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§ Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on OtaVoima osk ja kotipaikka
Vihti.
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§ Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten
talouden tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista
toimintaa siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan
tarjoamia palveluita. Osuuskunta voi järjestää palvelut
tytäryhteisön avulla tai muulla tavalla.
Osuuskunnan toimialoina ovat:
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Kuntokeskukset
Erikoistunut rakennustoiminta
Lämpö‐, vesijohto‐ ja ilmastointiasennus
Kiinteistön‐ ja ympäristön hoito
Lakiasiain‐ ja laskentatoimen palvelut
Työvoiman vuokraus
Vuokraustoiminta
Hyvinvointipalvelut
Terveyspalvelut
Muu terveyspalvelu
Muut henkilökohtaiset palvelut
Moottoriajoneuvojen korjaamo‐ ja huoltopalvelut
Kulttuuri‐, ja viihdetoiminta
Informaatio ja viestintä
Ravitsemustoiminta ja muut tapahtumapalvelut
Koulutus ja konsultointi
Muu palvelutoiminta
Muu laillinen liiketoiminta

§ Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta.
Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai
hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.
Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jäsenen tulee
olla 18‐vuotias. Alle 18‐vuotias, jonka toinen huoltaja on
osuuskunnan jäsen, on oikeutettu jäsenetuihin.
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§ 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 saa
erota osuuskunnasta vasta 1 vuoden kuluttua jäsenyyden
alkamisesta.)
Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä
johtuvan velvollisuutensa, aiheuttaa osuuskunnalle
vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun vastaisesti.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.
Jäsenelle
on
toimitettava
kirjallinen
ilmoitus
erottamisperusteesta 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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§ 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.
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§ Muiden kuin jäsenten
osuuskunnan palveluja

oikeus

käyttää

Osuuskunta voi tarjota palveluitaan myös muille kuin
jäsenille, ellei hallitus toisin päätä.
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§ Osuus ja osuuden merkintä

Jäsenen
on
otettava
yksi
osuus.
Osuuksien
merkintähinnasta ja maksuehdoista määrää osuuskunnan
kokous. 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.
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§ Vapaaehtoiset lisäosuudet

Osuuskunnan pääoman lisäämiseksi osuuskunnan hallitus
voi päättää lisäosuuksien myöntämisestä ja niiden
suuruudesta. Lisäosuudet eivät oikeuta päätöksentekoon
eikä muihin jäsenetuihin. Lisäosuuksien haltijoille
maksetaan korkoa lisäosuuksista siten kuin hallitus siitä
päättää. Lisäosuuden haltija voi lunastaa lisäosuuden
takaisin samoin ehdoin kuin varsinaisen osuusmaksunkin.
Lisäosuuden hallinta ei ole riippuvainen varsinaisesta
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jäsenosuudesta.
lisäosuuksia.
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henkilö

voi

lunastaa

useita

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

§ Vararahasto ja muut rahastot
edellyttämää määrää suurempi)

(OKL

Kokouksessa käsiteltävät asiat
päätetään

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on
siirrettävä 5 prosenttia taseen osoittamasta tilikauden
ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio
edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes
se on vähintään 2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla
vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.
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1.
2.
3.
4.

§ Ylijäämä

tilinpäätöksen vahvistaminen
taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen
vastuuvapauden myöntäminen hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenten lukumäärä

valitaan
1. hallituksen jäsenet hallituksesta eronneiden
tilalle
2. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai
toiminnantarkastaja ja tämän sijainen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena
osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa, osuuksien
suhteessa tai korkona osuuksista maksetulle määrälle tai
muulla hallituksen esittämällä tavalla.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylijäämän
jaosta
päättää
osuuskunnan
kokous.
Osuuskunnan kokous ei voi päättää jakaa enempää, kuin
mitä hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt.
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§ Osuuden palautus

Jäsenyyden päättyessä tai osuus irtisanottaessa jäsenelle
palautetaan osuudesta osuuspääomaan merkitty määrä
siten ja niillä edellytyksillä, kuin osuuskuntalain 17 luvun 1
ja 2 §:ssä määrätään.
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§ Osuuskunnan kokous

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen
mukaan kuuluvissa asioissa osuuskunnan kokouksissa.
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 sisällössä, kokouskutsuajassa 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.
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§ Varsinainen osuuskunnan kokous
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§ 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.
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§ Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään viisi (5) jäsentä sekä haluttaessa korkeintaan kaksi
(0–2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden
jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että
puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.
Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Jos
hallituksen jäsen kuolee tai eroaa kesken toimikautensa,
hänen tilalleen valitaan toinen henkilö jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Hallitus
valitsee
keskuudestaan
puheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa
kokouksessaan.
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§ 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,
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vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä
toisin.
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§ Hallituksen päätöksenteko

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.

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.
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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.

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.
Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

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.
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§ 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.
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§ Toimitusjohtaja

§ 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
vahvistettaviksi.
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§ Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja

Osuuskunnalle
valitaan
yksi
tilintarkastaja
ja
varatilintarkastaja, jos tilintarkastuslaki sitä edellyttää.
Tilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy
seuraavana vuotena uuden tilintarkastajan valintaan.
Osuuskunnalla on oltava osuuskunnan kokouksen valitsema
toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen, jos
osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa.
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Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan
kokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on
osuuskuntalain tai osuuskunnan sääntöjen vastaisena
pätemätön.

§ Osuuskunnan edustaminen

§ 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.

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, mikäli hallitus niin
päättää.
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Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä
osuuskunnan etua. Toimitusjohtaja johtaa osuuskunnan
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja
vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain mukainen
ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Osuuskunnan purkautuessa osuuskunnan nettovarat
jaetaan osuuksien omistajille tulevan jako‐osuuden jälkeen
osuuskuntakokouksen päättämällä tavalla yleishyödylliseen
tarkoitukseen tai jäsenille jäsenten yhdenvertaisuus
huomioon ottaen.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus

§ Osuuskunnan nettovarojen
osuuskunnan purkautuessa

jakaminen

