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Tässä esityksessä…

• Toimiminen järjestäytymättömänä
• järjestäytynyt osakaskunta
• edustajisto
• toimitsija
• harvennetut tilikaudet ja kokoukset
• tehtäviensiirtosopimukset
• yhdistyminen ja alueen liitäminen



Järkeistäminen

• Osakaskunnan hallintoa voidaan yleensä
järkeistää joko rakenteita keventämällä, 
yhteistyötä lisäämällä tai osakaskuntia 
yhdistämällä.

• Laaditaan sellaiset säännöt jotka  
vastaavat toimintaa



Järjestäytymätön osakaskunta

• Osakaskunta voi toimia myös ns. 
järjestäytymättömänä osakaskuntana, ilman 
vahvistettuja sääntöjä. 

• Myös järjestäytymätön osakaskunta on 
oikeustoimikelpoinen ja voi saada nimiinsä
oikeuksia ja tehdä sitoumuksia. 

• Osakaskunta on olemassa suoraan lain nojalla, 
joko järjestäytymättömänä tai järjestäytyneenä. 



Järjestäytymätön osakaskunta

• ongelmana tilinpidon ja rahaliikenteen 
järjestäminen niin, että osakkaan oikeudet 
tulevat riittävästi turvatuiksi. 

• Järjestäytymättömän yhteisön lukuun ei 
saada edes pankkitiliä avatuksi. 

• ei siis sovellu yhteisöille joilla on 
säännöllisiä vuotuisia tuloja ja menoja, 



Järjestäytymätön osakaskunta
• Osakkaat voivat noudattamatta 

yhteisaluelaissa säädettyjä
kokouskutsumenettelyjä tai muita 
yhteisaluelain menettelysäännöksiä, päättää
osakaskuntaa koskevista asioista, jos kaikki 
osakkaat ovat päätöksestä yksimielisiä. 

• Järjestäytymättömän osakaskunnan 
kokouksen kutsuu koolle joku osakkaista, 
joka  huolehtii myös muista kokouksen 
järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. 



Järjestäytymätön osakaskunta
• Jos osakas ei itse halua huolehtia järjestäytymättömän 

osakaskunnan koolle kutsumisesta, hän voi pyytää
maanmittaustoimistoa määräämään toimiston 
palveluksessa olevan virkamiehenhuolehtimaan 
kokouksen koolle kutsumisesta ja järjestämisestä
osakkaan ilmoittamalla tavalla.

• järjestäytymättömän osakaskunnan on tarpeellista 
valtuuttaa yksi tai useampi osakas tai muu henkilö
osakaskunnan edustajana vastaanottamaan ja 
saattamaan osakaskunnan käsiteltäviksi haasteet ja 
muut ilmoitukset ja tiedonannot. 



Osakaskunnan järjestäytyminen
• Järjestäytymätön osakaskunta voi 

halutessaan järjestäytyä. 
• kutsutaan koolle osakaskunnan kokous, jossa 

määräenemmistöpäätöksellä (päätöstä tulee 
kannattaa vähintään kaksi kolmannesta 
äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä
äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes 
äänestäneistä osakkaista) hyväksytään 
osakaskunnalle säännöt, joiden tulee täyttää
yhteisaluelain asettamat vaatimukset. 



Osakaskunnan järjestäytyminen
• Osakaskunnan säännöistä on lähetettävä

maanmittaustoimistolle ja työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle ote, josta ilmenevät 
osakaskunnan nimi ja kotipaikka, 
osakaskunnalle kuuluva yhteinen alue sekä
hoitokunnan kokoonpano ja toimiaika. 

• Maanmittaustoimistolle ja AVI:lle on 
lähetettävä tiedot hoitokunnan 
puheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen 
varamiehestään ja heidän osoitteistaan



Edustajisto ja toimitsija
• säännöissä voidaan määrätä, että

osakaskunnan päätösvaltaa käyttää
osakaskunnan kokouksen sijaan osakkaiden 
valitsema edustajisto. Säännöissä on 
määrättävä edustajien ja heidän 
varamiehensä lukumäärä ja toimiaika sekä
miten heidät määrätään. 

• Edustajiston kokouksessa edustaja käyttää
äänivaltaa edustamiensa osakkaiden 
yhteenlasketun ääni- ja pääluvun mukaan. 



Edustajisto ja toimitsija
• Edustajiston kokouksessa edustaja käyttää

äänivaltaa edustamiensa osakkaiden 
yhteenlasketun ääni- ja pääluvun mukaan.

• muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä
osakaskunnan kokouksesta ja sen päätöksistä
on säädetty. 

• kannattaa harkinta niissä osakaskunnissa, 
joiden osakasmäärä on hyvin suuri. 



Toimitsija

• säännöissä voidaan määrätä, että
osakaskunnalla hoitokunnan sijasta tai sen 
lisäksi on yksi tai useampi toimitsija. 

• Pienissä osakaskunnissa on paikoin siirrytty 
tähän järjestelmään. Toimitsijalla tulee olla 
varamies. 

• Jos osakaskunnalla on useampi toimitsija, 
heidän välisestään työnjaosta on määrättävä
osakaskunnan säännöissä



toimitsija

• toimitsijan tehtävät samat kuin hoitokunnan
• hänen eroamisestaan ja erottamisestaan on 

voimassa, mitä hoitokunnasta on määrätty. 
• Mikäli osakaskunnalla on toimitsija hoitokunnan 

ohella, on toimitsijan tehtävät syytä määritellä
säännöissä. 

• Tehtävät voivat koskea lähinnä juoksevan 
hallinnon hoitoa, eivätkä tehtävät voi olla 
hoitokunnan tehtäviä laajemmat.



Toimitsija

• Useiden pienten osakaskuntien toimitsijan 
tehtävät on käytännössä mahdollista 
keskittää yhdelle ja samalle henkilölle. 

• voidaan esimerkiksi yhden järven osalta  
varmentaa yhdenmukaiset hoitotoimet ja 
kalastusmääräykset.



Harvennetut tilikaudet ja kokoukset
• osakaskunnan tilikausi  voi yhteisaluelain 18 

§:n, kohta 7 mukaan olla enintään 4 vuotta.
• on mahdollista määrittää säännöissään  

sääntömääräisten kokousten pitoajat 
vastaavasti pidettäviksi. 



Harvennetut tilikaudet ja 
kokoukset

• monessa tapauksessa  kokousten 
pitäminen esim. joka toinen vuosi olisi 
hyvä tapa toimia.  

• Verottajajaa varten voidaan laatia 
kalenterivuotuiset välitilinpäätökset.



Kalastusoikeuden vuokraaminen
• Toimintaa voidaan koota vesialueella keskitetysti 

yhdelle yhteisölle. 
• Sopimusoikeus antaa varsin vapaat kädet laatia 

tarpeellisia sopimusehtoja. 
• Oikeus yhteisen kalaveden käyttöön voidaan 

järjestää osakaskunnan päätöksellä antamalla se 
vuokralle. 

• Vuokraus voi koskea kalaveden koko 
kalastusoikeutta tai osaa siitä, tiettyä lohkoa tai 
pyyntipaikkaa, määrätyn pyydyksen 
käyttöoikeutta tai tietyn kalalajin, ravun tai 
nahkiaisen pyyntioikeutta 



Kalastusoikeuden vuokraaminen
• Kun vuokrataan, tulee kalastus järjestää

järkiperäisesti ottaen huomioon 
kalataloudelliset näkökohdat ja erityisesti 
ammattimaisen kalastuksen tarpeet (KalL 16 
§)

• vuokraajana voi olla ammattikalastaja tai 
kalastajainseura, muu yksityinen henkilö tai 
niiden muodostama yhdistys, yhteisö ja 
yritys sekä toinen osakaskunta.



Kalastusoikeuden 
vuokraaminen

• Osakaskunnan päätöksellä tehty 
kalastusoikeuden vuokraus rajoittaa 
vastaavasti sekä osakkaan että osakkaalta 
saadun kalastusoikeuden nojalla kalastusta 
harjoittavan oikeuksia. 



Tehtäviensiirtosopimukset

• Kalastuslain 64 §:n mukaan 
kalastuskunnan/osakaskunnan kokous 
voi päättää että sille kuuluvat tehtävät,  
jotka koskevat kalakannan hoitoa ja 
kalastuksen järjestämistä siirretään 
kalastusalueelle.

• siirtosopimuksia on tehty varsinkin 
suurempien järvien kohdalla, kun on 
haluttu luoda laajoja yhtenäislupa-
alueita. 



Tehtäviensiirtosopimukset

• Kokemukset näistä tehtävänsiirroista ovat 
olleet hyviä

• Joissain tapauksissa tehtävien siirto on 
laajennettu koskemaan lähes kaikkia 
osakaskunnan tehtäviä.

• osakaskuntien välinen yhteistyö , 
verkostoituminen ja yhteistyökohteiden 
tunnistaminen voisi olla laajempa.



yhdistyminen ja alueen liittäminen 
• Osakaskunnat voivat yhdistyä. 
• kukin yhdistyvä osakaskunta päättää asiasta 

kokouksessaan yhteisaluelain mukaisesti . 
• Päätöksen nojalla voidaan laatia keskinäinen 

sopimus alueiden yhdistämisestä.
• yhdistyvien osakaskuntien tulee ottaa yhteyttä

maanmittaustoimistoon, joka suorittaa 
kiinteistötoimituksen, jossa uusi yhteinen alue 
perustetaan, ja jossa uuden yhteisen alueen 
osakaskiinteistöt ja osakaskiinteistöjen 
osuuksien suuruudet määritellään



yhdistyminen ja alueen liittäminen 
• Kun uusi yhteinen alue tämän seurauksena on 

syntynyt, voi uuden yhteisen alueen osakaskunta 
järjestäytyä ja hyväksyä itselleen säännöt. 

• yhteiseen alueeseen voidaan liittää toiseen 
kiinteistöön kuuluva alue antamalla tälle 
kiinteistölle aluetta vastaava osuus yhteiseen 
alueeseen, jos kiinteistön omistaja ja yhteisen 
alueen osakaskunta siitä sopivat. 

• Alueen liittäminen yhteiseen alueeseen tapahtuu 
tässäkin tapauksessa kiinteistötoimituksessa. 



Yhdistyminen ja alueen liittäminen 

• Edellä mainituissa kiinteistötoimituksissa 
liitettävä alue ja yhteiset alueet arvioidaan 
osuuksien määrittämistä varten, ja kunkin 
kiinteistön osuus muodostettuun yhteiseen 
alueeseen määrätään sellaiseksi, että se 
vastaa arvoltaan kiinteistöön kuuluneen 
alueen tai kiinteistölle aikaisemmin kuuluneen 
yhteisalueosuuden arvoa. 

• Alue, jonka osakaskunta on hankkinut 
omistukseensa, voidaan myös liittää
yhteiseen alueeseen kiinteistötoimituksessa. 



Yhdistämisen etuja
• Osakkaiden kalastusoikeus laajenee koko 

yhdistettävälle alueelle
• kalaveden käytön ja hoidon suunnittelu 

helpottuu,
• kunnostusten suunnittelu ja toteuttaminen 

yksinkertaistuvat
• hallinto kevenee ja syntyy vahvempia 

yksiköitä, samalla hallintokulut pienenevät
• aiemmin toimimattomat pienet yksiköt 

saadaan suunnitelmallisen toiminnan piiriin



Miten toimitaan?

• yhteys maanmittaustoimistoon; tarkistetaan 
onko vahvistetut osakasluettelot. Puuttuvat 
luettelot laaditaan ja vahvistetaan erillisessä
kiinteistönmääritystoimituksessa – ennen 
yhdistämishakemuksen jättämistä. Samalla 
selvitetään mahdolliset epäselvät saaret, 
vesialueet, vesijätöt

• Toimituksen hakijoina ovat osakaskunnat ja 
perustuu osakaskuntien tekemään 
sopimukseen alueiden yhdistämisestä.



Miten toimitaan?
• Sopimuksessa mainittava:
• sopijaosapuolet, yhdistettävät vesialueet, ( rekkari) vesialueiden 

arviointitapa ( voidaan sopia tehtäväksi suoraan pinta-alojen 
suhteessa tai se tehdään maanmittaustoimituksessa)

• uuden osakaskunnan nimi ja sen varainhoito (pankkitili) sekä
• kiinteistötoimituksen hausta ja kustannusten suorittamisesta 

tehdyt sopimukset.
• Maanmittaustoimistossa sopimusmalleja ja hakemuslomake
• kiinteistötoimituksen maksu määräytyy toimitukseen käytetyn 

ajan perusteella. Pyytäkää arvio kustannuksista.



Uutinen 16.11.2012 Ely: Osakaskunnat yhteen, jotta 
vesiensuojelu onnistuu

• Etelä-Savon ely-keskus kannustaa Mikkelin alapuolisen Saimaan 
vesialueen osakaskuntia yhdistymään. Vesialueen tilan parantamiseksi on 
suunnitteilla laajamittainen vesiensuojeluhanke.

• Ely-keskuksen mukaan hankkeeseen liittyy olennaisesti vesialueen 
osakaskuntien yhdistäminen, koska suojelutoimien toteuttamiseen tarvitaan 
usein vesialueen omistajien lupa. Nykyisin vesien omistus on 
pirstaloitunutta, mikä hankaloittaa käytännön työtä.

• Osakaskunnille järjestetään tiedotus- ja keskustelu tilaisuus asiasta 
…..Mikkelissä. Tilaisuudessa kalastusalueen isännöitsijä kertoo 
kalastusalueen nykytilanteesta ja käynnistyvistä hankkeista, Etelä-Savon 
maanmittaustoimisto osakaskuntien yhdistämismahdollisuuksista ja Etelä-
Savon ely-keskus vesienhoidon toteuttamista Mikkelin alapuolisella 
Saimaalla



Uusia ihmisiä toimintaan

• Uusia toimijoita vaikkapa valitsemalla 
hoitokuntaan ( tai varamiehiksi)ei-
osakkaita

• mahdollistamalla ulkopaikkakuntalaisten 
osakkaiden osallistumisen


