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Faba osk säännöt
1§ Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on suomeksi Faba osk, ruotsiksi Faba anl ja
englanniksi Faba co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Vantaa.
2 § Tarkoitus ja toimiala
Osuuskunnan toimialana on jäsentensä kotieläintalouden tukemiseksi
harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät
hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka
osuuskunta järjestää tytäryhteisöidensä avulla tai muulla tavalla.
Osuuskunta voi harjoittaa sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa
sekä työvoiman vuokrausta.
Osuuskunta edistää kotieläintaloutta myös tutkimuksella, neuvonnalla
ja muilla jäseniä palvelevilla toimenpiteillä.
Osuuskunta voi sen mukaan kuin hallitus siitä päättää toimialan
puitteissa laajentaa liiketoimintaansa muille jäsentensä
kotieläintaloutta edistäville ja tukeville aloille.
Osuuskunnan palveluksia saavat käyttää hyväkseen, mikäli edustajisto
ei toisin päätä, muutkin kuin jäsenet. Osuuskunnan tavoitteena ei
ole tuottaa voittoa vaan tuoda jäsenilleen hyötyä tuottamalla ja
tarjoamalla palveluita ja tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa jäsenten
kotieläintalouteen.
3 § Jäseneksi ottaminen, eroaminen ja erottaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus
hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei
hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian edustajiston
ratkaistavaksi.
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
osuuskunnalle osuuskuntalain 26 luvun 10 §:ssä säädetyllä tavalla.
Jäsen ei kuitenkaan saa erota osuuskunnasta ennen kuin jäsenen
osuuskuntaan liittymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta.
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita
maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia
velvollisuuksiaan,
2) jos jäsen osaksi tai kokonaan luopuu käyttämästä hyväkseen
osuuskunnan palveluksia tai lopettaa kotieläintuotannon,
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai
muutoin toimii osuuskunnan etujen tai tarkoitusperien vastaisesti,
4) jos jäsen harjoittaa osuuskunnan kanssa kilpailevaa toimintaa tai
5) jos jäsen asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai
velkajärjestelyyn tai jos hänelle määrätään edunvalvoja.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erottamispäätös voidaan
saattaa edustajiston kokouksen tutkittavaksi.
4 § Osuus, osuusmaksu ja jäsenen velvollisuus osuuksien ottamiseen
Osuuden nimellisarvo eli osuusmaksun suuruus on kymmenen (10) euroa.
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Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan
kahdellakymmenelläyhdellä (21) osuudella.
Osuusmaksut on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan pankkitilille
30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä.
5 § Liittymismaksu
Jokaisen uuden jäsenen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu.
Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus tämän osuusmaksuun
on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt oikeutensa
osuusmaksuun, ei ole velvollinen suorittamaan liittymismaksua.
Liittymismaksu on sata (100) euroa, joka on maksettava heti
osuuskuntaan liityttäessä. Liittymismaksua ei palauteta.
6 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli
edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.
Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on
ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä.
7 § Palvelumaksut ja toimintaperiaatteet
Jäsen on velvollinen maksamaan osuuskunnalle siltä saamistaan
palveluksista maksuja, joista päättää hallitus.
8 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu osuuskunnan velvoitteista
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan
velvoitteista.
9 § Vararahasto ja muut rahastot
Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto. Niin kauan kuin
vararahasto ei nouse laissa säädettyyn vähimmäismäärään, pannaan
siihen sellainen osa vuotuisesta ylijäämästä kuin jäljempänä sen
kohdalla on sanottu. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi
muitakin rahastoja.
10 § Ylijäämä
Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt täyteen määräänsä,
siirrettävä vuotuisesta ylijäämästä vähintään kahdeskymmenesosa sen
jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio
edellisiltä tilikausilta.
Muu osa ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin edustajisto siitä
päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin, jaetaan jäsenille tai
luovutetaan karjanjalostusta edistäviin tai yleishyödyllisiin
tarkoituksiin.
Ylijäämä voidaan jakaa jäsenille joko ylijäämän palautuksena sen
mukaan kuin kukin jäsen on käyttänyt hyväkseen osuuskunnan
palveluksia taikka korkona tilivuoden alkuun mennessä suoritetuille
osuusmaksuille.
11 § Edustajisto
Osuuskunnan jäsenten päättämisvaltaa käyttää osuuskunnan jäsenten
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valitsema edustajisto. Edustajat valitaan siten kuin jäljempänä
tässä pykälässä ja vaalijärjestyksessä määrätään.
Edustajistoon valitaan vähintään kaksikymmentäviisi (25) ja enintään
(40) edustajaa. Edustajien lukumäärän näissä rajoissa vahvistaa
hallitus ennen vaalia.
Lisäksi osuuskunnan vakinainen henkilöstö voi valita keskuudestaan
yhden tai kaksi henkilöä ja varahenkilöä soveltuvin osin siinä
järjestyksessä kuin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa asetuksessa (20.1.2006/44) on säädetty
työsuojeluvaltuutetun valitsemisesta, osallistumaan edustajiston
kokouksiin ja käyttämään siellä puheenvuoroja. Henkilöstön
edustajien toimikausi on neljä kalenterivuotta kerrallaan.
Valittavien lukumäärästä päättää osuuskunnan hallitus. Henkilökunnan
edustajalla/edustajilla ei ole oikeutta olla läsnä kokouksessa
silloin kun siinä käsitellään osuuskunnan johdon sopimusehtoja,
henkilökunnan työsuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä
koskevia asioita. Henkilökunnan edustajien valinnan tulos on
ilmoitettava hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen
valittujen toimikauden alkua.
Edustajiston jäsenet valitaan osuuskunnan jäsenryhmien mukaan
määrättävistä vaalipiireistä. Vaalipiirit voidaan edelleen jakaa
vaalialueisiin.
Osuuskunnan jäsenet jaetaan kahteen vaalipiiriin siten, että
maidontuotantoa harjoittavat jäsenet ja lihantuotantoa harjoittavat
jäsenet muodostavat oman vaalipiirinsä. Jäsen voi kuulua vain yhteen
vaalipiiriin, joka määräytyy sen mukaan, kumpi näistä toiminnoista
on ollut osuuskunnan kanssa tapahtuvan liikevaihdon mukaan mitattuna
laajinta vaalivuoden heinäkuun loppuun mennessä. Epäselvissä
tapauksissa sen, mihin vaalipiiriin jäsen kuuluu, määrää hallitus
sanottua perustetta noudattaen.
Alueellisesti tasapuolisen edustuksen saamiseksi edustajistoon,
vaalipiirit voidaan jakaa vaalialueisiin maakuntajaon, kuntajaon tai
muun vastaavan alueellisen jakoperusteen mukaan. Maidontuotanto vaalipiiri voidaan jakaa enintään neljään vaalialueeseen ja
lihantuotanto -vaalipiiri muodostaa yhden vaalialueen.
Vaalialueiden käytöstä vaaleissa ja vaalialuejaon vahvistaa hallitus
ennen vaaleja tässä mainittuja perusteita noudattaen.
Edustajien lukumäärä jaetaan vaalipiirien kesken siinä suhteessa,
kun niihin on kuulunut osuuskunnan jäseniä vaalivuoden elokuun 1.
päivänä, kuitenkin siten, että lihantuotanto -vaalipiiristä valitaan
aina vähintään kaksi edustajaa.
Tämän mukaisesti vaalipiiristä valittavien edustajien lukumäärän
vahvistaa hallitus ennen vaalia.
Edustajien lukumäärä samaan maidontuotanto -vaalipiiriin kuuluvien
vaalialueiden kesken määräytyy siinä suhteessa kuin niihin on
vaalivuoden elokuun 1. päivänä kuulunut osuuskunnan jäseniä,
kuitenkin niin, että jokaiselta vaalialueelta on aina valittava
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vähintään yksi (1) edustaja. Jäsenen kuuluminen vaalialueeseen
määräytyy hänen jäsenrekisteriin merkityn osoitteensa mukaan.
Edustajat valitaan osuuskunnan vaalijärjestyksessä määrätyllä
tavalla suhteellista vaalitapaa noudattaen äänestyksellä postin tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Edustajien toimikausi on neljä (4) vuotta ja se alkaa vaalia
seuraavan kalenterivuoden alussa.
Tarkemmat määräykset edustajiston jäsenten vaalikelpoisuudesta ja
edustajiston valinnasta ovat näiden sääntöjen liitteenä olevassa
vaalijärjestyksessä.
12 § Edustajiston kokoukset
Varsinainen edustajiston kokous pidetään kahdesti vuodessa
hallituksen määräämänä päivänä kevätkokous ennen kesäkuun loppua ja
syyskokous ennen joulukuun loppua.
Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokoukset voidaan pitää
myös muulla osuuskunnan toimialueella sijaitsevalla paikkakunnalla
Suomessa sen mukaan kuin hallitus siitä päättää.
Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi ääni. Edustaja ei saa
käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta.
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, jonka saama äänimäärä on suurin.
Äänestys edustajiston kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta
vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään yksi neljäsosa
(1/4) läsnä olevista edustajista sitä vaatii.
Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen
tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.
Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä
varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.
13 § Edustajiston kokouskutsu ja jäsenille toimitettavat ilmoitukset
Hallitus kutsuu edustajiston kokouksen koolle. Kutsu edustajiston
kokoukseen on lähetettävä joko postitse, sähköpostitse tai muita
sähköisiä välineitä käyttäen kaikille edustajiston jäsenille tai
julkaistava edustajiston määräämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti
leviävässä lehdessä. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi
kuukautta ennen ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Jos
kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä
tarkoitettuja asioita, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan
kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.
Kokouskutsussa on ilmoitettava osuuskunnan nimi, kokousaika ja
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kokouspaikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi
kokouskutsussa on mainittava osuuskuntalain 5 luvun 19 §:ssä
mainituissa tapauksissa päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.
Jos edustajiston kokouksessa käsitellään asiaa, jonka käsittely
edellyttää osuuskuntalain mukaan erityisen kutsuajan noudattamista,
jäsenille tulee toimittaa ilmoitus päätösehdotuksen pääasiallisesta
sisällöstä ja edustajiston kokouksen ajankohdasta samalla tavalla
kuin kutsu edustajiston kokoukseen näiden sääntöjen mukaan on
toimitettava. Ilmoitus on toimitettava myös muille, jos
osuuskuntalaki sitä edellyttää.
14 § Edustajiston varsinaiset kokoukset
Edustajiston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
samalla tarvittaessa toimivat äänten laskijoina
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä
tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3) esitetään tilinpäätös viimeksi päättyneeltä tilikaudelta sekä
tilintarkastuskertomus
4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
5) päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
ylijäämä antaa aihetta
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta
7) kuullaan hallinnon tarkkailijoiden raportti
8) valitaan 2 – 4 hallinnon tarkkailijaa
9) valitaan tarvittavat jäsenet valmistelevaan toimikuntaan
10 )käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Vaalin jälkeisen ensimmäisen edustajistokokouksen avaa edustajiston
ikävuosiltaan vanhin jäsen. Kokouksen järjestäytymisen jälkeen
valitaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Edustajiston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskijoina
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä
tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3) esitetään hallituksen selonteko osuuskunnan kuluvan tilikauden
toiminnasta 4) päätetään edustajiston puheenjohtajan, muiden
edustajien, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja
matkakustannusten
korvausperusteista
5) valitaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden
toimikausi alkaa valintakokouksen päätyttyä ja päättyy vuoden
kuluttua pidettävän vastaavan kokouksen päättyessä
6) vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan
tarvittavat jäsenet hallitukseen
7) valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan
seuraavan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto. Mikäli
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varamiestä
valita
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8) vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja budjetti
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15 § Edustajiston tehtävät
Edustajiston tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla näissä
säännöissä määrätään:
1) valvoa, että osuuskunnan hallintoa hoidetaan sopusoinnussa lain,
näiden sääntöjen sekä edustajiston omien päätösten kanssa.
2) valita keskuudestaan 2-4 hallinnon tarkkailijaa tarkastamaan
edustajiston antamien ohjeiden mukaisesti osuuskunnan hallintoa ja
taloutta sekä antamaan tarkastuksesta kirjallinen raportti
edustajistolle.
3) valita valmisteleva toimikunta, jossa on 4-6 jäsentä. Jäsenistä
vähintään yhden valitsee hallitus. Toimikunnan tehtävänä on
valmistella edustajiston käsittelyyn tulevia nimitys- ja
palkkioasioita.
4) päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa
supistamista tai laajentamista taikka osuuskunnan organisaation
olennaista muuttamista. 5) antaa hallitukselle ohjeita asioissa,
jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.
6) hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt hallinnon tarkkailijoiden ja
valmistelevan toimikunnan toiminnalle.
16 § Hallitus
Osuuskuntaa edustaa ja sen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen muodostavat
edustajiston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi
(5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksen päätyttyä ja
päättyy valintaa seuraavan toisen edustajiston varsinaisen
syyskokouksen päättyessä. Hallituksen vaalinvaraisista jäsenistä on
erovuorossa vuosittain lähinnä puolet, aluksi arvan mukaan ja sitten
vuorottain.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi ei saa valita osuuskunnan
toimitusjohtajaa eikä toimihenkilöä.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen toimikauden lopussa,
jonka aikana hän täyttää 65 vuotta.
Edustajiston syyskokouksen jälkeen pidettävän ensimmäisen
hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin
hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
17§ Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
sen jäsenten koko lukumäärästä. 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 enemmän
kuin puolet on kannattanut, tai äänten mennessä tasan mielipide,
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johon puheenjohtaja yhtyy. Jos puheenjohtajan vaalissa äänet menevät
tasan, puheenjohtaja vaali ratkaistaan arvalla.
Äänestys hallituksessa suoritetaan avoimesti, mutta vaalit
toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsenistä sitä vaatii.
Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat
puheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan valitsema
pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirjat on vuosittain pidettävä
numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja
käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1) ottaa ja erottaa toimitusjohtajan sekä määrää hänen palkkaetunsa,
ja määrää, kuka toimii toimitusjohtajan sijaisena hänen ollessaan
estyneenä,
2) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista, sekä
niiden perusteista,
3) päättää velan ottamisesta ja takaussitoumusten antamisesta sekä
kiinteän omaisuuden ja vuokramaalla olevien rakennusten
vuokraoikeuksineen luovuttamisesta ja kiinnittämisestä, ja niitä
koskevien panttikirjojen panttaamisesta,
4) antaa oikeuden osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen samoin kuin
prokuran,
5) valmistelee edustajiston käsiteltävät asiat ja
6) päättää osuuskunnan suhteista muihin yhteisöihin ja nimeää
tarvittavat edustajat yhteisöjen hallintoelimiin ja kokouksiin.
18 § Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla tulee olla toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa
osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.
19 § Muut toimielimet
Edustajiston valitsemien hallinnon tarkkailijoiden ja valmistelevan
toimikunnan ohella edustajisto tai hallitus voivat asettaa tarpeen
vaatiessa toimielimiä, joiden tehtävänä on valmistella edustajiston
tai hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita sen mukaan kuin
toimielimiä asetettaessa tarkemmin määritellään.
20 § Oikeus toiminimen kirjoittamiseen ja prokura
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen
jäsenet, kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan
palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat
toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan
tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
Prokura annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle henkilölle
siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kukin erikseen
yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen tai henkilön
kanssa, jolle hallitus on antanut toiminimen kirjoittamisoikeuden.
21 § Tilikausi ja tilinpäätös
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Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä
tilintarkastajalle tarkastettaviksi kuukautta ennen edustajiston
kevätkokousta, kuitenkin viimeistään ennen huhtikuun loppua.
22 § Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta
tilintarkastuslain mukainen tilintarkastuskertomus hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen edustajiston kevätkokousta.
23 § Osuuskunnan lahjoitukset
Hallitus voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen
rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrä voidaan
käyttötarkoitukseen tai osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin
katsoen pitää kohtuullisena.
24 § Osuuskunnan purkaminen
Päätös osuuskunnan asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan
tehdään edustajistossa ja se on pätevä, jos sitä kannattavat
edustajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
25 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, jaetaan sen omaisuuden säästö jäsenille
pääluvun mukaan tai käytetään karjanjalostusta edistäviin tahi
yleishyödyllisiin tarkoituksiin sen mukaan kuin edustajisto siitä
päättää.
26 § Välimiesmenettely
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen edustajiston
tai hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun
edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen
välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin
osuuskuntalaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään.
Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa
edellä tarkoitetussa asemassa, ratkaistaan samassa järjestyksessä
siinäkin tapauksessa, että henkilö ei toimi enää tässä asemassa
asian vireille tullessa.
Välimiehiä on oltava kolme, joista kumpikin asianosainen valitsee
yhden ja joista kolmannen valitsee Keskuskauppakamarin
välityslautakunta. Ellei asianosainen saatuaan tiedon toisen
asianosaisen toimittamasta välimiehen vaalista seitsemän päivän
kuluessa toimita omaa vaaliaan ja ilmoita siitä vastapuolelleen,
toimittaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta vaalin asianosaisen
puolesta.
Mikäli asianosaiset niin yksimielisesti sopivat, voidaan riita
ratkaista Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä
koskevien sääntöjen mukaisesti.
27 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on pätevä, kun se tehdään
edustajiston kokouksessa ja sitä kannattavat, ellei osuuskuntalaissa
ole muuta määrätty, edustajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa
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annetuista äänistä.
Faba osk Vaalijärjestys
1 § Vaalit
Osuuskunnan säännöissä määrätyn edustajiston jäsenet eli edustajat
valitaan suhteellisilla vaaleilla siinä järjestyksessä kuin
jäljempänä määrätään.
2 § Vaaliaika
Vaali toimitetaan joka neljäs vuosi syyskuun 15. päivän ja joulukuun
15. päivän välisenä aikana.
3 § Vaalielimet
Vaalia toimittamaan asettaa hallitus viisijäsenisen
vaalilautakunnan, johon tulee valita vähintään yksi hallituksen
jäsen. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä on
kokouksessa läsnä.
4 § Äänioikeus
Äänioikeus on jokaisella osuuskunnan jäsenellä, joka on hyväksytty
osuuskunnan jäseneksi viimeistään vaalivuoden elokuun 1. päivä ja
joka on vaalin alkaessa edelleen jäsenenä. Jäsen on oikeutettu
kannattamaan vaalissa vain oman vaalipiirinsä ehdokasta. Jokaisella
jäsenellä on vaalissa yksi ääni. Jäsen ei voi äänestää toisen
jäsenen puolesta valtakirjalla.
5 § Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen edustajiston vaalissa on vähintään 18 vuotta ja
enintään 61 vuotta täyttänyt osuuskunnan jäsen, joka on hyväksytty
jäseneksi ennen vaalivuoden elokuun 1. päivää ja joka
- pääasiallisesti käyttää osuuskunnan toimialaan kuuluvia,
osuuskunnan liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita, jotka
edustajisto vahvistaa vaalivuoden edustajiston kevätkokouksessa,
- ei ole osuuskunnan palveluksessa eikä osuuskunnan hallituksen
jäsen,
- ei kuulu osuuskunnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa
harjoittavan yrityksen hallintoon tai toimivaan johtoon eikä ole sen
palveluksessa eikä harjoita muutoin osuuskunnan kanssa kilpailevaa
toimintaa.
Lisäksi vaalikelpoinen on yhteisön, yhtymän ja jakamattoman
kuolinpesän keskuudestaan valitsema näitä edustava luonnollinen
henkilö ja jäsenen valtuuttamana tilalla vakinaisesti työskentelevä
perheenjäsen edellä mainituin edellytyksin.
Edustajiston jäsen, joka menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden, ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Hänen tilalleen
tulee hallituksen kutsusta vaalijärjestyksen mukaisesti valittu
varajäsen.
6 § Vaaliluettelo

Sivu: 10(13)
Vaalilautakunta laatii vaalipiireittäin kutakin vaalialuetta varten
vaaliluettelon.
Vaaliluetteloon on osuuskunnan jäsenluettelon mukaan otettava kaikki
vaalipiiriin vaalivuoden elokuun 1. päivänä kuuluneet osuuskunnan
jäsenet.
Vaaliluettelosta on sen vahvistamisen jälkeen poistettava ne
jäsenet, joiden jäsenyys on päättynyt ennen vaalin alkamista.
Vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään ja
ratkaistaan vaalilautakunnan kokouksessa.
7 § Muut valmistavat toimenpiteet
Vaalilautakunta toteaa, montako edustajaa kustakin vaalipiiristä ja
kultakin vaalialueelta valitaan.
Tiedot vaalin toimeenpanosta ja ajasta, vaalipiireistä ja niiden
vaalialueista ja niiltä valittavien edustajien lukumäärästä sekä
ehdokaslistojen jättämisestä ilmoitetaan jäsenille ainakin yhdessä
jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä, hallituksen määräämässä
sanomalehdessä taikka lähettämällä ne kirjeitse jäsenille heidän
jäsenluettelossa mainittuihin tai osuuskunnan muutoin tiedossa
oleviin osoitteisiin taikka osuuskunnan kotisivuilla.
8 § Ehdokaslista ja ehdokasasettelu
Vähintään kaksi (2) saman vaalipiirin / vaalialueen jäsentä voi
yhteisesti allekirjoittamallaan ehdokaslistalla asettaa
edustajistoon ehdokkaiksi vähintään kaksi henkilöä ja enintään kolme
kertaa sen määrän henkilöitä kuin vaalialueelta valitaan edustajia.
Ehdokaslistan allekirjoittaminen voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
Osuuskunnan jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä
ehdokaslistassa. Mikäli hän on allekirjoituksellaan kannattanut
useampaa ehdokaslistaa, vaalilautakunnan tulee poistaa hänet niistä
kaikista. Ehdokaslistan allekirjoittajista yhden tulee olla
merkittynä postiosoitteineen ja yhteystietoineen ehdokaslistan
asiamieheksi. Vaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslistan
asiamiehenä.
Sama henkilö saa olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa.
Mikäli hänet on asetettu ehdokkaaksi kahteen tai useampaan
ehdokaslistaan, vaalilautakunnan tulee, mikäli se on mahdollista,
antaa tästä tieto ehdokkaalle, jonka perusteella ehdokas itse
ratkaiskoon, mille listalle hänet lopullisesti jätetään. Ehdokas voi
myös jättää asian ehdokaslistojen allekirjoittajien yksimielisesti
sovittavaksi. Mikäli kumpaakaan menettelyä ei ole käytetty, asia
ratkaistaan vaalilautakunnan toimesta arpomalla.
Ehdokaslistaan on selvästi merkittävä ehdokkaiden nimet ja ammatit
tai toimet.
Ehdokaslista on jätettävä vaalilautakunnalle sen asettamaan
määräaikaan mennessä. Vaalilautakunta tarkastaa, ovatko ehdokkaat
vaalikelpoisia ja onko ehdokaslista tämän vaalijärjestyksen
mukainen.
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Mikäli jokin lista havaitaan osuuskunnan sääntöjen tai
vaalijärjestyksen perusteella puutteelliseksi, on tieto siitä
annettava todistettavasti ehdokaslistan asiamiehelle viipymättä.
Asiamiehellä on sen jälkeen oikeus seitsemän päivän kuluessa
puutteen tiedoksisaamisesta korjata ilmoitettu puute. Jos hän ei
sitä tee ja ehdokaslista on edelleen sääntöjen tai vaalijärjestyksen
vastainen, ehdokaslista on hylättävä.
Jos ehdokkaaksi asetettu henkilö on kuollut tai menettänyt
vaalikelpoisuutensa tai ilmoittanut vetäytyvänsä ehdokkuudesta ennen
ehdokaslistojen hyväksymistä, asiamiehellä on oikeus ilmoittaa
vaalilautakunnalle toinen vaalikelpoinen ehdokas hänen tilalleen.
Hyväksytyille ehdokaslistoille annetaan arvonnan perusteella
tunnuksiksi isot kirjaimet aakkosjärjestyksessä. Tämän jälkeen
listoissa oleville ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen lista
A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi ja päättyen aakkosissa
viimeiseksi sattuvan listan viimeiseksi asetetun ehdokkaan numeroon.
9 § Edustajien nimeäminen vaalia toimittamatta
Jos vaalialueelta on asetettu hyväksyttäviä ehdokkaita vain se
määrä, mikä siltä valitaan edustajia, ei äänestystä toimiteta, vaan
vaalilautakunta nimeää nämä ehdokkaat edustajiksi.
10 § Tiedotus vaalista
Vaalilautakunnan on saatettava hyväksytyt ehdokaslistat
vaalialueittain jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää
ennen vaalin aloittamista julkaisemalla tiedonannot osuuskunnan
kotisivuilla taikka ainakin yhdessä jäsenten keskuuteen runsaasti
leviävässä hallituksen määräämässä sanomalehdessä taikka
lähettämällä ne jäsenille todistettavalla tavalla kirjeitse heidän
jäsenluettelossa mainittuihin tai osuuskunnan tiedossa muutoin
oleviin osoitteisiin. Samalla on annettava tarpeelliset ohjeet
äänestystä varten.
Äänestyslippu palautuskuorineen tai muu äänestysmateriaali on
lähetettävä suljetussa kirjekuoressa tai sähköisesti jäsenille
jäsenluettelon mukaisilla tai osuuskunnan tiedossa muutoin olevilla
osoitteilla.
11 § Äänestys
Äänestys tapahtuu postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla vaalisalaisuutta noudattaen.
Vaalilautakunnan on laadittava vaalissa käytettävä äänestyslippu tai
äänestykseen tarvittava muu materiaali.
Mikäli jäsen ei ole saanut äänestyslippua tai äänestykseen
tarvittavaa muuta materiaali, koska hänen 7§ 2. momentissa
tarkoitettu osoitteensa on muuttunut tai äänestyslippu tai
äänestykseen tarvittava muu materiaali on muutoin hävinnyt tai
turmeltunut antaa vaalilautakunta pyynnöstä hänelle uuden
äänestyslipun tai äänestykseen tarvittavan muun materiaalin. Jäsenen
on osoitettava katoaminen tai turmeltuminen luotettavasti vähintään
viisi (5) päivää ennen vaalitoimituksen päättymistä. Jäsenen on
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henkilökohtaisesti noudettava uusi äänestyslippu vaalilautakunnan
osoittamasta osuuskunnan toimipaikasta tai ne voidaan toimittaa
hänelle sähköisesti.
Äänestäminen tapahtuu siten, että jäsen merkitsee äänestyslipussa
olevaan ympyrään selvästi sen ehdokkaan numeron, jonka hyväksi hän
antaa äänensä. Äänestäjä ei saa tehdä äänestyslippuun muuta kuin
edellä mainitun merkinnän.
Äänestyslippu on palautettava suljetussa palautuskuoressa
vaalilautakunnalle kuoreen merkityllä osoitteella viimeistään
äänestysajan päättyessä. Äänestyslippujen palautusaika on määrättävä
vähintään 14 päiväksi äänestyslippujen lähettämispäivästä lukien.
Vaali voidaan myös järjestää joko osaksi tai kokonaan osuuskuntalain
5 luvun 38 § 5 momentin tarkoittamalla tavalla tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällöin noudatetaan tämän
vaalijärjestyksen määräyksiä soveltuvin osin. Vaalilautakunnan on
samalla erityisesti huolehdittava toimista, joilla turvataan jäsenen
oikeus asettaa ehdokkaita, äänioikeuden käyttö ja vaalisalaisuuden
säilyminen.
12 § Äänten laskeminen
Vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että
äänten laskenta suoritetaan luotettavalla tavalla ja viipymättä.
Vaalilautakunta voi myös valtuuttaa sähköisen äänestyksen
järjestäjän suorittamaan ääntenlaskennan äänestysjärjestelmässä.
Ensin lasketaan palautetut äänestysliput vaalialueittain.
Mitättömiksi todetut äänestysliput erotetaan omaksi ryhmäkseen.
Äänestyslippu on mitätön, jos äänestäjä on äänestyslippuun merkinnyt
useamman kuin yhden ehdokkaan numeron, nimikirjoituksensa tai muun
asiaan kuulumattoman merkinnän, merkinnyt ehdokkaan numeron niin,
ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta on tarkoitettu, käyttänyt
muuta kuin vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua tai jos
äänestyslippu on saapunut liian myöhään.
Äänestyslipun mitätöinnin ratkaisee vaalilautakunta. Hyväksytyistä
äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan saama äänimäärä sekä jokaisen
ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä.
Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen
listan koko äänimäärän, toiseksi eniten saanut puolet, kolmanneksi
eniten saanut kolmasosan jne. Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden
äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen
järjestys vaalilautakunnan toimesta arpomalla.
Saatujen vertauslukujen mukaan, niiden suuruusjärjestyksessä
merkitään ehdokkaat jäsenryhmittäin vaalialueiden edustajiksi.
Valituksi tulleiden edustajien varamiehiksi vaalilautakunta määrää
valitsematta jääneistä ehdokkaista vertauslukujen
suuruusjärjestyksessä ne henkilöt samalta ehdokaslistalta, josta
varsinaiset edustajat on valittu. Mikäli ehdokaslistalla ei ole
tarvittavaa varaedustajaa, katsotaan tällöin varaedustajaksi saman
vaalialueen suurimman vertausluvun saanut valitsematta jäänyt
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ehdokas.
13 § Vaalin tuloksen julkaiseminen
Vaalin tuloksen tultua lasketuksi vaalilautakunta laatii
ääntenlaskennasta pöytäkirjan, jossa vaalialueittain todetaan vaalin
tulos. Vaalilautakunta julkistaa vaalin tuloksen vaalijärjestyksen 7
§:n mukaisella tavalla mahdollisimman pian ja ilmoittaa
asianomaisille heidän valitsemisestaan edustajiksi.
Samalla vaalilautakunta ilmoittaa, ketkä valitsematta jääneistä
edustajaehdokkaista, ja missä järjestyksessä, tulevat toimimaan
vaalialueelta valittujen edustajiston jäsenten varamiehinä.
14 § Vaalin uudistaminen
Vaalilautakunnalla on valta, jos se havaitsee vaaleissa tapahtuneen
niiden tulokseen oleellisesti vaikuttaneen virheellisyyden, määrätä
tarpeellisilta osin uusi vaali toimitettavaksi.

