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1 § Toiminimi ja kotipaikka 

Osuuskunnan toiminimi on MPY Osuuskunta ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 

2 § Toiminnan tarkoitus ja toimiala 

Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja asiakkailleen 
ja näin edistää heidän taloudellista hyvinvointiaan. Osuuskunnan toimialana on teletoiminta, tietoliikenne, 
informaatioteknologia, digitaaliset alustat, ohjelmistot ja sisällöt sekä näihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden myynti 
ja tuottaminen.  

Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa itse ja omistamiensa tytäryhteisöjen avulla tai muulla tavalla kotimaassa ja 
ulkomailla. Osuuskunta voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita. Osuuskunnan palveluita 
saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. 

3 § Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen 

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilöitä sekä rekisteröityjä yhteisöjä ja säätiöitä. 

Osuuskunnan hallitus päättää jäseneksi ottamisesta kirjallisen hakemuksen perusteella. 

Jäsenyys alkaa, kun hakija on merkitty osuuskunnan jäsenluetteloon. 

4 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus valitsemansa edustajan kautta käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa 
vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi.  

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle tämän osuus ja osuusmaksu ovat siirtyneet, on oikeus jäseneksi 
pääsemiseen, mikäli edellytykset siihen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä 
oikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Osuuskunnan hallitus voi 
oikeudenomistajien pyynnöstä pidentää aikaa enintään kalenterivuoden kerrallaan, mikäli siihen on hallituksen 
hyväksymä perusteltu syy (esimerkiksi perinnönjakoa koskeva oikeudenkäynti). 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat voivat siirtää vainajan osuuden ja osuusmaksun edellä todetun määräajan 
puitteissa ja sen mukaisesti kuin jäsenen oikeudesta siirtää osuus ja osuusmaksu on näissä säännöissä määrätty. 

5 § Jäsenyyden päättyminen 

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Ero tulee voimaan sinä päivänä, 
kun osuuskunta on vastaanottanut kirjallisen eroilmoituksen osuuskunnan päätoimipaikkaan. Jäsenen erottamisesta 
päättää hallitus. 

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos: 

- Jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta täytä velvoitteitaan osuuskunnalle tai osuuskunnan omistamalle 
yritykselle;  

- Jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen tai tarkoitusperien 
vastaisesti; tai 

- Jäsen asetetaan konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai yksityishenkilön velkajärjestelyyn. 

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta 
vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten 
osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä 
osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen 
jäsenelle, toimitusjohtajalle tai henkilölle, jolla on oikeus edustaa osuuskuntaa kuukauden kuluessa siitä, kun 



4 
 

erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa 
olevaan osoitteeseen. 

6 § Osuudet ja osuusmaksu 

Jäseneksi liittyvän on otettava yksi osuuskunnan osuus ja maksettava osuuskunnalle 139 euron suuruinen osuusmaksu 
osuudelta. 

7 § Liittymismaksu 

Osuuskunnan jäseneksi liittyvän on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous 
liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista päättää. Osuuskunnan 
kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan. 

Liittymismaksu on maksettava kertasuorituksena jäseneksi liittymisen yhteydessä jokaista osuutta kohden. 
Liittymismaksua ei palauteta jäsenyyden päättyessä. 

8 § Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa 

Jokaisella osuuskunnan jäsenellä on vähintään yksi ääni osuuskunnan kokouksessa. 

Jäsenen kokonaisäänimäärä määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella siten, että kukin jäsenelle 
jäsenluetteloon merkitty osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa voi kuitenkin 
olla enintään kymmenen kertaa niin suuri kuin toisen jäsenen äänimäärä. 

Toistensa kanssa samaan konserniin tai siihen rinnastettavaan omistusjärjestelyyn kuuluvat yhteisöt eivät saa äänestää 
kokouksessa yhteensä enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetuista äänistä. 

9 § Vararahasto ja muut rahastot 

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden 
ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kerrytettävä, kunnes 
rahasto on vähintään sadasosa osuuskunnan taseen loppusummasta. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi 
muitakin rahastoja. 

10 § Ylijäämä 

Ylijäämä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin, jaetaan jäsenille 
osuuksista maksettavana korkona tai ylijäämän palautuksina tai muuhun osuuskunnan kokouksen päättämiin 
tarkoituksiin. 

Ylijäämä voidaan 

- jakaa jäsenille osuusmaksun korkona osuuksille, 
- jakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena hallituksen päättämien periaatteiden mukaan siten kuin jäsen on ko. 

tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan järjestämiä palveluita, 
- käyttää rahastosiirtoihin tai 
- jättää käyttämättömänä ylijäämä- tai tappiotilille. 

Jos tilikauden ylijäämää päätetään maksaa osuusmaksun korkona, se maksetaan koko tilikaudelta niille jäsenille, jotka 
ovat tilikauden viimeisenä päivänä merkittyinä osuuden omistajiksi osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuusmaksun korko 
tilikaudelta maksetaan seuraavan tilikauden viimeisenä pankkipäivänä. 

Osuuskunnan kokous ei saa päättää jaettavaksi ylijäämää enemmän kuin hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt. 
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11 § Osuuskunnan varsinainen kokous 

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa samalla 
toimivat äänten laskijoina; 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo; 
3. Esitetään konsernin ja emoyhtiön edellisen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman, näiden 

liitetiedot, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen; 
4. Päätetään konsernin ja emoyhtiön taseen ja tuloslaskelman vahvistamisesta; 
5. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun konsernin taseen ja emoyhtiön taseen mukainen ylijäämä tai tappio 

antaa aihetta; 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle; 
7. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; 
8. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle; 
9. Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-

tilintarkastaja tai yksi KHT-tilintarkastaja ja -varatilintarkastaja; 
10. Valitaan nimitystoimikuntaan 3–5 jäsentä; 
11. Päätetään tarvittaessa liittymismaksun suuruudesta tai hallituksen valtuuttamisesta päättämään liittymismaksun 

suuruus; 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut osuuskuntalain ja näiden sääntöjen nojalla kokoukselle kuuluvat asiat. 

12 § Osuuskunnan kokoukset 

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta 
osuuskunnan toiminta-alueella olevaa paikkakuntaa Suomessa. 

Osuuskunnan kokouksessa saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta. Valtuutettu voi samanaikaisesti edustaa 
enintään kolmea jäsentä. 

Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jota on 
kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa 
asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on 
ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. 

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain 
mukaan pidettävä. 

13 § Kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen 

Osuuskunnan kokous kutsutaan koolle ilmoituksella, joka julkaistaan osuuskunnan verkkosivuilla sekä ainakin yhdessä 
(1) osuuskunnan toimialueella leviävässä, hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta 
ennen ja vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät 
asiat. 

Osuuskunnan jäsenen on saadakseen osallistua osuuskunnan kokoukseen ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla 
tavalla osuuskunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen osuuskunnan kokousta. 

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain (421/2013, muutoksineen) 5 luvun 21 §:ssä mainittuja asioita, kutsu on 
toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen ja viimeistään yksi (1) kuukausi ennen viimeistä 
ilmoittautumispäivää. Kokouskutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Muut tiedonannot 
osuuskunnan jäsenille toimitetaan hallituksen määräämällä tavalla. 
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14 § Hallitus 

Hallituksen muodostavat osuuskunnan kokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat seitsemän (7) jäsentä. 
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena 
vuonna uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä on 
erovuorossa aluksi arvalla ja sitten vuorottain ensimmäisenä vuonna kaksi (2), toisena kaksi (2) ja kolmantena kolme 
(3). 

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen hallitukseen jäsen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä valintojen jälkeen pidettävässä hallituksen 
kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Puheenjohtajaksi ei saa valita osuuskunnan 
palveluksessa olevaa henkilöä. 

15 § Hallituksen kokoukset 

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava 
hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, 
ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten 
mennessä tasan, se johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa 
tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. 

Äänestys hallituksessa suoritetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä vaatii. 

16 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden 
sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Hallitus edustaa osuuskuntaa. Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa: 

- Laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös sekä tehdä osuuskunnan kokoukselle esitys ylijäämää tai tappiota 
koskeviksi toimenpiteiksi; 

- Päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja kokouspaikasta sekä valmistella kokouksessa käsiteltävät 
asiat; 

- Ottaa ja erottaa osuuskunnan jäsenet; 
- Hyväksyä tai hylätä osuuksien siirrot; 
- Päättää konsernin ja osuuskunnan strategiasta, toimintasuunnitelmasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin 

tavoitteista; 
- Vahvistaa osuuskunnan tytäryhtiöiden valmistelemat strategiat, liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitteet, sekä 

seurata niiden toteutumista; 
- Päättää velan ottamisesta ja takaussitoumuksen antamisesta sekä kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, 

panttauksesta ja vuokramaalla olevan rakennuksen vuokraoikeuksineen kiinnittämisestä; 
- Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen palkkaetunsa sekä määrätä kuka toimii toimitusjohtajan 

sijaisena hänen ollessa estyneenä; 
- Edustaa tai valtuuttaa nimetyn henkilön edustamaan osuuskuntaa sen tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa; 
- Käsitellä muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita;  
- Päättää edustamisoikeuden antamisesta. 

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus osuuskunnan tytäryhtiöiden hallitusten 
kokouksissa. 
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17 § Toimitusjohtaja 

Osuuskunnalla tulee olla toimitusjohtaja. 

Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja 
näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia 
tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei 
voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on 
hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto. 

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla järjestetty. 

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainitussa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 
Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimitusjohtajan sijainen. 

18 § Nimitystoimikunta 

Osuuskunnalla on nimitystoimikunta, johon kuuluu 3–5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat sekä paikallista että riittävän 
laajaa toimialanäkemystä ja liike-elämän tuntemusta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan 
kokoukselle esitykset: 

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemiseksi sekä;  
- hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi. 

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimitystoimikunnan kokouksissa. 

19 § Edustamisoikeus ja prokura 

Osuuskuntaa voivat edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä 
yhdessä. 

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille kaksi yhdessä tai kukin erikseen 
yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa. 

Edustamisoikeus annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle henkilölle kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun 
jäsenen tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden. 

Hallitus päättää prokuroiden antamisesta. 

20 § Tilikausi ja tilintarkastus 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi 
kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta. 

21 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Jos osuuskunta puretaan tai asetetaan selvitystilaan, jaetaan osuusmaksujen palautuksen jälkeen jäävä säästö jäsenille 
siten, että kukin jäsen saa jokaista maksamaansa osuutta kohden yhtä suuren osan jaettavista varoista. 
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22 § Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta ja muista osuuskuntalain 5 luvun 29 §:n 2 momentin tarkoittamista asioista päättää 
osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole muuta määrätty, jos sitä 
kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteisestä 
äänimäärästä. 
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