

 

16 § 

Hallituksen tehtävät 
 

Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). 

Hallitus vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.  

 

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. 



17 § 

Toimitusjohtaja 

 

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia osuuskunnan toiminnan välittömästä 

johtamisesta siten kuin osuuskuntalaissa määrätään. 

 

 

18 § 

Osuuskunnan kokous 

 

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa 

ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse taikka muulla sähköisellä tavalla jäsenten ilmoittamaan 

osoitteeseen. 

 

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän (4) 

kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

 

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä: 

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

2. taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 

3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta 

 

 

19 § 

Tilikausi ja tilinpäätös 

 

Osuuskunnan tilikausi alkaa elokuun 1. päivänä ja päättyy heinäkuun 31. päivänä. 

 

Tilinpäätöksen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tulee olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös 

ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi 

kuukautta ennen osuuskunnan kokousta. 

 

 

20 § 

Välimiesmenettely 
 

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun 

edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin siitä 

annetussa laissa säädetään. 

 

Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa edellä tarkoitetussa asemassa, ratkaistaan samassa 

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 vastapuolelleen, 

Keskuskauppakamarin välityslautakunta toimittaa vaalin asianosaisen puolesta. 

 

Mikäli asianosaiset niin yksimielisesti sopivat, riita voidaan ratkaista Keskuskauppakamarin nopeutettua 

välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. 



 

 

21 § 

Sääntöjen muuttaminen 

 

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä 

säännöissä ole muuta määrätty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa 

annetuista äänistä.  

 

Näiden sääntöjen 22 §:n mukaista määräenemmistövaatimusta koskien vararahaston kartuttamista ja osuuskunnan 

asettamista selvitystilaan voidaan lieventää vain, jos vähintään neljä viidesosaa (4/5) kokouksessa annetuista 

äänistä kannattaa lieventämistä. 

 

 

22 § 

Osuuskunnan purkaminen ja varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 
 

Päätös osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan osuuskunnan purkamiseksi, on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, 

joilla on vähintään neljä viidesosaa (4/5) kokouksessa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, jaetaan 

osuusmaksujen palautuksen jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävä säästö jäsenille siten, että kukin saa jokaista 

maksamaansa osuutta kohden yhtä suuren osan jaettavista varoista.  

 


