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Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö 

 

YLITORNION YHTEISKOULU KANNATUSOSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 

 

1§ Yhtiön nimi on Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö ja kotipaikka Ylitornio. 

 

2§ Yhtiön toimialana on ylläpitää Ylitornion kunnassa lukiolain tarkoittamaa yksityistä lukiota 

sekä omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä ja osakkeita. 

 

5§ Jos osake tai osakkeita muun saannon kuin perinnön, testamentin, naimaosan, tai avio-

oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on saannosta ilmoitettava 

hallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa siirrettävien osakkaiden määrä, hinta ja 

siirronsaaja osakkaiden tietoon todisteellisin ilmoituksin tai vastaavalla ilmoituksella kuin 

yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määrätään kutsusta yhtiökokoukseen. Osakkailla on 

lunastusoikeus osakkeisiin siirronsaajan tarjoamalla hinnalla 30 päivän kuluessa hallitukselle 

tehdystä siirtoilmoituksesta lukien.  Osakkeiden lunastushinta on maksettava heti 

lunastusilmoituksen yhteydessä. Jos useammat yhtiön osakkaat haluavat käyttää 

lunastusoikeutta, on lunastusoikeus siirrettäviin osakkeisiin heidän kesken ratkaistava 

arvalla. Merkintä lunastusehdosta on tehtävä osakekirjoihin. 

 

7§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu osakasten keskuudestaan valitsemat kuusi (6) varsinaista ja 

kaksi (2) varajäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi 

kerrallaan. Hallituksesta eroaa vuosittain kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen. Hallitus 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 

jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakaantuessa tasan 

ratkaisee puheenjohtajan edustama kanta. 

 

8§ Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimeltä 

mainituille henkilöille oikeuden kirjoittaa yhtiön toiminimen joko yksin tai yhdessä jonkun 

toisen toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun kanssa. 

 

9§ Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajan ja hänen 

varamiehensä tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

Tilintarkastajien toimikausi on kulumassa oleva tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

10§ Kutsu yhtiökokoukseen on annettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka on julkaistava 

ainakin yhdessä yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä vähintään kymmenen (10) 

päivää ja aikaisintaan kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. 

 

11§ Jokainen osakeluetteloon merkitty osake edustaa yhtiökokouksessa yhtä ääntä, kuitenkin 

niin, ettei kukaan osakas saa käyttää enempää kuin viittä (5) ääntä. 



 

 

 

12§ Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Kokouksessa on esitettävä: 

 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 

2. tilintarkastuskertomus 

 

Kokouksessa on päätettävä: 

 

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille 

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 

7. missä lehdessä kutsu yhtiökokouksesta on julkaistava 

8. talousarvion vahvistamisesta 

 

Kokouksessa on valittava: 

 

9. hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet 

10. tilintarkastajat ja heidän varamiehensä 

11. tehtävä ne päätökset ja valinnat, joita tarkoitetaan lukiolaissa 

 

13§ Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

 

14§ Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Yhtiö ei saa jakaa varoja osakkailleen 

osakeyhtiölain 13 luvun 1§:ssä säädetyillä tavoilla eikä myöskään millään muilla tavoilla.  

 

15§ Päätös yhtiön purkamisesta tai tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta älköön astuko 

voimaan, ellei päätöstä ole tehty kahdessa (2) toisiansa lähinnä, mutta vähintään (2) kahden 

kuukauden välein pidetyssä yhtiökokouksessa, minkä lisäksi päätöksen pätevyyteen 

vaaditaan molemmissa yhtiökokouksissa vähintäänkin kahdenkolmasosan (2/3) enemmistö 

annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 

 

16§ Jos päätös yhtiön purkamisesta on 15 §:ssä tarkoitetuilla tavalla tehty, yhtiön 

osakkeenomistajilla ei ole kuitenkaan oikeutta jakaa yhtiön omaisuutta keskenään, vaan 

tulee siitä, mitä omaisuudesta on jäänyt yli, sitten kun julkinen haaste on haettu ja yhtiön 

velat maksettu, muodostaa Ylitornion Yhteiskoulu –niminen rahasto, jonka tuotto on 

käytetty johonkin suomalaista kansalaissivistystä edistävään tarkoitukseen Ylitornion 

kunnassa. 


