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MUUTOSEHDOTUKSET VIIPURIN GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEEN  
 

    Muutosesitykset/lisäykset korostettu keltaisella  

    Poistoesitys punaisella fontilla. 

 
Ehdotus uudeksi 2§:n sisällöksi: 

 

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on golfkenttien rakentamiseksi ja yläpitämiseksi omistaa, hallita ja vuokrata maa-alueita, 

rakennuksia, koneita ja muita toimintaan liittyviä laitteita. Yhtiö voi hallitsemillaan alueilla harjoittaa ja 

ylläpitää golfin harrastustoimintaa myymällä tai vuokraamalla pelioikeuksia taikka järjestämällä 

golfkilpailuja tai muita liikuntatapahtumia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa hallitsemissaan tiloissa 

urheiluvälinemyyntiä, ravintolatoimintaa ja järjestää urheiluopetusta tai vuokraa vastaan luovuttaa nämä 

toiminnot ulkopuolisille. Yhtiö voi luovuttaa vuokraa vastaan golfkenttien ylläpidon ulkopuolisille. Yhtiö voi 

omistaa arvopapereita. 

 
Muutostarve ja perustelut: 
 
Yhtiöjärjestystä alkujaan kirjattaessa toimialasta on ilmeisesti epähuomiossa jäänyt pois jotain, koska varsinaiseen golftoimintaan, lajin 
harrastamiseen ja pelaamiseen liittyvää liiketoimintaa ei mainita lainkaan. Nyt on vain "maa-alueiden omistamista, vuokraamista, 
rakennusten ja koneiden vuokraamista ja hallitsemista" ja "lisäksi urheiluvälineiden myyntiä, ravintolatoimintaa .."jne. 
Voisihan toimiala olla edes lähellä sitä todellista? 

 
 
 
 
Ehdotus uudeksi 8 § sisällöksi: 

 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.  Hallituksen jäsenten 

toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain yksi kolmas osa (1/3) tai 

lähinnä yksi kolmasosa (1/3). Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka 

valitaan vuosittain. Hallituksen jäsenten erovuoroisuus vaalia ensiksi seuraavana kahtena (2) vuonna 

ratkaistaan arvalla. 

Hallituksen henkilömäärästä päättää vuosittain syysyhtiökokous. 

 
Muutostarve ja perustelut: 

 
Hallituksen jäsenten määrä 
Hallituksen jäsenmäärä  kahdeksan saattisi jatkossa aiheuttaa määränsä puolesta ongelmia, koska  ei voida tietää, mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. Jossakin vaiheessa saattaa tulla ongelmaksi etsiä halukkaita 8 henkilön hallitukseen. Yhtiön 
valmius toimintakykyyn tulisi varmistaa kaikissa tilanteissa ja sen vuoksi tulisi mahdollistaa hallituskokoonpano myös 
pienemmällä henkilömäärällä. 
 
Varapuheenjohtajan valinta  
Johtuu varmaan "painovirheestä" nykyisessä yhtiöjärjestyksen tekstissä, kun hallituksen varapuheenjohtajan varsinaisesta 
valinnasta ei ole mainittu mitään. Osakeyhtiölaki ei säätele ”varapuheenjohtajan” valintaa, joten virallisesti VG Oy:llä ei nyt 
voisi edes olla hallituksen varapuheenjohtajaa lainkaan, koska tämän "valitsijasta" ei ole olemassa määräystä. On 
olemassa vain yhtiöjärjestyksen teksti, että "varapuheenjohtaja valitaan vuosittain". Mutta mikä taho tämän valinnan 
tekee? Säädöksen painovirhe ehkä, mutta sekin tulisi korjata! 
 
Varsinainen jäsen / varajäsen? 
Osakeyhtiölain (6:8) mukaan, jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava ainakin yksi varajäsen. VG 
Oy:ssä voitaisiin oikeesti puhua vain "hallituksen jäsenistä". 
 

 
 
Ehdotus uudeksi 11§:n sisällöksi: 
 

11 § Tilintarkastajat 

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi 

valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. 

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 

 
Pykälästä poistettaisiin lause: 
Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. 
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Muutostarve ja perustelut: 
 
Vuoden 2016 alusta tuli voimaan uusi tilintarkastuslaki, missä eräät määritelmät ja lain määräykset muuttuivat suhteessa 
vanhaan vuodelta 2007 peräisin olevaan tilintarkastuslakiin. Uuden lain myötä tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta 
on siirtynyt laissa nimetylle ”tilintarkastusvalvonnalle”, joka nyt on Patentti- ja rekisterihallitus. Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnan ja paikallisten kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien oikeudet tilintarkastajien 
hyväksymisestä ovat lakanneet.  
 
Yhtiöjärjestyksen sanamuoto tilintarkastajista tulisi muuttaa mahdollisimman ”yleiselle tasolle”, koska laki muuttuessaan 
kuitenkin aina määrää sen, mitä pätevyyksiä tilintarkastajalta / varatilintarkastajalta edellytetään, ja minkä tasoinen 
tilintarkastus missäkin tapauksessa yhteisöllä tulee olla.  Kun nyt puhutaan käsitteestä ”tilintarkastaja”, se voi lain mukaan 
olla vain ja ainoastaan ”tilintarkastuvalvonnan” hyväksymä henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.  
 

 
 
 
Ehdotus uudeksi 13 § sisällöksi: 

 

13 § Kutsu yhtiökokoukseen 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään 

viikkoa ennen yhtiökokousta kirjeillä tai sähköpostilla, jotka lähetään  osakkeenomistajan osakerekisteriin 

ilmoittamiin osoitteisiin, tai paikkakunnalla säännöllisesti julkaistavassa sanomalehdessä. 

 

Muutostarve ja perustelut: 
 

Sähköisesti lähettävä kokouskutsu on ns. tätä päivää. Osakeyhtiölaissa (5:20) kutsutavasta on määrätty: ”Jokaiselle 

osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu, jollei 

yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” Laissa ei erikseen mainita sähköpostin mahdollisuudesta kutsussa, mutta 
”sähköinen” toiminta on laissa hyväksytty jopa esim. kokoukseen osallistumisen osalta (”tietoliikenneyhteyden tai muun 

teknisen apuvälineen avulla”). 
 
 
 
 
Ehdotus uudeksi 14 §:n sisällöksi: 

 

14 § Yhtiökokoukset 

- - - 

Yhtiön syysyhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä vuosittain 1.11. -31.12 välisenä aikana. 

 

Kokouksessa on: 

 

Päätettävä / valittava 

1 peliohjesäännön sisällöstä, 

2 vastikkeiden määrästä, 

3 pelioikeuksien ja junioripelioikeuksien määrästä ja vuokrasta, 

4 toimintasuunnitelman sisällöstä, 

5 hallituksen jäsenten määrästä 

6 hallituksen jäsenet seuraavalle tilikaudelle, 

7 tarvittaessa tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle, 

 

käsiteltävä 

8 muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Muutostarve ja perustelut:  
 

Edellä olevaan hallituksen jäsenten määrään liittyen yhtiöjärjestyksen kohtaa "syyskouksen asioista" tulee osin myös 
muuttaa eli uutena asiana lisätään ”päätettävä hallituksen jäsenten määrästä” ja sen mukaan muuttettaisiin myös 
asianumerointia ja väliotsikkoita. 

 
 
 
 
      jh 

  


