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Toimivallanjako osuuskunnassa — 

S... ••SS kuka paattaa? 

O suuskunnassa ylintä päätösvaltaa kayttaa osuus-
kunnan kokous" - tämän fraasin kuulee usein, 
kun puhutaan osuuskunnan paätoksenteosta. 

Mitä se käytannössa tarkoittaa? Mistä jasenet paattavät ja 
mistä päättää osuuskunnan johto - hallitus, hallintoneu-
vosto, toimitusjohtaja? 

Toimivallanjako, se mitä kenenkin toimielimen teh-
täviin osuuskunnassa kuuluu, maaraytyy osuuskunnassa 
osuuskuntalain ja sääntojen perusteella. Toimivaiian ja-
ko on yksi osuuskunnan toiminnan keskeisimpiä asioita, 
mutta käytännössa usein valitettavan epaselva osuuskun-
nan hallinnossa mukana olevifie. Toimivaltakysymykset 
puhututtavat osuuskunnissa. Juridisesti roolit ovat suh-
teellisen selkeät, käytännössä osuuskunnissa on vuosien 
saatossa muodostunut erilaisia toimintakulttuureja. 

Liiketoiminnan ytimessä hallitus 
Osuuskunnan liiketoiminnan kannalta ytimessä on halli-
tus. Hallitukseila on osuuskuntalain mukaan yleistoimi-
yalta. Hallitukselle kuuluu kaikki ne tehtävät, joita ci ole 
määratty laissa tai saännöissä muffle toimielimille. Halli-
tus paattaa muun muassa kaikista osuuskunnan liiketoi-
minnan kannalta keskeisistä asioista. Lisaksi hallituksel-
le kuuluu paijon laissa maariteltyja erityistehtãviä, joita ei 
voi siirtää muffle toimielimille. 

Toimitusjohtajalle kuuluu päivittäisen juoksevan hal-
linnon hoitaminen. Toimitusjohtaja johtaa hallituksen 
vahvistaman strategian mukaisesti paivittaista liiketoi-
mintaa sekä panee taytantöön hallituksen tekemiä paa-
töksiä. Kaytannossa toimitusjohtaja usein yhdessä johto-
ryhman kanssa myos valmistelee osuuskunnan liiketoi-
mintastrategian. 

Hallintoneuvoston rooli on puolestaan valvojan ja 
useimmiten myos valitsijan rooli. Osuuskuntalain mu-
kaan hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjoh-
tajan vastuulla olevaa osuuskunnan hallintoa ja antaa oh-
jeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa, 
mutta se ei ole päätöksentekijä liiketoimintaa koskevissa 
asioissa. 

Osuuskunnan kokous paättaä osuuskunnan ylijäãman 
jakamisesta, sääntöjen muuttamisesta sekä osuuskunnan  

olemassaolon kannalta olennaisista asioista, rakenteel-
lisista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta. Osuus-
kunnan kokous tai sen valitsema hallintoneuvosto valit-
see myös osuuskunnan liiketoiminnan kannalta keskei-
set avainhenkllöt, hallituksen jasenet ja punnitsee heidän 
toimiensa lammukaisuutta vastuuvapauspäätöstä tehdes-
saan. 

Toimivallan siirtäminen 
Hallitukselle kuuluvia yksittaisia tehtäviä voidaan siirtää 
sääntömääräyksffla joko hallintoneuvostolle tai osuus-
kunnan kokouksille. Osuuskunnissa etenkin hallintoneu-
voston asema on perinteisesti ollut ja on edelleen vah-
vempi kuin osakeyhtioissä. Hallintoneuvoston roolia on 
useissa osuuskunnissa korostettu siirtämallä sille esimer-
kiksi toiminnan huomattavaa laajentamista tai supista-
mista koskevat päätökset. 

Osuuskuntalakiin on nyt myös kirjattu jo ennen lain 
voimaan tuba vakiintunut oikeuskaytanto, jonka mu-
kaan hallitus voi myos oma-aloitteisesti siirtaä jonkin yk-
sittäisen asian joko halbintoncuvoston tai osuuskunnan 
kokouksen päätettävaksi. Teoriassa myös osuuskunnan 
jäsenet voivat yksimielisinä oma-aloitteisesti siirtää pää-
tettävaksecn jonkin hallituksen paatettavaksi kuuluvan 
yksittäisen asian. Kaytannossa paatoksenteon yksimieli-
syys hence utopiaa monijäsenisissä osuuskunnissa. 

Vastauksena alussa esittämääni, vähän provokatiivi-
scnkin kysymykseen - kyllä, osuuskunnassa ylinta pää-
tösvaltaa kayttavat jasenet osuuskunnan kokouksessa 
niissa asioissa, jotka sille osuuskuntalain mukaan kuulu-
vat ja jotka ovat osuuskunnan toiminnan kannalta kes-
keisiã. 

Sekäjohdon etta jasenten on syyta muistaa oma roolin-
sa osuuskunnan päätöksenteossa. Jokaisen on syyta pysya 
lestissään. Osuuskunnan kokous ja hallintoneuvosto kayt-
tävät valtaansa valitessaan osuuskunnan kannalta parhaat 
päätöksentekijät osuuskunnan hallitukseen. Tehtyihin 
paatoksiin voi suhtautua kriittisesti ja jos sinällään lain-
mukaiset, huolellisesti valmistellut paatökset ovat jasen-
ten mielestä osuuskunnan kannalta cpäcdullisia, paatok-
sentekijät voidaan vathtaa. 
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