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1. HANKE TIIVIISTI

� Etelä-Savon vesialueiden osakaskuntatoiminnan kehittämishanke

� Metsähallituksen vetämä, koska Etelä-Savosta ei löytynyt toista 
toimijaa joka olisi pystynyt tämän luokan budjetin ”pyörittämään”.

� EU-osarahoitteinen (Maatalousrahasto, mavi.fi)

� Tavoite: järjestäytyneet vesialueet, hyvät toiminta- ja 
kalastusedellytykset sekä järkevästi hallinnoitavat kokonaisuudet

� Hanke avustaa ja rahoittaa osakaskuntien yhdistymisiä ja niissä 
muodostuvien uusien osakaskuntien toiminnan aloitusta (mm. 
nettisivut osakaskunnille, lupamyynnin sähköistäminen, 
osakaskuntakohtaiset khs:t, lupa-aluekartat, ym.)



1. HANKE TIIVIISTI

� Periaate: omistajat päättävät, hanke toteuttaa päätöksiä! Valtio ei 
ohjaa hanketta, hankkeella on oma ohjausryhmänsä ja sillä 
toimintasuunnitelmansa, joka on yhteistyössä eri tahojen kanssa 
laadittu.

� Osakaskunnille viestitään oikeaa tietoa lukuisien kanavien kautta 
(suunnittelu- ja keskustelutilaisuudet, lehtijutut, postitus, kokoukset, 
suorat yhteydenotot, internet)

� Kunkin osahankealueen suunnittelutilaisuuksissa pyritään luomaan 
yhteinen näkemys millaista yhdistymistä voitaisiin lähteä 
tavoittelemaan



2. TAVOITTEET

� Tavoitteethan oli – toimivat ja yhtenäiset vesialueet. Eli siis mitä?

1. Alueelleen sopivan kokoiset osakaskunnat (sopiva = vahva omistajien tuki asialle)

2. Sopiva koko on myös tapaus- ja alueriippuvaista, noin 3 000 – 20 000 ha 
osakaskunnat nyt ja tulevaisuudessa hyviä yksiköitä! ���� tulot hehtaariperusteisia ���� iso alue, 
isommat tulot ���� vahvempi talous, paremmat toimintaedellytykset ���� iso alue myös riittävän mielenkiintoinen, 
jotta hallintoon saa väkeä!

3. Eheä vesialuekokonaisuus, esim. kokonainen järvi � järkiperäinen hoidettava

4. Mitä vähemmän veteen piirrettyä viivaa, sitä parempi � ”rajakonfliktit…”

5. Kaikki osakaskunnan vesialueet huomioidaan – on koko osakaskunnan etu, että 
kaikki sen alueet toimivat! (esim. iso osakaskunta jolla paljon myös pienvesiä; 
lampia, puroja, jokia, ym.) 



2. TAVOITTEET

� Tavoitteena myös hyvät kalastusedellytykset – mietitäänpä mitä hyvä 
kalastusedellytys tarkoittaa osakkaan näkökulmasta:

1. Pääsee kalaan
2. Saa lupia
3. Tietoa missä ja millä saa kalastaa
4. Tiedot ovat ajantasaista
5. Kalastettavaa vettä on riittävästi
6. On jotakin kalastettavaa
7. Kalastusalue on moninainen
8. Kalavettä hoidetaan
9. Askarruttaviin kysymyksiin löytyy yhteystiedot



3. HANKE + TAVOITTEET = TULOKSIA

� Keski-Puulan osakaskunta, 19 000 ha - valmis

� Kyyveden osakaskunta, 15 000 ha - valmis

� Pohjoisen Haukiveden osakaskunta (ehkä yli 10 000 ha) – melkein valmis…

� Synsiöjärven osakaskunta ~3 000 ha – valmis huhtikuussa

� Pohjois-Puulan osakaskunta ~9 000 ha – työn alla, valmis 2018

� Louhiveden osakaskunta 4 000 – 5 000 ha – työn alla, valmis 2018

� Sysmäjärven osakaskunta ~3 000 ha – työn alla, valmis 2018

� Ym. ”sivuprojekteja” joita hanke avittaa (Maavesi, Paljavesi, Naakkima, jne.)

OSAKASKUNTIEN YHDISTÄMISET EDISTÄVÄT TAVOITTEITA!OSAKASKUNTIEN YHDISTÄMISET EDISTÄVÄT TAVOITTEITA!



ESIMERKKINÄ KYYVESI

� Iso järvi Kangasniemen 
ja Mikkelin alueella

� 25 osakaskuntaa + 4 
yksityistä vesialuetta

� Muutama jo yhdistynyt 
isompi, runsaasti pieniä 
järjestäytymättömiä

� ”Välitilan” osakaskuntia, 
hallinto viimeisellä 
liekillä.

� Muutamia jo aktiivisen 
toiminnan lopettaneita 
osakaskuntia

LÄHTÖTILANNE:LÄHTÖTILANNE:



ESIMERKKINÄ KYYVESI

� Lähes koko järvi yhtä 
osakaskuntaa

� Pääaltaalta kaksi 
osakaskuntaa jäi yhdistymisen 
ulkopuolelle

� Yksityiset vesialueet eivät 
lähteneet yhdistymiseen

� Eheydessään poikkeuksellinen 
Suomessa

� ~ 8 000 osakasta, ~ 5 400 
osakastilaa

� Laaja hoitokunta (14 hlö), 
valinnoissa huomioitu 
alueellisuus

� www.kyyvedenosakaskunta.fi

TULOS:TULOS:



SuunnitteluvaiheSuunnitteluvaihe

�Keskustelu- ja 
suunnittelutilaisuuksia, 
luodaan yhteinen 
suunnitelma 
kokonaisuudelle

�Osakaskuntien ja 
omistajatahojen kanssa 
neuvonpitoa

� Mahdollisimman paljon 
tiedottamista asiasta! 
Tiedottaminen on 
haastavaa! Liian usein 
tietoa ei saa perille…

KokousvaiheKokousvaihe

�Osakaskunnat kokoustavat

�Tehdään päätökset

� Lähdetään hakemaan 
kiinteistötoimitusta uudelle 
yhteiselle alueelle

� Suunnitellaan uuden 
osakaskunnan toimintaa, 
kaikkien yhdistyvien ok:ien
työryhmäkokouksia � mm. 
sääntöluonnos

�Rahoitetaan uudelle 
osakaskunnalla palveluita ja 
aineistoa

KiinteistötoimitusKiinteistötoimitus

�Maanmittauslaitoksen 
järjestämä 
kiinteistötoimituskokous

�Osakaskunnan 
järjestäytymiskokous

�Uuden osakaskunnan alku

�Kiinteistötoimituksen lasku 
uudelle osakaskunnalle n. 6kk 
sisään järjestäytymisestä

�Hyvin toiminnan aloitusta 
esivalmistellut osakaskunta 
saa luvanmyynnin nopeasti ja 
tehokkaasti käyntiin!

HANKEAVUSTEINEN YHDISTYMISPROSESSI TIIVIISTI:

4. YHDISTÄMISPROSESSI



5. €URO - KUSTANNUKSET

� Yhdistyvät osakaskunnat kasaavat rahaston 
kiinteistötoimitusmaksuun

� Jos varataan 2€/ha oman vesialueen osalta (100 ha osakaskunta, 200 
€ varaus yhdistymiskuluihin), se riittää varmasti kattamaan 
kiinteistötoimituskulut

� Usein toteutunut kulu lähellä 1€/ha, joskus allekin – ongelmana, kun 
etukäteen ei suoraan tiedä kustannusta…

� Kustannus riippuu mm. maanmittarin työmäärästä ja laadusta (mm. 
tarvitaanko kenttätöitä), osakkaiden lukumäärästä ja 
yhdistymispäätösten ”siisteydestä” (tarkoittaen, osaliitokset ja 
uusien rajapyykkien tarve)



5. €URO – YLIJÄÄMÄVARALLISUUS…

� Yhdistyvät osakaskunnat luonnollisesti kukin päättävät mitä tekevät 
omalle varallisuudelleen

� Yhdistymisessä yksikkö lakkaa, eli pankkitilit ym. myös lopetettava!

� Useimmiten kuitenkin varojen siirto uudelle osakaskunnalle on se järkevin 
ratkaisu – kyseessä ei ole luovutus! Omistajia sitä ollaan uudessakin 
osakaskunnassa… Pienistä virroista tulee joki.

� Laajemmassa yhteisessä alueessa rahankäyttö tehostuu ja järkeistyy – mm. 
istutusten suunnitelmallisuus, kun yksi osakaskunta päättää niistä.

� Ja kiinteistötoimituspottia kannattaa paisuttaa. Mukaan yhdistymisiin 
kannattaa ottaa myös mukaan pieniä järjestäytymättömiä osakaskuntia, 
yksityisiä alueita, ym. alueita joilla ei ole lainkaan varallisuutta!



5. €URO – HIDASTE VAAN EI ESTE

� Yhdistymiset eivät jää rahasta kiinni! Tukeakin voi saada.

� Jos osakaskunnat pystyvät hankkeen avustamana tai omatoimisesti 
hoitamaan kokousvaiheen, toimituksen kokonaishinta pysyy 1 € / ha 
tietämissä, ehdoton maksimi 2 € / ha.

� HUOM! Toimituksen lasku tulee uudelle osakaskunnalle jopa puolen 
vuoden viiveellä.

� Laskun maksuajasta, osittamisesta, ym. kannattaa neuvotella!

Jos yhdistymisiä lähdetään toteuttamaan, kannattaa kerralla yhdistyä 
riittävän laajasti! Esim. järvi kerralla kuntoon, jokainen erillinen 

toimitus kuitenkin maksaa, ja se raha on pois vedestä…



� Maa-alueet
� Vesijätöt
� Metsästys
� Venevalkamat
� Osakaskunnan omaisuus
� Velat
� Vuokrasopimukset
� Osakaskunnan mahdolliset erityisoikeudet
� Pankkitilit
� Y-tunnus
� Verot ja verotus
� Ym. Ym. Ym. 

EI OLE OLEMASSA KAHTA 
SAMANLAISTA 
OSAKASKUNTAA… 
TARKASTELTAVAT ASIAT 
VAIHTELEVAT 
OSAKASKUNTAKOHTAISESTI

6. POHDITTAVAA -LISTA



7. YHDISTYMISEN HYÖTYJÄ TIIVIISTI

� Käytön ja hoidon suunnitelmallisuus paranee

� Kalastusedellytykset paranevat

� Tulot kasvavat

� Tulot käytetään järkevästi

� Hanketoiminta mahdollista

� Iso toimiva osakaskunta voi olla alueelleen tärkeä yhteistyökumppani

� Turhat kiinteistörajoista aiheutuvat kiistat katoavat...
� Hallintoon riittää väkeä ja alue pysyy järjestäytyneenä
� Veden arvo käyttöarvoa � eli, omistamisen arvo korkeampi kun veden 

käytettävyys on parempi! Jopa kiinteistön kiinnostavuuteen/arvoon liittyvä 
seikka…



8. YHDISTYMISEN HAITAT?

Onko niitä?

� On, jos ei suunnitella yhdistymistä hyvin ���� vahva omistajien tuki yhdistymiselle

� Toteutetaan yhdistyminen riittävän laajana; moninaiset ja riittävän isot alueet. Jos 
yhdistetään vain 1-4 osakaskuntaa pienellä alalla, eihän silloin yhdistymisen myötä 
juuri mikään muutu!

� Huomioidaan kaikki yhdistyvät alueet järjestäen toiminta omistajien tahdon mukaan, 
järkiperäisesti! Ja muistetaan sekä kunnioitetaan osakkaiden yhdenvertaisuutta.

Tuleeko muuta mieleen?

Haittoja on hirveän vähän, jos lainkaan...


