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 ASUNTO-OSUUSKUNTA KÄPYLÄN SÄÄNNÖT 
 
 

1 § Osuuskunnan nimi on Asunto-osuuskunta Käpylä ja kotipaikka 
Helsingin kaupunki. 
 
2 § Osuuskunnan toimialana on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 
tukemiseksi omistaa ja hallita rakennuksia, joissa olevat 
huoneistot on pääosin tarkoitettu osuuskunnan jäsenille 
asuinhuoneistoiksi. 
 
3 § Osuuskunnan jäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt. 
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus 
hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta edellyttäen, että 
hakija omistaa osuuksia osuuskunnassa.  Osuuksien yhteisomistajista 
vain yksi voidaan hyväksyä osuuskunnan jäseneksi. 
 
4 § Asuinhuoneistojen hallintaoikeus voidaan luovuttaa ainoastaan 
osuuskunnan hallituksen osuuskunnan jäseniksi hyväksymille 
henkilöille, jotka omistavat osuuskunnan osuuksia. 
 
5 § Jäsen on velvollinen ja oikeutettu osallistumaan osuuskuntaan 
sillä osuusmäärällä, jota hänen hallinnassaan oleva huoneisto 
edellyttää. Osuuskunnan asuinhuoneistot käsittävät yhteensä 6619 
osuutta ja osuudet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja 
osuuskunnan omistamissa rakennuksissa seuraavasti: 

 
        Huoneisto                pinta-ala   osuuksien   osuuskirjan 
                                 m2          lukumäärä   numero 
 
        Nyyrikintie 19 as 1      n.  72       72         001 
        Nyyrikintie 19 as 2      n.  72       72         002 
        Tapiolantie 24 as 1      n.  84       84         003 
        Tapiolantie 24 as 2      n.  84       84         004 
        Tapiolantie 26 as 1      n.  84       84         005 
        Tapiolantie 26 as 2      n.  42       42         006 
        Tapiolantie 26 as 3      n.  42       42         007 
        Tapiolantie 29 as 1      n.  86       44         008 
                                              42         009 
        Tapiolantie 29 as 3      n.  87       87         010 
        Tapiolantie 31 as 1      n.  84       84         011 
        Tapiolantie 31 as 2      n.  84       84         012 
        Tapiolantie 33 as 1      n.  43       43         013 
        Tapiolantie 33 as 2      n.  44       44         014 
        Tapiolantie 33 as 3      n.  43       43         015 
        Tapiolantie 33 as 4      n.  44       44         016 
        Tapiolantie 35 A 1       n.  62       62         017 
        Tapiolantie 35 A 2       n.  62       62         018 
        Tapiolantie 35 A 3       n.  62       62         019 
        Tapiolantie 35 A 4       n.  62       62         020 
        Tapiolantie 35 B 1       n.  62       62         021 
        Tapiolantie 35 B 2       n.  62       62         022 
        Tapiolantie 35 B 3       n.  62       62         023 
        Tapiolantie 35 B 4       n.  62       62         024 
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        Peltolantie 14 as 1      n.  84       84         025 
        Peltolantie 14 as 2      n.  84       84         026 
        Pohjolankatu 32 as 1     n.  60       60         027 
        Pohjolankatu 32 as 2     n.  60       60         028 
        Pohjolankatu 32 as 3     n. 120       60         029 
                                              60         030 
        Pohjolankatu 34 as 1     n.  88       88         031 
        Pohjolankatu 34 as 2     n.  88       88         032 
        Pohjolankatu 36 as 1     n.  60       60         033 
        Pohjolankatu 36 as 2     n.  60       60         034 
        Pohjolankatu 36 as 3     n.  60       60         035 
        Pohjolankatu 36 as 4     n.  60       60         036 
        Pohjolankatu 37 as 1     n.  59       59         037 
        Pohjolankatu 37 as 2     n.  59       59         038 
        Pohjolankatu 37 as 3     n.  59       59         039 
        Pohjolankatu 37 as 4     n.  59       59         040 
        Pohjolankatu 39 as 1     n.  59       59         041 
        Pohjolankatu 39 as 2     n.  59       59         042 
        Pohjolankatu 39 as 3     n.  59       59         043 
        Pohjolankatu 39 as 4     n.  59       59         044 
        Pohjolankatu 41 as 1     n.  59       59         045 
        Pohjolankatu 41 as 2     n.  59       59         046 
        Pohjolankatu 41 as 3     n.  59       59         047 
        Pohjolankatu 41 as 4     n.  59       59         048 
        Peltolantie 8 as 1       n.  84       84         049 
        Peltolantie 8 as 2       n.  84       84         050 
        Peltolantie 6 as 1       n.  88       88         051 
        Peltolantie 6 as 2       n.  42       42         052 
        Peltolantie 6 as 3       n.  42       42         053 
        Joukolantie 11 as 1      n.  42       42         054 
        Joukolantie 11 as 2      n.  42       42         055 
        Joukolantie 11 as 3      n.  42       42         056 
        Joukolantie 11 as 4      n.  42       42         057 
        Joukolantie 9 as 2       n.  41       41         059 
        Joukolantie 9 as 4       n.  83       83         060 
        Joukolantie 7 as 1       n.  92       92         061 
        Joukolantie 7 as 3       n.  48       48         062 
        Joukolantie 7 as 4       n.  44       44         063 
        Pellervontie 32 as 1     n.  48       48         064 
        Pellervontie 32 as 2     n.  44       44         065 
        Pellervontie 32 as 3     n.  48       48         066 
        Pellervontie 32 as 4     n.  44       44         067 
        Pellervontie 34 as 1     n.  48       48         068 
        Pellervontie 34 as 2     n.  44       44         069 
        Pellervontie 34 as 3     n.  48       48         070 
        Pellervontie 34 as 4     n.  44       44         071 
        Pellervontie 36 as 1     n.  64       64         072 
        Pellervontie 36 as 2     n.  64       64         073 
        Pellervontie 36 as 3     n.  64       64         074 
        Pellervontie 36 as 4     n.  64       64         075 
        Pellervontie 25 as 1     n.  95       95         076 
        Pellervontie 25 as 2     n.  95       95         077 
        Pellervontie 25 as 3     n.  95       95         078 
        Pellervontie 25 as 4     n.  95       95         079 
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        Pellervontie 27 as 1     n. 100      100         080 
        Pellervontie 27 as 3     n.  50,5     50         081 
        Pellervontie 27 as 4     n.  48       48         082 
        Pellervontie 29 as 1     n.  95       95         083 
        Pellervontie 29 as 2     n.  95       95         084 
        Pellervontie 29 as 3     n.  95       95         085 
        Pellervontie 29 as 4     n.  95       95         086 
        Pellervontie 31 as 1     n. 101      101         087 
        Pellervontie 31 as 2     n.  96       48         088 
                                              48         089 
        Pellervontie 33 as 1     n.  76       76         090 
        Pellervontie 33 as 2     n.  76       76         091 
        Pellervontie 33 as 3     n.  76       76         092 
        Pellervontie 33 as 4     n.  76       76         093 
        Pellervontie 35 A 1      n.  58       58         094 
        Pellervontie 35 A 2      n.  58       58         095 
        Pellervontie 35 A 3      n.  59       59         096 
        Pellervontie 35 A 4      n.  60       60         097 
        Pellervontie 35 B 5      n.  58       58         098 
        Pellervontie 35 B 6      n.  58       58         099 
        Pellervontie 35 B 7      n.  74       74         100 
        Pellervontie 35 B 8      n.  74       74         101 
        Metsolantie 13 as 1      n.  50       50         102 
        Metsolantie 13 as 2      n.  49       49         103 
        Metsolantie 13 as 3      n.  50       50         104 
        Metsolantie 13 as 4      n.  49       49         105 
 

Osuuskunnan välittömään hallintaan jäävät neljä huoltorakennusta 
sauna-, pesutupa työhuone- ja varastotiloineen, huoneen ja keittiön 
käsittävä n. 42 m2:n suuruinen huoneisto osoitteessa Joukolantie 9 
as 1, n. 45 m2:n suuruinen liikehuoneisto osoitteessa Pellervontie 
35 sekä n. 20 ja 30 m2:n suuruiset liiketilat osoitteessa 
Tapiolantie 35. Osuuskirjat painetaan turvapainossa. 

 
6 § Maksu osuudelta on yksi (1) euro. Osuusmaksu peritään 
hallituksen määrääminä aikoina ja määräämissä erissä. 

 
7 § Jokaisesta uuden jäsenen hankkimasta osuudesta ja kustakin 
jäsenen hankkimista uusista osuuksista on suoritettava 
osuuskunnalle liittymismaksua (pääsymaksua) , jonka suuruus on 
sataneljäkymmentä (140) euroa.  Tätä velvollisuutta ei ole 
perintöön tai ositukseen perustuvasta taikka osuuksien 
yhteisomistajaksi osuuskirjaan merkityn aviopuolison tai 
avopuolison saannosta, mutta lahjoitukseen perustuvasta saannosta 
on suoritettava osuuskunnalle em. liittymismaksu.  
 
Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen määräämissä 
erissä ja määrääminä aikoina. Jäsenyys osuuskunnassa ei synny ennen 
kuin 6 §:n mukainen osuusmaksu ja 7 §:n liittymismaksu  on 
kokonaisuudessaan suoritettu. 
 
Liittymismaksu merkitään osuuskunnan tuloksi eikä sitä palauteta 
jäsenen erotessa. 

 
8 § Osuuskunnan kokouksella on valta päättää ylimääräisen maksun 
perimisestä jäseniltä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden 
parantamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana. Lainaa otetaan 
jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa 
suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen 
osuuskunnan palveluksia tahi samanaikaisesti molemmilla näillä 
perusteilla. 
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Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai 
useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen 
osuusmaksujen kaksinkertainen nimellismäärä. Perityt lainaerät 
palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen 
vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin 
lainaerä on jäseniltä peritty. Jos kuitenkin jäsenyys lakkaa sitä 
ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. 
Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin 
osuusmaksu.  
 
Osuuskunnan kokouksen asiana on edellä tässä pykälässä mainituissa 
rajoissa päättää, paljonko, millä perusteella, millaisissa erissä, 
minkä ajan kuluessa ja millä ehdoilla lainaa kulloinkin jäseniltä 
otetaan ja jäsenille palautetaan; muutoin määrää lainasta hallitus. 

 
9 § Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan 
sitoumuksista ja muista veloista. 
 
10 § Jäsenen on tullessaan osuuskunnan jäseneksi kirjallisesti 
sitouduttava noudattamaan näitä sääntöjä sekä erityisesti otettava 
huomioon: 

 
1) että huoneiston hallintaoikeus liittyy osuuksien 
omistukseen 5 §:ssä määrätyllä tavalla, 
 
2) että kuukausittain maksettava vastike määrätään 11 §:ssä 
säädetyllä tavalla, 
 
3) että osuuskunnan jäsen on velvollinen korvaamaan 
huoneistolle tuottamuksestaan aiheuttamansa vahingon, 
 
4) että osuuskunnan jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle ei 
kuitenkaan ennen kuin hänen osuuskuntaan liittymisestä on 
kulunut vähintään vuosi. 
 
5) Jäsenenä oleva yksityinen henkilö saa käyttää 
hallitsemaansa huoneistoa vain omana ja perheensä sekä 
häneltä elatuksen saantiin oikeutettujen ja hänen 
talouteensa kuuluvien henkilöiden asuntona. Hallitus voi 
myöntää jäsenelle oikeuden luovuttaa asuntonsa toisen 
käyttöön määräajaksi joka ei saa olla vuotta pitempi. 
Hallituksen on myönnettävä jäsenelle lupa luovuttaa 
asuinhuoneistonsa toisen käyttöön, mikäli jäsen on asunut 
osuuskunnassa yli vuoden ja joutuu työn tai muun vastaavan 
syyn vuoksi muuttamaan toiselle paikkakunnalle tilapäisesti 
tai on sairauden takia tilapäisesti estynyt asumasta 
osuuskirjan osoittamassa asunnossa. Luvan hallitus voi 
myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

 
6) Osuuskunnan jäsen saa hallita vain yhtä asuntoa 
kerrallaan. Poikkeuksen muodostaa muutto osuuskunnan 
sisällä, jolloin jäsen lyhytaikaisesti voi hallita kahta 
asuntoa. 

 
7) Mikäli asunnossa tehtävä korjaus vaikuttaa kantaviin 
rakenteisiin, kosteussuojiin, lämpöeristykseen, 
sähköjohdotukseen, vesiputkistoihin, viemäröintiin, 
ilmanvaihtoon, hormistoihin tai tulisijoihin on sen 
tekemisestä haettava lupa osuuskunnan hallitukselta. 
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8) Osuuskunnan jäsenellä on ulkopuoliselle myytäviin 
osuustodistuksiin etuosto-oikeus kauppakirjassa ilmenevin 
ehdoin. Jäsenen tulee ilmoittaa etuosto-oikeutensa 
käyttämisestä kirjallisesti osuuskunnalle neljäntoista (14) 
päivän kuluessa siitä, kun jäsenasunnon myynti-ilmoitus 
hintoineen on kiinnitetty osuuskunnan ilmoitustauluille.  
Mikäli useampi osuuskunnan jäsen on ilmoittanut käyttävänsä 
etuosto-oikeutta, ratkaistaan asia arvalla. 
 
9) Vastuu huoneiston ja sen rakenteiden kunnosta sekä niihin 
liittyvistä korjaus- ja ylläpito toimenpiteistä 
kustannuksineen jakautuu osuuskunnan ja sen jäsenen välillä 
oheisen liitteen 1 mukaisen vastuunjakotaulukon perusteella.  

 
11 § Jäsenen on suoritettava hallinnassaan olevasta huoneistosta 
kuukausittain vastike, joka lasketaan huoneistoa vastaavien 
osuuksien lukumäärän mukaan. Vastikkeen määrää osuuskuntakokous 
vuodeksi kerrallaan niin suureksi, että niistä kertyvät varat 
osuuskunnan muiden tulojen kanssa riittävät erääntyneiden velkojen, 
korkojen, kuoletusten, hallinto- ja hoitokustannusten suorituksiin, 
välttämättömiin poistoihin sekä muihin tarpeellisiin menoihin. 
Osuuskunta voi periä vesimaksua, mikä lasketaan 
huoneistokohtaisesti henkilöluvun mukaan. Tässä pykälässä 
tarkoitettujen maksujen perimisajasta ja –tavasta päättää hallitus. 
 
12 § Osuuskunnan vararahastoa kartutetaan, kunnes se on yksi 
sadasosa taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2.500 euroa. 
Niin kauan kuin vararahasto ei nouse edellä mainittuun 
vähimmäismäärään, pannaan siihen sellainen osa vuotuisesta 
ylijäämästä kuin jäljempänä sen kohdalla on sanottu. Osuuskunnalla 
voi olla vararahaston lisäksi käyttörahasto ja muitakin rahastoja. 

 
13 § Vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon, kunne se 
on kasvanut täyteen määräänsä, vähintään kahdeskymmenesosa sen 
jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio 
edellisiltä vuosilta. Muu osa ylijäämästä käytetään sen mukaan kuin 
osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin. 

 
14 § Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa 
hallituksen määräämänä päivänä, kevätkokous ennen toukokuun ja 
syyskokous ennen marraskuun loppua. 
 
Ylimääräinen osuuskokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tahi se on muutoin lain mukaan pidettävä. 
 
Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa on kullakin 
jäsenellä yksi ääni. Jäsenen ollessa estyneenä, voi häntä edustaa 
valtakirjalla hyvämaineinen henkilö. Jäsen voi itsensä lisäksi 
edustaa yhtä jäsentä ja muu kuin jäsen voi edustaa yhtä jäsentä. 
 
Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä 
säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jonka 
puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali 
ratkaistaan arvalla mutta muissa asioissa tulee voimaan se 
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 
 
Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen 
tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. 
Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä 
varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava. 
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15 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä 
vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa 
samalla toimivat ääntenlaskijoina; 
 
2) esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja 
tilin-tarkastuskertomus; 
 
3) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen 
vahvistamisesta; 
 
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille sanotulta tilikaudelta; 
 
5) päätetään ylijäämän käyttämisestä; 
 
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä 
vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa 
samalla toimivat ääntenlaskijoina; 
 
2) määrätään hallituksen jäsenten, kiinteistötarkastajien ja 
tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi; 
 
3) suoritetaan hallituksen jäsenten vaali; 
 
4) määrätään kuka tai ketkä hallituksen jäsenistä toimitus-
johtajan ohella allekirjoittavat omaisuus- ja tulostaseet; 
 
5) valitaan seuraavaa tilikautta varten vähintään kaksi 
tilin-tarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet; 
 
6) vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa tilikautta 
varten sekä päätetään vastikkeesta, mikä jäsenten on 
hallitsemistaan huoneistoista osuuskunnalle suoritettava; 
 
7) valitaan kaksi henkilöä mieluummin osuuskunnan jäsenistä 
kiinteistöjen tarkastajiksi; 
 
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

16 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään 
kymmenen (10) päivää ennen kokousta osuuskunnan ilmoitustauluille 
kiinnitettävällä ilmoituksella tai todisteellisesti kirjeessä yhtä 
monta päivää ennen kokousta lähetetyillä ilmoituksilla. Muut 
tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla. 
 
17 § Hallitukseen kuuluu kuusi (6) osuuskunnan henkilöjäsentä, 
joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain osuuskunnan 
varsinaisessa syyskokouksessa valitaan kolme (3) jäsentä 
erovuoroisten tilalle. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
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18 § Hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän (4) jäsenen 
läsnäollessa, joista yhden on oltava hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi 
ellei mikäli mahdollista kaikille hallituksen jäsenille ole varattu 
tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen kokouksessa 
tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai 
johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan, on yhtynyt. Kokouksessa 
on laadittava pöytäkirja, joka on puheenjohtajan, ja mikäli 
mahdollista, kaikkien muidenkin läsnäolleiden hallituksen jäsenten 
allekirjoitettava. Pöytäkirjat on vuosittain pidettävä 
numerojärjestyksessä ja säilytettävä hallituksen toimesta. 

 
19 § Osuuskunnan juoksevia asioita hoitaa osuuskunnan 
toimitusjohtaja, jonka ottaa ja irtisanoo hallitus. 

 
20 § Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen siihen 
valtuuttamat henkilöt. Hallituksella on myös oikeus antaa prokura. 

 
21 § Osuuskunnan tilinpäätöspäivä on kalenterivuoden viimeinen 
päivä. Tilinpäätös tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen 
vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä 
tilintarkastajille tarkastettavaksi kuukautta ennen osuuskunnan 
kevätkokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua. 

 
22 § Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava 
osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen 
tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi(2) viikkoa 
ennen osuuskunnan varsinaista kevätkokousta.  

 
23 § Hallituksella on valta ilman osuuskunnan kokouksen lupaa 
kiinnityttää velasta osuuskunnasta kiinteää omaisuutta tai 
vuokramaalla olevat rakennukset vuokraoikeuksineen. Jos kuitenkin 
velka, jonka maksamisen vakuudeksi anotaan kiinnitystä, on 
pääomaltaan suurempi kuin viisitoistatuhatta euroa (15.000) kunkin 
hallituksen toimikauden aikana on kiinnityttämiseen oltava 
osuuskunnan kokouksen myöntämä lupa. 

 
24 § Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle 
luovuttaa. Kuolleen jäsenen oikeudenomistajista on yhdellä, jolle 
tämä osuus on siirtynyt, oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän 
vuoden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa osuuskunnalle sitä 
haluavansa ja edellytykset jäsenyyden saamiseen ovat olevassa. 

 
25 § Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta: 

 
1) Jos jäsen ei aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai 
täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan; 
 
2) jos huoneistoa käytetään olennaisesti muuhun 
tarkoitukseen kuin mihin se on aiottu ja tästä aiheutuu 
osuuskunnalle tai toiselle jäsenelle huomattavaa haittaa; 
 
3) jos jäsen luovuttaa ilman hallituksen antamaa lupaa 
hallinnassaan olevan huoneiston toiselle yhtä vuotta 
pitemmäksi ajaksi taikka pitää pysyväisesti luonaan 
talouteen kuulumattomia henkilöitä, joista aiheutuu 
osuuskunnalle tai toiselle jäsenelle huomattavaa haittaa; 
 
4) jos huoneistossa vietetään pahantapaista elämää taikka 
jos jäsen muutoin jättää noudattamatta, mitä järjestyksen 
säilyttämiseksi talossa on tarpeellista; 
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5) jos huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että 
osuuskunnalle tai toiselle jäsenelle tulee siitä haittaa; 
 
6) jos jäsen kieltää hallituksen jäseneltä tai 
toimitusjohtajalta pääsyn huoneistoon, milloin se on 
tarpeellista huoneiston silmälläpitoa tai korjaustyön 
suorittamista varten; 
 
7) jos jäsen jättää eroilmoituksen tekemättä osuuksiensa 
omistusoikeuden päättyessä. 

 
Jos tässä pykälässä mainittu teko tai laiminlyönti on vähäpätöinen 
taikka jos oikaisu tapahtuu ennen kuin erottamispäätös on tehty, 
osuuskunnalla ei ole oikeutta erottaa jäsentä. Erottaminen edellä 
1-7 kohdissa mainituissa tapauksissa ei saa tapahtua ennen kuin 
jäsenelle on annettu kirjallinen varoitus. Jäsenen erottamisesta 
päättää hallitus. Erottamisesta on erotetulle annettava kirjallinen 
tieto hallituksen pöytäkirjanottein. Erottamispäätös voidaan 
saattaa osuuskunnan kokouksen ja tuomioistuimen, tutkittavaksi. 

 
26 § Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja 
selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki 
osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen, tai ellei 
päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa 
ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa 
annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. 
 
Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on 
pidetty. Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen tulee niiden 
välillä kulua vähintään kuukauden aika. 

 
27 § Jos osuuskunta puretaan, jaetaan osuuskunnan omaisuuden säästö 
jäsenten kesken osuuksien mukaisessa suhteessa. 

 
28 § Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen 
hallituksen jäsenten tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen 
tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa. 
 
29 § Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on 
pätevä ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos 
sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään 2/3 annetuista 
äänistä.   
 
30 § Muutoin noudatetaan voimassaolevaa osuuskuntalakia.  


