
Osuuskunta Kellokosken valokuidut    LIITTYMÄSOPIMUS (1/2) 
Ilmattarenkuja 13, 04500 Kellokoski 
ytunnus 27570601 
  

Nimi  Henkilötunnus tai Ytunnus 
  
  

Yhteyshenkilö (yritys tai yhteisöasiakas) 
  
  

Katuosoite  Postinumero  Postitoimipaikka 
  
  

Puhelin 
  
 

Sähköpostiosoite 

  
Liittymän toimitusosoite (jos eri kuin yllä) 

Katuosoite 
  
  

Postinumero 
  

Postitoimipaikka 
  

  
Liittymien tyyppi, hinnat ja määrät 

Liittymien määrä 
  

KPL 

Laskutus 
☐  yhdessä erässä (100 %) Suositus! 
☐  kahdessa erässä (50 % + 50 %) 

  Kokonaishinta 
 
____________ alv 0 %      ____________ eur alv 24 % 

  
Osuuskunnan Jäsenyys 

Asiakas hakee osuuskunnan jäsenyyttä 
 
☐  on jo jäsen  ☐  hakee jäsenyyttä 

  
  
Allekirjoitukset 

Paikka ja aika 
  
 

Tilaajan allekirjoitus 
  
 

Osuuskunnan edustajan allekirjoitus 

Tilaajan Nimenselvennys 
  
  

Osuuskunnan edustajan nimenselvennys 

  
  
  
 



Osuuskunta Kellokosken valokuidut    LIITTYMÄSOPIMUS (2/2) 
 

Liittymän tyyppi, hinnat ja määrät 

Liittymä 
Liittymä / kpl 
• Yksi liittymä yhteen kiinteistöön 2300,00 eur 
Pientaloyhtiöiden lisäliittymät: 
 Toinen liittymä samaan kiinteistöön 1700,00 yhteensä 4000,00 eur 
 Kolmas liittymä samaan kiinteistöön 1100,00 yhteensä 5100,00 eur 
 Neljäs ja useammat liittymät samaan kiinteistöön sopimuksen mukaan 
 Hinnat alv0 %. Siirto ja palautuskelpoinen liittymäsopimusehtojen mukaan, ALVL 30.12.1993/1501 18 § mukainen 
arvonlisäveroton myynti. 
 
Liittymämaksujen laskutuserät 
Suositus on maksaa tilaus yhdessä erässä, mutta mikäli se ei ole mahdollista, voit myös maksaa kahdessa 
erässä seuraavasti: 

1. erä 50 % maksuehto 14 pv netto 
2. erä 50 % maksuehto 60 pv netto 

Osuuskunnan hallitus toivoo maksun suorittamista yhdessä erässä mahdollisimman pian. Tällä 
vältytään mahdollisen lainan ottamiselta rakentamisen aikana. (= pienentää 
kokonaiskustannuksia, ylimääräinen osa hyvitetään kuukausimaksuissa). 
  
Jos asiakas maksaa tilauksen kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 50 % laskutetaan Asiakkaalta tilauksen 
käsittelyn yhteydessä. Toinen erä 50 % laskutetaan Asiakkaalta 60 pv kuluttua tilauksesta. 
  
Osuuskunnan jäsenyys 
Osuusmaksu 60,00 (alv 0 %) liittymismaksu 40,00 (sis. alv 24 %) 
  
Liittymän käyttö ja ylläpitomaksu 
10  15, / kuukausi / liittymä (tämä on tämän hetkinen arvio, joka tarkentuu rakentamisen aikana.) 
  
Sopimuksen liitteet ja pätemisjärjestys 
Tähän liittymäsopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 
1. Liittymä ja palvelusopimusehdot 
 
Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 
1. Tämä sopimusasiakirja 
2. Tämän sopimuksen liitteet. Mikäli nämä liitteet ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan liitteitä tältä osin 
niiden numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. 
  
Sopimuksen voimaantulo 
Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 
Sopimuksesta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 



Osuuskunta Kellokosken valokuidut Liittymä- ja palvelusopimusehdot 
Ilmattarenkuja 13, 04500 Kellokoski 
y-tunnus 2757060-1 
 

1. Yleistä 
 
Näitä ehtoja sovelletaan Osuuskunta Kellokosken (Osuuskunta) valokuituliittymien (Liittymä) toimituksiin 
yksityis- ja yritysasiakkaille (Asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan mahdollisia 
palvelukohtaisia erityisehtoja. Osuuskunnan palveluilla (Palvelu) tarkoitetaan kulloinkin tarjottavina 
olevia palveluita kuten puhelin, Internet, data yms. palvelut. 
 

2. Sopimuksen syntyminen 
 
Osuuskunnan ja Asiakkaan välinen sopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella 
tai Osuuskunnan tilausvahvistuksella, esimerkiksi sähköpostitse, Asiakkaalle tai 
kun Asiakas on suorittanut hinnaston mukaiset tai muutoin sovitut ennakkomaksut. 
 

3. Toimitus 
 
3.1 Yleistä 
Osuuskunta toimittaa Liittymän parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin 
osapuolet ovat liittymäkohtaisessa sopimuksessa sopineet tai muutoin kirjallisesti 
sopineet. Osuuskunta voi käyttää alihankkijoita sekä Liittymän että Palveluiden 
toimittamisessa ja tuottamisessa. Osuuskunta vastaa alihankkijoidensa 
toiminnasta kuin omastaan. 
 
Liittymä toimitetaan Osuuskunnan hallituksen päättämän rakennusaikataulun 
mukaisesti. Liittymä toteutetaan valokaapelilla, joka tuodaan Osuuskunnan 
runkoverkosta kiinteistön seinälle asiakkaan toimesta.  
Osuuskunnalla on oikeus tarkistaa sopimus ennen sopimuksen voimaantuloa. 
Toimitukseen ei sisälly kuitujen päättäminen 
rakennukseen, päätekotelo, päätekotelon asennus rakennuksen sisälle / ulos. 
Toimitukseen eivät kuulu kiinteistön sisäverkko tai siihen liitettävät laitteet. 
 
3.2 Toimituksen edellytykset 
Toimituksen edellytyksenä Asiakas vastaa siitä, että 
• vaaditut maksut Osuuskunnalle on suoritettu. 
• Asiakas antaa Osuuskunnalle kaikki toimituksen kannalta oleelliset 
Osuuskunnan tarvitsemat piirustukset ja tiedot toimitusosoitteena olevista 
rakennuksista ja tontista sekä hyvissä ajoin kaikista näiden tietojen muutoksista. 
Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tontin alueen ja rakennuksen sähkökaapeleiden 
sekä vesi- ja viemäriputkistojen sijainti. 
• Asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa on jatkuvasti riittävä sähkö- ja 
sisäjohtoverkko. Päätelaitteelle on varattu maadoitettu ja ukkossuojattu pistorasia. 
• Liittymässä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista ei aiheudu Osuuskunnan 
verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä. 
• Asiakas varaa Osuuskunnan toimitusta ja sen valmistelua varten 
toimitusosoitteeseen esteettömän pääsyn ja Asiakas tai Asiakkaan edustaja on 
toimituksessa läsnä. 
• Asiakas vastaa ohjeiden mukaisista toimenpiteistä Liittymän toimituksen 
yhteydessä (esim. kaapelin läpiviennin määritys ja teko rakennuksen 
seinään, maisemointi, kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden / salaojien 
määrittäminen). 
• Asiakkaan antamat tiedot Palvelun toteuttamiseksi ovat aina oikeat ja riittävät. 
Liittymän toimitus edellyttää lisäksi, että Liittymän rakentamiseen tai kytkemiseen 
sekä Asiakkaalta että kolmansilta osapuolilta tarvittavat luvat tai suostumukset 
ym. saadaan tavanomaisessa hakuprosessissa tai –menettelyssä. 



Mikäli Asiakkaan kiinteistön kautta viedään liittymä kolmannelle osapuolelle, Asiakas luovuttaa 
Osuuskunnalle oikeuden sijoittaa, 
säilyttää ja ylläpitää korvauksetta toimituskohteessa sijaitsevalle kiinteistölle 
tarvittava kuituverkon osat. Osuuskunnalla on oikeus rakentaa kuituverkkoa 
kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin, vain mikäli asiasta sovitaan kiinteistön 
omistajan kanssa. Kiinteistön omistaja ei ole velvollinen luovuttamaan maatansa osuuskunnan käyttöön. 
Rakennettava kuituverkko on Osuuskunnan omistama ja hallinnoima, joten siitä 
syntyy pysyvä rasite kiinteistölle. 
Osuuskunta varaa oikeuden purkaa sopimus, mikäli Osuuskunta katsoo Liittymän 
toteuttamiselle olevan sen toimitusosoitteen sijainnista, kaapelipituuksista, 
maastosta tai muista syistä johtuvia olennaisia esteitä. 
 
3.3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet 
Asiakas antaa Osuuskunnalle oikeuden käyttää tonttialuetta tarvittavien maansiirtoja 
kaivutoimenpiteiden tai muiden Liittymän kannalta tarpeellisten toimenpiteiden 
suorittamiseksi, mukaan lukien kuituverkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät 
toimenpiteet. 
Asiakas vastaa reiän tekemisestä rakennuksen seinään kaapelin läpivientiä varten 
Osuuskunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli normaalista asennuksesta 
poikkeavia kustannuksia ilmenee, Osuuskunnalla on oikeus veloittaa ne 
Asiakkaalta. 
Asiakas on velvollinen merkitsemään tontin alueella sijaitsevan muun infran, 
kuten vesi-, sähkö- ja muut asennukset, joista kiinteistön omistaja on itse 
vastuussa. Osuuskunta ei vastaa tontilla asennuksesta mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista istutuksille, pihateille, nurmikolle tai maassa jo oleville johdoille, 
putkille tai muulle vastaavalle omaisuudelle. 
 
3.4 Toimituksen vastaanotto 
Asiakas on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi Osuuskunnan toteamana 
toimituspäivänä, jos 
• Asiakas on ottanut Liittymän käyttöön tai 
• Asiakas ei ole reklamoinut toimituksesta kirjallisesti kahdeksan (8) päivän 
kuluessa Osuuskunnan ilmoittamasta toimituspäivästä lukien. 
Osuuskunta antaa tarvittavat käyttöohjeet toimituksen yhteydessä tai toimittaa ne 
myöhemmin, kuitenkin ennen Liittymän aktiivikäyttöön ottamista. 
 
3.5 Toimituksen sisällön rajoitukset 
Liittymän toimituksiin ei kuulu yhteyden muodostavan laitteiston toimitus. 
Toimitukseen ei kuulu myöskään ohjelmistojen toimitusta. Liittymän toimitukseen 
ei sisälly sisäjohtoverkkotöitä. 

 

4. Liittymän ja Palveluiden käyttö 
 
4.1 Yleistä 

Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, Osuuskunnan antamia ohjeita, 
sekä maksaa Osuuskunnalle Liittymästä ja/tai Palvelusta kulloinkin 
voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. 
Asiakkaan tulee käyttää Liittymää ja Palveluita siten, että Osuuskunnalle tai 
kolmansille osapuolille ei aiheudu vahinkoa tai haittaa. 
 
4.2 Käyttövälineet 
Ellei toisin ole sovittu, Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki Liittymän / 
Palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi Asiakkaan 
tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet. Asiakas vastaa siitä, että 
välineet ovat toimintakuntoisia. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että välineet eivät 
estä tai häiritse Osuuskunnan tai verkon toimintaa taikka verkon käyttöä tai sen 
muita käyttäjiä. Osuuskunta ei vastaa Asiakkaan itse hankkimien välineiden 
toimivuudesta tai yhteensopivuudesta Liittymän / Palvelun kanssa. 
 



4.3 Käyttövastuu 
Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan Liittymään tai Palveluun ja käyttää 
niitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan 
toimivan henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa Palvelun kautta toisille käyttäjille 
taikka Osuuskunnan tai kolmannen osapuolen palvelimelle toimittamistaan 
aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas 
vastaa aineistonsa tekijän- ja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sekä sen 
mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Koska Osuuskunta ei valvo Liittymän 
käyttöä tai Palvelua käyttäen hyväksi kolmansille osapuolille toimitettua tai heiltä 
saatua aineistoa, Osuuskunta ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai 
saatavuudesta. 
Asiakkaan on käytettävä Liittymää ja /tai Palvelua siten, ettei käyttötavasta tai 
käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä Osuuskunnalle, Osuuskunnan verkolle 
tai muun yleisen verkon toiminnalle eikä muille verkon käyttäjille. Asiakkaan 
on välittömästi kytkettävä irti verkosta verkon toimintaa häiritsevät laitteet 
ja ohjelmistot. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan käyttämät laitteet ovat 
toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia. 
 
4.4 Käyttö omaan liiketoimintaan 
Asiakas ei saa hyödyntää Palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä 
jälleen myydä ostamiaan Palveluita ilman Osuuskunnan suostumusta. Palvelun 
myynnistä Asiakkaan oman palvelun tai tuotteen osana tulee aina erikseen sopia 
Osuuskunnan ja Asiakkaan kesken. 
 
4.5 Käyttö välitykseen 
Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä Liittymänsä kautta eikä 
jakaa Palvelua Asiakkaan organisaation/käyttöpaikan ulkopuolelle sopimatta 
tästä kirjallisesti etukäteen Osuuskunnan kanssa. 
 

5. Tietoturva 
 
Asiakas vastaa itse Liittymän/Palvelun käytön edellyttämien välineiden, 
tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan tietoteknisen laitteen tietoturvallisesta 
suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä Liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä 
turvamekanismeista. 
Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi 
tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen haittaohjelmien 
aiheuttamista vahingoista myös Osuuskunnalle, käyttäjille tai kolmansille 
osapuolille. 
 

6. Palvelun tuottamisen yhteydessä syntyvien 

henkilötietojen käyttäminen 
 
Asiakkaan henkilötietoja käytetään osuuskunnan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Tietoja ei 
välitetä kolmannelle osapuolelle, ellei Asiakas anna siihen suostumustaan. Osuuskunta käsittelee Asiakkaan 
henkilötietoja henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti. 
 

7. Käytön keskeytykset 
 
Osuuskunnalla on oikeus keskeyttää kaikkien Liittymien ja Palveluiden käyttö 
välittömästi kokonaan tai osittain seuraavista syistä: 
• Osuuskunnan verkon rakentamista ja sen toimivuuden ylläpitoa varten 
• Asiakkaan vastuulla olevasta Liittymän tai Palvelun käytöstä, ohjelmistoista 
tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä verkolle, sen käytölle, muille käyttäjille 
tai Osuuskunnalle tai Asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia 
laitteita tai ohjelmistoja. 
• tietoliikenteen turvaamiseksi, tai 
• jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka 



alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. 
Osuuskunta pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Osuuskunta ilmoittaa mahdollisuuksien 
mukaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Osuuskunta ei vastaa toimenpiteistä 
aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. 
Osuuskunnalla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää 
välittömästi sellainen Palvelun käyttö ja tietoliikenne, jonka viranomainen, kolmas 
osapuoli tai Osuuskunta perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain 
määräyksiä. Osuuskunnalla on oikeus keskeyttää Liittymän / Palvelun käyttäminen, 
jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta 
huolimatta. Osuuskunnalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu 
keskeytetyn Palvelun uudelleen kytkemisestä. 
 

8 Huolto, korjaukset ja muutokset 
 
Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Osuuskunnan normaalina työaikana 
mahdollisimman nopeasti. 
Osuuskunnalla on oikeus tehdä tai teettää tietoverkossaan asennus-, huolto- ja 
muutostöitä. Osuuskunta ei ole vastuussa, jos kyseisten töiden vuoksi Asiakkaan 
Liittymän/Palvelun käytön edellyttämiä välineitä tai tietojärjestelmää on säädettävä, 
muulla tavalla mukauttaa, tai ne eivät enää riitä Palvelun toteuttamiseen taikka 
käyttämiseen tai Asiakkaan Palvelunkäytön edellyttämissä välineissä tai 
tietojärjestelmässä ilmenee muita seurauksia. Jos Asiakas ilmoittaa Osuuskunnalle 
Palvelun tai Osuuskunnan tietoliikenneverkon viasta, joka myöhemmin ilmenee 
aiheutuneen Asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä tai Asiakkaan 
toiminnasta, on Asiakas korvausvelvollinen Osuuskunnalle aiheutuneista kuluista. 
 

9. Vastuu virheistä ja vahingonkorvausvastuu 
 
9.1 Osuuskunnan vastuu 
Osuuskunta vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Osuuskunnan 
tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Osuuskunta ensisijaisesti korjaa 
virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, Osuuskunta vastaa Asiakkaalle 
virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Osuuskunnan vastuu rajoittuu 
kuitenkin aina enintään yhden kuukauden kyseisen Liittymän/Palvelun kiinteitä 
kuukausimaksuja vastaavaan summaan. 
Osuuskunta ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mikäli 
Liittymää ei kyetä lainkaan toteuttamaan johtuen Osuuskunnan verkosta tai 
laitteista, on Osuuskunnalla velvollisuus purkaa sopimus ja hyvittää Asiakkaan 
Liittymästä jo Osuuskunnalle maksamat laskut. 

 
9.2 Osuuskunta ei vastaa 
Osuuskunta ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka 
johtuvat muun muassa 
• siitä, että Liittymä tai Palvelu ei vastaa Asiakkaan tarpeita tai tavoitteita, 
• Palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta 
Asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, 
luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta 
seikasta, 
• mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat Asiakkaan tai 
muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta 
taikka siitä, että Asiakas ei ole täyttänyt sopimusta, 
• lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta 
Asiakkaan Palvelunkäytön yhteydessä, 
• informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä Liittymän tai 
Palvelun käytön yhteydessä, 
• katkoksista tai häiriöistä tietoliikenneverkon toiminnassa, 
• lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka 
alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä, 



• ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa 
tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssien 
epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, 
luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli tms. 
vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, 
energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista 
kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai 
muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon 
eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä olevaa noudatetaan myös silloin, 
kun este kohtaa Osuuskunnan alihankkijaa. Esteestä ja sen päättymisestä on 
ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. 
• Asiakkaan huoneiston ja/tai taloyhtiön teknisesti riittämättömän tai 
puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista Liittymän 
toimittamiseen. 
 
9.3 Asiakkaan vastuu 
Jos Asiakas käyttää tai sallii Palvelua tai Liittymää käytettävän lain tai hyvän tavan 
vastaisesti ja se vahingoittaa Osuuskuntaa tai tämän hyvää mainetta, Asiakas 
vastaa Osuuskunnalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa Osuuskunnalle, 
Osuuskunnan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja 
sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava 
Osuuskunnalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan 
kolmannelle osapuolelle Asiakkaan toimenpiteiden tai Asiakkaan laitteiston 
vikojen, häiriöiden tai Asiakkaan laitteiston ja Osuuskunnan verkon 
yhteensopimattomuuden vuoksi. 
Jos kolmas osapuoli käynnistää Osuuskuntaa vastaan oikeudenkäynnin tai 
ryhtyy muihin toimiin Osuuskuntaa vastaan Asiakkaan toiminnan takia, Asiakas 
vastaa tästä Osuuskunnalle aiheutuvista kustannuksista. Jos Osuuskunta 
joutuu Asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen 
osapuoleen nähden, on Asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon 
Osuuskunnalle. 
Asiakas vastaa uuden päätelaitteen hankintakustannuksesta, mikäli päätelaite on 
rikkoutunut Asiakkaan huolimattomuudesta johtuvasta syystä. 
 

10. Sopimuksen päättyminen 
 
10.1 Irtisanominen 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kun Asiakkaalla on sopimusehdoissa (kohta 
10.1.4) määritelty oikeus irtisanoa sopimus, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä 
Osuuskunnalle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen haluttua sopimuksen 
päättymisajankohtaa. 
 
10.1.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin 
Osuuskunnalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, jos 
sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa Osuuskunnalle tai 
jos Liittymän tai Palvelun tuottaminen aiheuttaa Osuuskunnalle kohtuuttomia 
kustannuksia. 
 
10.1.3 Etukäteismaksujen palautus 
Jos Osuuskunta irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä Palvelusta etukäteen 
maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta 
sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen Asiakkaan maksuvelvoitteen 
kattamiseen. Jos Asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä Palvelusta 
etukäteen maksetusta hinnasta palautetaan suunnittelu- ja varautumiskustannukset 
ylittävä osa. Asennusmaksuja ei palauteta. 
 
10.1.4 Liittymämaksun palautuskelpoisuus 
Liittymämaksu palautetaan, kun Liittymän käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi 
kun rakennus on purettu ja poistettu kiinteistörekisteristä sekä liittymäsopimus 



irtisanotaan. Alkuperäinen liittymämaksu maksetaan takaisin 1 vuoden kuluttua 
ilman korkoja ja indeksikorotuksia, sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu. 
Osuuskunnalla on oikeus kuitata kuittausta koskevien yleisten säännösten 
mukaisesti palautettavalla pääomalla Asiakkaalta olevat erääntyneet saatavansa 
sekä vähentää palautettavan pääoman määrästä Asiakkaalle tarpeettomien 
kaapeleiden ja/tai laitteiden purkamisesta ja Asiakkaan verkosta erottamisesta 
aiheutuneet kustannukset. Purkutyön suorittaa Osuuskunnan valtuuttama 
urakoitsija. 
 
10.1.5 Tilapäinen irtisanominen 
Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan 
Osuuskunnan voimassa olevaa hinnastoa. 
 
10.2 Sopimuksen purkaminen 
Osuuskunnalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos Liittymän/ 
Palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli 14 
vuorokautta tai jos Asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti. 
Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään, jos Asiakas 
• muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan, 
• on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai 
todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta 
Palvelussa tarvittavat viranomaisen tai muut luvat, 
• häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä 
roskapostia, 
• käyttää tai sallii käytettävän Palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai 
• välittää kolmannen osapuolen liikennettä sopimusehtojen kohdan 4.5 
Palvelun käyttö välitykseen vastaisesti. 
Osuuskunnalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos Palvelun 
tarjoamista edellyttävä Asiakkaan Liittymä suljetaan. 
 
10.3 Sopimuksen siirtäminen 
Liittymä voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle. Asiakas ilmoittaa kirjallisesti 
Osuuskunnalle, kun hän on sopinut Liittymän luovutuksesta. Siirron hyväksyminen 
edellyttää, että liittymämaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty 
tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen sekä liittynyt Osuuskunnan jäseneksi. 
 
10.4 Kuituverkon säilyminen kohteessa 
Mikäli kuituverkko on rakennettu Asiakkaan kiinteistön kautta kolmannen osapuolen kiinteistölle, 
Osuuskunnalla säilyy oikeus säilyttää ja ylläpitää korvauksetta kohteen alueelle 
sopimuksen johdosta tai sen voimassaoloaikana sijoitetut kuituverkon osat 
muuttumattomana, mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta. Samassa 
tapauksessa Osuuskunnalla säilyy oikeus korvauksetta ylläpitää siellä tarpeelliset kuituverkon osat voimassa 
olevien sopimusehtojen 
mukaisesti sekä oikeus ylläpitää kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin 
tai niitä vastaaviin kohteisiin. 
 

11. Sopimusehtojen ja hinnan muutokset 
 
11.1 Yleistä 
Osuuskunnalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja Liittymän / Palvelun 
sisältöä sekä näistä perittäviä maksuja. Osuuskunta saa tehdä vähäisiä muutoksia 
ilmoittamatta niistä etukäteen. Osuuskunnan on ilmoitettava olennaisista 
muutoksista Asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. 
Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon 
saatuaan kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. 
Osuuskunta ei vastaa muutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. 
 
11.2 Erimielisyydet 



Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti 
neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, saatetaan 
asia Osuuskunnan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
 

12. Osuuskunnan ilmoitukset Asiakkaalle 
 
12.1 Ilmoittamistavat 
Osuuskunnan ilmoitukset Asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse tai 
sähköpostitse. 
 
12.2 Muutokset yhteystiedoissa 
Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja Asiakasta mahdollisesti 
edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina Osuuskunnan tiedossa. 
 
13. Voimassaolo 
Nämä ehdot ovat voimassa 13.04.2016 alkaen. 
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1 § Toiminimi ja kotipaikka 

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kellokosken Valokuidut. 

Varalla : Osuuskunta Kellokoskenalueen valokuidut, Kellokosken valokuidut osuuskunta 

Osuuskunnan kotipaikka on Tuusula. 

2 § Toimiala 

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä tietoliikenneyhteyksiä joko itse taikka 

osittain tai kokonaan omistamiensa yritysten välityksellä. Osuuskunta huolehtii verkon hankkimisesta, 

ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta. Osuuskunta voi hankkia, rakentaa, omistaa, ylläpitää, 

hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunnan 

hallinnoima tietoliikenneverkko toimii näiden sääntöjen antamissa puitteissa avoimena verkkona sen 

käyttäjille ja palvelutarjoajille. Osuuskunta voi ostaa, välittää ja tuottaa tietoliikenneverkkoon liittyviä 

palveluja ja laitteita, sekä siihen liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja, ohjelmistoja ja laitteita. Osuuskunta 

voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös 

hallinnoida hankkeita. Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea 

kestävää kehitystä.  

3 § Jäsenyys ja jäsenyydestä eroaminen 

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä tai rekisteröityjä 

oikeushenkilöitä.  

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi 

ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakija on maksanut osuusmaksun ja liittymismaksun.  

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle.  

Jäsen voi jättää kirjallisen eroilmoituksensa aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua jäsenyyden 

alkamisesta.  

4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet 

Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntävaltaansa osuuskunnan kokouksissa.  

Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuus, hankkia verkkoliittymä tai useampia verkkoliittymiä osuuskunnan 

verkkoon. Jäsen on velvollinen verkkoliittymiä hankkiessaan hyväksymään hallituksen määrittelemän ja 

hyväksymän verkkoliittymäsopimuksen sekä noudattamaan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa 

olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa. 

Osuuskunnan on tarjottava palvelujaan ja etuja ensisijaisesti jäsenilleen. 
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5 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu (lisämaksuvelvollisuus) 

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista. 

6 § Osuus ja osuusmaksu 

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. 

Osuuden nimellisarvo on kuusikymmentä (60) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa 

yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien. 

7 § Liittymismaksu 

Liittyessään osuuskuntaan jäsen maksaa osuuskunnan liittymismaksun. Osuuskunnan kokous valtuuttaa 

yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan osuuskunnan hallituksen päättämään liittymismaksun suuruudesta ja 

sisällöstä. Liittymismaksua ei palauteta.  

8 § Vapaaehtoinen osuus 

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan, mitä 

osuuskunnan kokous siitä päättää.  

Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään 3 vuotta 

tällaisen osuuden antamisesta. 

Vapaaehtoinen osuus tuo samat oikeudet ylijäämään, rahastokorotukseen ja säästöön kuin pakollinenkin 

osuus. Vapaaehtoinen osuus ei anna muita oikeuksia, jäsenetuja eikä ääniä. 

9 § Osuuskunnan kokoukset 

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan 

kokoukset ovat joko varsinaisia (ns. vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouksia. Jokaisella jäsenellä on oikeus 

osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, että saadakseen osallistua 

kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. 

Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan hallituksen 

määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. 

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

pidettävä. 

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai jollakin muulla osuuskunnan toimialueella sijaitsevalla 

paikkakunnalla.  

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni, riippumatta jäsenen osuuksien määrästä. Osuuskunnan 

kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista 

äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan 

arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan puoltama 

mielipide.  
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Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on 

merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Ääniluettelo on 

liitettävä pöytäkirjaan. 

Kokouksessa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Puheenjohtaja ja sihteeri 

ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat kokouksen pöytäkirjan. 

Jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta korvattuaan siitä osuuskunnalle 

aiheutuneet kulut. 

10 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen 

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta 

ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta ellei osuuskuntalain määräyksistä muuta johdu. 

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti - ensisijaisesti sähköpostitse - 

jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin. 

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista 

tai ylijäämän jakoa tai uusien osuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen 

sisältö. 

Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä 

osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä säädetään. 

11 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat 

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan  

tarkastajaa ja äänten laskijaa. 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat 

3) Esitetään tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta. 

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen 

mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta. 

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

tilikaudelta. 

6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 

7) Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot. 

8) Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen. 

9) Valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja vähintään yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan 

seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. 

10) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista. 

11) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan liittymismaksu. 
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12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

12 § Hallitus 

Osuuskunnan hallitukseen valitaan vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan. Jos hallitukseen valitaan vain kolme (3) jäsentä, on valittava vähintään yksi (1) 

varajäsen. Varajäseniä voidaan valita korkeintaan viisi (5).  

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan 

varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja 

avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 

kerrallaan. 

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai hänen avio-/avopuolisonsa. Toimitusjohtaja voi 

kuulua hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen. Jos toimitusjohtaja valitaan 

hallitukseen, hänelle ei valita varajäsentä.  

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus 

valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

13 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti 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.  

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. seuraavat asiat 

1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskunnan välittämien ja 

ostamien palveluiden hinnoista 

2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista 

3) päättää osuuskunnan verkkoliittymämaksusta 

4) päättää osuuskunnan liittymismaksusta 

5) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun 

jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia 

6) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat 

7) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduistaan 

8) laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta 

9) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita 
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14 § Hallituksen kokoukset 

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan 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 niissä puhevaltaa, 

jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä. 

Kokoukset voidaan toteuttaa myös tietoliikenneyhteyksiin perustuvalla kokoustekniikalla. 

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, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä 

hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä yksi 

hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä 

mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla 

tavalla. 

15 § Toimitusjohtaja 

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.  

Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti 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 mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 

16 § Toiminimen kirjoittaminen 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja yksin tai hallituksen 

jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden siten, että oikeutettu kirjoittaa 

toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta. 

17 § Tilikausi ja tilinpäätös 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2016. Kultakin tilikaudelta on 

laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä 

kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi. 
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18 § Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastus 

Osuuskunnalla on oltava vähintään yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan 

vuosittain. Toiminnantarkastajia valittaessa on otettava huomioon tilintarkastuslain vaatimukset. 

Toiminnantarkastajilta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tai sopimus tehtävästä. 

Toiminnantarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta toiminnantarkastuskertomus. Kertomus on 

luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on 

esitettävä vahvistettavaksi. 

19 § Vararahasto ja muut rahastot 

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta 

tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on 

kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 

euroa.  

Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja. 

20 § Avustukset ja lahjoitukset 

Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja. 

21 § Ylijäämä 

Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon. 

Jäljellejäävä ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätettävällä tavalla. 

Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palveluntarjonnan laajentamiseen/kehittämiseen, verkon 

laajentamiseen/kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämä 

voidaan myöskin rahastoida, jättää osuuskunnan haltuun, maksaa osuuksille korkoa tai jakaa osakkaiden 

hyväksi muulla tavalla. 

22 § Erimielisyydet 

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, 

selvitysmiehen, toiminnantarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan vastaajan kotipaikan 

alioikeudessa. 

23 § Jäsenen erottaminen 

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaan siirtää 

asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. 

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, 

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä 

muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan. 

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia. 
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3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja 

tarkoitusperien vastaisesti. 

4) jos jäsen toimii verkkoliittymäsopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten 

tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai 

5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.  

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. 

Jäsenellä on oikeus vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Siirtoa koskeva 

kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun 

erottamispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle. 

Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa. 

24 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus 

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, 

on siirronsaaja, joka täyttää osuuskunnan jäseneksi pääsemisen edellytykset, eikä tämä jäsenyys ole 

osuuskunnan edun vastaista, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. 

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden (6kk) kuluessa siirrosta. 

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama osuusmaksu. Hänen on kuitenkin suoritettava 

liittymismaksu. 

Siirronsaaja saa hyväkseen myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat edut ja 

velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. 

Siirronsaajalta ei peritä uudelleen verkkopalveluhinnaston mukaista verkkoliittymän avausmaksua jo 

käytössä olevien verkkoliittymien osalta. 

25 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi 

pääsemiseen, jos hän vuoden (1v.) kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä, ja edellytykset 

jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. 

Oikeudenomistajalla, joka hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen 

osuusmaksu ja osuusmaksun lyhentämiseksi osuuskunnalle maksetut määrät. Oikeudenomistaja saa tällöin 

myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat edut ja velvollisuudet, jotka edesmenneellä 

olisi eläessään ollut. 

26 § Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous siten kuin siitä on osuuskuntalaissa säädetty. 
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27 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila 

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan 

kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 

annetuista äänistä. 

28 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään. 

Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä verkkotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin 

tarkoituksiin. 

29 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja ja liittyä osuuskunnan 

verkkoon 

Muutkin kuin jäsenet saavat osuuskunnan hallituksen niin päättäessä ja sen hyväksymän sopimuksen 

tehtyään liittyä osuuskunnan verkkoon ja käyttää osuuskunnan palveluja. 
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