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Tässä esityksessä

Kalastusalueesta kalatalousalueeksi

• Mikä muuttuu kalastusaluetasolla?

Käytännön toimet osakaskunnille

• Laput ojoon kalatalousalueen ensimmäiseen kokoukseen.

Osakaskunnat toimiviksi

• Järjestäytyminen tai järjestäytymättä toimiminen

• Osakaskuntien yhdistäminen kannattaa!

• Tehtävien siirto kalastusalueelle





Kalastusalue /  Kalatalousalue
VANHA LAKI (voimaan 

1.1.1983)
Kalastusalueen tulee yhden tai 
useamman kunnan alueella 
muodostaa sellainen 
kalataloudellisesti yhtenäinen alue, 
jonka kalastusoloja järjestettäessä on 
asianmukaista soveltaa yhtenäisiä 
toimenpiteitä (68§)

UUSI LAKI (voimaan 1.1.2016)
Vesialueet jaetaan niiden 
omistussuhteista sekä hallinnollisista 
rajoista riippumatta 
kalatalousalueisiin. Kalatalousalue 
muodostuu kalataloudellisesti riittävän 
suuresta yhtenäisestä alueesta. 
Kalatalousalueeseen kuuluvaa aluetta 
määritettäessä on erityisesti 
huomioitava vaelluskalojen elinkierto, 
kalastuksen tarkoituksenmukainen 
järjestäminen, valuma-aluejako sekä 
vesialueiden jako vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä 
annetussa laissa (1299/2004)
tarkoitettuihin vesienhoitoalueisiin 
sekä merenhoitoalueeseen (22§)
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299


2018 - Siirtymävuosi

- Kalastusalueiden varat siirretään uudelle 
kalatalousalueelle v.2019 aikana.

-Kalastusalueet hoitavat v.2018 loppuun asti seuraavia 
tehtäviä:

• Kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvän tiedottamisen

• Kalastuksenvalvonnan järjestämisen

• Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden 
seurantatietojen keräämisen

• Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jaon vesialueen 
omistajille

• Muut ELY-keskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat 
tehtävät.



Uutta kohti! 2019 ja eteenpäin:

Kalatalousalueiden ensimmäiset kokoukset kutsutaan 
kokoon alkuvuodesta 2019

• Yleiskokouksessa omistajilla porrastettu äänivalta ja 
ympäristöjärjestöillä puheoikeus

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat valmiiksi 2020

Aloite kalastuksen säätelytoimenpiteisiin KHS:n kautta 
ELY:lle

• KHS:n tärkeitä osia lisäksi kaupallisen kalastuksen alueiden 
määrittely, kalastuksenvalvonnan suunnitelma ja vaelluskalakantojen 
elinkierron turvaaminen.





Valtuudet kalastusalueiden yleistä kokousta 
varten.

Näin varmistat osallistumisoikeuden:

• Osakaskunta

• Kalastuskunta, hoitoyhtymä, yhdistys tai muu 
yhteenliittymä, joka toimii kahden tai useamman 
kiinteistörekisteriyksikön alueella. 

• Yksityisen vesialueen omistaja

Tässä osiossa:



• Kalastuslain mukaan kalatalousalueen 
yleiskokoukseen saa osallistua: 

• osakaskunta, jossa on vesialuetta 
vähintään 50 ha

• muut pinta-alaltaan vähintään 50 ha:n
kokoisten vesialueiden omistajat

• osakaskuntien tai muiden 
vesienomistajien yhteenliittymät, joiden 
hallinnoimien vesialueiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 
ha (joessa kuitenkin vähintään 30 ha)

• valtakunnalliset kalastusalan järjestöt 

• erityisperusteisten kalastusetuuksien 
haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa 
yhteen yhteiseen edustajaan. 

Valtuudet 
kalatalousalueen 

yleiskokousta 
varten



Äänioikeus on omistajatahojen osalta porrastettu vesialueen 
hehtaarimäärän mukaan. 

Jotta osallistumisoikeus ja äänioikeus voidaan todeta, on 
osallistujan pystyttävä osoittamaan, mitä 
kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä 
(kiinteistörekisterinumero /-numerot) hän edustaa, ja että 
hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä.

Yleiskokoukseen osallistumista varten tarvittavat asiakirjat 
on syytä laittaa järjestykseen ajoissa. Osakaskunnan osalta 
tämä tarkoittaa valtuuttamispäätöksen tekemistä 
vuosikokouksessa 2018! 



OSAKASKUNTA: Näin varmistat osallistumisoikeuden 

-Tarkista Maanmittauslaitokselta:  

Mitkä vesialueet kuuluvat osakaskuntaan

Mikä on kiinteistörekisteriyksikön vesialueiden pinta-ala. 

Kuuluvatko kaikki osakaskunnan vesialueet samaan kalatalousalueeseen? 

Osakaskunta on oikeutettu yhteen edustajaan kalatalousalueen yleiskokouksessa, jos sen 
vesialueiden pinta-ala saman kalatalousalueen sisällä on vähintään 50 hehtaaria. 

Osakaskunnan vuosikokouksessa tulee valita henkilö, joka edustaa osakaskuntaa kalatalousalueen 
yleiskokouksessa. 

Edustajalle annetaan allekirjoitettu ote pöytäkirjasta, josta ilmenee valtuuttamispäätös, sen 
kalatalousalueen nimi, johon yleiskokoukseen edustaja osallistuu, sekä osakaskunnan nimi ja 
kiinteistörekisterinumero. Kiinteistörekisterinumero on välttämätön, jotta osakaskunnan äänioikeus 
kalatalousalueen yleiskokouksessa voidaan todeta.



KALASTUSKUNTA, HOITOYHTYMÄ, YHDISTYS TAI MUU 

YHTEENLIITTYMÄ, joka toimii kahden tai useamman 

kiinteistörekisteriyksikön alueella:

Tarkista, että jokaisesta kiinteistörekisteriyksiköstä löytyy valtuutus 
yhteenliittymälle. 

Valtuutus voi olla myös yhdistyksen perustamisasiakirjan tai vesialueen 
vuokrasopimuksen muodossa, jos näistä ilmenee yhteenliittymän 
oikeus edustaa kyseistä kiinteistörekisteriyksikköä (yhteistä aluetta). 

Jos valtuuttamisasiakirjoja ei löydy, kutsu koolle 
kiinteistörekisteriyksiköiden omistajat asiakirjojen allekirjoittamista 
varten. 



YKSITYISEN VESIALUEEN OMISTAJA:

Jos omistat yhteensä vähintään 50 hehtaaria vesialuetta 
saman kalatalousalueen sisällä, olet oikeutettu 
osallistumaan kalatalousalueen yleiskokoukseen. 

Jos vesialueesi on pienempi kuin 50 hehtaaria:

• Harkitse yhteisen kokousedustajan valitsemista yhden tai useamman 
muun vesienomistajan kanssa. Muista, että vesialueen 
kiinteistörekisterinumero on oltava tiedossa, jotta äänioikeutesi 
kalatalousalueen yleiskokouksessa voidaan todeta.





Ote kalastuslaista:

”Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden 
haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. 

Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus 
yleiskokouksessa yhteen yhteiseen edustajaan.”

→ Mitä ”Kalastusoikeuden haltija” tarkoittaa?



Näin laki määrittelee kalastusoikeuden haltijan:

• a) yhteisen vesialueen osakaskunta;

• b) osakaskuntaan kuulumatonta vesialueen omistaja;

• c) kiinteistön omistaja, jos kiinteistölle kuuluu 21 kohdassa 

tarkoitettuja erityisperusteisia kalastusetuuksia;

• d) kalastusrasitteeseen tai muuhun oikeusperusteeseen 

perustuen kalastusoikeutta hallinnoivaa luonnollinen tai 

oikeushenkilö; tai

• e) kalastusoikeutta omistajaa kuulematta siirrettävissä olevaan 

vuokrasopimukseen perustuen hallinnoiva luonnollinen tai 

oikeushenkilö;



..eli suomeksi:

• tarkoitetaan lähinnä sellaisia kalastusoikeuden haltijoita, jotka 

melkein oikeuden vahvuuden puolesta rinnastuvat omistajaan. 

eli ei mikä tahansa luvan haltija tai vuokralainen. 

• Määritelmän d) kohta on aika harvinainen ilmiö, näitä rasitteita 

ei enää nykypäivänä pysty perustamaan, eli täytyy olla jostain 

vanhasta erityisoikeudesta kyse.

• e) kohta tarkoittaakin lähinnä kirjaamiskelposia

vuokrasopimuksia. 





Osakaskuntien järjestäytyminen
Alueiden yhdistäminen

Tehtävien siirto kalastusalueelle



Osakaskuntien järjestäytyminen



Tavoitteena järkevä toiminta

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

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

→ laaditaan sellaiset pelisäännöt, jotka 
vastaavat toimintaa.



Järjestäytymätön osakaskunta

Järjestäytymätön osakaskunta 
toimii ilman vahvistettuja 

sääntöjä.  Tällöin on tarpeen 
valtuuttaa yksi puuhamies 

hoitamaan käytännön asiat.

Osakkaat voivat noudattamatta 
yhteisaluelaissa säädettyjä 

kokouskutsumenettelyjä päättää 
osakaskuntaa koskevista asioista, 

jos kaikki osakkaat ovat 
päätöksestä yksimielisiä. 

Kokouksen kutsuu koolle joku 
osakkaista, joka huolehtii myös 

muista kokouksen järjestämiseen 
liittyvistä tehtävistä. Voi myös 

pyytää Maanmittaustoimistolta 
virkamiehen huolehtimaan 

kokousjärjestelyistä.

Järjestäytymätön osakaskunta on 
oikeustoimikelpoinen ja voi saada 

nimiinsä oikeuksia ja tehdä 
sitoumuksia.

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.



Järjestäytyminen, näin se käy:

Kutsutaan koolle osakaskunnan 
kokous, hyväksytään 

osakaskunnalle säännöt, jotka 
täyttävät yhteisaluelain asettamat 

vaatimukset. 

Päätöstä tulee kannattaa väh. 2/3 
äänestykseen osaa ottaneiden 
yhteisestä äänimäärästä ja väh. 
1/3 äänestäneistä osakkaista.

Säännöistä on lähetettävä 
maanmittaustoimistolle ja ELY-
keskukselle ote, josta ilmenevät 
osakaskunnan nimi ja kotipaikka, 
osakaskunnalle kuuluva yhteinen 

alue sekä hoitokunnan 
kokoonpano ja toimiaika. 

Maanmittaustoimistolle ja AVI:lle
on lähetettävä hoitokunnan 

puheenjohtajan tai toimitsijan ja 
hänen varamiehestään 

yhteystiedot.



Edustajisto sopii suurelle osakasmäärälle

Säännöissä voidaan määrätä, että 
osakaskunnan päätösvaltaa käyttää 

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.

Muutoin soveltuvin osin voimassa, 
mitä osakaskunnan kokouksesta ja 

sen päätöksistä on säädetty. 



Toimitsijamalli sopii pienille osakaskunnille

Säännöissä voidaan määrätä, että osakaskunnalla hoitokunnan sijasta 
tai sen lisäksi on yksi tai useampi toimitsija + varamies/miehet. 

Usean toimitsijan työnjaosta on määrättävä osakaskunnan säännöissä.

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

Useiden pienten osakaskuntien toimitsijan tehtävät on mahdollista 
keskittää yhdelle henkilölle ->  järven osalta yhdenmukaista hoitoa!



Osakaskuntien yhdistäminen



Eheä vesialue – Järkevä hoidettava, vähemmän 

rajakonflikteja

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

2.Sopiva koko on myös tapaus-ja alueriippuvaista, esim. järvi-
suomessa jopa 3 000 –20 000 ha osakaskuntia.

• Osakaskunnan tulot ovat hehtaariperusteisia -> iso alue, isommat tulot = 
vahvempi talous, paremmat toimintaedellytykset --> iso alue myös riittävän 
mielenkiintoinen, jotta hallintoon saa väkeä! 

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



Yhdistämisen tavoitteena ovat hyvät kalastuedellytykset

Etuja osakkaan kannalta:

• 1.Pääsee kalaan 

• 2.Saa lupia 

• 3.Tietoa missä ja millä saa kalastaa 

• 4.Tiedot ovat ajantasaisia 

• 5.Kalastettavaa vettä on riittävästi 

• 6.On jotakin kalastettavaa 

• 7.Kalastusalue on moninainen 

• 8.Kalavettä hoidetaan 

• 9.Askarruttaviin kysymyksiin löytyy yhteystiedot



Pohjatyö on tärkeää

Kalastusalueen isännöitsijä, puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet sekä osakaskunnan väki.  Hyvässä hengessä toisia 
kunnioittaen!

Jo yhdistämisneuvottelujen alkuvaiheessa on hyvä ottaa 
yhteyttä Maanmittauslaitokseen: 

-Yhdistettäviksi aiotuilla osakaskunnilla oltava vahvistetut 
osakasluettelot eli omistajat ovat tiedossa. 

-Onko osakaskunnilla omistukseltaan epäselviä alueita esim. 
jakamattomia vesijättöjä?



Yhdistäminen lyhyesti:

Pohjatyöt: 
tiedotus, 

tiedustelu, 
valmistelu

Jokainen 
osallistuva 

osakaskunta 
tekee 

kokouspäätöksen

Toimituksen 
hakeminen

(Maanmittaus)

Valitusaika!



Yhdistäminen vähän pitemmin:

Osakaskunnat päättävät yhdistämisestä 
kokouksissaan* ja tekevät asiaa koskevan 

yhdistymissopimuksen.

Osakaskunnat tekevät hakemuksen. 
Lomake löytyy Suomi.fi-palvelusta. 

Hakemus voi myös olla vapaamuotoinen.

Osakaskuntien osakkaat kutsutaan 
toimituskokoukseen, jossa voit tuoda 

esille oman näkemyksesi asioista.

Jos et pääse paikalle, voit esittää kantasi 
kirjallisesti etukäteen tai valtuuttaa 

edustajasi osallistumaan kokoukseen.

Muutosta toimituksessa tehtyihin 
päätöksiin voi hakea  valittamalla 
maaoikeuteen 30 päivän kuluessa 

toimituksen lopettamisesta.

Toimituksen jälkeen uuden yhteisen 
alueen osakaskunta 

pitää järjestäytymiskokouksen, jossa 
hyväksytään osakaskunnalle säännöt ja 

valitaan hoitokunta.

Osakaskunnan säännöt vahvistaa 
aluehallintovirasto.

Ilmoita osakaskunnan yhteystiedot 
Maanmittauslaitokselle.



Jenny Fredrikson
3.12.2009

KOKOUSKUTSU 14 päivää ennen kokousta

_____________ osakaskunnan kokous pidetään 7.10.2018 klo 18.00 
Kangasniemen kunnan-virastolla. Kokouksessa käsitellään 
osakaskunnan sääntöjen määräämät asiat sekä päätetään 
osakaskunnan vesialueen yhdistämisestä laajemmaksi 
kokonaisuudeksi ja kiinteistötoimituksen hakemisesta 
uuden yhteisen alueen muodostamiseksi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 14.10.-7.11.2018 välisen ajan 
kokouspaikassa

20.9.2018 Hoitokunta



Yhdistymispäätös

▪ Tehdään osakaskunnan kokouksessa

▪ Määräenemmistö: 2/3 äänistä ja 1/3 äänestäneistä osakkaista

▪ Pöytäkirjaan:

X § OSAKASKUNNAN VESIALUEEN YHDISTÄMINEN
Keskusteltiin osakaskunnan vesialueen yhdistämisestä 
[naapurialueen Y kanssa] laajemmaksi yhteiseksi alueeksi.

Kokous päätti yksimielisesti yhdistää osakaskunnan vesialueen 
_______________ alueelle muodostettavaan laajempaan yhteiseen 
alueeseen. 

Kokous hyväksyi yhdistämisperusteeksi osakaskunnan vesialueen 
yhdistämisen pinta-alojen mukaisessa suhteessa.
Päätettiin hakea Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitusta uuden 
yhteisen alueen muodostamiseksi.



Yhdistämisen hakeminen Maanmittarilta:

TARVITTAVAT LIITTEET:  Osakaskuntien kokousten pöytäkirjat, joista selviää 
yhdistymispäätös, ja yhdistymissopimus.

Täytä hakemuslomake Suomi.fi:ssä tai tee vapaamuotoinen hakemus. 

Selvitä hakemuksessa, mitä rekisteriyksikköjä toimitus koskee (merkitse 
kiinteistötunnukset). Jos täytät lomakkeen Suomi.fi-palvelussa, ruksaa kohta 
"Muu toimitus" ja selvennä, että kyse on yhteisten alueiden yhdistämisestä.

Ilmoita hakemuksessa allekirjoittajien yhteystiedot.

Lähetä hakemus liitteineen postitse tai sähköpostitse:  
toimitushakemukset@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset

PL 1005

33101Tampere



Melko yksinkertainen lomake!

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/hakemus_maanmittaustoimitus_extended.pdf


Yhdistymisen jälkeen

Järjestäytymiskokous

Hoitokunnan valinta

Tilin avaaminen tai entisen muutos

Yhdistyneiden osakaskuntien varojen käyttö

Hyväksytään osakaskunnalle säännöt



Mitä se sitten maksaa?

Osakaskuntien omatoimisesti pitämät kokoukset alentavat 
toimituskuluja. 

Kalatalouskeskukselta saa apua esim. 

• Kokouksien valmistelut ja alkupalaverit

• Tarvittavien taustatietojen hankkiminen Maanmittauslaitokselta mm. kartat 
alueista, kiinteistörekisteriotteet, kokousten koolle kutsujien yhteystiedot 
yms.

• Itse (yhdistymis- ja järjestäytymis)kokouksien kutsuminen, kokousten pito, 
pöytäkirjojen ja äänestysluetteloiden laatiminen, asiakirjojen kuuluttaminen 

• Sopimusten laatiminen ja toimituksen hakeminen

• Uusien sääntöjen laatiminen



Maanmittaustoimitus on tuntilaskutusperusteinen, hinta 
ollut noin 10 ok:ta yhdistettäessä 1700-2000 €. 

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

Hankkeistuksella vetoapua: Tällöin nyrkkisääntönä 1-2 
euroa per hehtaari?

Kun maanmittaustoimitus on pidetty, uusi osakaskunta 
järjestäytyy ja kuluja tulee vielä hieman:  

• Lehtikutsu ja muut kokouskulut, noin 100-150 €/ilmoitus 

• Sääntöjen vahvistaminen aluehallintovirastossa 120 €

• Tilienpitäjän ja avaa tarvittaessa pankkitilin, tilinhoitomaksut väh. 65 
€ ylöspäin riippuen pankista/vuosi.



Tuore tapaus tutuilta nurkilta.

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attac
hments/2018/03/Keikvesi%2C%20Uksj%C3%A4rvi%2C%20Pohjajoki.pdf

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attac
hments/2018/03/Etel%C3%A4joki.pdf

Keikvesi, Uksjärvi, 
jokialueet Pohjajoessa ja 

Eteläjoessa.

Uuden osakaskunnan 
vesialue käsittää kaikkien 

yhdistyvien 
osakaskuntien vesialueet 

yhteensä.

Yhdistetty vesialue tulee 
olemaan noin 224 

hehtaarin suuruinen. 
Osakkaan osuus laajenee 

koskemaan koko tätä 
vesialuetta.

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/Keikvesi, Uksj%C3%A4rvi, Pohjajoki.pdf
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/Etel%C3%A4joki.pdf


Kannattaa ajatella isosti! Jokainen erillinen toimitus maksaa.



Osakaskunnan tehtävien siirto 
kalastus/kalatalousalueelle



Tehtävien siirto kalastusalueelle

▪ Kalastuslain 64 §:n mukaan osakaskunnan kokous voi päättää, että 

sille kuuluvat tehtävät, jotka koskevat kalakannan hoitoa ja 

kalastuksen järjestämistä siirretään kalastusalueelle. 

▪ Siirtosopimuksia on tehty varsinkin suurempien järvien kohdalla, 

luotu laajoja yhtenäislupa-alueita. 

▪ Kokemukset näistä tehtävänsiirroista ovat olleet hyviä 

▪ Joissain tapauksissa tehtävien siirto on laajennettu koskemaan 

lähes kaikkia osakaskunnan tehtäviä.



Malliesimerkki: Säkylän Pyhäjärvi

Kaikki osakaskunnat ovat järjestäytyneitä 
osakaskuntia.

Kalaveden omistajat ovat luovuttaneet kalastusta ja 
kalaveden hoitoa koskevat päätökset kalastusalueelle 
selvittelysopimuksen mukaisesti.

-Sopimuksen tarkoituksena on kalataloudellisesti 
yhtenäisen kalastuslupa-alueen perustaminen, kala-
ja rapuvesien hoidon sekä kalastuksen ja ravustuksen 
järjestäminen, vesiensuojelutoimenpiteiden 
tehostaminen sekä kalastusalueeseen kuuluvien 
yksityisten ja yhteisöjen etujen ja oikeuksien 
valvominen.



Selvittelysopimuksen sisältö pääpiirteittäin

• Kalastus- ja ravustuslupien myynnistä ja markkinoinnista huolehtii 
kalastusalueen hallitus.

• Kalastus- ja ravustuslupien myynnistä sekä tähän sopimukseen 
perustuen kalastuksenhoitomaksuista maksettavista korvauksista 
vesialueen omistajille ja läänikohtaisesta viehekorttimaksusta kertyneet 
varat voi kalastusalue käyttää kalavedenhoitoon ja 
kalastusaluetoimintaan. Kalastuskuntien toiminnan ylläpitämiseen 
ohjattavista rahoista päätetään kalastusalueen kokouksessa 
vuosittain.

• Kalastusalue ottaa hoitaakseen kalastuksen ja ravustuksen 
järjestämisen sekä kala- ja rapukantojen hoitoon ja kalastuksen 
valvontaan liittyvät tehtävät tässä sopimuksessa mainitulla tavalla. 
Kalastuskunta pidättää kuitenkin itsellään oikeuden kalaveden 
vuokraukseen.



Selvittelysopimuksella ulkoistat

Selvittelysopimus = 
Kalastusalue sitoutuu 

antamaan 
osakaskunnalle palveluja 

sovitulla laajuudella. 

Oma taakka kevenee. 
Yhtenäisempää 

kalavesien hoitoa. 
Lupamyynti pois omista 

käsistä.

Kalastusalue vastaa 
kalaveden hoidosta, 

kalastuksen 
järjestämisestä, sekä 

valvonnan 
järjestämisestä. 

Vaikuttamaan pääset 
kalastusalueen 

kokouksessa. Äänioikeus 
on omistajatahojen 
osalta porrastettu 

vesialueen 
hehtaarimäärän mukaan 
(yhdistymisestä on etua 
tässäkin tapauksessa!)



Lupamyynti Säkylässä. 

http://www.sakylanpyhajarvi.fi/d/node/40

http://www.sakylanpyhajarvi.fi/d/node/40


johanna.mottonen@proagria.fi tero.ylikyla@proagria.fi

p. 0400 – 922 321 p. 0400 590 251

Maanmittauslaitos:
Toimitusinsinööri Lea Sukanen, puh. 040 531 8105, 
lea.sukanen@maanmittauslaitos.fi

Kalatalouden keskusliitto:
Lakimies Jenny Fredrikson

Jenny.fredrikson@ahven.net

Järjestöjohtaja Risto Vesa (osakaskuntatoiminta)

Risto.vesa@ahven.net



Koulutuksessa esiin tulleita kysymyksiä:

K: Merikarvian kalastusalueella toimii useita kalastusseuroja osakaskuntien alueella. 

Vedet ovat kalastusseuralla vuokralla. 

→Kuka tai ketkä saavat tällöin tulla kalatalousalueen kokoukseen? 

V: Lähtökohtaisesti omistaja saa osallistua kalatalousalueen yleiskokoukseen, mutta asia on vapaasti sovittavissa.

K: Voiko järjestäytyneen osakaskunnan hoitokunta valita päätöksellään edustajan kalatalousalueen 
kokoukseen, jos kiinteistörekisterinumerot ym. tarvittavat tiedot ovat hallussa? Monella osakaskunnalla on jo 
kevätkokous pidetty, ja tieto valtuutusten tekemisestä kalatalousalueen kokoukseen on mennyt ohi. Tarvitaanko 
ylimääräinen osakaskunnan kokous?

V: Hoitokunnan valtuutus kelpaa "hätätilanteessa". En usko että katsotaan niin tarkkaan, mutta kokoushan 
lopullisesti päättää jos on epäselviä valtakirjoja.

Kysymyksiin vastasi juristi Jenny Fredrikson Kalatalouden keskusliitosta.



Muistin tueksi:

https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/hae-
toimitusta/yhteiset-alueet 

Yhteisaluelaista löydät pelisäännöt yhteisten alueiden käytöstä ja toiminnan 
järjestämisestä: 

yhteisen alueen osakaskunnan koolle kutsuminen.

asioista päättäminen osakaskunnan kokouksissa,

yhteisen alueen hallinnon järjestäminen,

minkälaiset säännöt voidaan vahvistaa, kun osakaskunta järjestäytyy.

www.finlex.fi -> Yhteisaluelaki 18.8.1989/758



Käytetyt lähteet:

• Jenny Fredrikson / Kalatalouden keskusliitto, useita esitelmiä.

• Risto Vesa / Kalatalouden keskusliitto, useita esitelmiä

• Jouni Kivinen, Olli Räsänen / Metsähallitus, Vetovoimaa 

maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla 2017-2020-

esitelmä Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen vuosikokouksessa.


