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The thesis deals with business establishment and administration in a small cooperative. 

The aim was to figure out the essential issues and legal obligations to be considered when 

starting up a cooperative business, especially from the perspective of a nature tourism 

company. The thesis also handles good administrative practices and the practices for day-

to-day activities in a cooperative.  As the result of the thesis, the documents for establish-

ing a cooperative will be produced. The work was mainly done by studying literature on 

entrepreneurship and business law. The thesis was commissioned by a person becoming 

a start-up entrepreneur providing program services in nature tourism. 

 

The theoretical part of the thesis deals with the requirements of establishing a cooperative, 

the most important authoritative obligations involved in entrepreneurship, and the opera-

tive work of the cooperative administration bodies. The thesis also discusses the legal 

obligations in the operations of nature tourism companies. The obligations related to con-

sumer safety were handled widely, as they were clearly seen to affect the program service 

companies most. 

 

The foundation documents of the case company were produced based on the theoretical 

background. The collected information was also put together into the company founder’s 

checklist and the business cycle clock compiling the legal obligations for the case com-

pany. The thesis itself constitutes a handbook on the cooperative and business obligations, 

which makes it easy to seek basic knowledge before familiarizing with the law. At the 

same time, the work serves as a general guideline for cooperative administration and day-

to-day operations. 

 

The thesis summarizes the requirements of the current legislation for the case company, 

but monitoring the legislation must be continuous in companies. The liability for con-

sumer safety is obvious in the nature tourism program services and must be taken care of. 

 

The cooperative business works best as a network of entrepreneurs operating in the same 

industry, whereby each company’s operations and the services and commodities jointly 

procured financially benefit each member's business. The cooperative of several members 

should pay attention to the content of the cooperative rules, and the need of having com-

mon rules when establishing the cooperative business.  
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1 JOHDANTO 

 

Moderni osuustoiminta syntyi 1800 -luvun Keski-Euroopassa yhteiskunnallisena liik-

keenä, jonka keskiössä oli maaseudun väestön puutteellisten elinolojen kehittäminen. 

Osuuskunnat pyrkivät käytännöllisyydellään torjumaan taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

epäkohtia, kuten velkaantumista, köyhyyttä sekä työttömyyttä keskinäisen avun keinoin. 

Suomeen ensimmäiset osuuskunnat perustettiin 1900 -luvun alussa. Pienosuustoiminta 

yleistyi 1990-luvun laman ja työttömyyden vallitessa, kun ihmiset löysivät työosuuskun-

nista itselleen vaihtoehtoisen tavan tehdä työtä. (Laurinkari 2004, 14; Troberg 2014, 8, 

87, 97.) Uusosuustoiminnaksikin kutsuttu osuuskuntayrittäjyys yleistyi sellaisillakin toi-

mialoilla, joilla ei perinteisesti osuuskuntia aiemmin ollut (Lehto & Holopainen 2017a). 

 

Tänä päivänä osuustoiminta määritellään taloudelliseksi toiminnaksi, jota harjoitetaan 

vastaamaan sen jäsenten yhteisiin tarpeisiin. Osuuskunnan jäsenet omistavat yrityksensä 

itse ja hallitsevat sitä demokraattisesti yhdessä. Yrityksen perusvoimavarat muodostuvat 

pääosin jäsenten resursseista ajan ja sitoutumisen muodossa. Osuuskunnalle on omi-

naista, että jäsenen yksityinen taloudellinen etu sekä kaikkien jäsenten yhteinen taloudel-

linen etu linkittyvät toisiinsa. Toisin kuin osakeyhtiössä, osuuskunnan hyöty jäsenelle 

muodostuu siitä, kuinka paljon hän käyttää yrityksensä palveluita, ei jäsenen sijoittaman 

pääoman suuruuden mukaan. (Laurinkari 2004, 26)  

 

Monen yrittäjäksi ryhtyvän päätavoitteena on elinkeinon harjoittaminen ja työllistyminen 

omalle alalle. Tällaiselle yksinyrittäjälle osuustoiminta voi tarjota taloudellista hyötyä yh-

teisten palveluiden, yrittäjäkumppanien osaamisen sekä toisiaan täydentävien taitojen yh-

distämisen kautta. Samankaltaisen tarpeen myötä voimansa yhdistävät yrittäjät voivat 

saada toisistaan etua myös hankkiakseen paremman aseman markkinoilla. (Troberg 2014, 

8.)  

 

Osuuskunnan etuina voidaan pitää toiminnan joustavuutta ja monikäyttöisyyttä (Immo-

nen & Leppänen 2014). Osuuskunnan joustavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että osuus-

kuntalain säännökset ovat muutamia pakottavia säännöksiä lukuun ottamatta tahdonval-

taisia, ja osuuskunnan jäsenillä on vapaus määrätä sen toiminnasta säännöissä varsin va-

paasti (Mähönen & Villa 2014, 41). 
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Osuuskunnan voi perustaa yksin tai yhdessä, yksityishenkilöiden tai yritysjäsenten kes-

ken. Osuuskuntalaki mahdollistaa tavanomaisten jäsenosuuksien lisäksi osuuskunnalle 

myös muut annettavat osuudet sekä osakkeet. Yhteiskunnallisten tavoitteiden sijaan 

osuuskunnan toiminnan tarkoituksesta voidaan nykyään halutessa määrätä toisin. Tällöin 

osuuskunnan toiminnan tarkoituksena voi jäsenen elinkeinon ja talouden tukemisen si-

jaan olla voiton tuottaminen. Edellä kuvatun muokattavuuden vuoksi osuuskunnan mah-

dollisuudet korvata jatkossa muut yritysmuodot ovat lähes rajattomat silloin, kun alkava 

yrittäjä haluaa nähdä osuuskunnan vaihtoehtona. Parhaimman hyödyn osuuskunta tarjoaa 

kuitenkin edelleen verkostomaisen liiketoimintamallin avulla, jossa jäsenet hyötyvät 

osuuskunnan järjestämistä yhteisistä palveluista, kuten yhteiset toimitilat, markkinointi, 

hankinnat ja taloushallinnon palvelut. (Immonen & Leppänen 2014.) 

 

Tämän opinnäytetyön tilaajana on aloittava luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjä. 

Osuuskunta on yritysmuotona alalle hyvin soveltuva, sillä pienten matkailupalveluita tar-

joavien yritysten verkostoituminen on alalle tavanomaista ja synergiaedut yhteisten pa-

kettipalveluiden tarjoamisessa ovat kiistattomat. Kohdeyrityksessä osuuskuntamuotoisen 

yrittämisen etuna nähdäänkin mahdollisuus yrityksen kasvuun uusien jäsenten kautta. 

Hallinnoltaan osuuskunta nähdään tasavertaisena vaihtoehtona osakeyhtiölle. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää pienosuuskunnan perustamisessa ja yritystoimin-

nan aloittamisessa huomioon otettavat olennaiset asiat ja viranomaisvelvoitteet erityisesti 

luontomatkailualalle perustettavan yrityksen näkökulmasta. Näiden pohjalta kohdeyri-

tykselle laaditaan yritystoiminnan aloittamiseen tarvittavat perustamisasiakirjat. Työssä 

selvitetään myös osuuskuntayrittämiseen liittyvät hyvät hallintotavat sekä käytännöt päi-

vittäistoiminnalle. Lisäksi selvitetään viranomaismääräykset yrityksen toimialaan liitty-

vissä velvoitteissa. Opinnäytetyön tuloksena syntyvät yritykselle kohdennettu perustajan 

muistilista sekä yritystoiminnan vuosikello, jotka toimivat yrittäjän apuna yrityksen pe-

rustamisvaiheen kysymyksissä. 

 

Työ suoritetaan pääosin perehtymällä elinkeinotoimintaa sääteleviin lakeihin, yrittämi-

sestä ja osuuskunnista tuotettuun kirjallisuuteen sekä syventämällä hankittua tietoa haas-

tattelemalla yrittämiseen liittyviä sidosryhmiä. Työssä käytetään hyväksi myös työn teki-

jän omaan työhistoriaan liittyvää osaamista yritysten parissa toimimisesta. Työn perim-

mäisenä tavoitteena on madaltaa yrittäjän kynnystä osuuskuntayrittäjyyteen sekä helpot-

taa osuuskunnan asioiden hoitoa yritykselle kohdennetuilla ohjeilla. 
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2 OSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN 

 

 

2.1 Perustamisasiakirjat 

 

Osuuskunta perustetaan yksinkertaisimmillaan laatimalla osuuskunnalle perustamissopi-

mus ja säännöt sekä rekisteröimällä osuuskunta perustamisilmoituksella Patentti- ja re-

kisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Juridisesti osuuskunta syntyy, kun se 

on merkitty kaupparekisteriin. (Holopainen 2017, 47.) 

 

Osuuskunnan perustamiseen on mahdollista käyttää Patentti- ja rekisterihallituksen val-

mista perustamispakettia. Perustamispaketti sisältää kaikki perustamiseen vaadittavat 

asiakirjat sekä tarvittavan ohjeistuksen osuuskunnan perustamiseen. (Yritys- ja yhteisö-

tietojärjestelmä n.d. a.) Käytännössä kuitenkin on usein syytä tarkastella, olisiko osuus-

kuntaa perustettaessa tarvetta laatia omaan toimintaan paremmin soveltuvat yksilölliset 

asiakirjat. 

 

 

2.1.1 Perustamissopimus 

 

Osuuskunnan perustamisesta laaditaan aina kirjallinen sopimus. Sopimuksen allekirjoit-

tavat osuuskunnan jäsenet sekä mahdolliset muut osuuksien ja osakkeiden merkitsijät. 

Perustamissopimuksen vähimmäisvaatimukset ovat lailla määrättyjä. (Holopainen 2017, 

4748.) 

 

Osuuskuntalain (2013) mukaan perustamissopimuksessa on mainittava vähintään: sopi-

muksen päivämäärä, perustajajäsenet ja merkityt osuudet, osuudesta maksettava määrä 

(merkintähinta) ja osuuden maksuaika sekä osuuskunnan hallituksen jäsenten nimet. Pe-

rustamissopimuksella ilmoitetaan myös toimitusjohtajan, tilintarkastajan, toiminnantar-

kastajan ja hallintoneuvoston jäsenten nimet, jos kyseiset hallintoelimet on osuuskuntaan 

valittu. Mikäli osuuskunta on päättänyt antaa osakkeita, on myös osakkeet ja niiden mer-

kitsijät mainittava sopimuksella. (Osuuskuntalaki 2013, 2:2.) Perustamissopimuksella 

määrätään myös osuuden merkintähinnan maksamisesta silloin, kun merkintähinta halu-
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taan maksaa muutoin kuin rahana (Osuuskuntalaki 2013, 2:6). Määräys tilikauden pituu-

desta voidaan ottaa mukaan perustamissopimukseen tai se voidaan kirjata osuuskunnan 

sääntöihin (Holopainen 2017, 48). 

 

Perustamissopimuksella voidaan halutessa nimetä hallituksen ja hallintoneuvoston pu-

heenjohtajat. Hallituksen puheenjohtaja tarvitaan, kun hallituksessa on enemmän kuin 

yksi jäsen. Silloin kun puheenjohtajaa ei nimetä perustamissopimuksella, se valitaan erik-

seen pidettävässä hallituksen kokouksessa. (Holopainen 2017, 48.) 

 

 

2.1.2 Osuuskunnan säännöt 

 

Osuuskuntalain määrittelemä sääntöjen minimisisältö on hyvin suppea. Käytännössä 

säännöissä on mainittava ainoastaan osuuskunnan toiminimi, kotipaikka Suomessa sekä 

toimiala. Mikäli osuuskunta käyttää ainoastaan minimisisältöisiä sääntöjä, toteutetaan 

osuuskunnan toiminnassa muutoin lain olettamasäännöksiä. (Lehto & Holopainen 

2017b.)  

 

Suurin osa osuuskuntalain säännöksistä on tahdonvaltaisia eli osuuskunta voi halutessaan 

määrätä säännöillä asioista toisin. Osuuskunnan jäsenten ja velkojien suojaksi tarkoitetut 

osuuskuntalain säännökset ovat pakottavia ja niistä ei voida määrätä toisin. Keskeisimpiä 

yleisesti mukaan otettavia määräyksiä ovat säännöt osuuskunnan edustamisesta, ylijää-

män jaosta sekä palveluiden tarjoamisesta myös muille kuin osuuskunnan jäsenille. 

Osuuskuntalain olettamasäännöksiin olisi hyvä tutustua ennen osuuskunnan perusta-

mista, ja tiedostaa mahdollinen tarve osuuskuntakohtaisille säännöksille. Liian yksityis-

kohtaisesti toimintaa sääntelevät sääntömääräykset on kuitenkin hyvä jättää pois, sillä 

osuuskunnan sääntöjen myöhempi muuttaminen on kallista ja vaatii osuuskunnan ko-

kouksessa vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön. (Lehto & Holopainen 

2017b.) 

 

Sääntöjä voidaan käyttää myös osuuskunnan toimintaa ohjaavana työkaluna, jolloin nii-

hin voidaan sisällyttää tärkeimmät lainolettamasäännökset kirjoitettuna. Tällöin esimer-

kiksi lainmukaisia osuuskunnan hallintoelinten tehtäviä ei välttämättä tarvitse tarkastaa 

aina laista, vaan sääntöjä voidaan käyttää menettelytapaohjeena ja käsikirjana päivittäis-

toiminnoissa. (Holopainen 2017, 49.) Sääntöihin ei kuitenkaan kannata ottaa mukaan 
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osuuskunnan sisäisiä asioita, sillä ne ovat julkinen kaupparekisteristä kaikille saatavissa 

oleva asiakirja (Immonen 2004). 

 

Immosen ja Leppäsen (2014) mukaan sääntöjä tehdessä kannattaa myös harkita lakia tiu-

kempien sääntöjen kirjaamista, jolloin ne toiminnan ohjaamisen lisäksi parantavat myös 

jäsenten oikeusturvaa. 

 

 

2.1.3 Osuuskunnan rekisteröiminen 

 

Osuuskuntalain (2013, 2:8) mukaan osuuskunta on rekisteröitävä kolmen kuukauden ku-

luessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai perustaminen raukeaa. Osuuskun-

nan perustamisilmoitukseen käytetään Patentti- ja rekisterihallituksen lomaketta Y1, jolla 

tehdään tarvittavat ilmoitukset kaupparekisteriin sekä Verohallinnolle. Perustamisilmoi-

tuksen liitteinä toimitetaan aina osuuskunnan perustamissopimus alkuperäisenä sekä 

osuuskunnan säännöt. Tarpeen mukaan ilmoitukseen liitetään myös pöytäkirja hallituk-

sen puheenjohtajan valinnasta silloin, kun osuuskunnalla on enemmän kuin yksi jäsen ja 

puheenjohtajaa ei ole nimetty perustamissopimuksella. Lisäksi ilmoituksen liitteenä tar-

vitaan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus osuuskuntalain noudattamisesta 

perustamisen yhteydessä. Vakuutuksen voi tehdä myös Patentti- ja rekisterihallituksen 

liitelomakkeella 2. Mikäli osuuskunnalla on hallintoneuvosto, joka valitsee hallituksen 

jäsenet, liitetään oheen myös hallintoneuvoston pöytäkirja valinnasta. (Patentti- ja rekis-

terihallitus 2017a.) 

 

Perustamisilmoituksella ilmoitetaan toiminnan alkamisesta soveltuvin osin myös Vero-

hallinnon rekistereihin; arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja en-

nakkoperintärekisteriin (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä n.d. b). Perustamisilmoituksen 

lomakkeen Y1 allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai hänen valtuuttamansa hen-

kilö liitteenä olevan alkuperäisen valtakirjan tai oikeaksi todennetun jäljennöksen val-

tuuttamana. Perustamisilmoituksen oheen liitetään tosite kaupparekisterin käsittelymak-

susta sekä erillinen henkilötietolomake. (Patentti- ja rekisterihallitus 2017a.) 
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2.2 Yrityksen velvoitteet 

 

Osuuskunnan jäsen voidaan katsoa yritystoimintaa harjoittavaksi henkilöksi tai palkan-

saajaksi. Työttömyysturvalaissa yrittäjäksi määritellään henkilö, joka on velvollinen ot-

tamaan yrittäjän eläkelain mukaisen YEL -vakuutuksen päätointaan varten, mutta yrittä-

jänä voidaan pitää tietyin edellytyksin myös työeläkevakuutettua yrityksen osaomistajaa. 

(Lehto & Holopainen 2017c.) 

 

Pienessä osuuskunnassa jokaisella jäsenellä saattaa olla yrittäjämäinen rooli ja sovittuihin 

osa-alueisiin liittyviä vastuita. Tämän lisäksi pieni osuuskunta tekee kaikki merkittävät 

päätöksensä yhdessä jäsentensä kesken. Yritystoiminnan vastuiden ja velvoitteiden tun-

teminen oman toimialatuntemuksen ohella on siis tärkeää, jotta osuuskunta voisi toimia 

lainsäädännön edessä oikein. Yrityksen kirjanpitäjä on hyvänä apuna useimmissa yrittä-

miseen liittyvissä velvoitteissa.  

 

 

2.2.1 Kirjanpitovelvollisuus 

 

Osuuskunnat ovat kirjanpitolain (1997, 1:1) perusteella toiminnastaan kirjanpitovelvolli-

sia yrityksiä. Kirjanpidossa tulee noudattaa kaikissa kirjanpidon vaiheissa hyvää kirjan-

pitotapaa, joka käytännössä tarkoittaa lainsäädännön, viranomaisohjeiden sekä kirjanpi-

don vakiintuneiden käytänteiden noudattamista (Hakonen, Eklund & Roos 2017, 13). 

 

Osuuskunnan kirjanpidossa toteutetaan kahdenkertaista suoriteperusteista kirjanpitota-

paa, jolloin kustakin liiketapahtumasta kirjataan sekä rahan lähde että käyttö. Kirjanpidon 

perusteella laaditaan tilikausittainen tilinpäätös, joka on pääsääntöisesti 12 kuukauden pi-

tuinen jakso. Toiminnan alkaessa, päättyessä tai tilikautta muuttaessa jakso voi olla kui-

tenkin myös lyhyempi tai pidempi, mutta enintään kuitenkin 18 kuukauden pituinen. Ti-

linpäätös laaditaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. (Verohallinto 

2017a) 

 

Kirjanpidon pohjalta laadittava tilinpäätös koostuu tuloksen muodostumista kuvaavasta 

tuloslaskelmasta, tilinpäätöspäivän taloudellista tilannetta kuvaavasta taseesta sekä tili-

kauden varojen hankintaa ja käyttöä kuvaavasta rahoituslaskelmasta liitetietoineen (Mä-
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hönen & Villa 2014, 165166).  Mikro- ja pienyrityksen tuloslaskelman, taseen ja liite-

tietojen sisällöstä säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella pien- ja mikroyrityksen 

tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (2015). Mikro- ja pienyritykset ovat myös kirjan-

pitolain (1997, 3:1) perusteella vapautettu tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuk-

sen laatimisesta. Kirjanpitolaki määrittelee mikro- ja pienyrityksen taseen loppusumman, 

liikevaihdon sekä sen työllistämän henkilöstömäärän raja-arvojen kautta (Kirjanpitolaki 

1997, 1:4a-4b). 

 

Osana yrityksen kirjanpitovelvollisuutta kuuluu tilintarkastusvelvollisuus, jonka koh-

teena ovat yhteisön kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto (Kirjanpitolaki 2015, 2:2, 3:1). 

Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus liitetään osaksi vuosittain Verohallintoon 

annettavia tilinpäätöstietoja (Verohallinto 2017b). Tilintarkastusta ja tilintarkastajan teh-

täviä on käsitelty tarkemmin opinnäytetyön luvussa 3.1.4. 

 

Osuuskuntalaki (2013, 7:15) antaa jäsenelle mahdollisuuden erityisen tarkastuksen vaa-

timukseen painavasta syystä. Tarkastuksesta on tehtävä ehdotus osuuskunnan kokouk-

sessa, jonka jälkeen hakemuksen tarkastuksesta voi tehdä alueelliselle aluehallintoviras-

tolle, mikäli ehdotusta on kannattanut koko jäsenistön yhtä neljäsosaa tai yhtä kolmasosaa 

kokouksessa edustettujen äänimäärästä vastaava osuus. (Osuuskuntalaki 2013, 7:15.) 

 

 

2.2.2 Arvonlisäverovelvollisuus 

 

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka yritys sisällyttää tavaroiden tai palveluiden kulutta-

jahintaan ja jonka se voi itse vähentää ostaessaan tavaroita tai palveluita, jotka hankitaan 

arvonlisäverovelvollista toimintaa varten. Arvonlisäverovelvollisia ovat lähes kaikki, 

jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden ja palveluiden myyntiä tai vuok-

rausta. (Holopainen 2017, 112113.) 

 

Kuluttajalta peritty arvonlisävero tilitetään verovelvollisen ostoihin sisältyneillä arvonli-

säveroilla vähennettynä Verohallinnolle. Saadakseen vähentää veron, on sekä ostajan että 

myyjän kuuluttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Pidätettävän ja vähennettävän 

arvonlisäveron määrä riippuu kulloinkin voimassa olevista verokannoista sekä myytävän 

tai ostettavan tavaran tai palvelun laadusta. (Verohallinto 2017c.)  
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Arvonlisävero tilitetään pääsäännön mukaan suoriteperusteisesti, jolloin vero kirjataan 

aina sille verokaudelle, jolloin myyty tavara on tosiasiallisesti toimitettu tai palvelu suo-

ritettu. Tilikauden aikana voidaan käyttää myös laskutusperustetta, jolloin vero suorite-

taan siltä kalenterikuukaudelta, kun palvelusta tai tavarasta on veloitettu. Laskutusperuste 

oikaistaan suoriteperusteiseksi tilikauden päättyessä. Enintään 500 000 euron liikevaih-

don omaavat yritykset voivat halutessaan tilittää arvonlisäveron myös maksuperustei-

sesti. Tällöin sekä myynnit että ostot kirjataan sille kuukaudelle, jolloin ostolasku on to-

dellisuudessa maksettu. Liikevaihtorajan alle jäävä yritys voi itse valita käyttämänsä tili-

tystavan. (Veronmaksajat 2017, 130131.) Tilitystavan valinta kannattaa tehdä kunkin 

yrityksen toiminnan luonteen perusteella.  

 

Arvonlisäverovelvollista toimintaa harjoittava yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvollis-

ten rekisteriin yrityksen rekisteröinti-ilmoituksen yhteydessä tai myöhemmin erillisellä 

muutosilmoituksella. Kun yrityksen 12 kuukauden liikevaihdon arvioidaan olevan alle 

10 000 euroa (raja vuonna 2017), ei rekisteriin ilmoittautuminen ole pakollista. Yritys voi 

kuitenkin halutessaan hakeutua rekisteriin, vaikka vähäisen liiketoiminnan raja ei ylity. 

(Verohallinto 2017c.)  

 

Pienimuotoinen arvonlisäverovelvollinen toiminta oikeuttaa alarajahuojennukseen sil-

loin, kun yrityksen 12 kuukauden liikevaihto jää alle 30 000 euroa (raja vuonna 2017). 

Huojennuksen määrään vaikuttaa yrityksen liikevaihto eli yrityksen myynti ilman arvon-

lisäveroa. (Verohallinto 2017c.) Yrityksen tilikauden liikevaihdon jäädessä alle 10 000 

euron, saa yritys tilikauden päätyttyä täytenä alarajahuojennuksena takaisin kaiken tili-

kaudella tilitetyn arvonlisäveron. Huojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon ei lueta mu-

kaan metsätaloudesta saadun vastikkeen, verollisena veloitettujen tilavuokrien, ostajana 

käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden perusteella suoritetun veron tai yhteisöhankin-

noista ja käyttöomaisuuden myynnistä ja omasta käytöstä suoritetun veron osuutta. (Ää-

rilä, Nyrhinen, Hyttinen & Lamppu 2017, 52.)  

 

Yhteisöjen kaikki Verohallinnon ilmoitukset ja hakemukset tehdään pääsääntöisesti säh-

köisiä asiointipalveluita käyttäen. OmaVero -palvelun lisäksi hakemuksia voi tehdä Il-

moitin.fi -palvelussa tai taloushallintaohjelmistojen Tyvi -toimintojen kautta. Sähköiset 

palvelut vaativat yritysasiakkailta Katso -organisaatiotunnisteen hakemista. (Verohallinto 

2017d.) 
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2.2.3 Tuloverotus ja ennakkoperintärekisteri 

 

Yritykset maksavat tuloveroa Verohallinnolle kunkin tilikauden verotettavan tulon eli tu-

loksensa perusteella. Tuloverotukseen vaikuttaa eniten yritysmuoto. Osuuskunta on itse-

näinen verovelvollinen, jonka tulot verotetaan yhteisön tuloina ilman, että ne vaikuttavat 

osuuskunnan jäsenen verotukseen. (Suomen Uusyrityskeskukset ry & SUK-palvelu Oy 

2017, 7576.) Osuuskunnan tulovero vuonna 2017 on 20 prosenttia verotettavasta tulosta. 

(Verohallinto 2017f.) 

 

Ennakkoverotuksen avulla yritys maksaa tilikauden aikana ennakkoon veroja arvioidun 

tuloksensa perusteella. Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin merkitään muutoin kuin 

työsuhteessa elinkeinotoimintaa, maataloutta tai tulonhankkimistoimintaa harjoittava. 

(Holopainen 2017, 80). Rekisteriin merkitään hakemuksen perusteella, eikä siihen kuu-

luminen ole yritykselle pakollista. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen viestittää kui-

tenkin toimeksiantajalle, että yritys huolehtii ennakkoverojensa maksamisesta itse, eikä 

suorituksen maksajan tarvitse toimittaa maksamastaan työkorvauksesta ennakonpidä-

tystä. (Verohallinto 2017e.) 

 

Yrityksen ensimmäisen ja toisen tilikauden ennakkoverot määrätään perustuen yrityksen 

omaan arvioon verotettavasta tulosta. Tämän jälkeen ennakkovero lasketaan viimeksi 

päättyneen verotuksen tulotietojen perusteella. Yrityksen kannattaa täsmentää tulosar-

viota tilikauden aikana, jolloin yritys välttyy jäännösveron ja koron maksamiselta. (Ve-

rohallinto 2017f.) 

 

 

2.2.4 Työnantajavelvoitteet 

 

Pienosuuskunta toimii työnantajana jäsenilleen monesti lyhytkestoisissa ja keskenään eri-

laisissa työsuhteissa. Osuuskunnan tulee työnantajana noudattaa kaikkia tavanomaisia 

työsuhteisiin liittyviä työlainsäädännön velvoitteita. Näitä velvoitteita ovat muun muassa 

työsuhteen ehdoista sopiminen, palkanmaksu ja palkkalaskelman toimittaminen, loma- ja 

sairausajan palkanmaksu, työaikakirjanpidosta huolehtiminen, työsuojelun velvoitteet, 

työterveyshuollon järjestäminen sekä työnantajasuoritusten tilittäminen Verohallinnolle. 

Työsuhteille määritellyt vähimmäisehdot määritellään työsopimuslaissa, työaikalaissa ja 

vuosilomalaissa. Työnantajaliittoon kuuluvan työnantajan tulee noudattaa lisäksi alalla 
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sovellettavaa työehtosopimusta. (Lehto & Holopainen 2017c; Suomen Uusyrityskeskuk-

set ry & SUK-palvelu Oy 2017, 80-83.) 

 

Verotuksessa työnantajavelvollisuudet määräytyvät maksettavan korvauksen laadun pe-

rusteella. Palkkana pidetään korvausta, joka maksetaan työ- ja virkasuhteessa tehdystä 

työstä sekä joitakin työsuhteen ulkopuolella saatuja palkkioita, kuten kokous- ja luento-

palkkiot, toimitusjohtajan palkkio, hallintoelimen jäsenyydestä tai luottamustoimesta 

saatu palkkio tai korvaus. Palkkana pidetään myös työntekijälle annettavia luontoisetuja, 

kuten auto-, ravinto- ja puhelinetu. Työkorvauksena pidetään työstä, tehtävästä tai palve-

luksesta maksettavaa korvausta, joka ei ole palkkaa. (Verohallinto 2017g.) 

 

Pienosuuskunnassa, jossa jäsenet työskentelevät osuuskunnan kautta satunnaisesti tai 

yrittäjämäisesti, voidaan harkita työkorvauksen maksamista jäsenille freelance -työnä 

(Mäki 2017). Freelanceriksi kutsutaan henkilöä, joka tekee lyhyitä toimeksiantoja yhdelle 

tai useammalle toimeksiantajalle. Luonnollinen henkilö voi toimia freelancerina yrittäjä-

asemassa ilman muodollista yrittäjästatusta, mutta oikeudellisesti hän voi olla myös pal-

kansaajan asemassa. Sopimussuhteen laatu vaikuttaa työsuhteen muodostumiseen ja sii-

hen noudatetaanko toimeksiannossa työlainsäädäntöä. Erotuksena työsuhteessa tehdylle 

työlle, vastaa yrittäjäasemassa toimiva freelancer yleensä itse vakuutusturvastaan. Työ-

suhteen ulkopuolella toimivan freelancerin tunnusmerkkinä on yleensä yrityksen johdon 

valvonnan puuttuminen ja vapaa päätäntävalta työn suorittamisessa. (Kaijala 2016.) Mää-

ritelmää voidaan soveltaa pienosuuskunnassa toimivaan jäseneen silloin, kun hän hankkii 

toimeksiantajansa itse ja myös suorittaa työn itse haluamallaan tavalla. 

 

Verohallinnolle työstä maksettaviin korvauksiin liittyviä velvollisuuksia ovat palkasta ja 

työkorvauksesta toimitettava ennakonpidätys sekä palkan perusteella maksettava työnan-

tajan sairausvakuutusmaksu. Ennakonpidätys tarkoittaa työnantajan palkasta perimää ve-

roa. Yksityishenkilön palkasta tai työkorvauksesta vero toimitetaan saajan henkilökohtai-

sen verokortin tai 60% ennakonpidätyksen mukaan, mikäli saaja ei esitä verokorttia. Sai-

rausvakuutusmaksu maksetaan 16-67 -vuotiaan Suomessa sairausvakuutuslain perus-

teella vakuutetun työntekijän palkasta. Vakuutusmaksuprosentti on kaikille työnantajille 

sama ja se lasketaan pääsääntöisesti ennakonpidätyksen alaisten palkkojen yhteismää-

rästä. Sairausvakuutusmaksu maksetaan kuitenkin myös niin sanotulla nollaverokortilla 

tehdystä työstä sekä luontoisetuna maksetusta palkasta. Työkorvauksena maksetusta kor-

vauksesta ei makseta sairausvakuutusmaksua. (Verohallinto 2017g.) 
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Yritys antaa veroilmoituksen työnantajasuorituksistaan joko säännöllisesti tai satunnai-

sesti riippuen siitä, onko se ilmoittautunut säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnanta-

jaksi. Säännöllisesti palkkoja maksavan tulee ilmoittautua työnantajarekisteriin, jos yritys 

maksaa palkkaa vähintään kahdelle vakituiselle tai kuudelle tilapäiselle työntekijälle ve-

rovuoden aikana. Työnantajarekisteriin ilmoittaudutaan yrityksen perustamisilmoituksen 

yhteydessä tai myöhemmin erillisellä muutosilmoituksella. (Verohallinto 2017g.)  

 

Työnantajasuoritukset tilitetään Verohallinnolle. Toimitetut ennakonpidätykset ja sai-

rausvakuutusmaksut maksetaan viimeistään palkanmaksua ja ennakonpidätyksen toimit-

tamista seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Työnantajasuoritusten veroilmoitus 

annetaan kuukausittain, ellei yritykseen sovelleta sen liikevaihdon perusteella pidennet-

tyä ilmoitus- ja maksujaksoa. Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja antaa ilmoituk-

sen ainoastaan niiltä kuukausilta, kun palkkoja on maksettu. Maksetuista palkoista tulee 

lisäksi antaa vuosi-ilmoitus aina palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun lop-

puun mennessä. (Veronmaksajat 2017, 61, 7072.) 

 

Pientyönantajille tarkoitettu Palkka.fi -palvelu helpottaa pienten, vain muutamia työnte-

kijöitä työllistävien työnantajien työnantajavelvoitteiden toteutumista. Palvelu tuottaa 

palkanlaskijalle automaattisesti tiedon palkasta perittävistä työnantajasuorituksista sekä 

muodostaa palveluun tunnistautuneelle käyttäjälle vuoden päätteeksi palkoista tehtävän 

vuosi-ilmoituksen. (Veronmaksajat 2017, 72.) 

 

 

2.2.5 Eläke- ja vakuutusturva 

 

Yrittäjän eläkevakuutus 

Yrittäjä huolehtii omasta eläketurvastaan eläkevakuutuksella (YEL). Osuuskunnassa va-

kuuttamisvelvollisuus koskee johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä silloin, kun 

henkilöllä on yksin yli 30 prosentin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 prosentin 

määräämisvalta osuuskunnassa. Kyseinen määräämisvalta voidaan saavuttaa 1-3 jäsenen 

muodostamassa osuuskunnassa, jolloin jäsenet vakuutetaan YEL -vakuutuksella, mikäli 

muut vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. (Eläketurvakeskus 2014.) Yleisiä YEL -va-

kuuttamisen ehtoja ovat 18-67 vuoden ikä, vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoinen 
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yrittäjyys, työskentely yrityksessä ja arvioidun työtulon vakuuttamisvelvollisuuden ala-

rajan ylittyminen. Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 7 645,25 euroa vuonna 2017. 

(Holopainen 2017, 147.) 

 

Vakuutuksen perusteena on yrittäjän vahvistettu YEL-työtulo, jolla tarkoitetaan yrittäjän 

työpanoksen kulloistakin taloudellista arvoa. YEL -vakuutusmaksun suuruus määräytyy 

YEL -työtulosta ja sosiaali- ja terveysministeriön eri ikäluokille vahvistamista YEL -

maksuprosenteista. (Verohallinto 2017g.) 

 

Työntekijän eläkevakuutus 

Yrityksen työntekijät tulee vakuuttaa työeläkevakuutuksella toimialasta tai työsuhteen pi-

tuudesta riippumatta. Työnantaja vakuuttaa kaikki 17-67 vuotiaat työntekijät, joiden kuu-

kausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Vakituisesti henkilökuntaa työllis-

tävä sopimustyönantaja järjestää työeläkevakuutussopimuksen valitsemansa työeläkeva-

kuutusyhtiön kanssa. Sopimustyönantajan työeläkevakuutusmaksu määräytyy yrityksen 

kokonaispalkkasumman perusteella. Tilapäiseksi työnantajaksi luetaan, kun yrityksen 

palveluksessa ei ole jatkuvasti henkilökuntaa ja sen maksamat palkat jäävät alle kulloin-

kin vahvistetun raja-arvon puolen vuoden jaksolla. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse 

tehdä erillistä vakuutussopimusta työeläkevakuutusyhtiön kanssa, vaan se voi maksaa 

työeläkevakuutusmaksunsa aina palkanmaksun yhteydessä valitsemalleen työeläkeva-

kuutusyhtiölle. Maksu tulee suorittaa palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään 

mennessä ja sen voi maksaa esimerkiksi Palkka.fi -palvelun kautta. Osa työeläkevakuu-

tusmaksusta peritään työntekijän palkasta. (Verohallinto 2017g.) 

 

Lakisääteinen tapaturma- ja ammattitautivakuutus 

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työtapaturman ja ammattitautien varalta sil-

loin, kun se maksaa palkkoja yhteensä yli 1 200 euroa kalenterivuodessa (raja-arvo 

vuonna 2017). Vakuutusyhtiöiden tapaturmavakuutusmaksuihin vaikuttavat työnantajan 

maksama palkkasumma sekä toimialan ammattitauti- ja tapaturmariski. Tapaturmava-

kuutusmaksun suuruus lasketaan ennakonpidätyksen alaisista rahapalkoista ja luontois-

eduista. Työntekijöiden tapaturmavakuutus ei kata yrittäjän omaa turvaa, joten yrittäjä 

voi halutessaan ottaa itselleen vapaaehtoisen yrittäjän tapaturmavakuutuksen. (Verohal-

linto 2017g.) 
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Työttömyysvakuutus 

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee kaikkia lakisääteisen tapaturmavakuu-

tuksen piiriin kuuluvia 17-64 vuotiaita työntekijöitä. Työttömyysvakuutusmaksu laske-

taan työntekijän ennakonpidätyksen alaisista palkoista ja luontoiseduista. Osa työttö-

myysvakuutusmaksusta peritään työntekijän palkasta. Työnantaja maksaa sekä palkan-

saajan että työnantajan työttömyysvakuutusmaksun Työttömyysvakuutusrahastolle. (Ve-

rohallinto 2017g.)  

 

Työttömyysvakuutusmaksuprosentit säädetään vuosittain ja kerätyillä maksuilla rahoite-

taan pääasiassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksuja. Vakuuttamisvelvollisuus 

koskee myös yrityksen osaomistajaa. Vakuuttamisvelvollisuus ei koske YEL -vakuutet-

tua yrittäjää, joka voi halutessaan liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi varmis-

taakseen ansiosidonnaisen päivärahan saamisen työttömäksi joutuessaan. (Verohallinto 

2017g; Työttömyysvakuutusrahasto n.d.) 

 

Ryhmähenkivakuutus 

Työnantajan tulee ottaa työntekijöilleen ryhmähenkivakuutus, mikäli työnantajaa koske-

vassa työehtosopimuksessa niin määrätään. Ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan tapa-

turmavakuutusmaksun yhteydessä ja se lasketaan samasta palkkasummasta kuin työttö-

myysvakuutusmaksu. Maksun suuruus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. (Verohallinto 

2017g.) 
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3 OSUUSKUNNAN HALLINTO JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT 

 

3.1 Hallintorakenne ja hallintoelinten toiminta 

 

Osuuskuntalaki mahdollistaa erilaisten hallintorakenteiden käytön osuuskunnassa. 

Osuuskunnalle pakollisia hallintoelimiä ovat hallitus, osuuskunnan kokous tai jäsenten 

yksimieliset päätökset sekä toiminnan laajuudesta riippuen tilintarkastaja. Lisäksi osuus-

kunnalla voi olla toimitusjohtaja, hallintoneuvosto, toiminnantarkastaja sekä muita avus-

tavia toimielimiä. (Pöyhönen 2013, 125126.)  

 

Suurissa osuuskunnissa osuuskunnan kokous korvataan usein edustajistolla, jonka lisäksi 

suurissa osuuskunnissa on usein hallituksen toimintaa valvova hallintoneuvosto (Troberg 

2014, 5556). Pienen osuuskunnan hallintorakenteeseen kuuluu useimmiten 3-5 jäsenen 

muodostama hallitus, toimitusjohtaja, osuuskunnan kokous ja yksi hyväksytty tilintarkas-

taja tai toiminnantarkastaja (Pöyhönen 2013, 127128.) Kuvio 1 kuvaa osuuskunnan hal-

lintorakennetta ja sen elinten tehtäviä yleisellä tasolla: 

 

 

KUVIO 1. Osuuskunnan hallinnon kaava (Juutinen, Stenström & Vuori 2006, 26) 

 

Hallinnointirakenteen tulisi olla toimiva osuuskunnan kokoon, toimintaan ja jäsenkun-

taan nähden. Kullekin osuuskunnalle soveltuva hallintorakenne määritellään osuuskun-

nan säännöissä osuuskuntaa perustettaessa. Hallintorakennetta voidaan kuitenkin muuttaa 
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myöhemmässä vaiheessa sääntömuutoksella toiminnan ja jäsenkunnan vaatimusten edel-

lyttämällä tavalla. (Pöyhönen 2013, 125, 128.)  

 

Osuuskunnan kaikkia hallintoelimiä sitoo osuuskuntalaissa (2013, 1:7) yleisenä periaat-

teena mainittu yhdenvertaisuusperiaate, jonka mukaan sen tulee toimia päätöksissään ta-

sapuolisesti jäsenet, osakkeenomistajat sekä osuuskunnan etu huomioiden. 

 

 

3.1.1 Hallitus 

 

Hallitus muodostaa osuuskunnan toiminnassa ylimmän toimivan johdon ja sen tehtävänä 

on edistää huolellisesti toimien osuuskunnan etua.  Hallitus huolehtii yleistoimivaltansa 

perusteella osuuskunnan hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 

niissä asioissa, jotka eivät osuuskuntalain tai sääntöjen mukaan kuulu muille toimieli-

mille. Hallituksen vastuulle kuuluvat erityisesti kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 

järjestäminen sekä jäsenluettelon pitäminen. Hallitus valvoo toimitusjohtajan yleistoimi-

valtaan kuuluvia asioita, vaikka osuuskunnalla olisikin toimitusjohtaja sekä päättää 

osuuskunnalle epätavallisista ja laajakantoisista toimenpiteistä. (Pöyhönen 2013, 

143145; Juutinen ym. 2006, 27.) 

 

Osuuskunnan hallituksessa on pääsäännön mukaan vähintään yksi ja enintään viisi jä-

sentä. Alle kolmen jäsenen hallituksella on oltava yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet va-

litsee osuuskunnan kokous. Jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi, ellei säännöissä mää-

rätä toisin. Jäsenen on mahdollista erota ilmoittamalla erostaan hallitukselle ja hänet voi-

daan erottaa hallituksesta hänet valinneen tahon tai osuuskunnan kokouksen päätöksellä. 

Hallituksen mahdollisten varajäsenten roolista ja varallaolotilanteista olisi hyvä sopia etu-

käteen osuuskunnan hallintoelimissä. Hallitusta koskevista muutoksista tulee ilmoittaa 

kaupparekisteriin. (Pöyhönen 2013, 135143; Osuuskuntalaki 2013, 6:813.) 

 

Hallitukselle tulee aina valita puheenjohtaja silloin, kun hallituksessa on useampi kuin 

yksi jäsen. Puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus on 

päätöksissään päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Es-

teellistä jäsentä ei voida laskea mukaan läsnä olevana. Hallitus ei kuitenkaan saa tehdä 

päätöstä, jollei sen kaikille jäsenille ole varattu mahdollisuutta osallistua asian käsitte-
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lyyn. Ilman erillistä päätöstä määräenemmistöstä, tulee hallituksen päätökseksi yksinker-

taisesti enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Pu-

heenjohtajavaalin ratkaisuun tasatilanteessa käytetään arpaa. (Pöyhönen 2013, 152153.) 

 

 

3.1.2 Toimitusjohtaja 

 

Toimitusjohtaja on osuuskunnassa vapaaehtoinen toimielin, jonka valinnasta ei tarvita 

erillistä sääntömääräystä osuuskunnan säännöissä. Toimitusjohtaja on hallitukselle alis-

teinen osa osuuskunnan johtoa ja hänen tehtäviensä voidaan ajatella lohkaistun hallituk-

sen toimivallasta. (Mahönen & Villa 2014, 108109.) Toimitusjohtaja hoitaa ja johtaa 

siten osuuskunnan tavanomaista toimintaa sekä juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 

määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että osuuskunnan kirjanpito on 

lainmukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty sekä allekirjoittaa hallituksen ohella 

vuosittain valmistuvan tilinpäätöksen. Toimitusjohtaja ei saa ilman hallituksen valtuu-

tusta ryhtyä osuuskuntaa koskeviin epätavallisiin tai laajakantoisiin toimenpiteisiin. Hä-

nen on myös annettava hallituksen jäsenille hallituksen tehtävien hoitamiseen tarvittavat 

tarpeelliset tiedot. (Pöyhönen 2013, 132134; Osuuskuntalaki 2013, 6:1720.) 

 

Pääsäännön mukaan toimitusjohtajan valitsee hallitus ja hänelle voidaan valita myös 

kaupparekisteriin merkittävä sijainen. Toimitusjohtaja voi myös olla joku hallituksen jä-

senistä. Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtävästään ilmoittamalla erosta hallitukselle 

ja toimitusjohtaja voidaan tarvittaessa myös erottaa hänet valinneen toimielimen päätök-

sellä. Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouk-

sissa, jollei hallitus toisin päätä. Hänellä on myös halutessaan oikeus saada hallituksen 

kokous koolle. Toimitusjohtajan oikeuksiin kuuluu olla läsnä myös osuuskunnan kokouk-

sissa, jollei kokous yksittäistapauksissa toisin päätä. Toimitusjohtajan on myös huoleh-

dittava osuuskunnan jäsenten kyselyoikeuden toteutumisesta. (Pöyhönen 2013, 130134) 

Jäsenen kyselyoikeudesta kerrotaan tarkemmin luvussa 3.2. 

 

 

3.1.3 Osuuskunnan kokous 

 

Osuuskunnassa ylin päätösvalta kuuluu sen jäsenille osuuskunnan kokouksissa, sekä yk-

simielisellä päätöksellä ilman kokoustakin. Osuuskunnan kokouksen tehtäviin kuuluu 
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päättää osuuskunnan tärkeistä resursseista, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuu-

vapauden myöntäminen, ylijäämän käyttäminen, tarvittavien vaalien suorittaminen ja 

sääntöjen muuttaminen. (Juutinen ym. 2006, 2324.) Lisäksi osuuskunnan kokouksissa 

päätetään yleisesti periaatteellisesti merkittävistä kysymyksistä, jotka on erikseen mai-

nittu osuuskuntalain eri kohdissa. Vähintään kerran vuodessa pidettävässä varsinaisessa 

osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät vuosikokousasiat on määritelty osuuskuntalaissa 

(2013, 5:19). Varsinainen osuuskunnan kokous tulee pitää kuuden kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä. (Pöyhönen 2013, 178179, 182.)  

 

Ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia pidetään, kun ilmenee tarve päättää osuuskunnan 

kokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista. Ylimääräinen kokous tulee pitää lisäksi sil-

loin, kun tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai kymmenesosaa äänimäärästä edustava jä-

senistön osuus vaatii kokousta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouk-

sen koollekutsuu osuuskunnan hallitus. (Pöyhönen 2013, 182184.) 

 

Osuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun yksikin jäsen on edustettuna ja kokous on 

kutsuttu koolle osuuskuntalain sekä sääntöjen mukaisesti. Osuuskunnan kokouksiin voi-

vat osallistua ja niissä puhevaltaa käyttää jäsenyytensä perusteella kaikki henkilöjäsenet 

ja yhteisöjäsenten valtuutetut edustajat. Myös muiden osuuksien ja osakkeiden omistajat 

ovat oikeutettuja osallistumaan osuuskunnan kokoukseen. Hallituksen ja toimitusjohtajan 

edellytetään yleensä osallistuvan kokouksiin, jollei toisin määrätä. Tilintarkastajan ja toi-

minnantarkastajan tulee olla läsnä osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa. (Pöyhönen 

2013, 195197.) 

 

 

3.1.4 Tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja jäsenen tarkastusoikeus 

 

Osuuskunta on kirjanpitolain (1997) sekä tilintarkastuslain (2015) perusteella kirjanpito-

velvollinen yhteisö, joka on velvoitettu tillintarkastukseen ja tilintarkastajan valintaan sil-

loin, kun tilintarkastuslain edellytykset täyttyvät. Näitä edellytyksiä ovat: taseen loppu-

summa ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa ja pal-

veluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, 

kun ainoastaan yksi edellä luetelluista edellytyksistä täyttyy päättyneellä ja sitä välittö-

mästi edeltäneellä tilikaudella, eikä tilintarkastajan valinnasta ole sääntömääräystä. (Ti-

lintarkastuslaki 2015, 2:2.)  
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Tilintarkastajan tehtävistä ja tilintarkastuksesta säädetään tilintarkastuslaissa. Tilintarkas-

taja toimii osuuskunnan toimintaa tarkastava ja valvovana hallintoelimenä sekä jäsenkun-

nan luottamushenkilönä. Sen tehtävänä on toimia myös yrityksen velkojien ja muiden 

sidosryhmien edunvalvojana. Tilintarkastaja antaa kultakin tilikaudelta tilintarkastusker-

tomuksen, jossa hän ottaa kantaa siihen, ovatko tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

tiedot ristiriidattomia ja antavatko ne tilinpäätössäännösten mukaisesti oikeat tiedot yh-

teisön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastajan kelpoisuudesta säädetään ti-

lintarkastuslaissa ja tilintarkastajana voi toimia ainoastaan Keskuskauppakamarin hyväk-

symä ja rekisteröity HTM- tai KHT -tilintarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö. (Pöyhönen 

2013, 168170.) 

 

Osuuskuntalain (2013, 7:7) mukaan osuuskunnalle tulee valita toiminnantarkastaja sil-

loin, kun tilintarkastajaa ei ole valittu. Toiminnantarkastajaa eivät koske samat ammatil-

liset kelpoisuusvaatimukset kuin tilintarkastajaa, mutta hänellä on kuitenkin oltava osuus-

kunnan toimintaan nähden riittävä taloudellinen ja oikeudellinen tuntemus ja kokemus. 

Toiminnantarkastuksen tarkoituksena on muun muassa arvioida hallinnon järjestämistä, 

kirjanpidon ja tilinpäätöksen asianmukaisuutta sekä yhdenvertaisen kohtelun toteutu-

mista osuuskunnassa. (Pöyhönen 2013, 176177.) 

 

Pääsäännön mukaan osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä tä-

män varahenkilö, jollei valita tilintarkastus- tai toiminnantarkastusyhteisöä. Tilintarkas-

tajan, toiminnantarkastajan ja näiden varahenkilöt valitsee osuuskunnan kokous ja heidän 

toimikautensa jatkuu toistaiseksi. (Pöyhönen 2013, 167, 172, 176.) 

 

Tilintarkastaja tulee valita aina, kun se on kirjattuna osuuskunnan sääntöihin, vaikka 

osuuskunta ei olisi lain perusteella tilintarkastusvelvollinen. Tilintarkastaja tulee valita 

myös, kun varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa äänimäärältään neljäsosa koko jäse-

nistöstä tai kolmasosa kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä sitä vaatii. Jäse-

nistö voi vaatia toiminnantarkastajan valintaa myös tilintarkastajan rinnalle. (Pöyhönen 

2013, 169, 176.) 

 

Osuuskuntalaissa (2013, 7:14) säädetään erikseen pienten osuuskuntien jäsenten tarkas-

tusoikeudesta. Tarkastusoikeus koskee alle 10 jäsenen niin sanottuja harvainosuuskuntia. 

Jäsenen tarkastusoikeus ulottuu osuuskunnan kirjanpitoon ja muihin toimintaan liittyviin 

asiakirjoihin siltä osin kuin on tarpeen osuuskunnan tilinpäätöksen, taloudellisen aseman 
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tai muun osuuskunnan kokouksessa käsiteltävän asian arvioimiseksi. Hallitus voi evätä 

jäsenen tarkastusoikeuden, jos se katsoo, ettei pyydettyä tietoa voida antaa jäsenelle il-

man, että siitä aiheutuu osuuskunnalle haittaa. Tällöin hallituksen on kuitenkin annettava 

pyydetty tieto osuuskunnan tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle kahden viikon ku-

luessa tiedon pyytämisestä. (Pöyhönen 2013, 175176.) 

 

 

3.2 Osuuskunnan kokouksen käytännöt 

 

Osuuskunnan kokouksen menettelykäytännöt ovat osuuskuntalailla säädeltyjä, jonka li-

säksi kokouksissa on hyvä noudattaa yleisesti vakiintuneita kokouskäytänteitä (Pöyhönen 

2013, 204). Osuuskunnassa kokouksia voidaan pitää hallinnon tärkeimpinä työvälineinä. 

Siksi olisikin tärkeää, että kokoukset valmistellaan huolella ja niihin osallistuvat jäsenet 

tutustuvat kokousmateriaaleihin hyvin etukäteen. (Juutinen ym. 2006, 3839.) 

 

Osuuskunnan kokouksen kulku noudattaa yleensä seuraavaa järjestystä: 

1. Kokouksen avaus 

2. Järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri, vähintään yksi pöytäkirjatar-

kastaja sekä ääntenlaskijat 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: kutsutapa, päätösvaltaisuuden to-

teutuminen, osanottajien toteaminen 

4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen: esityslista ja halutessa kokouksen me-

nettelytavoista päättäminen 

5. Kokousasioiden käsittely esityslistan mukaan 

6. Muut asiat; asioista keskusteleminen ilman päätöstä 

7. Kokouksen päättäminen (Juutinen ym. 2006, 3637). 

 

Kokouksen avaa koollekutsujan nimeämä henkilö, joka johtaa kokousta, kunnes kokouk-

selle valitaan varsinainen puheenjohtaja. Kokouksella on valittava myös vähintään yksi 

pöytäkirjantarkastaja. Kokouksissa voidaan käyttää esityslistaa, mutta asiat voidaan myös 

käsitellä säännöissä tai kokouskutsussa mainitussa järjestyksessä. (Pöyhönen 2013, 

204206.) 

 

Osuuskuntalain olettama on, että kullakin jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi 

ääni. Muu annettu osuus tai osake eivät tuota automaattista äänioikeutta, jollei siitä ole 

erikseen osuuskunnan säännöissä määrätty. Päätöksentekoa helpottaa, jos asian päätös-

esitys on tuotu kokoukseen selkeän ehdotuksen muodossa. Ilman äänestystä päätetään 
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asioista, joista ollaan yksimieliä ilman vastustusta tai muita ehdotuksia. (Juutinen ym. 

2006, 3739.) Kokousasioista äänestettäessä valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdotus. 

Osa osuuskuntalaissa määritellyistä päätöksistä vaatii määräenemmistön sijaan vähintään 

kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja osa sääntömuutoksiin liittyvistä päätöksistä erityi-

sen enemmistövaatimuksen kautta yhdeksän kymmenesosaa annetuista äänistä tai jopa 

kaikkien kokoukseen osallistuneiden kannatuksen. (Osuuskuntalaki 2013, 5:13, 5:2829, 

5:31.) Osuuskunnan kokous voi aina päättää asian käsittelyn siirtämisestä jatkokokouk-

seen. Jatkokokouksesta toimitetaan uusi kutsu, jos se pidetään yli neljän viikon kuluttua 

osuuskunnan kokouksesta. (Mähönen & Villa 2014, 88.) Vakiintuneen kokouskäytännön 

mukainen päätöksentekojärjestys on esitettynä kuviossa 2. 

 

 

KUVIO 2. Päätöksentekojärjestys (Juutinen, Stenström & Vuori 2006, 38) 

 

Jäsenillä on osuuskunnan kokouksissa kyselyoikeus eli oikeus saada tarkempia tietoja 

käsiteltävistä asioista. Mikäli riittävät tiedot eivät ole kokouksessa saatavilla, on kysy-

mykseen vastattava jäsenelle kirjallisesti viimeistään kahden viikon kuluessa kokouk-

sesta. Pyydettyä tietoa ei kuitenkaan saa antaa, jos se aiheuttaa olennaista haittaa osuus-

kunnalle. Tällöin hallituksen tulee antaa kyseinen tieto kahden viikon kuluessa kokouk-

sesta tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle. Tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja 
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antaa tiedon asian vaikutuksista tilintarkastuskertomukseen, toiminnantarkastuskerto-

mukseen tai vastaavaan kirjalliseen lausuntoon osuuskunnan kokoukselle. Hallituksen on 

viipymättä annettava kyseinen lausunto eteenpäin tietoa kysyneelle tai muulle jäsenelle. 

(Pöyhönen 2013, 208.) 

 

Osuuskunnan kokouksessa tehtyjen päätösten virheet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: 

pätemättömiin tai mitättömiin päätöksiin. Pätemättömät päätökset muuttuvat päteviksi, 

jollei niitä moitita kolmen kuukauden määräaikana päätöksen tekemisestä.  Mitättömissä 

päätöksissä tapahtunut virhe on olennainen, jolloin päätöstä ei voida katsoa edes synty-

neen. Osuuskunnan jäsenellä sekä muulla osuuden tai osakkeen omistajalla on oikeus 

moitekanteen tekemiseen käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä sil-

loin, kun menettelyvirheellä on ollut merkitystä päätöksen sisältöön, jäsenen oikeuteen 

tai päätös on lain tai sääntöjen vastainen. Mitättömän päätöksen tapauksessa kolmen kuu-

kauden aikarajaa ei sovelleta. (Pöyhönen 2013, 211212; Osuuskuntalaki 2013, 24:1-4.) 

 

 

3.3 Osuuskunnan asiakirjahallinto 

 

Osuuskunnan perustamisasiakirjojen lisäksi osuuskunnan tulee pitää huolta myös muun 

asiakirjahallinnon toteutumisesta osuuskuntalain ja muiden elinkeinotoimintaa säätele-

vien lakien edellyttämällä tavalla. Tärkeimpiä ja toistuvasti tarvittavia asiakirjoja ovat 

kokouskutsut ja -pöytäkirjat, ilman kokousta tehtävien päätösten pöytäkirjat sekä jäsen- 

ja omistajaluettelo. Näiden lisäksi osuuskunnassa on usein tarpeen sopia yhteisistä peli-

säännöistä kirjallisesti. Hyvän taloudenpidon toteuttamiseksi on hyvä selvittää myös päi-

vittäiseen toimintaan liittyvien kirjanpidon tositteiden vaatimukset. 

 

 

3.3.1 Kokousasiakirjat 

 

Osuuskunnan kokous 

Osuuskunnan kokouksen kutsu on toimitettava jäsenille osuuskunnalla tiedossa olevaan 

osoitteeseen aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Joitakin 

erityisiä päätöksiä varten osuuskuntalakiin on kirjattu pidemmät kokouskutsuajat. 

(Osuuskuntalaki 2013, 5:20-21.) Kokouskutsu on toimitettava osuuskunnan jäsenten li-
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säksi myös jokaiselle muulle osuuden tai osakkeen omistajalle. Kokouskutsussa on mai-

nittava vähintään osuuskunnan nimi, pidettävän kokouksen aika ja paikka sekä lista ko-

kouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tavanomaisia asia-

kohtia ei kutsussa kuitenkaan tarvitse luetella, vaan siinä voidaan vaihtoehtoisesti viitata 

kokousta koskevaan osuuskunnan sääntöjen kohtaan. (Pöyhönen 2013, 186189) Esitys-

listan sisältävä osuuskunnan kokouksen mallikutsu on opinnäytetyön liitteenä 1.  

 

Osuuskuntalaki (2013, 5:23) edellyttää joidenkin käsiteltävien asioiden osalta kokous-

asiakirjojen nähtävillä pitämistä ennen kokousta. Muun muassa varsinaiseen osuuskun-

nan kokoukseen liittyvät tilinpäätösasiakirjat tulee olla nähtävissä viikon ajan ennen ko-

kousta osuuskunnan päätoimipisteessä tai esimerkiksi internetissä. Vastaavasti myös 

kaikki osuuskunnan kokouksen päätösehdotukset pidetään nähtävänä samalla tavalla. 

Asiakirjojen tulee olla jäsenen, osuuden- tai osakkeenomistajan tulostettavissa tai ne tulee 

pyynnöstä lähettää heille. (Pöyhönen 2013, 190.) 

 

Tärkeimpiä päätöksiä tehtäessä hallituksen on laadittava osuuskunnan kokoukseen liit-

teeksi erillinen selostus viimeisen tilinpäätöksen jälkeisistä, osuuskunnan asemaan vai-

kuttavista tapahtumista. Selostus tehdään liitteeksi silloin, kun kokouksessa ei itsessään 

käsitellä tilinpäätöstä. Kokouksessa tulee tällöin olla nähtävillä myös osuuskunnan edel-

linen tilinpäätös kokonaisuudessaan. (Pöyhönen 2013, 191.)  

 

Osuuskunnan kokouksen pöytäkirjan laatii kokouksen puheenjohtaja tai hänen kutsu-

mansa sihteeri. Pöytäkirjaan kirjataan vähintään tehdyt päätökset sekä päätöksiin liittyvät 

mahdollisten äänestysten tulokset. Pöytäkirja numeroidaan juoksevasti tilikausittain tai 

jatkuvalla numeroinnilla ja sen allekirjoittavat vähintään kokouksen puheenjohtaja sekä 

pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirja on oltava nähtävänä jäsenille viimeistään kahden viikon 

kuluttua kokouksesta ja siitä on myös toimitettava tarvittaessa jäljennös sitä pyytävälle 

jäsenelle. (Pöyhönen 2013, 204205.) Pöytäkirjan laatimisessa voidaan käyttää apuna ta-

vanomaisia osakeyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirjamalleja. Myös tämän työn liitteenä 2 

olevaa pöytäkirjamallia ilman kokousta tehtävistä päätöksistä voidaan soveltaa kokous-

pöytäkirjan laatimiseen. 

 

Puheenjohtajan on huolehdittava, että kokoukseen osallistuneista jäsenistä sekä muista 

kokoukseen osallistujista laaditaan ääniluettelo, joka kirjataan osaksi pöytäkirjaa tai pöy-
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täkirjan erillisenä liitteenä (Pöyhönen 2013, 204). Luetteloon tulee merkitä kunkin ko-

kouksessa edustettuna olevan jäsenen osuuksien ja osakkeiden lukumäärä, jäsenen ääni-

määrä sekä sen määräytymisperuste (Mähönen & Villa 2014, 87). 

 

Osuuskunnan kokouksessa on aina oltava nähtävänä ajantasainen jäsenluettelo tai jäsen- 

ja omistajaluettelo äänimäärineen (Pöyhönen 2013, 204). Jäsen- ja omistajaluettelon si-

sältö on kuvattu luvussa 3.3.2. 

 

Hallituksen kokous 

Osuuskuntalaki edellyttää, että kaikille hallituksen jäsenille tulee varata mahdollisuus 

osallistua kokoukseen. Hallituksen kokouskutsun laatimisesta ei ole laissa säännöksiä, 

joten hallitus voi sopia kokoukseen kutsumisen käytännöistä keskenään. (Pöyhönen 2013, 

152.)  

 

Hallituksen kokouksesta tulee laatia pöytäkirja, jonka laatimisesta vastaa hallituksen pu-

heenjohtaja. Pöytäkirjat tulee numeroida juoksevasti vähintään vuositasolla ja sen alle-

kirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi toinen hallituksen jäsen, mikäli 

hallitukseen kuuluu useita jäseniä. Hallituksen pöytäkirja kirjoitetaan usein päätöspöytä-

kirjana, johon merkitään läsnä olleiden nimet, tehdyt päätökset, tärkeiden päätösten pe-

rusteet, äänestykset sekä mahdolliset hallituksen jäsenten eriävät mielipiteet. Hallituksen 

jäsenen eriävällä mielipiteellä voidaan vaikuttaa jäsenen myöhempiin vastuisiin. (Pöyhö-

nen 2013, 152153.)  

 

Hallituksen kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet tulee säilyttää ilman aikarajoituksia (Pöy-

hönen 2013, 153). Hallituksen pöytäkirja on osuuskunnan sisäinen asiakirja, joka kuuluu 

salassapitovelvollisuuden piiriin. Osuuskunnan jäsenellä ei ole automaattisesti oikeutta 

tutustua hallituksen pöytäkirjoihin. (Juutinen ym. 2006, 30.) 

 

 

3.3.2 Osuuskunnan muut asiakirjat 

 

Ilman kokousta tehtävät päätökset 

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös ilman varsinaista hallituksen kokousta esimerkiksi pu-

helin- tai sähköpostikokouksena. Tällöin tehty päätös kirjataan ja allekirjoitetaan ja nu-
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meroidaan, kuten pöytäkirja yleensä. Hyvän tavan mukaista on ottaa pöytäkirjaan kaik-

kien jäsenten allekirjoitukset, vaikka laki ei sitä varsinaisesti vaadi. (Pöyhönen 2013, 

153.) 

 

Myös osuuskunnan kokous voidaan korvata jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Kun pää-

tös tehdään kokousta pitämättä, on tehty päätös kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-

lekirjoitettava. Pöytäkirjan on oltava osuuskunnan kokouksen pöytäkirjan kaltainen asia-

kirja, mutta sitä ei tarvitse nimetä pöytäkirjaksi. Päätöksessä mainitaan päätökseen osal-

listuneiden nimet. Mikäli osuuskunnassa on enemmän kuin yksi jäsen, on vähintään kah-

den jäsenen allekirjoitettava päätös. (Pöyhönen 2013, 213.) 

 

Menettely vähentää etenkin pienten osuuskuntien kokouksiin liittyviä muodollisuuksia 

silloin, kun jäsenet ovat päätösten suhteen yksimielisiä (Pöyhönen 2013, 213). Pöyhösen 

(2013, 214215) laatima malli ilman kokousta tehtävästä osuuskunnan päätöspöytäkir-

jasta on opinnäytetyön liitteenä 2. Päätösmalli noudattelee hyvin pitkälle tavanomaista 

varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirjaa. Päätös on mahdollista tehdä myös hyvin 

yksinkertaisella päätöspöytäkirjalla, mutta mallissa on haluttu ajatella, että osuuskunta 

haluaa päätöksenteon yhteydessä informoida asioistaan jäsenille (Pöyhönen 2013, 213). 

 

Jäsenluettelo tai jäsen- ja omistajaluettelo 

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä aakkosellista jäsenluetteloa tai jäsen- ja 

omistajaluetteloa silloin, kun osuuskunnalla on myös muita osuuksia tai osakkaita. Luet-

teloon merkitseminen antaa osuuden tai osakkeen omistajalle oikeuden käyttää hänelle 

kuuluvia oikeuksia osuuskunnassa. Saman oikeuden antaa osuudesta tai oikeudesta an-

nettu osuus- tai osakekirja. (Pöyhönen 2013, 73.) 

 

Jäsenluetteloon tai jäsen- ja omistajaluetteloon merkitään jäsenen, osuuden tai osakkeen 

omistajan nimi, osoite ja jäsenyyden alkamispäivä. Luetteloon kirjataan myös osuuksien 

ja osakkeiden lukumäärä lajeittain sekä mahdolliset erot niiden tuottamissa oikeuksissa 

ja velvollisuuksissa. Kun osuudesta tai osakkeesta ei anneta osuus- tai osakekirjaa, niin 

luetteloon merkitään myös osuuskunnalle ilmoitettu osuutta tai osaketta rasittava pantti- 

tai muu oikeus. (Pöyhönen 2013, 7374.) 
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Osuuskunnan on pidettävä luetteloa myös sen entisistä jäsenistä vähintään siihen saakka, 

kun jäsenen osuusmaksu on palautettu tai jäsenen säännöissä määritelty lisämaksuvelvol-

lisuus on päättynyt. (Pöyhönen 2013, 74.) Luettelo on laadittava välittömästi osuuskun-

nan perustamisen jälkeen. Osuuksien tai osakkeiden saajien ilmoittamat saannot ja muut 

muutokset on merkittävät luetteloon aina viivytyksettä sekä merkinnät päivättävä. (Mä-

hönen & Villa 2014, 130-131.) 

 

Osuuskunnan jäsen- ja omistajaluettelot ovat julkisia ja ne on oltava myös osuuskunnan 

ulkopuolisen saatavilla rajoitetuin tiedoin. Yksityiskohtaisempien tietojen saaminen 

osuuksien ja osakkeiden lukumäärästä edellyttää selvitystä osuuskunnalle kyseisen tiedon 

tarpeellisuudesta. (Pöyhönen 2013, 7475.) 

 

Osuuskirja ja osakekirja 

Hallituksella on mahdollisuus antaa osuuskunnan osuuksista osuuskirjat silloin, kun 

osuuskunnan säännöt mahdollistavat osuuden siirron toiselle. Osuuskirjan saa antaa vain 

jäsen- ja omistajaluetteloon merkitylle osuuden omistajalle sen jälkeen, kun osuuden mer-

kintähinta on täysin maksettu. Mikäli osuuskunnalla on osakkeita, voi hallitus antaa nii-

den omistajille osakekirjan. Osakekirjan saa antaa vasta, kun osuuskunta ja osake on re-

kisteröity ja osakkeenomistaja merkitty jäsen- ja omistajaluetteloon. (Osuuskuntalaki 

2013, 4:8.) 

 

Silloin kun osuus- tai osakekirjoja ei anneta, on se kuitenkin pyynnöstä annettava osuuden 

tai osakkeenomistajalle, kun kaikki edellytykset täyttyvät. Ainoastaan arvo-osuusjärjes-

telmään liitetyistä osuuksista ja osakkeista osuus- tai osakirjaa ei tarvitse antaa. (Osuus-

kuntalaki 2013, 4:8.) Osuus- ja osakekirjan sisältö on määritelty osuuskuntalaissa (2013, 

4:9). Pienosuuskunnassa osuuksien ja osakkeiden omistajien siirrot eivät monesti ole 

sääntöjen mukaan mahdollisia ja täten osuus- ja osakekirjan antaminen on usein tarpee-

tonta (Immonen & Leppänen 2014). 

  

Pelisäännöt ja jäsensopimus 

Kullakin osuuskunnalla on omat sisäiset pelisääntönsä, joista syntyy osuuskunnan toi-

mintakulttuuri. Pelisäännöt toimivat täydentävinä ohjeina osuuskunnan toiminnassa, sillä 

kaikkia pelisääntöjä ei kannata sisällyttää osuuskunnan varsinaisiin sääntöihin. Pelisään-

töjä laadittaessa tulee pohdittavaksi, mitä osuuskunnalta tahdotaan ja miten halutaan toi-

mia. Pelisääntöihin olisi hyvä kirjata esimerkiksi työn laatuun ja hinnoitteluun liittyviä 
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asioita, sillä ne voivat olla helposti riitaa aiheuttavia asioita osuuskunnassa. Pelisäännöt 

on hyvä laatia yhdessä ja niitä voidaan muuttaa aina, kun niitä ei koeta toimiviksi. Kaik-

kien nähtävillä olevat pelisäännöt helpottavat jäsenten päivittäistä toimimista sekä uusien 

jäsenten perehdyttämistä osuuskunnan tapoihin. (Lehto & Holopainen 2017d.) 

 

Joskus pelisäännöt kannattaa laatia jäsenten kanssa kirjallisena jäsensopimuksena. Jäsen-

sopimus tai pelisääntöjen kirjaaminen eivät ole osuuskunnalle pakollisia, mutta varsinkin 

useamman jäsenen osuuskunnassa sisäisten pelisääntöjen kirjaamisella jäsensopimuk-

seen varmistetaan yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Jäsensopimukseen kirjattavia asi-

oita voivat olla esimerkiksi 

- jäsenten sitoutumiseen liittyvät asiat 

- osuuskunnan jäsenyydestä tuleva lisäarvo 

- päivittäisten rutiinien hoito eli tehtävien jakaminen ja vastuut 

- toimenpiteet ristiriitatilanteissa 

- asiakassuhteiden hoito ja asiakasrekisterin ylläpito 

- työn laadun varmistaminen 

- töiden aikataulutus, hinnoittelu ja budjetointi. (Pellervo-Seura n.d.) 

 

 

3.3.3 Kirjanpidon tositteet 

 

Kaikista kirjanpidon tapahtumista tulee kirjanpidossa olla siihen liittyvä päivätty kuitti 

tai muu tosite (Verohallinto 2017a). Kirjanpidon tositteita ovat muun muassa yrityksen 

osto- ja myyntilaskut, kassakoneen myyntiraportit, rahtikirjat ja lähetysluettelot, käteis- 

ja pankkikorttikuitit, palkkalistat, tiliotteet sekä muistiotositteet (Hakonen ym. 2017, 18, 

22). Tositemerkintöjen tulee olla selkeitä, pysyviä sekä yksiselitteisiä. Niiden tulee myös 

olla alkuperäisiä ja kirjanpitovelvolliselle osoitettuja, mutta ne voivat olla sähköisiä tai 

paperilla. Värinsä menettävistä kuiteista tulee olla kopio kirjanpidossa. Paperitositteet tu-

lee järjestää aikajärjestykseen kirjanpitoa varten. (Taloushallintoliitto n.d.)  

 

Arvonlisäverotuksen ostovähennyksen edellytyksenä on kirjanpitotositteena arvonlisäve-

rolain vaatimukset täyttävä ostolasku. Myynti- ja ostolaskujen tietosisällön vaatimukset 

ovat riippuvaisia laskun loppusummasta. Alle 400 euron laskuissa voidaan käyttää ke-

vennettyjä laskumerkintöjä, joiden sisällöksi riittää 

- laskun antamispäivämäärä 

- myyjän nimi ja y-tunnus 

- myytyjen tavaroiden määrä ja luonne tai palvelujen laji 
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- suoritettavan veron määrä ja veron peruste verokannoittain 

- muutoslaskuissa viittaus alkuperäiseen laskuun sekä muutettavat tiedot (Veron-

maksajat 2017, 133134). 

 

Yli 400 euron loppusumman ylittäviin laskuihin tulee merkitä edellisten lisäksi muun 

muassa juokseva tunniste, myyjän arvonlisäverotunniste sekä myyjän ja ostajan nimi ja 

osoite. (Arvonlisäverolaki 1993, 22:209e). Lasku voi muodostua myös useista erillisistä 

asiakirjoista (Veronmaksajat 2017, 133). Useat ilmaisetkin laskutusohjelmat huomioivat 

automaattisesti vähintään kevennettyjä laskumerkintöjä vastaavat tiedot, jonka lisäksi nii-

hin voidaan lisätä vapaaehtoisia tunnisteita. Laskumerkinnät erityisissä tilanteissa kan-

nattaa tarkistaa Verohallinnosta tai suoraan arvonlisäverolaista. 

 

Käteiskaupassa myyjän on tarjottava asiakkaalle kuitti käteisellä tai maksukortilla mak-

settaessa. Ostajalla on myös oikeus vaatia kuittia käteiskauppatilanteessa. Kuitintar-

joamisvelvollisuus koskee yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää vähäisen liiketoiminnan ra-

jan 10 000 euroa (raja vuonna 2017). Kuitti voi olla sähköinen, tulostettu tai käsin kirjoi-

tettu. Käteiskuittiin tulee merkitä  

- kuitin antopäivämäärä ja tunnistenumero 

- elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot sekä y-tunnus 

- myydyn tavaran tai palvelun laji ja määrä 

- suoritettu maksu arvonlisäveroineen ja verokantoineen. (Verohallinto 2017h.) 

 

Kassaanmaksuista eli käteismyynneistä tulee pitää ajantasaisesti päivitettävää kassakirjaa 

tai kassakirjanpitoa päiväkohtaisin merkinnöin. Kassakirjan pohjalta kirjanpitoon on 

hyvä tehdä kuukausittainen yhteenvetokuitti, joka numeroidaan juoksevasti. (Mäki 2017.) 

Käteisnosto yrityksen pankkitililtä vaatii myös tositetiedon noston käyttötarkoituksesta 

(Taloushallintoliitto n.d).  

 

Kirjanpidon kirjauksista käteismaksut kirjataan viipymättä. Muut kirjaukset tulee tehdä 

ajallaan, jolloin tarvittavat vero- ja muut ilmoitukset voidaan laatia ajantasaisesta kirjan-

pidosta. Kirjanpitoon tehtävien merkintöjen tulee olla selkeitä, eikä niitä saa poistaa jäl-

kikäteen. Tapahtumat kirjataan aika- ja asiajärjestyksessä. (Verohallinto 2017a.) Osuus-

kunnan tarkoituksena on tarjota palveluita sen jäsenille heidän elinkeinonharjoittami-

sensa tueksi. Käytännössä pienessä osuuskunnassa on usein kullakin jäsenellä oma muista 

jäsenistä erillinen liiketoimintansa, jonka kirjanpidon kulut kirjataan kullekin jäsenelle 
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perustettavan kustannuspaikan alle. Hyvänä käytäntönä kullakin jäsenellä tulisi tällöin 

olla myös erillinen, omaa liiketoimintaa koskeva pankkitilinsä. (Mäki 2017.) 

 

Tilikauden tositteet sekä liiketapahtumia varmentava muu kirjanpitoaineisto tulee säilyt-

tää kuuden vuoden ajan tilikauden päätösvuoden lopusta. Tilinpäätös, toimintakertomus, 

kirjanpito ja tililuettelo sekä luettelo kirjanpitoaineistosta on säilytettävä 10 vuoden ajan 

tilikauden päättymisestä. (Verohallinto 2017a.) 
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4  LUONTOMATKAILUPALVELUIHIN LIITTYVÄ ERITYISSÄÄNTELY 

 

 

4.1 Kuluttajaturvallisuus  

 

Luontomatkailualan yrittäminen ei itsessään vaadi erityistä elinkeinolupaa, mutta vastuu 

kuluttajapalveluiden turvallisuudesta on aina palveluntarjoajalla. Kuluttajaturvallisuutta 

säätelevät kuluttajaturvallisuuslaki (2011) ja sitä täydentävät valtioneuvoston asetukset 

eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (2011) sekä kulutustavaroista 

ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (2004). Näiden toteutumista lainsäädännön 

nojalla valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamana 

palveluntarjoajana pidetään luonnollista tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa kuluttajapalve-

luita elinkeinonharjoittamistarkoituksessa. Näitä palveluita voivat luontomatkailun näkö-

kulmasta olla esimerkiksi erilaiset ohjelma- ja elämyspalvelut tai kuluttajille suunnatut 

vuokrauspalvelut. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto n.d.) 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo kuluttajaturvallisuuden toteutumista lain sovel-

tamisalaan kuuluvissa yrityksissä pistokokeenomaisesti sekä onnettomuusilmoitusten 

kautta, mutta se ei valvo säännönmukaisesti jokaista alan toimijaa. Turvallisuus- ja kemi-

kaaliviraston tehtävä viranomaisena on olla ohjaava ja neuvova. Hyvin hoidettu kulutta-

jaturvallisuus ennaltaehkäisee palveluissa tapahtuvien vaaratilanteiden ja onnettomuuk-

sien syntymistä, edistää palvelun turvalliseksi kokemista sekä antaa valvontaviranomai-

selle kuvan vastuunkantavasta yrittäjästä onnettomuuden sattuessa. (Turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto n.d.)  

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuluttajaturvallisuutta käsittelevältä internetsivustolta 

löytyy kattavat materiaalit toiminnanharjoittajalle kuluttajaturvallisuuden toteuttamiseksi 

toiminnassaan sekä ohjeet ja malliasiakirjat riittävän dokumentoinnin tuottamiseksi. Li-

säksi suunnitteilla on avata sähköinen työkalu yrityksille kuluttajaturvallisuuden asiakir-

jojen hallintaan. (Murtonen 2017.) 
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4.1.1 Huolellisuusvelvollisuus 

 

Kuluttajaturvallisuuslaissa (2011, 2:5) säädetty huolellisuusvelvollisuus koskee kaikkia 

palveluntarjoajia alaan katsomatta. Huolellisuusvelvollisuus edellyttää, että toiminnan-

harjoittajan on olosuhteet huomioon ottaen aina varmistuttava siitä, ettei kuluttajan tai 

sivullisten terveydelle tai omaisuudelle aiheudu vaaraa yrityksen tarjoamasta palvelusta. 

Huolellisuusvelvollisuus edellyttää, että toiminnanharjoittajalla itsellään on aina oltava 

riittävät ja oikeat tiedot palvelustaan, jotta hänellä on mahdollisuus arvioida palveluun 

liittyvät riskit. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto n.d.) 

 

Tunnistettuihin riskeihin tulee varautua riittävin toimenpitein. Palvelussa käytettävien vä-

lineiden, laitteiden sekä maastoreittien tulee olla kuluttajan kannalta turvallisia. Palvelun-

tarjoajalla on oltava toimintaan nähden riittävä koulutus sekä kokemus palvelun turvalli-

seen järjestämiseen. Yrittäjän tulee varmistua siitä, että myös ohjelmapalvelun tuottami-

seen osallistuvan henkilökunnan osaaminen on riittävällä tasolla. Mikäli yritys käyttää 

palveluiden tuottamisessa alihankkijoita, tulee myös näiden palveluiden osalta varmistua, 

että palveluntarjoaja toteuttaa huolellisuusvelvollisuutta omassa toiminnassaan. (Turval-

lisuus- ja kemikaalivirasto n.d.) 

 

4.1.2 Turvallisuusasiakirja 

 

Kuluttajaturvallisuuslaki (2011) määrää palveluntarjoajan velvollisuudesta laatia toimin-

taansa koskeva turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjan tulee sisältää suunnitelman 

tarjottavien palveluiden vaarojen tunnistamiseksi, riskien hallitsemiseksi sekä niistä tie-

dottamiseksi yrityksen palveluita ostaville (Kuluttajaturvallisuuslaki 2011). Turvallisuus-

asiakirja toimitetaan valvovalle viranomaiselle vain pyydettäessä (Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto 2015). 

 

Kuluttajaturvallisuuslain lisäksi kuluttajaturvallisuutta säätelee valtioneuvoston asetus 

eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (2011). Asetus määrittelee 

kuluttajaturvallisuuslailla säädellyille aloille pakollisen turvallisuusasiakirjan sisällöstä. 

Asetuksen määrittelemää listausta voidaan kuitenkin soveltaa siten, että turvallisuusasia-

kirjan laajuus on riittävän kattava toiminnan laajuuteen nähden. (VNa eräitä kuluttajapal-

veluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 2011).   
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Turvallisuusasiakirja kattaa ohjelmapalvelutoiminnan kokonaisuudessaan ja sen tiedot 

tulee pitää ajantasaisina. Turvallisuusasiakirjan oheen tulee liittää palvelunosien riittävä 

riskienarviointi, joka toimii osana vaarojen tunnistamisen ja ehkäisemisen toimenpiteiden 

suunnittelua. Kun toteutettava ohjelmapalvelu koostuu useista eri palveluista tai sitä to-

teutetaan useissa eri ympäristöissä, on turvallisuusasiakirjan oheen hyvä liittää yksityis-

kohtaisemmat turvallisuussuunnitelmat näiden paikkojen ja toimintojen osalta. Riskejä 

arvioitaessa on kuluttajan turvallisuutta parantavat toimenpiteet asetettava aina riskien 

ehkäisemisestä aiheutuvien kustannusten edelle. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

2015.) 

 

 

4.1.3 Tiedonantovelvollisuus 

 

Kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusvelvoitteeseen kuuluu myös riittävä tiedonantovel-

vollisuus, josta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella kulutustavaroista ja ku-

luttajapalveluksista annettavista tiedoista (2004). Tiedonantovelvollisuus tarkoittaa, että 

palveluntarjoajan tulee antaa palveluihinsa osallistuville kuluttajille selkeällä ja ymmär-

rettävällä tavalla riittävät tiedot, jonka perusteella kuluttaja pystyy arvioimaan itse kulut-

tajapalveluun liittyvät vaarat ja sen pystyykö hän omista lähtökohdistaan nähden osallis-

tua palveluun turvallisesti. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto n.d.) 

 

Palveluntarjoajan on riskien tiedottamisen lisäksi annettava vaaran torjumiseen ja ehkäi-

semiseen liittyvät toimintaohjeet. Palveluntarjoajan on aina varmistuttava siitä, että tie-

donantotapa on kyseiselle kuluttajalle soveltuva ja palvelun turvallisuuden kannalta tar-

peelliset ohjeet on ymmärretty. Huomioon tulee ottaa erityisesti erilaisten kuluttajien ja 

ryhmien erityistarpeet sekä asiakkaan perehtyneisyys kyseiseen palveluun. (Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto n.d.) 

 

 

4.1.4 Omavalvonta 

 

Omavalvonta kuuluu osana yrittäjän huolellisuusvelvoitteeseen. Yrityksen omavalvonta-

järjestelmän osia voivat olla esimerkiksi yrityksen turvallisuusasiakirja, onnettomuuskir-
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janpito, kirjallinen tai suullinen ohje palvelun käyttäjille sekä menettelytapaohje siitä, mi-

ten havaituista vaaroista ja onnettomuuksista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle. (Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto n.d.) 

 

Toiminnassa havaituista vaaratilanteistä ja onnettomuuksista tulee pitää alhaisen kynnyk-

sen onnettomuuskirjanpitoa. Kirjanpito toimii yrittäjän tukena toiminnan riskien havain-

noinnissa ja turvallisuuden suunnittelussa. Mikäli onnettomuuskirjanpitotiedoissa halu-

taan olevan mukana asiakkaiden henkilötietoja, tulee yrityksen ottaa huomioon myös 

henkilötietolain vaatimukset henkilörekisterin pidosta. (Murtonen 2017.) 

 

Toiminnanharjoittajan on vakavan onnettomuuden sattuessa ryhdyttävä heti pelastustoi-

miin ja hälytettävä apua (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto n.d.). Toiminnanharjoittajalla 

on myös velvollisuus ilmoittaa todellista vaaraa aiheuttaneesta palvelustaan sekä kyseisen 

vaara- tai onnettomuustilanteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirastolle. Palveluntarjoajan on myös tarvittaessa tehtävä viranomaisen kanssa yh-

teistyötä vaaran torjumiseksi. (Kuluttajaturvallisuuslaki 2011, 2:8.) 

 

 

4.2 Elintarviketurvallisuus 

 

Elintarviketurvallisuus on keskeisessä osassa luontomatkailualan palveluita silloin, kun 

tarjottavat ohjelmapaketit sisältävät ruokatarjoilua. Sovellettavat säännökset riippuvat 

pitkälti siitä, millaisia elintarvikkeita yritys tarjoaa ja missä tarjottava ruoka valmistetaan. 

Elintarvikelaki (2006) mahdollistaa elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskisten elin-

tarvikkeiden käsittelyn ilman valvontaviranomaiselle tehtävää ilmoitusta elintarvikehuo-

neistosta. Vähäriskiseksi toiminnaksi voidaan lukea esimerkiksi makeiden leivonnaisten 

valmistamisen tai voileipien valmistamisen pakatuista elintarvikkeista kotikeittiössä ret-

keä varten. Myymälästä ostettujen, pakattujen valmistuotteiden lämmittäminen ja tarjoilu 

maasto-olosuhteissa on myös sallittua. Näin ollen esimerkiksi makkaran- ja kalan paisto 

retkiolosuhteissa on mahdollista ilman rekisteröityä elintarvikehuoneistoa. Yrityksen tu-

lee kuitenkin aina huomioida hyvä elintarvikehygienia osana toimintaansa. (Kinnunen 

2017.) 
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Yrityksen halutessa valmistaa myös muita kuin vähäriskisiä tuotteita toimintaansa liit-

tyen, on toiminnasta tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan elintarvike-

valvontaviranomaiselle. Tällaista toimintaa on esimerkiksi kaikki pakkaamattomien ja 

helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely. Ilmoitus elintarvikehuoneistosta on teh-

tävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. 

Ilmoituksen lisäksi yrityksellä tulee olla omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään elintar-

viketurvallisuuden kannalta tärkeät vaiheet toiminnassa, hygienian vaarantumiseen liitty-

vät riskit ja niiden hallinta sekä kuvaus omavalvonnan suorittamisesta. Elintarvikkeiden 

käsittely elintarvikehuoneistossa edellyttää siellä työskentelevältä elintarvikehygieenisen 

osaamisen todentamista osaamistodistuksen eli hygieniapassin avulla. (Elintarviketurval-

lisuusvirasto Evira 2017) 

 

 

4.3 Valmismatkalainsäädäntö 

 

Luontomatkailualan yhteistyö hyödyttää perinteisesti useita paikallisia toimijoita sekä 

elinkeinonharjoittajia vastatessaan asiakkaiden tarpeisiin erilaisten matkailupalveluiden 

yhdistelmistä. Tyypillisesti yhteistyötä syntyy esimerkiksi majoitusta, ravitsemuspalve-

luita sekä ohjelmapalveluita tarjoavien yritysten välille. 

 

Voimassa olevat valmismatkalaki (1994) sekä laki valmismatkaliikkeistä (2008) ovat ol-

leet pienten matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten näkökulmasta joustavia ja yritysten kes-

kinen yhteistyö tai alihankinta ei välttämättä toistaiseksi ole synnyttänyt laissa määritel-

tyjen sopimusvastuiden noudattamisvelvoitetta (Kummoinen 2017). 

 

EU-jäsenmaissa valmistellaan kuitenkin marraskuussa 2015 matkapaketeista ja yhdiste-

tyistä matkajärjestelyistä annetun direktiivin (EU 2302/2015) mukaisia lainsäädäntömuu-

toksia, jotka tulevat laajentamaan valmismatkan määrittelyä ja ulottamaan entistä suu-

remman osan pienyrityksistä uuden säädettävän lain piiriin. Uusittu lainsäädäntä tulee 

olla säädettynä jäsenmaissa 1.1.2018 ja käyttöönotto tehdä 1.7.2018 mennessä. (Kum-

moinen 2017.) Lainsäädäntötyö on Suomessa loppuvaiheessaan (Laatikainen-Mattsson 

2017). 
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Laki matkapalveluyhdistelmistä sekä laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (HE 

105/2017) tulevat korvaamaan vanhat lait täysin. Näissä laeissa keskeistä on, että matka-

pakettikäsitteen uudistuessa entistä useammat toimijat kuuluvat jatkossa matkanjärjestä-

jän sopimusvastuiden piiriin. Matkanjärjestäjän sopimusvastuita ja kuluttajan asemaa tul-

laan parantamaan lakien avulla, mutta samalla myös matkanjärjestäjän oikeudet parane-

vat tietyiltä osin. (Laatikainen-Mattsson 2017.) 

 

Lain piiriin kuuluva matkapaketti muodostuu kuljetuksen, majoituksen sekä auton tai 

moottoripyörän vuokrauksen yhdistelmästä silloin, kun yhdessä tarjotaan kahta edellä 

mainituista matkapalvelusta. Matkapaketti muodostuu myös yhdestä edellä luetelluista 

matkapalveluista silloin, kun sen lisänä myydään yksi muu kokonaisuuteen olennaisesti 

kuuluva tai hinnaltaan 25% kokonaisuudesta olevaa matkapalvelu. Laki ei ulotu alle 24 

tuntia kestäviin ilman majoitusta tarjottuihin matkapalveluihin. (Laatikainen-Mattsson 

2017.) 

 

Mikäli elinkeinonharjoittajan alihankkijoiden kanssa muodostamista palveluista muodos-

tuu uuden lain mukainen matkapaketti, sopimusvastuita voivat olla muun muassa: tietyin 

edellytyksin syntyvä matkanjärjestäjän vakuuden asettamisvelvollisuus, myyjän vastuu 

kaikista palveluun liittyvistä alihankkijoiden palveluista, laaja tiedoksiantovelvollisuus 

asiakkaalle ennen sopimuksen tekoa sekä aiempaa laajempi vahingonkorvausvastuu. 

(Laatikainen-Mattsson 2017.) 

 

Matkapalveluihin sovelletaan osittain myös kuluttajansuojalakia (1978), joka myöskin 

tulee muuttumaan uuden valmismatkalain myötä. Valmismatkaliikkeiden toimintaa val-

vovat Aluehallintovirasto sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto, joka ylläpitää Suomessa lain 

edellyttämää toiminnanharjoittajien valmismatkaliikerekisteriä. (Hallituksen esitys edus-

kunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajasuojalain muuttamisesta 2017.) 
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5 KOHDEYRITYKSEN ESITTELY JA TIEDON SOVELTAMINEN 

 

 

5.1 Kohdeyrityksen esittely 

 

Opinnäytetyössä perustettava osuuskunta on aloittava luontomatkailualan ohjelmapalve-

luita tarjoava yritys. Yrityksen perustajajäseniä on alkuvaiheessaan yksi ja yrittäjä toimii 

palveluiden kausiluonteisuuden vuoksi sivutoimisena. Tuleva yrittäjä on erilaisten 

luonto- ja eräopaspalveluiden ammattilainen, jolla on vahva osaaminen luontomatkailun 

toimialaan nähden. Yrityksen päätuotteita ovat melonnanohjaus ja kajakkien vuokraus, 

maastopyöräilyn alkeisohjaus ja maastopyörävuokraus, retkeilypalvelut sekä erilaiset 

luontoon liittyvät muut ohjelmapalvelut.  

 

Osuuskuntamuotoinen yrittäjyys oli yrittäjän ensisijainen valinta, sillä yritystoimintaa 

varten haluttiin valita joustava sekä monipuoliset muokkaamis- ja laajenemismahdolli-

suudet mahdollistava yritysmuoto. Osuuskunnan etuina nähtiin myöskin yhtäläisyydet 

osakeyhtiön toimintaan jäsenen taloudellisen vastuun rajoittumisessa sijoitettuun osuus-

maksuun. Erotuksena osakeyhtiöön, osuuskuntaan sijoitettavan osuusmaksun eli pää-

oman määrä on kuitenkin osuuskunnan vapaasti päätettävissä. 

 

 

5.2 Kohdeyrityksen perustaminen 

 

Osuuskunnan perustamisvaiheessa haluttiin ottaa mahdollisimman laajasti huomioon 

osuuskunnan mahdollinen kasvattaminen toiminnan myöhemmässä vaiheessa. Useam-

man jäsenen osuuskunnassa erityisesti sääntöjen merkitys kasvaa ja niiden sisällön har-

kintaan tulee kiinnittää entistä tarkemmin huomiota kirjoitusvaiheessa. Sääntöjen myö-

hempi muuttaminen vaatii osuuskunnan jäsenten enemmistöpäätöksen lisäksi maksulli-

sen muutosilmoituksen kaupparekisteriin.  

 

Perustamisessa ei käytetty valmista Patentti- ja rekisterihallituksen perustamispakettia 

sellaisenaan, sillä sen sisältö ei sinällään vastannut kohdeyrityksen toiveita. 
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5.2.1 Kohdeyrityksen perustamissopimus 

 

Perustamissopimuksen laatimisessa mukailtiin Patentti- ja rekisterihallituksen perusta-

mispaketissa ollutta mallipohjaa soveltuvin osin.  

 

Osuuskunnalle haluttu toiminimi ilmoitettiin perustamissopimuksessa sekä suomeksi että 

englanniksi. Perustajajäsenen lisäksi perustamissopimuksella ilmoitettiin jäsenen osuu-

destaan maksaman osuusmaksun eli merkintähinnan määrä sekä maksupäivä. Osuuskun-

nassa jäsenen taloudellinen vastuu rajoittuu osuuskuntaan sijoitetun osuusmaksun mää-

rään (Suomen Uusyrityskeskukset ry & SUK-palvelu Oy 2017, 48). Osuuskunnan perus-

tajajäseniä on kohdeyrityksessä vain yksi, joten yrittäjä merkittiin ainoaksi hallituksen 

varsinaiseksi jäseneksi. Osuuskuntalaki (2013) kuitenkin edellyttää, että alle kolmen jä-

senen hallitukseen tulee valita varajäsen. Tämän vuoksi perustamissopimuksessa nimet-

tiin hallitukselle myös varajäsenen. 

 

Hallitukselle tulee valita puheenjohtaja silloin, kun siinä on enemmän kuin yksi jäsen 

(Osuuskuntalaki 2013). Puheenjohtajan nimeäminen ei yhden jäsenen hallituksessa olisi 

ollut välttämätöntä, mutta yrittäjän lähtökohdista tämä kuitenkin haluttiin tehdä perusta-

missopimuksella osuuskunnan edustamisen selkeyttämiseksi. Toimitusjohtajaa ei haluttu 

tässä vaiheessa nimetä. 

 

Osuuskuntalaki (2013) mahdollistaa sääntömääräyksen osuuskunnan ääniporrastuksesta 

sekä osuuksien ja osakkeiden jakamisesta osuuskunnan ulkopuolisille jäsenille. Koh-

deyritystä perustettaessa sen ainoan perustajajäsenen useammalle osuudelle ei kuitenkaan 

nähty lähtökohtaisesti tarvetta, joten perustajajäsenelle merkittiin perinteisen tavan mu-

kaisesti yksi osuus. Mahdollisuus ääniporrastukseen lisäosuuksien kautta kirjattiin kui-

tenkin osuuskunnan sääntöihin. 

 

Tilintarkastajia perustamissopimuksella ei valittu, sillä edellytykset sen valinnalle eivät 

vielä näin pienimuotoisessa yritystoiminnassa tule täyttymään. Myöskään toiminnantar-

kastajaa ei haluttu valita niin kauan, kun osuuskunnassa on vain yksi jäsen. Toiminnan-

tarkastajan valinta jätettiin tämän vuoksi pois perustamissopimukselta. Toiminnantarkas-

tajasta voidaan kuitenkin luopua vain erillisellä sääntömääräyksellä, joten asiasta määrät-

tiin osuuskunnan säännöissä (Osuuskuntalaki 2013, 7:7).  
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Mallipohjasta poiketen määräystä tilikaudesta ei haluttu ottaa perustamissopimukselle, 

vaan se haluttiin sisällyttää osaksi osuuskunnan sääntöjä. Lopuksi kohdeyrityksen perus-

tamissopimus päivättiin ja allekirjoitettiin. Kohdeyrityksen perustamissopimus on opin-

näytetyön liitteenä 3. 

 

 

5.2.2 Kohdeyrityksen säännöt 

 

Perustettavan osuuskunnan säännöt haluttiin kirjata lain määrittelemää minimisisältöä 

laajemmiksi, sillä niiden haluttiin toimivan osuuskunnan toimintaa helpottavana käsikir-

jana perustajajäsenelle sekä perehdytyksenä mahdollisesti myöhemmin mukaan tuleville 

jäsenille. 

 

Osuuskuntalaissa on nykyisellään yli 360 pykälää, joista keskeisimmät olisi jokaisen jä-

senen hyvä tuntea (Immonen & Leppänen 2014). Sääntöihin valittiin olennaisimmat 

osuuskunnan toimintaa ohjaavat sääntökohdat sekä ne sääntökohdat, joissa yrittäjän toive 

oli toimia toisin kuin lain olettamasäännökseen on kirjattu. Säännöissä haluttiin mahdol-

listaa myös osuuskunnan kasvu toimialaan katsomatta kirjaamalla osuuskunnan toimiala 

hieman laajemmaksi, kuitenkin luontomatkailualaan nojaten. 

 

Sääntöjen tuottamisen apuna käytettiin sähköistä Pellervo-Seuran Osuuskunnan perusta-

jan opasta (Lehto & Holopainen 2017b), Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen yri-

tysneuvojille suunnatun Uusi osuuskuntalaki – koulutuksen materiaalia (Immonen ja 

Leppänen, 2014), osuuskuntalakia (2013) sekä teoksia Osuuskunta ja osuuskuntalaki 

(Pöyhönen 2013), Osuuskunta (Mähönen & Villa 2014) sekä Osuuskunnan pääoman hal-

linta (Immonen & Ossa & Villa 2015). Nämä yhdessä tarjosivat monipuolisesti perusteita 

ja pykälien muotoilun mahdollisuuksia sääntöjen tuottamista ajatellen. Seuraavassa käy-

dään tarkemmin läpi niitä sääntömääräyksiä, joiden kirjaamisessa haluttiin toimia vastoin 

lain olettamasäännöksiä. Kohdeyrityksen säännöt löytyvät kokonaisuudessaan opinnäy-

tetyön liitteenä 4. 

 

3§ Jäsenyyden hakeminen 

Osuuskuntalain mukaan osuuskunnan jäsenyyttä haetaan osuuskunnan hallitukselta 

(Osuuskuntalaki 2013, 3:1). Pienessä yrityksessä haluttiin kuitenkin edistää yhteisölli-
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syyttä ja antaa kaikille mahdollisuus vaikuttaa osuuskunnan jäsenten ottamiseen. Koh-

deyrityksen sääntöihin kirjattiin jäsenyyttä haettavan kirjallisesti osuuskunnalta ja että jä-

senyydestä päättää osuuskunnan kokous. 

 

6§ Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluita 

Osuuskuntalain lähtökohtana on jäsenten taloudenpidon tukeminen osuuskunnan palve-

luita tarjoamalla. Muiden kuin jäsenten oikeudesta palveluihin on siis tarpeen määrätä 

säännöistä. (Lehto & Holopainen 2017b.) Kohdeyrityksen sääntöihin kirjattiin mahdolli-

suus tarjota osuuskunnan palveluita myös muille kuin jäsenille. Käytännössä tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi osuuskunnassa palkansaajana työllistyvää tai laskutuspalvelua 

käyttävää ei-jäsentä. 

 

7§ Osuus ja osuuden merkintä 

Osuuskunnan osuudet tuottavat kaikille osuuskunnan jäsenille yhtäläiset oikeudet 

(Osuuskuntalaki 2013, 4:1). Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä jäsenten erisuurui-

sesta äänimäärästä. Jäsenen äänimäärä saa kuitenkin olla enintään kaksikymmentäkertai-

nen toisen jäsenen äänimäärään nähden. (Osuuskuntalaki 2013, 5:13.) Kohdeyrityksessä 

haluttiin ottaa käyttöön mahdollisuus antaa jäsenille vapaaehtoisia lisäosuuksia, joten 

sääntöihin kirjattiin sääntömääräys A-osuudeksi kutsutun osuuden antamisesta hakemuk-

sella osuuskunnan kokoukselle.  

 

Jäsenillä voi olla hyvin erilaisia tarpeita osuuskunnan palveluiden suhteen. Vapaaehtoi-

silla lisäosuuksilla haluttiin olevan ominaisuuksia, joilla palveluita säännöllisesti enem-

män käyttävät jäsenet saavat vaikuttaa osuuskunnan toimintaan. Siksi sääntöihin kirjat-

tiin, että A-osuuden merkitsemiselle voidaan haluttaessa asettaa osuuskunnan palveluiden 

käyttöön liittyviä edellytyksiä. Vapaaehtoiset lisäosuudet mahdollistavat myös osuuskun-

nan varojen hankinnan, sillä osuuksista maksettava merkintähinta lisää osuuskunnan 

oman pääoman määrää (Immonen ym. 2015, 6667). 

 

10§ Ylijäämä 

Lehdon ja Holopaisen (2017b) mukaan ylijäämän jakoa koskeva sääntömääräys on yksi 

tärkeimpiä osuuskunnan sääntöjä, sillä ilman sitä ylijäämän jako jäsenille ei ole osuus-

kuntalain mukaan mahdollista. Ilman sääntömääräystä osuuskunnan ylijäämä eli voitto 

kuuluu kokonaisuudessaan osuuskunnalle, eikä sitä voida jakaa ennen osuuskunnan pur-

kautumista (Immonen ym. 2015, 16).  
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Kohdeyrityksen sääntöihin lisättiin mahdollisuus jakaa ylijäämää jäsenille osuuskunnan 

kokouksen päätöksellä. Jakoperusteeksi kirjattiin ylijäämän jako palvelusten käytön suh-

teessa. 

 

11§ Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut 

Osuuskunta ei lähtökohtaisesti ole voittoa tavoitteleva yritys, vaan sen tarkoituksena on 

jäsentensä talouden tukeminen yhteisen taloudenpidon ja palveluiden kautta. Osuuskun-

nan luonteen vuoksi hallinnosta, taloudenhoidosta sekä työnantajavelvoitteista aiheutuvat 

yleiskulut katetaan yleensä palvelun hintaan lisättävällä yleiskuluprosentilla, jonka suu-

ruudesta päätetään yhdessä sovitulla tavalla. (Lehto & Holopainen 2017c.)  

 

Kohdeyrityksen sääntöihin otettiin määräys osuuskunnan palveluistaan perimien maksu-

jen sekä jäseniltään ostamien palveluiden hinnoittelusta. Sääntömääräyksen mukaisesti 

palveluiden hinnoista päättää hallitus ja hinnoitteluperusteista osuuskunnan kokous. 

Sääntömääräyksessä otettiin huomioon myös sääntöjen kuudennessa pykälässä annettu 

mahdollisuus tarjota palveluita myös muille kuin osuuskunnan jäsenille.  

 

12§ Osuuskunnan kokoukset ja kokousmenettely 

Osuuskuntalaki (2013, 5:22) määrittelee osuuskunnan kokouksen kutsutavaksi kirjallisen 

kutsun. Kokouksen pitopaikkana tulee olla osuuskunnan kotipaikka, jollei muuta sääntö-

määräyksellä määrätä (Osuuskuntalaki 5:17). Digitaalisten kutsu- ja kokousvälineiden 

kehittyneisyyden vuoksi, nähtiin kohdeyrityksen toiminnassa olennaiseksi mahdollistaa 

myös nykyaikaiset tavat kutsua ja osallistua kokoukseen. Sääntökohtaan lisättiin mahdol-

lisuus toimittaa osuuskunnan kokouksen kutsut myös sähköpostitse sekä mahdollisuus 

osallistua osuuskunnan kokoukseen postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apu-

välineen avulla. 

 

Pääsäännön mukaan kullakin osuuskunnan jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi 

ääni (Osuuskuntalaki 2013, 5:13). Kohdeyrityksen sääntökohdassa 7§ on mahdollistettu 

vapaaehtoisten, äänioikeutta lisäävien osuuksien antaminen jäsenelle. Tämän vuoksi tä-

hän sääntökohtaan kirjattiin jäsenen äänimäärän laskettavan kunkin omistamien osuuk-

sien mukaisessa suhteessa. 
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18§ Osuuskunnan edustaminen 

Osuuskunnassa osuuskuntaa edustavat ja toiminimen allekirjoittavat hallitus sekä toimi-

tusjohtaja hänelle kuuluvien tehtävien puitteissa (Osuuskuntalaki 2013, 6:26). Käytän-

nössä hallituksen edustaminen tarkoittaa koko hallitusta yhdessä, jolloin esimerkiksi toi-

minimen kirjoittaminen voi olla hankalaa nimienkeruun vuoksi (Lehto & Holopainen 

2017b). Osuuskunnan hallitus voi sääntömääräyksellä antaa oikeuden myös muuhun 

edustamiseen (Osuuskuntalaki 2013, 6:27). Edustamisoikeutta rajoittaa aina vähintään 

osuuskunnan säännöissä määritelty toimialamääräys (Osuuskuntalaki 2013, 6:28).  

 

Kohdeyrityksen sääntöihin kirjattiin oikeus osuuskunnan edustamiseen hallituksen pu-

heenjohtajalle sekä toimitusjohtajalle, kummallekin yksin. Lisäksi kirjattiin määräys hal-

lituksen mahdollisuudesta antaa erikseen nimetylle henkilölle osuuskunnan edustamisoi-

keus. 

 

21§ Tilintarkastaja ja tilintarkastus 

Velvollisuus tilintarkastajan valintaan syntyy tietyin edellytyksin, jotka eivät täyty koh-

deyrityksen toiminnan ollessa toistaiseksi pienimuotoista. Osuuskunnan on kuitenkin täl-

löin valittava itselleen toiminnantarkastaja, jollei säännöissä toisin määrätä (Osuuskunta-

laki 2013, 7:7).  

 

Kohdeyritys aloittaa pienenä yhden jäsenen osuuskuntana, joten toiminnantarkastajalle ei 

nähty tarvetta. Sääntöihin kirjattiin, ettei osuuskunta valitse toiminnantarkastajaa. 

 

22§ Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen 

Osuuskunnan purkautuessa velkojen, osuuksien ja osakkeiden maksamisen jälkeen jaet-

tavaksi jäävä netto-omaisuus jaetaan jäsenille sen jäsenten lukumäärän mukaisessa suh-

teessa (Osuuskuntalaki 2013, 23:15).  

 

Kohdeyrityksen sääntöihin kirjattiin nettovarat jaettavaksi jäsenille heidän osuuksiensa 

mukaisessa suhteessa. Säännön kirjaamisella haluttiin huomioida vapaaehtoisia lisä-

osuuksia ottaneet jäsenet heidän panoksestaan osuuskunnalle. 
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5.2.3 Kohdeyrityksen rekisteröiminen 

 

Osuuskunnan rekisteröimiseen käytettiin Patentti- ja rekisterihallituksen perustamisil-

moituslomaketta Y1, jonka lisäksi rekisteröintiä varten täytettiin siihen kuuluvat liitelo-

makkeet 2 sekä henkilötietolomake. Työssä käytettiin apuna yritys- ja yhteisötietojärjes-

telmän dokumenttia Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje. 

 

Osuuskunnan perustamispäiväksi merkittiin perustamissopimuksen allekirjoituspäivä. 

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala valittiin Tilastokeskuksen toimialaluokituksesta 

(2008), joista parhaiten kohdeyrityksen toimintaan soveltuvaksi nähtiin luokka ”79900 

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut”. Luokkaan luetellaan sisältyvän muun muassa 

eräopastoiminta sekä luonto- ja elämysmatkailualan ohjelmapalvelut (Tilastokeskus 

2008). 

 

Kohdeyrityksen toiminnan ollessa sivutoimista, sen ensimmäisten vuosien liikevaihdon 

arvioitiin jäävän alle 10 000 euron. Tämän arvion perusteella yrityksen merkittiin hakeu-

tuvan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin vähäisestä liiketoiminnasta, sillä rekisteriin 

kuuluminen nähtiin yritykselle tärkeäksi ostojen arvonlisäverovähennyksen vuoksi. Li-

säksi yrityksen merkittiin hakeutuvan ennakkoperintärekisteriin, sillä toiminnan luontee-

seen ei katsottu sopivan, että suorituksen maksaja joutuu pidättämään ja toimittamaan 

ennakonpidätyksen. Yritystä ei merkitty säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnanta-

jaksi, sillä yritys työllistää toistaiseksi vain yhden sivutoimisen työntekijän.  

 

Yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa oma-aloitteisten verojensa maksukauteen, kun ka-

lenterivuoden liikevaihto on enintään 100 000 euroa. Kohdeyrityksen liikevaihdon ole-

tettiin jäävän ilmoituksen luokkaan ”alle 30 000 euroa”, joten se voi valita arvonlisäve-

rojen ilmoitus- ja maksukaudeksi kalenterivuoden. (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. 

n.d. b.) Kalenterivuosi koettiin kuitenkin liian pitkäksi verokaudeksi arvonlisäverotuk-

sessa, jolloin halutuksi verokaudeksi valittiin neljännesvuosi.  

 

Patentti- ja rekisterihallituksen liitelomakkeella 2 ilmoitettiin perustamissopimuksen päi-

vämäärä, hallituksen jäsenen ja varajäsenen tiedot sekä osuuskunnan edustaminen. 

 

Perustamisasiakirjat toimitettiin kirjallisena Patentti- ja rekisterihallitukseen, sillä osuus-

kuntaa ei toistaiseksi ole mahdollista perustaa sähköisesti. Perustamisilmoituksen ja sen 
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liitelomakkeen lisäksi Patentti- ja rekisterihallitukseen toimitettiin osuuskunnan perusta-

miskirja sekä säännöt ja kuitti perustamisilmoituksen maksamisesta. Kohdeyrityksen pe-

rustamisilmoitus on opinnäytetyön liitteenä 5. 

 

 

5.3 Osuuskunnan perustajan muistilista ja liiketoiminnan vuosikello 

 

Opinnäytetyön teoreettinen osuus käsittelee pienosuuskunnan toimintaa yleisellä tasolla. 

Työhön kerätyn tiedon pohjalta osuuskunta voi lähteä suunnittelemaan toimintaansa 

omista lähtökohdistaan. Teoreettinen tausta ei kuitenkaan anna kohdeyritykselle suoria 

vastauksia yrityksen toiminnan tueksi. Tämän vuoksi opinnäytetyön teoreettisen osuuden 

pohjalta koottiin tilaajan yritykselle kohdennettu yritystoiminnan velvoitteet kokoava pe-

rustajan muistilista ja liiketoiminnan vuosikello. Näiden yrityksen toimintaa tukevien 

käytännön työkalujen antamaa tietoa voidaan kuitenkin halutessa syventää opinnäytetyön 

teoreettisen osuuden kautta. 

 

 

5.3.1 Osuuskunnan perustajan muistilista 

 

Osuuskuntayrityksen muistilista tuotettiin kohdeyrityksen toiminnan tueksi ja avuksi eri-

tyisesti yritystoiminnan aloitusvaiheessa. Yrityksen perustajalle on saatavilla lukuisia 

muistilistoja, jotka eivät kuitenkaan ota huomioon alakohtaisia tai yritysmuodon vaati-

muksia. Kohdeyrityksen muistilistan lähtökohtana oli pelkän listauksen sijaan koota säh-

köiset linkit syventävän tiedon löytymistä helpottamaan. Linkkien valinnassa painotettiin 

mahdollisimman oikeellisen tiedon välittämiseen yrittäjälle luotettavien lähteiden kautta. 

 

Työssä tuotettu osuuskunnan perustajan muistilista on tehty opinnäytetyöhön kerätyn ai-

neiston pohjalta, mutta siihen kerätyssä informaatiossa on otettu huomioon erityisesti 

kohdeyrityksen toiminnan laatu ja luonne. Osuuskunnan perustajan muistilista on opin-

näytetyön liitteenä 6. 
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5.3.2 Liiketoiminnan vuosikello 

 

Vuosikello -työkalua voidaan käyttää yritysten liiketoiminnassa ennakoivana apuväli-

neenä töiden suunnittelussa, kehittämistoiminnan tukena sekä tapahtumien ja tehtävien 

muistamisessa. Vuosikelloa voidaan käyttää työkaluna monissa eri yrityksen toimin-

noissa aina markkinoinnista taloushallintoon. (ProAgria n.d.) 

 

Tässä työssä tuotettu vuosikello toimii kohdeyrityksen hallinnon ja talouden muistitukena 

osuuskunnan vuodenkierrossa. Vuosikelloon on kirjattu osuuskuntalain sekä muiden elin-

keinonharjoittamiseen liittyvien lakien edellyttämät säännölliset ilmoitukset ja hallinnon 

velvoitteet. Vuosikellon pohjana toimii opinnäytetyöhön kerätty aineisto, jonka lisäksi 

vuosikellon rakentamisessa on hyödynnetty kohdeyrityksen perustamisasiakirjojen laati-

misen yhteydessä sovittuja asioita sekä tässä työssä laadittua osuuskuntayrityksen muis-

tilistaa. Kohdeyrityksen liiketoiminnan vuosikello on opinnäytetyön liitteenä 7. 
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6 POHDINTA 

 

Pellervo-Seuran tilaaman tuoreen tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen kokee 

tuntevansa osuuskunnat yritysmuotona melko hyvin. Tutkimuksen mukaan osuustoimin-

nallisen yrittäjyyden tunnettuus on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden 

aikana ja yritysmuodon koetaankin sopivan hyvin vallalla oleviin trendeihin ja asenneil-

mapiiriin. (Akkanen 2017.) Osuuskuntien määrä suhteessa osakeyhtiöihin ja yksityisiin 

elinkeinonharjoittajiin Suomessa on kuitenkin hyvin pieni. Suomessa oli vuoden 2016 

lopulla rekisteröitynä 4315 osuuskuntaa, kun vastaavasti rekisteröityjä osakeyhtiöitä oli 

268 093 (Patentti- ja rekisterihallitus 2017a). Tästä huolimatta osuuskuntien osuus brut-

tokansantuotteestamme on merkittävä ja arviolta jopa 90 prosenttia väestöstämme on jon-

kin osuuskunnan jäsen tai omistaja-asiakas (Pöyhönen 2013, 3; Akkanen 2017).  

 

Vuonna 2014 voimaan astunut edellistä kattavampi osuuskuntalaki saattoi osuuskuntien 

toimintaedellytykset nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Nykyisellään 

osuuskunnan erot osakeyhtiön hallintoon nähden ovatkin pienet, sillä uusi osuuskuntalaki 

noudattelee hyvin pitkälle osakeyhtiölain säädöksiä. (Immonen & Leppänen 2014.) Tah-

donvaltaisuusperiaatteen ansiosta osuuskunnan mahdollisuudet ovat monet ja yritysmuo-

tona se soveltuu niin yhden miehen, kuin satojakin työntekijöitä työllistäviin yrityksiin. 

Osuuskunta on kuitenkin parhaimmillaan verkostomaisena, yrittäjämäisesti toimivien sa-

man alan jäsenten yhteenliittymänä, jolloin kunkin toiminta ja yhteisesti hankitut palvelut 

ja hyödykkeet tuovat taloudellista etua jäsenen elinkeinonharjoittamiselle. Toimivien ja 

harkittujen sääntöjen laadinnalla ohjataan toiminnan luonnetta haluttuun suuntaan ja luo-

daan pohja yhteisille pelisäännöille. 

 

Työn tilaaja valitsi osuuskunnan yritysmuodokseen harkiten, sillä ajatus yrityksen muun-

neltavuudesta ja verkostomaisesta yrittäjyydestä oli houkutteleva. Yritys perustettiinkin 

sillä oletuksella, että se työllistäisi jatkossa useampia matkailualan yrittäjäkumppaneita 

tai muutoin toistensa toimintaa tukevien alojen yrittäjiä. Paikallisten toimijaverkostojen 

hyödyntäminen on matkailun toimialoille hyvin tyypillinen toimintatapa ja monipuoli-

sesti paketoitujen ohjelmapalveluiden voidaan nähdä parantavan yritysten toimintamah-

dollisuuksia etenkin maaseutumaisilla alueilla. 
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Opinnäytetyön teoreettisena taustana tutustuttiin osuuskuntayrityksen perustamiseen ja 

yrittämiseen liittyviin olennaisimpiin säädöksiin, sekä osuustoiminnan hyviin käytäntei-

siin erityisesti pienosuuskunnan näkökulmasta. Tämän lisäksi tutustuttiin erityisesti luon-

tomatkailualan yritysten toimintaa sääteleviin lakeihin ja alan velvoitteisiin. Kuluttajatur-

vallisuuteen liittyviä velvoitteita päätettiin käsitellä hieman laajemmin, sillä siihen liitty-

vät velvollisuudet koskettavat yksiselitteisesti kohdeyrityksen toimintaa. Kerätty aineisto 

muodostaa työn tilaajan yritystoiminnalle käsikirjamaisen katsauksen osuus- ja yritystoi-

minnan velvoitteisiin, josta on helppo hakea perustason tietoa ennen lain säädöksiin pe-

rehtymistä. Samalla opinnäytetyö toimii yleisohjeistuksena osuuskunnan hallinnon ja päi-

vittäistoiminnan hoitamiseen liittyen. 

 

Opinnäytetyön tuloksena tuotettiin kohdeyritykselle osuuskunnan perustamisasiakirjat, 

joiden avulla yritys rekisteröitiin kaupparekisteriin. Opinnäytetyöhön kerätystä aineis-

tosta koottiin yritystoiminnan velvoitteet kokoava osuuskuntayrityksen muistilista sekä 

liiketoiminnan vuosikello. Nämä tuotokset kohdennettiin koskemaan erityisesti kohdeyri-

tyksen toimintaa, mutta niitä voidaan käyttää soveltuvin osin apuna myös muiden pienten 

osuuskuntien hallinnon järjestämisessä. 

 

Opinnäytetyö kokoaa yhteen tämän hetkisen lainsäädännön vaatimukset toiminnalle, 

mutta lainsäädännön ja viranomaisohjeiden seuraaminen yrityksissä tulee kuitenkin olla 

jatkuvaa. Osuuskunnan laajentuessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti jäsenten yhteis-

ten pelisääntöjen ja jäsensopimuksen tarpeeseen.  

 

Kohdeyrityksen perustajajäsenen tämänhetkinen omistusosuus tuottaa hänelle yrittäjästa-

tuksen useissa viranomaisyhteyksissä. Yrittäjän tulee kuitenkin muistaa, että uusien jä-

senten liittyminen mukaan, saattaa pienessä osuuskunnassa muuttaa jäsenen asemaa ja 

vaikuttaa yrityksen työnantajavelvoitteisiin.  

 

Ohjelmapalveluita tarjoavan yrityksen kuluttajaturvallisuuteen liittyvä vastuu asiakkais-

taan on ilmeinen. Yrittäjän vastuulla onkin huolehtia riittävän omavalvonnan toteutumi-

sesta sekä laatia omaan toimintaansa liittyvät turvallisuusasiakirjat ja ylläpitää niitä. Li-

säksi yrittäjän harkittavaksi jäävät elintarvike- ja valmismatkalainsäädäntöön liittyvät lu-

pakysymykset. Yritystoiminnassa on otettava huomioon myös joukko opinnäytetyön ai-

hepiirin ulkopuolelle jääviä yrittämiseen liittyviä asioita, kuten toiminnan vastuu- ja ka-

lustovakuutukset, rahoitus- ja pankkiasiat sekä yrittäjän työttömyysturva.  
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LIITTEET 

Liite 1. Osuuskunnan kokouksen mallikutsu  

 

Osuuskunta Osk   KOKOUSKUTSU 

Y-tunnus 0123478-1 

Yrittäjäntie 3, 44444 Jyväskylä 

 

 

Osuuskunta Osk:n jäsenille 

 

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN 

 

Osuuskunta Osk:n jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pide-

tään maanantaina 10.6.2018 klo 14.00 alkaen osuuskunnan toimitiloissa, osoitteessa XX. 

 

Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaisesti sääntöjen X pykälän mukaan 

osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat 

 

ESITYSLISTA 

 

1. valitaan puheenjohtaja ja yksi pöytäkirjantarkastaja; 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo; 

3. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden 

liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilitarkastuskertomuksen; 

4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

5. päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä; 

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sa-

notulta tilikaudelta, tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden toiminta antaa aihetta; 

7. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot; 

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

9. valitaan hallituksen jäsenet; ja 

10. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

 

Päätösehdotuksen ja tilinpäätösasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 19.5.2018 alkaen 

osuuskunnan toimitiloissa osoitteessa XX. Lisäksi ne ovat saatavilla osuuskunnan nettisi-

vuilta www.osk.fi. 

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden 2017 ylijäämästä 

jaetaan vuoden 2018 loppuun mennessä täyteen maksetuille osuusmaksuille korkoa 10 

euroa. 

 

Jyväskylässä 27. päivän huhtikuuta 2018 

 

Osuuskunta Osk 

Hallitus 

 

 

(Pöyhönen 2013, 194195, muokattu) 
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Liite 2. Ilman kokousta tehtävän päätöksen pöytäkirja 

      1(2) 

Osuuskunta Osk  Päätökset 14.6.2018, numero 1/2018 

 

 

OSUUSKUNTA OSK:N KAIKKIEN JÄSENTEN YKSIMIELISET PÄÄTÖKSET 

OSUUSKUNNAN KOKOUKSELLE KUULUVISTA ASIOISTA 

 

Osuuskunta Osk:n kaikki jäsenet 

Aa Aa,  

Bee Bee, 

Cee Cee,  

Dee Dee 

 

ovat tänään 14. päivänä kesäkuuta 2018 tehneet yksimielisinä seuraavat päätökset 

 

1. Jäsenille toimitetut asiakirjat 

Jäsenille on toimitettu 

- hallituksen (ja toimitusjohtajan) 27.4.2018 allekirjoittama tilinpäätös tilikau-

delta 1.1.201731.12.2017 (liite 1) 

- sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017 (liite 2). 

 

 

2. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.201731.12.2017 vahvistetaan liitteen 1 mukaisena. 

 

 

3. Ylijäämän käyttö 

Tuloslaskelman osoittamasta ylijäämästä X euroa 

- siirretään sääntöjen X §:n mukaisesti vararahastoon X euroa 

- jaetaan osuuskunnan korkona tilikauden 2018 alkuun mennessä kokonaan 

suoritetuille osuusmaksuille 100 euroa osuudelle eli yhteensä X euroa ja 

- jätetään ylijäämätilille X euroa. 

 

 

4. Vastuuvapaus 

Hallituksen jäsenille (ja toimitusjohtajalle) myönnetään vastuuvapaus em. tili-

kaudelta. 

 

 

5. Palkkiot 

Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota X euroa kokoukselta ja 

että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 
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6. Hallituksen jäsenten määrä 

Päätetään hallituksen jäsenmääräksi kolme. 

 

7. Hallituksen jäsenten valinta 

Valitaan hallituksen jäseniksi Bee Bee, Cee Cee ja Dee Dee. 

 

8. Tilintarkastaja 

Todetaan, että osuuskunnan tilintarkastajana jatkaa HTM Ii Ii ja varatilintarkas-

tajana HTM Jii Jii, jotka on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. 

 

 

Jyväskylässä 14. päivänä kesäkuuta 2018 

 

Allekirjoitukset 

 

        Aa Aa  Bee Bee Cee Cee Dee Dee 

 

 

(Pöyhönen 2013, 214215, muokattu) 
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Liite 3. Kohdeyrityksen perustamissopimus 

 

Perustamissopimus 

 
 

1 Perustamme tällä perustamissopimuksella osuuskunnan, jonka toiminimi on Yri-

tys osk, englanniksi Company co-op. 

 

2 Osuuskunnan perustajajäsenet:  

Perustajajäsenen nimi, syntymäaika 

 

3 Perustajajäsenet merkitsevät yhden osuuden. 

 

4 Osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta) on 250 euroa. 

 

5 Osuudet on maksettava viimeistään 30.06.2017. 

 

6 Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Hallituksen jäsenen nimi 

ja varajäseneksi Varajäsenen nimi. 

 

7 Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Puheenjohtajan nimi. 

 

8 Toimitusjohtajaa ei ole valittu. 

 

9 Tilintarkastajia ei ole valittu. 

 

10 Osuuskunnan säännöt ovat tämän perustamissopimuksen liitteenä. 

 

11 Valtuutetaan ilmoituslomakkeella nimetty kaupparekisterin asiamies tekemään 

rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset kaikkien jäsenten 

puolesta perustamissopimukseen tai sääntöihin. 

 

 

 

Paikka 01.02.2017 

 

 

 

______________________________ 

Hallituksen jäsenen allekirjoitus 
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Liite 4. Kohdeyrityksen säännöt     

      1(5) 

Yritys osk -nimisen osuuskunnan säännöt    

 

1§ Toiminimi ja kotipaikka 

 Osuuskunnan toiminimi on Yritys osk, englanniksi Company co-op. Osuuskunnan 

kotipaikka on Kotikunta. 

 

2§ Toimiala 

 Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tu-

kemiseksi harjoittaa seuraavaa liiketoimintaa: 

 

 Luonto-, liikunta-, eräopas- ja muut virkistyspalvelut sekä niihin liittyvä väline- 

ja laitevuokraus, matkailualan palvelut, tapahtuma- ja viihdealan ohjelmapalvelut, 

elintarviketuotanto, majoitus- ja ravitsemisalan tuotteet ja palvelut,  

 

ympäristö- ja energia-alan suunnittelu- ja toteutuspalvelut, maisemanhoidon ja vi-

herrakentamisen palvelut, metsätalousalan palvelut, siivous-, kiinteistöhuolto ja 

rakennusalan palvelut, maatalousalaan liittyvät palvelut,  

 

liikealan palvelut,  toimisto-, kirjanpito- ym. tilitoimistopalvelut, toimihenkilöi-

den ja työntekijöiden työnvälitys- ja työvoimanvuokrauspalvelut, työyhteisöjen ja 

organisaatioiden kehittämiseen liittyvät palvelut, 

 

viestintäalan palvelut, mainos- ja markkinointialan palvelut, käsi- ja taideteolli-

suusalan tuotteet ja palvelut, hyvinvointialojen palvelut, 

 

kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyvä koulutus-, konsultointi-, valmennus- 

ja kustannustoiminta; kaikkien edellä mainittujen alojen hankinta-, osto-, ja myyn-

titehtävät, tuonti- ja vientitehtävät ja edustukset sekä agentuurit ja markkinointi-

tehtävät.    

 

Osuuskunta voi harjoittaa kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa. 

Osuuskunta voi ostaa ja omistaa irtaimistoa, kiinteistöjä ja arvopapereita sekä 

käydä niillä kauppaa.  

Lisäksi osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.   

 

3§ Jäsenyyden hakeminen 

 Osuuskunnan jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt tai yritykset. Osuuskunnan 

jäseneksi haetaan osuuskunnalle osoitetulla kirjallisella hakemuksella. Jäseneksi 

ottamisesta päättää osuuskunnan kokous. Jäsenyys voidaan evätä, jos siihen on 

toiminnan laadun, laajuuden tai muusta syystä erityistä aihetta. Jäsenyys alkaa, 

kun hakemus on hyväksytty ja hakija on maksanut osuuden merkintähinnan. 
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4§ Jäsenyydestä erottaminen 

 Jäsenen erottamisesta päättää osuuskunnan kokous. Jäsen voidaan erottaa, jos hän 

on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, aiheuttaa osuuskunnalle 

vahinkoa, toimii muutoin osuuskunnan edun ja sääntöjen vastaisesti tai on selke-

ästi luopunut osuuskunnan toiminnasta.  

  

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen te-

kevästä osuuskunnan kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus 

on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tie-

dossa olevaan osoitteeseen. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erotta-

mispäätöstä tuomioistuimessa. 

 

5§ Jäsenen eroaminen 

 Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. 

Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hal-

lituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle. 

 

6§ Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluita 

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

päätä.     

 

7§ Osuus ja osuuden merkintä 

Osuuskunnan on annettava ja jäsenen on otettava yksi perusosuus. Osuuskunnan 

perusosuus voidaan antaa vain jäsenelle. Perusosuudella ei ole nimellisarvoa. 

       

Lisäksi osuuskunta voi antaa yhden tai useamman vapaaehtoisen osuuden jäse-

nelle. Vapaaehtoisten osuuksien ottaminen edellyttää osuuskunnalle tehtyä hake-

musta ja osuuskunnan kokouksen hyväksyntää. Osuudella ei ole nimellisarvoa. 

Yksi vapaaehtoinen osuus tuottaa yhden äänen osuuskunnan kokouksessa. Jäse-

nellä voi olla enintään 20 äänioikeuden tuottavaa osuutta. Osuuskunta voi asettaa 

lisäosuuden merkitsemiselle osuuskunnan palveluiden käyttöön liittyviä edelly-

tyksiä. 

Perus- ja vapaaehtoisen osuuden merkintähinnasta ja maksuehdoista määrätään 

osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päät-

tämään osuuksien merkintähinnasta sekä maksuehdoista. Osuuden merkintähinta 

voi sisältää liittymismaksua, jota ei merkitä osuuspääomaan. Osuuden merkintä-

hinta merkitään kuitenkin kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan 

kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä. 

 

8§ Osuuksien palauttaminen 

 Jäsenyyden päättyessä jäsenelle palautetaan osuudesta osuuspääomaan merkitty 

määrä vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä lukien edellyt-

täen, että muut palautuksen edellytykset OKL 17:1§ mukaan täyttyvät.  
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9§ Vararahasto ja muut rahastot 

 Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) pro-

senttia 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 ra-

hastoja. 

 

10§ Ylijäämä 

Jäsenille voidaan jakaa ylijäämäpalautusta osuuskunnan palvelusten käytön suh-

teessa. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous. 

 

11§ Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut 

 Osuuskunnan jäseniltään ostamien tai jäsenilleen hankkimien tavaroiden ja palve-

lujen sekä jäsenille tai muille kuin jäsenille tarjottujen palveluiden hinnoista päät-

tää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää osuuskunnan kokous. 

 

12§ Osuuskunnan kokoukset ja kokousmenettely 

 Jäsenet käyttävät äänivaltaansa sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvissa asioissa 

osuuskunnan kokouksissa. Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. 

 

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostitse tai postitse jä-

senluetteloon merkittyyn tai muutoin tiedossa oleviin osoitteisiin.  

Jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin, tietoliikenneyhteyden 

tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus 

ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan ko-

kouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla tavalla. 

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällössä sekä ko-

kousasiakirjojen nähtävillä pitämisessä noudatetaan osuuskuntalain 5 luvun mää-

räyksiä. 

 

 Yksi osuuskunnan osuus tuottaa osuuskunnan kokouksessa yhden äänen, koskien 

kaikkia kokousasioita. Kunkin jäsenen äänimäärä lasketaan osuuksien omistuksen 

suhteessa.  

 

 Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäse-

nillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katso-

taan valituksi se henkilö, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali rat-

kaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouk-

sen puheenjohtaja on yhtynyt. 

 

13§ Varsinainen osuuskunnan kokous 

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran tilikaudessa kuuden kuu-

kauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
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Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa: 

 

 Päätetään 

1. Tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta; 

2. toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa ai-

hetta; 

3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitus-

johtajalle; 

4. hallituksen jäsenten lukumäärä. 

 

Valitaan 

1. Tarvittaessa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet; 

2. tarvittaessa tilintarkastaja ja tilintarkastajan sijainen. 

 

Käsitellään 

1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

14§ Jäsenen aloiteoikeus 

 Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, 

jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 

sisällyttää kokouskutsuun. 

 

15§ Jäsenistön yksimielinen päätös 

 Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta 

ilman kokousta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. 

Päätökseen on sisällytettävä päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet ja jos 

osuuskunnassa on useampi kuin yksi jäsen, on vähintään kahden heistä allekirjoi-

tettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan ko-

kouksen pöytäkirjasta säädetään. 

 

16§ Hallitus 

Osuuskunnalla on hallitus, jonka valitsee osuuskunnan kokous. Osuuskunnan hal-

litukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäse-

nen toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta 

päättävän kokouksen päättyessä, ellei uutta jäsentä valittaessa päätetä toisin. 

 

17§ Hallituksen kokoukset 

 Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Pu-

heenjohtajan 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 puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä 

asiassa toisin päätä. 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 käsitte-

lyyn. 
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       5(5) 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä ole-

vista on kannattanut tai tasatilanteessa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. 

Puheenjohtajavaalissa äänten mennessä tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla. Hal-

lituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen pu-

heenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä 

ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. 

 

18§ Osuuskunnan edustaminen 

 Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja 

toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle 

prokuran tai oikeuden osuuskunnan edustamiseen. 

 

19§ Toimitusjohtaja 

 Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, mikäli hallitus niin päättää. 

 

20§ Tilikausi 

 Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. 

 

21§ Tilintarkastaja ja tilintarkastus 

Osuuskuntaan valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies sen mukaan, mitä voi-

massa oleva tilintarkastuslaki edellyttää. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan 

toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva. 

 

Osuuskuntaan ei valita toiminnantarkastajaa. 

 

22§ Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen 

 Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta 

tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, 

joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Osuuskunnan purkautu-

essa sen nettovarat jaetaan osuuksien omistajille tulevan jako-osuuden jälkeen jä-

senten osuuksien mukaisessa suhteessa. 

 

23§ Sääntöjen muuttaminen 

 Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, jos sitä 

kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ellei 

laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty. 
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Liite 6. Osuuskunnan perustajan muistilista 

Osuuskunnan perustajan muistilista   1(3) 

 

Kysy neuvoa ja suunnittele toimintaa 

• seudullinen yritysneuvoja, Uusyrityskeskukset, Pellervo-Seura 

http://pellervo.fi/tietoa-osuustoiminnasta/osuuskuntaneuvonta/neuvojat/ 

• Suomi.fi, tietoa yritykselle ja yhteisölle 

https://www.suomi.fi/yritykselle 

• Oma Yritys-Suomi, liiketoimintasuunnitelmatyökalu 

https://oma.yrityssuomi.fi/ 

 

Perustamisasiakirjat, Patentti- ja rekisterihallitus 

• perustamissopimus 

• säännöt 

• perustamisilmoitus 

https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/osuuskunta.html 

o lomake Y1, liite 2 ja henkilötietolomake (minimitaso) 

 

Muutokset kaupparekisteriin tai Verohallinnon rekistereihin 

• Sähköinen ilmoitus tai Patentti- ja rekisterihallituksen muutosilmoituslomake Y4 

(tilanteen mukaan) 

https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/muutosilmoitus/osuuskunta.html 

 

Taloudenpidon järjestäminen 

• kirjanpitäjän valinta 

• tilinavaus, rahoitus 

• kassakirjanpito 

• laskutusohjelma tai laskupohja, kuittipohja 

• maksupääte (tarvittaessa) 

 

Katso -organisaatiotunnukset https://yritys.tunnistus.fi/ 

• tunnistautumiseen viranomaisten sähköisissä palveluissa  

• nimenkirjoitusoikeuden omaavalle 

 

Työnantajavelvoitteet 

• työsopimuksen tai työsuhteen ehtojen laatiminen kirjallisesti 

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde 

• palkan, loma- ja sairausajan palkanmaksu 

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/palkka 

• palkkalaskelma 

https://www.palkka.fi/ 

http://pellervo.fi/tietoa-osuustoiminnasta/osuuskuntaneuvonta/neuvojat/
https://www.suomi.fi/yritykselle
https://oma.yrityssuomi.fi/
https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/osuuskunta.html
https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/muutosilmoitus/osuuskunta.html
https://yritys.tunnistus.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/palkka
https://www.palkka.fi/
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• työaikakirjanpidosta huolehtiminen   2(3) 

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyoaika 

• työsuojelusta huolehtiminen 

http://www.tyosuojelu.fi/ 

• työterveyshuollon järjestäminen 

http://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto 

 

Vakuutukset      

• yrittäjän eläkevakuutus 

https://www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva/ 

o eläkevakuutusyhtiöt 

• työntekijän eläkevakuutus 

https://www.tyoelake.fi/tyonantajan-velvollisuudet/ 

o eläkevakuutusyhtiöt 

• lakisääteinen tapaturma- ja ammattitautivakuutus 

http://www.tvk.fi/tyotapaturma-ja-ammattitautivakuutus/vakuuttaminen/ 

• työttömyysvakuutus 

https://tvr.fi/fi/tyonantajat/yritys-tai-yhteiso2/tyottomyysvakuutusmaksut2/ 

• ryhmähenkivakuutus 

http://www.tvk.fi/tapaturmavakuutuskeskus/tyontekijain-ryhmahenkivakuutus/ 

 

Verohallinnon ilmoitukset https://www.vero.fi/omavero 

• arvonlisäveroilmoitus ja tilittäminen sekä alarajahuojennuksen hakeminen  

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ 

• työnantajasuoritusten tilittäminen, ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu 

• palkkatietojen vuosi-ilmoittaminen 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonanta-

jana/verohallinnolle_maksettavat_ja_ilmoitet/ 

• ennakkoveron muutokset 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/ennakkovero-

yritykset-ja-yhteisot/ 

• ennakkoveroa täydentävän lisäennakon hakeminen 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutok-

sia/uusi-ennakkomenettely/ 

• tuloveroilmoituksen tekeminen 

 

Luontomatkailualalla käytettävät arvonlisäveroprosentit (2017) 

• Yleinen verokanta 24% 

• Liikunta- ja majoituspalvelut 10% 

• Elintarvikkeet ja ateriapalvelut 14% 

o HUOM! Ohjauspalvelut liikuntapalveluiden 10% verokannan mukaan, 

kun ohjaus oman yrityksen asiakkaille. Verokanta 24%, kun myyt oh-

jauspalvelun toisen toimijan toteutukseen. 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60609/liikuntapalve-

lujen-arvonlisaverokanta/ 

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyoaika
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto
https://www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva/
https://www.tyoelake.fi/tyonantajan-velvollisuudet/
http://www.tvk.fi/tyotapaturma-ja-ammattitautivakuutus/vakuuttaminen/
https://tvr.fi/fi/tyonantajat/yritys-tai-yhteiso2/tyottomyysvakuutusmaksut2/
http://www.tvk.fi/tapaturmavakuutuskeskus/tyontekijain-ryhmahenkivakuutus/
https://www.vero.fi/omavero
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/verohallinnolle_maksettavat_ja_ilmoitet/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/verohallinnolle_maksettavat_ja_ilmoitet/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/ennakkovero-yritykset-ja-yhteisot/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/ennakkovero-yritykset-ja-yhteisot/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/uusi-ennakkomenettely/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/uusi-ennakkomenettely/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60609/liikuntapalvelujen-arvonlisaverokanta/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60609/liikuntapalvelujen-arvonlisaverokanta/
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Muut ilmoitukset     3(3) 

• palkkatietojen vuosi-ilmoittaminen 

o työeläkevakuutusyhtiölle (myös kuukausi-ilmoittaminen mahdollista) 

o tapaturmavakuutusyhtiölle 

o työttömyysvakuutusrahastolle 

https://tvr.fi/fi/tyonantajat/aloittava-tyonantaja2/miten-maksut-maksetaan/palk-

kojen-ilmoittaminen/ 

 

Osuuskunnan asiakirjat       

• jäsenluettelo 

• osuuskunnan pelisäännöt 

• jäsensopimus 

• jäsenen tai osuuden omistajan nimi, osoite 

• jäsenyyden alkamispäivä 

• osuuksien lukumäärä ja laji 

http://perustajanopas.pellervo.fi/ 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130421 

 

Elintarviketurvallisuus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

• harkitse tarve elintarvikehuoneistolle https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-

ja-myynti/elintarvikehuoneistot/ilmoitetut-elintarvikehuoneistot/ 

o ilmoitus elintarvikehuoneistosta kunnan terveystarkastajalle 

o omavalvontasuunnitelma 

 

Kuluttajaturvallisuus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto   

• turvallisuusasiakirjan laatiminen 

o Tukes, ohjeet ja lomakkeet 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Vaatimuk-

sia-palveluntarjoajalle/ 

o lajiliittojen ja matkailun turvallisuus- ja järjestämisohjeet 

http://www.melontajasoutuliitto.fi/turvallisuus/melonnan-turvallisuusohjeet/ 

www.matkailunturvallisuustyokalut.fi 

http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tyokalut/ 

• onnettomuuskirjanpito ja menettelytapaohje havaituista vaaroista ja onnetto-

muuksista 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Vaatimuksia-

palveluntarjoajalle/ 

• kirjallinen (tai suullinen) ohje palvelun käyttäjille 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Tietojen-antaminen/ 

 

Valmismatkalainsäädäntö, Aluehallintovirasto 

• Harkitse tarve matkanjärjestäjäksi rekisteröitymiselle, Kilpailu- ja kuluttajavi-

rasto https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/oh-

jeet-matkatoimistoille/ 

https://tvr.fi/fi/tyonantajat/aloittava-tyonantaja2/miten-maksut-maksetaan/palkkojen-ilmoittaminen/
https://tvr.fi/fi/tyonantajat/aloittava-tyonantaja2/miten-maksut-maksetaan/palkkojen-ilmoittaminen/
http://perustajanopas.pellervo.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130421
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/ilmoitetut-elintarvikehuoneistot/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/ilmoitetut-elintarvikehuoneistot/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Vaatimuksia-palveluntarjoajalle/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Vaatimuksia-palveluntarjoajalle/
http://www.melontajasoutuliitto.fi/turvallisuus/melonnan-turvallisuusohjeet/
http://www.matkailunturvallisuustyokalut.fi/
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tyokalut/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Vaatimuksia-palveluntarjoajalle/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Vaatimuksia-palveluntarjoajalle/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Tietojen-antaminen/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/
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Liite 7. Liiketoiminnan vuosikello 

 

 

 

 


