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Säännöt
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Pielisen tietoverkko-osuuskunta, josta käytetään näissä
säännöissä nimitystä osuuskunta.
Osuuskunnan kotipaikka on Nurmes.
2 § Toimiala
Osuuskunnan toimiala on jäsentensä tietoverkkopalveluiden järjestäminen. Osuuskunta voi
toimialansa mukaisen toiminnan tukemiseksi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja
osakkeita.
3 § Jäsenyys
Osuuskunnan jäseniä voivat olla henkilöt ja yhteisöt.
Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Osuuskunnan palveluksia voivat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää
hyväkseen muutkin kuin jäsenet.
4 § Osuusmaksu
Osuusmaksun suuruus on sata (100) euroa. Henkilöjäsen on velvollinen ottamaan yhden (1)
osuuden ja yhteisöjäsen viisi (5) osuutta.
Osuusmaksu maksetaan kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä yhtenä eränä
osuuskunnan pankkitilille.
5 § Tietoverkkoon liittyminen
Osuuskunta voi päättää liittymäosuuksien antamisesta. Yksi liittymäosuus tuottaa oikeuden
yhteen verkkoliittymään osuuskunnan verkkoon verkkoliittymäsopimuksen mukaisesti.
Liittymäosuuksia voidaan antaa myös muille kuin osuuskunnan jäsenille. Mikäli
liittymäosuuden omistaja ei ole osuuskunnan jäsen, ei liittymäosuuden omistajalla ole
oikeutta osallistua osuuskunnan kokoukseen eikä myöskään ääni- tai muita hallinnollisia
oikeuksia.
Liittymäosuuksien antamisesta, osuuden merkintähinnasta ja niiden ehdoista päättää
osuuskunnan hallitus.
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Liittymäosuusmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Liittymäosuusmaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Jäsen on velvollinen siirtämään
liittymöosuusmaksulla saamansa edut ja velvoitteet kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen
uudelle omistajalle. Liittymän siirto on kirjattava luovutuskirjaan ja siitä on välittömästi,
kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa ilmoitettava kirjallisesti
osuuskunnan hallitukselle.
Liittymäosuus on nimellisarvoton. Osuus tulee maksaa verkkoliittymän
liityntäsopimusehdoissa sovitussa määräajassa.
Liittymäosuus tuottaa samat oikeudet ylijäämään, rahastokorotukseen ja säästöön kuin
jäsenosuus osuuskunnan jäsenelle.
Liittymäosuus on äänivallaton. Liittymäosuudet eivät tuota etuoikeutta osuusannissa
annettaviin liittymäosuuksiin.
Liittymäosuuden omistajalla on oikeus irtisanoa liittymäosuus, kun osuuskunnan palvelujen
käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi tai kun rakennus on purettu ja poistettu
kiinteistörekisteristä.
Liittymäosuuden merkintähinnasta palautettava osa palautetaan irtisanomisvuotta
seuraavan tilikauden päättyessä ja siten ja niillä edellytyksillä kuin osuuskuntalain 17 luvun 1
§:ssä määrätään. Palautuksen määrä on liittymäosuuden merkintähinnan suuruinen
vähennettynä tarpeettomien kaapeleiden ja/tai laitteiden purkamisesta ja verkosta
erottamisesta aiheutuneilla kustannuksilla. Osuuskunnalla on oikeus kuitata palautettavasta
määrästä jäsenen osuuskunnalle erääntyneet saatavat. Palautukseen käytettävä määrä
lasketaan irtisanomisvuotta seuraavalta tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen perusteella.
Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.
6 § Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi päättää, että jäsenen on toiminnan aikana suoritettava
osuuskunnalle ylimääräistä maksua osuuskunnan toiminnan ylläpitämiseksi ilmenevään
tarpeeseen.
Ylimääräistä maksua peritään kaikilta jäseniltä samansuuruinen summa ja enintään viisi
kertaa osuusmaksun suuruisena yhden tilikauden aikana.
Ylimääräinen maksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Ylimääräinen maksu
voidaan osuuskunnan kokouksen päätöksellä palauttaa.
7 § Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on velvollinen:
1. Tekemään osuuskunnan hallituksen hyväksymän sopimuksen tietoverkkoon liittymisestä
ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä,
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2. Noudattamaan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassaolevia yleisiä toimitusehtoja ja
hinnastoa,
3. Luovuttamaan korvauksetta käyttöoikeuden maalleen kiinteistöönsä johtavan
tietoverkon rakentamista, ylläpitämistä, korjaamista ja uusimista varten, sekä
4. Salllimaan osuuskunnalle oikeuden rakentaa, ylläpitää, korjata ja uusia maallaan myös
muita kiinteistöjä palvelevia tietoverkkoja.
8 § Tietoverkon rakentaminen ja ylläpito
Osuuskunta vastaa tietoverkosta siihen kohtaan saakka, missä se kytketään kiinteistön
sisäiseen tietoverkkoon.
9 § Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämäna päivänä
ennen kesäkuun loppua. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai Lieksassa.
10 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ja
enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta osuuskunnan internet-sivuilla
julkaistavalla ilmoituksella.
Muut tiedonannot julkaistaan jäsenille ensisijaisesti osuuskunnan internet-sivuilla tai
tarvittaessa kirjeellä, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

