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Hallituksen esitys Eduslmnnalle yhteisaluelaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, 
jonka mukaisesti kiinteistöjen yhteisten aluei
den ja yhteisten erityisten etuuksien hallinto ja 
käyttö tapahtuisi. Tämä laki olisi luonteeltaan 
yleislaki, jota sovellettaisiin silloin, kun yhtei
sen alueen tai etuuden hallinnosta tai käytöstä 
ei ole erikseen säädetty. Alueiden ja etuuksien 
hallinto ja käyttö rakentuisi pääpiirteissään 
samoille perusteille kuin nykyisin. 

Olennaisen osan ehdotetun lain sisällöstä 
muodostavat osakaskuntien järjestäytymistä ja 
päätöksentekomenettelyä koskevat säännökset. 
Pääsääntöisesti osakkaat itse huolehtivat edel
leenkin järjestäytymisen vaatimista toimenpi
teistä. Järjestäytymisen edellyttämät toimenpi
teet olisivat nykyistä yksinkertaisemmat. Tar
peen vaatiessa osakkaat voisivat pyytää maan-

mittausviranomaista huolehtimaan järjestäyty
miskokouksen aikaansaamisesta. Lakiin on 
otettu myös säännökset järjestäytyneen osakas
kunnan toimielinten tehtävistä ja toimivallasta 
sekä säännökset siitä, mistä asioista osakas
kunnan säännöissä tulee olla määräykset. 

Osakaskuntaa koskevat päätökset tehtäisiin 
edelleen osakaskunnan kokouksessa. Osakas
kunta voisi kuitenkin valita edustajiston, joka 
osakaskunnan kokouksen sijasta käyttäisi osa
kaskunnan päätösvaltaa. Voimassa olevan yh
teisaluelain säännöksiin verrattuna olisi ehdo
tetun lain mukainen päätöksentekomenettely 
muutoinkin nykyistä joustavampaa. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Maanmittaustoimituksissa on jätetty tai ero
tettu kiinteistöjen yhteisiä alueita erilaisia käyt
tötarpeita varten. Tällaisia alueita on muodos
tettu muun muassa venevalkamiksi, lastauspai
koiksi, laiturialueiksi, kalastusta varten tar
peellisiksi maa-alueiksi sekä erilaisten maa
ainesten, kuten hiekan ja saven ottopaikoiksi. 
Useimmat yhteiset alueet ovat pinta-alaltaan 
vähäisiä. Eräät yhteiset alueet, kuten kylän 
yhteiset vesialueet ja vesijätöt, voivat kuitenkin 
olla pinta-alaltaan varsin laajoja. Näitä yhtei
siä alueita on lukumääräisesti paljon. Nykyään 
arvioidaan olevan erilaisia yhteisiä alueita noin 
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100 000-150 000 ja yhteisalueosuuksia noin 
6-8 miljoonaa. Arvion mukaan sama kiinteis
tö on osakkaana keskimäärin viidessä yhteises
sä alueessa. 

Yhteisten alueiden ohella aikaisemman jako
lainsäädännön voimassa ollessa usealle tilalle 
on voitu antaa yhteisesti kuuluvana erityisenä 
etuutena oikeus koskivoimaan, kalastukseen 
tai muuhun sellaiseen alueen käyttöön toisen 
kiinteistön alueella. Näiden yhteisten erityisten 
etuuksien lukumäärästä ei ole saatavissa tieto
ja, koska niitä ei ole merkitty maarekisteriin 
kuin poikkeustapauksissa, eikä niistä ole muu
takaan luetteloa. 

Yhteisten alueiden ja yhteisten erityisten 
etuuksien arvot vaihtelevat. Vähäiset savenot-



2 1989 vp. - HE n:o 22 

topaikat tai vastaavat alueet ovat lähes arvot
tomia. Sitävastoin laajat vesialueet ja vesijättö
alueet voivat olla satojen tuhansien markkojen 
arvoisia. Myös osakkaiden lukumäärä vaihte
lee suuresti. Jokin alue voi olla yhteinen vain 
kahdelle kiinteistölle. Laajimmillaan saman 
yhteisen alueen osakkaina voi olla kunnassa 
olevien kiinteistöjen enemmistö. 

Yhteisten alueiden sijainti kunnassa vaihtelee 
myös huomattavasti. Useassa tapauksessa yh
teiset alueet sijaitsevat syrjässä, mutta varsin
kin vanhimmat yhteiset alueet saattavat sijaita 
myös taajamissa. 

Yhteisten alueiden ja yhteisten erityisten 
etuuksien hallinto on yleensä järjestämättä ja 
vain poikkeustapauksissa se on järjestetty py
syvällä tavalla. Tästä hallinnon puutteellisesta 
järjestämisestä johtuu, että yhteisten alueiden 
käyttö ja hoito on monesti laiminlyöty ja 
yhteisen alueen tai etuuden osakkaista ei myös
kään yleensä ole saatavissa ajantasalla olevia 
tietoja. 

Vaikka yhteisten alueiden yhteinen lukumää
rä ja pinta-ala jääkin kiinteistöjen lukumäärää 
ja pinta-alaa selvästi vähäisemmäksi, on yhtei
sillä alueilla useinkin merkitystä paikalliselle 
maankäytölle. Alueilla saattaa olla huomatta
vaa käyttöarvoa. Tämän vuoksi on tärkeätä, 
että yhteisten alueiden osalta omistajalle kuu
luvaa päätösvaltaa voidaan asianmukaisesti 
käyttää. Lisäksi alueilla saattaa olla merkitystä 
maankäytön suunnittelulle. Eri viranomaisten 
tulisikin voida maankäyttöä koskevia ratkaisu
ja tehdessään tietää, kenen kanssa yhteistä 
aluetta koskevissa kysymyksissä on asioitava. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Lainsäädäntö ja syyt uuden lain säätä
miselle 

Nykyään yhteisten alueiden ja yhteisten eri
tyisten etuuksien hallintoa ja käyttöä säätelevät 
eräistä yhteisistä alueista ja niihin verrattavista 
etuuksista annetun lain (204/ 40) säännökset. 
Tämän niin sanotun yhteisaluelain säännöksiä 
sovelletaan toissijaisesti. Jos vesi-, metsästys-, 
kalastus-, metsä-, tilusrauhoitus- tai muussa 
lainsäädännössä on yhteisten alueiden tai yh
teisten erityisten etuuksien hallinnosta tai käy
töstä erikseen säädetty, noudatetaan sanottuja 
erityissäännöksiä. 

Yhteisaluelain mukaan järjestäytymättömän 
osakaskunnan osakasten kokous on kutsuttava 
koolle siten, että osakas hakee tuomioistuimel
ta määräystä, jossa sopivalle henkilölle annet
taisiin tehtäväksi kokouksen koolle kutsumi
nen ja muu kokouksen järjestäminen. Oikeu
delle tehtävään hakemukseen on liitettävä saa
tavissa oleva selvitys niistä kiinteistöistä, joille 
yhteinen alue kuuluu, näiden omistajista ja 
heidän osuuksistaan sekä kokoonkutsujan ja 
hänen varamiehensä suostumus tehtävän vas
taanottamiseen. 

Kokouksen koollekutsuminen edellä seloste
tulla tavalla on varsin monimutkaista ja kallis
ta. Kokouksen aikaansaaminen saattaa lisäksi 
kestää varsin kauan, minkä johdosta käytän
nössä kiireelliset asiat jäävät kokouksessa kä
sittelemättä. Järjestelmä onkin aiheuttanut 
sen, että kokouksia ei juurikaan ole kutsuttu 
koolle, jolloin yhteisaluetta koskeva omistajan 
päätösvallan käyttäminen on jäänyt toteutta
matta. Tarpeellista olisikin tarkistaa säännök
siä siten, että kokousten koolle kutsuminen 
voisi tapahtua joustavammin. 

Yhteisten alueiden osakkaita koskevat tiedot 
ovat maarekisterissä varsin puutteelliset. Tie
dot saadaan selville maanmittaustoimitusten 
asiakirjojen perusteella, mutta osakastietojen 
selvittäminen edellyttää erityistä asiantunte
musta. Näin ollen ei voida edellyttää, että joku 
osakkaista suorittaisi tämän tehtävän. Osakas
kunnan kokous tulisi voida kutsua koolle sil
loinkin, kun osa~kaista ei ole olemassa valmis
ta luetteloa. Osakasselvityksen tulisi tällöin 
kuulua asianomaiselle viranomaiselle. 

Järjestäytynyttä osakaskuntaa varten on laa
dittava säännöt. Säännöt on hyväksyttävä ko
kouksessa. Kokouksen aikaansaaminen edellyt
tää tuomioistuimen määräystä. Sääntöjen tul
tua kokouksessa hyväksytyiksi ne on vielä 
alistettava tuomioistuimen tutkittavaksi ja vah
vistettavaksi. Järjestäytymisen edellyttämät 
toimenpiteet ovat näin ollen varsin mutkik
kaat. Menettelyn monimutkaisuus onkin osal
taan aiheuttanut sen, että osakaskunnista vain 
vähäinen määrä on järjestäytynyt. Kun kuiten
kin sekä osakkaiden oman toiminnan että vi
ranomaisten yhteiseen alueeseen kohdistamien 
toimenpiteiden kannalta on tärkeätä, että osa
kaskunnat mahdollisimman suuressa määrin 
järjestäytyvät, tulisi järjestäytymistä koskevia 
säännöksiä olennaisesti yksinkertaistaa. 

Vaikka yhteisaluelaki tunteekin osakas
kunnan järjestäytymisen, laissa ei ole käytän-
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nöllisesti katsoen lainkaan säännöksiä järjes
täytyneen osakaskunnan toimielinten tehtävistä 
ja toimivallasta. Tältä osin järjestelyt ovat 
jääneet sääntöjen varaan. On kuitenkin tar
peen laissa säätää tietyt menettelytavat, joita 
noudatetaan, mikäli osakkaat eivät nimeno
maisesti toisin päätä. Tässäkin suhteessa voi
massa olevaa lakia olisi tarkistettava. 

Voimassa oleva yhteisaluelaki onkin jo var
sin vanha. Yhteiskunnan kehittymisen myötä 
siinä on useita muitakin yksityiskohtia, joita 
olisi tarkistettava. Osakaskuntien järjestäyty
mistä ja päätöksentekomenettelyä koskevat 
säännökset muodostavat olennaisen osan yhtei
saluelain sisällöstä. Niiden uudistaminen mer
kitsee jo sellaisenaan niin suuria muutoksia 
voimassa olevaan lakiin, että niitä ei voi toteut
taa pelkästään osittaismuutoksina. Tämän 
vuoksi olisi koko yhteisaluelaki kirjoitettava 
uudelleen, jolloin sitä voitaisiin myös vähem
män tärkeimmiltä osin nykyaikaistaa. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 
1984 toimikunnan, jonka tehtävänä oli selvit
tää, missä määrin kiinteistöjen tarkoituksen
mukaisen käytön ja kiinteistöjärjestelmän sel
vyyden kannalta on tarpeen tarkistaa säännök
siä, jotka koskevat kiinteistöjen yhteisiä alueita 
ja yhteisalueosuuksia, yhteisten alueiden osa
kaskuntien toiminnan järjestämistä ja kiinteis
töihin kuuluvia yhteisiä ja erityisiä etuuksia. 
Toimikunnan tuli tehdä ehdotus tarvittavista 
lainsäädännöllisistä toimenpiteistä. Toimikun
nan mietintö valmistui 31 päivänä lokakuuta 
1985 (Komiteanmietintö 1985:51). Esitys perus
tuu toimikunnan ehdotuksiin ja niistä annettui
hin lausuntoihin. Lausunnot pyydettiin oikeus
ministeriöitä, valtiovarainministeriöltä, ympä
ristöministeriöltä, maanmittaushallitukselta, 
maatilahallitukselta, metsähallitukselta, kalas
tuspiireiltä, Suomen Kaupunkiliitolta, Suomen 
Kunnallisliitolta, Finlands svenska kommun
förbund'ilta, Maataloustuottajain keskusliitol
ta, Kalatalouden keskusliitolta, Maanomis
tajain liitolta ja Maanmittausinsinöörien liitol
ta. 

3. Esityksen taloudelliset, orga
nisatoriset ja henkilöstövaiku
tukset 

Esityksen mukaan tuomioistuinten osuus yh
teisten alueiden ja yhteisten erityisten etuuksien 
hallintoa ja käyttöä koskevissa asioissa väheni
si. Tuomioistuimet eivät enää antaisi määräys
tä osakaskunnan kokouksen koollekutsumi
seen. Niiden vahvistettavaksi ei myöskään alis
tettaisi sääntöjen hyväksymistä koskevaa pää
töstä. Yhteisen alueen luovutusta koskevien 
päätösten alistamisvelvollisuus vähenisi olen
naisesti. 

Hallintoviranomaisten osuus edellä tarkoite
tuissa asioissa sen sijaan lisääntyisi nykyises
tään. Osakas voisi pyytää maanmittaustoimis
toa määräämään toimiston palveluksessa ole
van, maanmittaustoimitusten toimitusinsinöö
rinä toimivan diplomi-insinöörin huolehtimaan 
osakaskunnan kokouksen koollekutsumisesta 
ja muusta järjestämisestä silloin, kun osakas
kunta ei ole järjestäytynyt. Maataloustoimis
ton tehtäväksi tulisi järjestäytyneen osakas
kunnan sääntöjen vahvistaminen. Esitys ei si
ten merkitse uusien organisaatioiden luomista. 
Esityksen mukaiset lisätehtävät eivät aiheuta 
merkittävää lisäystä maanmittaustoimistojen 
tai maatalouspiirien nykyisiin tehtäviin. 

Ehdotetun lain toteuttaminen ei lisäisi val
tion menoja. Maanmittaustoimiston palveluk
sessa olevan diplomi-insinöörin pitämästä osa
kaskunnan kokouksesta perittäisiin valtiolle 
maksua maanmittausmaksusta annetun lain 
(320/72) mukaisesti. Tuoton markkamäärää ei 
voida tässä vaiheessa arvioida. Lakiehdotuksen 
toteuttaminen helpottaisi yhteisiä alueita ja 
yhteisiä erityisiä etuuksia koskevien asioiden 
hoitoa, josta koituisi osakkaille kustannusten 
säästöä. Uudistuksen toteuttaminen myös pa
rantaisi yhteisten alueiden ja etuuksien käyttö
mahdollisuuksia. Ehdotettu laki helpottaisi vi
ranomaisten toimintaa siten, että vastaisuudes
sa saataisiin yhteys yhteistä aluetta edustaviin 
henkilöihin nykyistä paremmin esimerkiksi 
kaavoitusta koskevissa asioissa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälään on otettu lain soveltamisalaa 
koskevat säännökset. Laki koskisi yhteisten 
alueiden ja yhteisten erityisten etuuksien hallin
taa ja käyttöä. Laki ei siten koskisi niiden 
muodostamista, jakamista, lakkauttamista ei
kä muutakaan kiinteistöjaotuksellista muutta
mista. Nämä asiat jäisivät vastaisuudessakin 
jakolainsäädännön varaan. 

Esityksen mukainen laki olisi yleislaki, jota 
sovellettaisiin toissijaisesti. Jos erityislainsää
dännössä on säädetty jonkin yhteisen alueen 
hallinnosta tai käytöstä, tulisivat tällaiset sään
nökset sovellettaviksi ensisijaisesti. Niinpä yh
teismetsiin eivät ehdotetun lain säännökset tuli
si ensinkään sovellettaviksi, koska yhteismet
sän hallinnosta ja käytöstä on säädetty yhteis
metsälaissa (485/69). Tästä on 2 momenttiin 
otettu nimenomainen säännös. Myös kalastus
laissa (286/82) on säännöksiä yhteisen vesialu
een käytöstä kalastukseen ja kalastuksen hoi
don järjestämisestä, sekä metsästyslaissa (290/ 
62) yhteisen alueen käytöstä metsästysalueena. 

2 §. Laissa ei lueteltaisi kaikkia eri tyyppisiä 
yhteisiä alueita, vaan pykälän 1 momentin 
säännöksessä lähdetään siitä, että laki koskisi 
kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia kahdelle 
tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvia 
alueita niiden syntytavasta ja käyttötarkoituk
sesta riippumatta. 

Laki koskisi myös kaikkia yhteisiä erityisiä 
etuuksia. Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentissa 
on esimerkinomaisesti mainittu eräitä sellaisia 
kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti 
kuuluvia oikeuksia käyttää toisen kiinteistön 
tai yhteisen alueen aluetta, jotka ovat tässä 
lakiehdotuksessa tarkoitettuja yhteisiä erityisiä 
etuuksia. Tämän lain mukainen yhteinen erityi
nen etuus on jakolainsäädännössä tarkoitettu 
yhteinen erityinen etuus. Näin ollen jakolain
säädännön mukaiset rasiteoikeudet ja niihin 
verrattavat muut käyttöoikeudet eivät kuuluisi 
tämän lain soveltamisalaan. 

3 §. Osuus yhteiseen alueeseen tai yhteiseen 
erityiseen etuuteen kuuluu kiinteistöön. Pykä
län 1 momenttiin on tämän vuoksi otettu 
selventävä säännös siitä, että yhteisen alueen 
osakkaita ovat ne henkilöt, jotka omistavat 
osakaskiinteistöt. Mainitussa momentissa on 

myös määritelty osakaskunta osakkaiden muo
dostamaksi yhteisöksi. 

Luovutettaessa osuus yhteisestä alueesta tai 
erityisestä etuudesta on tarpeen tietää se ajan
kohta, jolloin luovutuksensaaja saa käyttää 
osakkaalle kuuluvia oikeuksia hankkimansa 
osuuden perusteella. Tällaisina oikeuksina tule
vat kysymykseen lähinnä oikeus yhteisen alu
een käyttämiseen ja äänioikeuden käyttäminen 
osakaskunnan kokouksessa. 

Osuuden hankkiminen voidaan monessa 
suhteessa rinnastaa määräalan hankkimiseen. 
Ajankohdat, jolloin luovutuksensaaja saa 
hankkimansa määräalan omistukseensa ja hal
lintaansa, määräytyvät voimassa olevan oikeu
den mukaan luovutuskirjan perusteella. Vas
taavasti tulisi myös osuuden hallinnan ja omis
tuksen siirtymisen ajankohdat luovuttajan ja 
luovutuksensaajan välisessä suhteessa perustua 
luovutussopimuksen määräyksiin. Näin ollen 
se ajankohta, jolloin luovutuksensaaja saisi 
käyttää luovutettua osuutta luovuttajan ase
mesta, määräytyisi luovutussopimuksen mää
räysten perusteella, eikä asiasta tarvita lain
säännöksiä. Kuitenkin puhevallan käyttämisen 
edellytykseksi ehdotetaan yhteisalueosuuden 
luovutusta koskevan maanmittaustoimituksen 
tekemistä, kuten jäljempänä 8 §:n kohdalla 
mainitaan. 

4 §. Pykälän 1 momentissa on määrätty 
osakaskunnan tehtävistä. Tarkoituksena on, 
että osakaskunta hoitaa kaikki yhteisen alueen 
tai yhteisen erityisen etuuden hallintoon ja 
hoitoon kuuluvat tehtävät, jollei erityislainsää
dännöstä muuta johdu. 

Osakaskunta voi hoitaa yhteisen alueen tai 
yhteisen etuuden hallintoa ja muita sitä koske
via asioita joko järjestäytyneen hallinnon tai 
järjestäytymättömän hallinnon puitteissa. La
kiehdotukseen ei ole otettu sellaisia säännök
siä, joilla määrättäisiin osakaskunta järjestäy
tymään, vaan viime kädessä osakkaiden itsensä 
asiana on päättää, millä tavoin he järjestävät 
asioiden hoidon. Jos osakaskunta päättää jär
jestäytyä, on sen hyväksyttävä itselleen sään
nöt. Pykälän 2 momenttiin on otettu tätä 
koskeva säännös. 

5 §. Osakaskunta on oikeushenkilö, joka 
vastaa menoistaan. Jollei yhteisestä alueesta tai 
etuudesta ole sellaista rahallista tuloa, että se 
riittäisi menojen kattamiseen, joudutaan osak-
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kailta keräämään maksuja menojen suorittami
seksi. Pykälään on otettu maksujen keräämi
sen mahdollistavat säännökset. 

Pääsääntöisesti maksut kerättäisiin osakkail
ta osuuksien suuruuden mukaisessa suhteessa. 
Kun osakkaiden yhteisen alueen tai etuuden 
käyttö tai heidän niistä saama hyöty ei välttä
mättä jakaannu osuuksien mukaisessa suhtees
sa, ehdotetaan, että osakaskunta voisi määrätä 
maksujen keräämisperusteeksi muunkin seikan 
kuin osuuden suuruuden. 

6 §. Pykälä sisältää säännöksen siitä, että 
osakaskunta on oikeushenkilö, joka voi olla 
osallisena oikeustoimissa. Tämä koskee sekä 
järjestäytynyttä että järjestäytymätöntä osa
kaskuntaa. Osakaskunnan oikeustoimikelpoi
suus on rajattu koskemaan niitä oikeustoimia, 
jotka ovat tarpeen ehdotetussa laissa tarkoitet
tujen osakaskunnan tehtävien toteuttamiseksi. 
Yhteismetsälakiin sisältyy vastaava yhteismet
sän osakaskuntaa koskeva säännös. 

7 ja 8 §. Pykäliin on otettu säännökset 
osakaskunnan päätösten tekemisestä. Lakieh
dotuksen 7 §:n mukaan osakaskunnan päätös
valtaa käyttää pääsääntöisesti osakaskunnan 
kokous. Hyvin suurissa osakaskunnissa, joissa 
on useita satoja, jopa tuhansia osakkaita, osa
kaskunnan kokouksen järjestäminen olisi liian 
raskas ja paljon kustannuksia vaativa menette
lytapa päätettäessä osakaskunnan asioista. Tä
män vuoksi 7 §:ään on otettu säännös siitä, 
että järjestäytyneen osakaskunnan säännöissä 
voidaan osakaskunnan päätösvallan käyttämi
nen antaa osakkaiden valitsemalle edustajistol
le. 

Osakaskunnan kokouksen järjestäminen sii
hen liittyvine muodollisine toimenpiteineen oli
si turhan jäykkä menettelytapa päätettäessä 
osakaskqntaa koskevasta asiasta silloin, kun 
kaikki osakkaat ovat asiasta yksimielisiä. Tä
män vuoksi 7 §:n 2 momenttiin on otettu 
säännös siitä, että osakkaiden ollessa yksimieli
siä ei osakaskunnan kokouksen pitäminen ole 
tarpeen. 

Osakkaan oikeutta yhteiseen alueeseen esi
merkiksi jaettaessa siitä saatavaa tuottoa osoit
taa osuuden suuruus. Tämän vuoksi ehdote
taan, että osuuden suuruus olisi myös osak
kaan äänioikeuden perusteena päätettäessä asi
oista osakaskunnan kokouksessa. Kokouksen 
alussa sen puheenjohtajaa valittaessa ei läsnä
olevien osakkaiden osuuksien suuruuksia ole 
vielä selvillä. Jotta kokous voitaisiin saada 
alkuun ja sille saataisiin valituksi puheenjohta-

ja, ehdotetaan, että puheenjohtajan vaalissa 
jokaisella osakkaana on yksi ääni. 

Tavallisesti yhteisomistuksessa olevaa kiin
teistöä edustaa kokouksessa joku yhteisomis
tajista. Varsinkin aviopuolisoiden ollessa yh
teisomistajia olisi kohtuutonta vaatia, että ko
kouksessa olisi toisella puolisolla toisen valta
kirja esitettävänä. Valtakirjojen tarkastaminen 
rasittaisi myös kohtuuttomasti kokouksen kul
kua. Tämän vuoksi 8 §:n 2 momentin sään
nöksessä on lähdetty siitä, että saapuvilla oleva 
yhteisomistaja saa käyttää koko sitä äänimää
rää, joka kiinteistön yhteisomistajille kuuluu. 
Jos saapuvilla on useita yhteisomistajia, saavat 
he käyttää sanottua äänioikeutta yhteisesti. 
Siltä varalta, etteivät saapuvilla olevat yhteis
omistajat olisikaan yksimielisiä päätettävästä 
asiasta, on 8 §:n 2 momenttiin otettu säännös 
siitä, että tällaisen erimielisyyden sattuessa saa 
kukin yhteisomistaja käyLLää äänioikeutta vain 
omistamansa osuuden osalta. Tällöin poissa
olevan yhteisomistajan osuuden osalta jää ää
nioikeus käyttämättä, jollei jollakin saapuvilla 
olevalla henkilöllä ole tämän antamaa valtuu
tusta edustaa häntä kokouksessa. 

Äänioikeuden toteamista varten on tiedettä
vä, mistä kiinteistöstä osuus on luovutettu ja 
mikä on luovutetun osuuden suuruus. Milloin 
luovutuksen sisällöstä tai laillisuudesta on epä
selvyyttä tai riitaa, äänioikeuden toteaminen 
vaatii, että myös näitä koskevat asiat on rat
kaistu. Osakaskunnan kokous ei voi ratkaista 
ma1mttuja yksityisoikeudellisia riita-asioita. 
Käytännössä luovutuksen sisältöä ja laillisuutta 
koskevat asiat tulevat tutkituiksi ja ratkaistuik
si siinä maanmittaustoimituksessa, jossa luovu
tettu osuus siirretään tai määrätään kuuluvaksi 
luovutuksensaajan omistamaan kiinteistöön 
taikka jossa luovutettu yhteisalueosuus muo
dostetaan tilaksi. Selvyyden vuoksi ehdotetaan
kin, että luovutuksensaaja saa äänioikeuden 
osakaskunnan kokouksessa hankkimansa 
osuuden perusteella sitten, kun edellä tarkoitet
tu maanmittaustoimitus on suoritettu. 

9 §. Pykälään sisältyvät järjestäytyneen osa
kaskunnan kokouksen koolle kutsumista kos
kevat säännökset. Kokouksen kutsuisi koolle 
osakaskunnan toimeenpanevana elimenä toimi
va hoitokunta tai toimitsija. 

Tavallisessa tapauksessa osakaskunnan ko
kouksen kutsuu koolle hoitokunta tai toimitsi
ja aina silloin, kun siihen ilmenee tarvetta. 
Käytännössä saattaa kuitenkin ilmetä tilantei
ta, joissa sanottu toimielin niskoittelee ko-
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kouksen koolle kutsumisessa. Tämän vuoksi 
pykälän 2 momenttiin on otettu vähemmistö
suojaa koskeva säännös, jonka mukaan osak
kaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat 
vähintään kymmenettä osaa kaikista osuuksis
ta, voivat saattaa tietyn asian osakaskunnan 
kokouksen käsiteltäväksi, vaikka hoitokunta 
tai toimitsija ei kyseistä asiaa varten kutsuisi
kaan osakaskunnan kokousta koolle. 

10 §. Kun osakaskunta on järjestäytymätön, 
sillä ei ole toimeenpanevaa elintä. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että järjestäytymättömän 
osakaskunnan kokouksen voisi kutsua koolle 
kuka tahansa osakkaista. 

Kokousta haluavan osakkaanasiantuntemus 
ei useinkaan riitä siihen, että hän toimisi ko
kouksen koollekutsujana. Kokouksen koolle 
kutsuminen voi olla osakkaalle myös kohtuut
toman raskas tehtävä. Tämän vuoksi varsinkin 
osakaskuntien järjestäytymiskokoukset jäävät 
usein pitämättä, vaikka ilmeistä tarvetta osa
kaskunnan järjestäytymiseen olisi olemassa. 
Tällaisissa tilanteissa osakkaana pitäisi olla 
mahdollisuus saada viranomaisapua. Kun 
maanmittaustoimistojen palveluksessa olevilla 
maanmittaustoimitusten toimitusinsinööreinä 
toimivilla diplomi-insinööreillä on tehtäviensä 
puolesta erityistä asiantuntemusta yhteisten 
alueiden ja yhteisten erityisten etuuksien osak
kuuksien suhteen, ehdotetaan pykälässä, että 
osakkaan pyynnöstä maanmittaustoimiston tu
lisi määrätä toimitusinsinöörinä toimiva dip
lomi-insinööri huolehtimaan osakaskunnan ko
kouksen koolle kutsumisesta ja kokouksen 
muusta järjestämisestä. 

11 §. Jotta tieto osakaskunnan kokouksesta 
tulisi tehokkaasti osakkaiden tietoon, ehdote
taan pääsääntöiseksi tiedotuskeinoksi jokaisel
le osakkaalle lähetettävää kutsukirjettä tai 
muuta todisteellista tiedotustapaa. Varsinkin 
suurten osakaskuntien kohdalla kaikkien osak
kaiden ja heidän osoitteidensa selvittäminen 
voi aiheuttaa kohtuutonta vaivaa ja lukuisten 
kutsukirjeiden lähettäminen voi muodostua 
kustannuksiltaan suhteettoman kalliiksi. Tä
män vuoksi pykälässä on ehdotettu, että ko
kouksesta voidaan tiedottaa myös siten, että 
siitä kuulutetaan vähintään yhdessä paikka
kunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
Lehtikuulutus ei kuitenkaan helposti tavoita 
muualla asuvia osakkaita. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että tällaisille osakkaille olisi kokouk
sesta, josta paikkakuntalaisille ilmoitetaan sa
nomalehtikuulutuksella, ilmoitettava kirjekor-

tilla. Säännös vastaa yksityisistä teistä annetun 
lain 65 §:ssä olevaa säännöstä tiekunnan vuosi
kokousta koskevasta kokouskutsusta. 

Tiedon perille menemiseksi on pääsääntöi
sesti pidettävä riittävänä, että joku kiinteistön 
yhteisomistajista saa kutsukirjeen. Tämän 
vuoksi pykälän 2 momenttiin on otettu sään
nös siitä, että kutsukirjeen lähettämistä yhdelle 
yhteisomistajalle pidetään riittävänä. Jos kui
tenkin useat yhteisomistajat ovat nimenomai
sesti pyytäneet kutsun lähettämistä ja ilmoitta
neet tätä varten osoitteensa, kutsukirje lähete
tään heille kaikille. 

Jotta kutsukirjeet ennättäisivät ajoissa peril
le ja osakkaille jäisi riittävä aika valmistautua 
kokoukseen, ehdotetaan pykälän 3 momentis
sa, että kirjeet on postitettava ja ilmoitus 
julkaistava lehdessä 14 päivää ennen kokousta. 

Järjestäytyneen osakaskunnan osakkaat ja 
heidän osoitteensa, asuinpaikkansa ja puhelin
numeronsa ovat yleensä hoitokunnan tai toi
mitsijan tiedossa. Tällöin tieto kokouksesta 
voidaan saada perille luotettavasti muullakin 
kuin edellä selostetulla tavalla. Tämän vuoksi 
pykälän 4 momenttiin on otettu säännös siitä, 
että osakaskunnan säännöissä voidaan määrätä 
sellaisesta kokouksen tiedottamistavasta, joka 
poikkeaa 1-3 momentissa säädetystä tavasta. 

12 §. Kokouksessa käsiteltävistä asioista 
riippuu, pitääkö osakas tarpeellisena kokouk
seen osallistumistaan. Osakas saa tiedon käsi
teltävistä asioista kokous kutsusta. Jotta ko
kouksessa läsnä olevat osakkaat eivät voisi 
muiden osakkaiden tietämättä päättää osakas
kuntaa koskevasta asiasta, pykälään on otettu 
säännös siitä, että kokouksessa saadaan ottaa 
päätettäväksi vain kokouskutsussa mainitut 
asiat. Jos kaikki osakkaat ovat kokouksessa 
saapuvilla, 7 §:n 2 momentin säännöksestä 
johtuu, että osakkaat voivat samassa yhteydes
sä päättää muustakin kuin kokouskutsussa 
mainitusta asiasta. 

13 §. Osakkaat voisivat pääsääntöisesti va
paasti valita kokouksen puheenjohtajan. Pu
heenjohtajaksi valittu voisi olla osakaskunnan 
toimihenkilö tai osakas tai osakaskunnan ulko
puolinen henkilö. 

Pykälän 2 momentissa säädetään pöytäkir
jan laatimisesta ja varmentamisesta allekirjoi
tuksin. Pöytäkirjakäytäntö vastaisi yleisesti 
noudatettua käytäntöä. 

14 §. Pykälässä säädetään äänestysluettelon 
laatimisesta ja hyväksymisestä osakaskunnan 
kokouksessa sekä äänivallan käyttämisestä. 
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Äänestysluetteloon merkittäisiin saapuvilla ole
vat osakkaat, heidän omistamansa kiinteistöt 
ja osuuksien suuruudet. Tällainen luettelo on 
tarpeen, jotta voitaisiin todeta läsnäolevien 
oikeus osallistua kokoukseen ja heidän ääni
määränsä. 

Osakaskunnan kokouksessa saattaa ilmetä 
erimielisyyttä siitä, kuuluuko jollekin kiinteis
tölle osuus yhteiseen alueeseen ja mikä on 
osuuden suuruus. Joissakin tapauksissa erimie
lisyyttä laaditusta äänestysluetteloehdotuksesta 
saattaa ilmetä vain jonkin ja joidenkin kiinteis
töjen osalta, toisissa tapauksissa erimielisyys 
voi olla laajempaa. Jotta vähäisen erimielisyy
den vuoksi ei kokousta tarvitsisi jättää pitä
mättä, ehdotetaan säädettäväksi, että kokouk
sessa käytettävän äänestysluettelon hyväksymi
seksi riittää, että kokouksessa läsnä olevien 
osakkaiden enemmistö sitä kannattaa. 

Osakas, joka on tyytymätön kokouksessa 
tehtyyn äänestysluettelon hyväksymistä koske
vaan päätökseen, voi moittia sitä samalla ta
voin kuin muitakin osakaskunnan kokouksen 
päätöksiä. 

15 §. Pykälän 1 momentin mukaan osakas
kunnan kokouksessa tehtäisiin päätökset pää
sääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmis
töllä. Sanottuun momenttiin on otettu sään
nökset myös päätöksen toteamisesta sellaisessa 
tilanteessa, että äänestyksessä äänet menevät 
tasan. 

Tärkeimpien päätösten osalta ehdotetaan 
vaadittavaksi, että päätöstä kannattaa vähin
tään kaksi kolmannesta kokouksessa läsnä ole
vien käytettävissä olevasta yhteisestä äänimää
rästä. Jotta joku tai jotkut pääosakkaat eivät 
voisi äänimäärällään ratkaista tärkeitä asioita 
vastoin osakasten suuren enemmistön mielipi
dettä, vaadittaisiin lisäksi, että vähintään yksi 
kolmannes kokouksessa läsnä olevista osak
kaista kannattaa päätöstä. Näillä säännöksillä 
pyritään turvaamaan pienosakkaiden asema. 
Pykälän 2 momentissa on lueteltu ne asiat, 
jotka on päätettävä sanotunlaisella määrä
enemmistöllä. 

16 §. Voimassa olevan lain mukaan on osa
kaskunnan päätös, joka tarkoittaa yhteisen 
alueen luovuttamista tai sen vuokraamista viit
tä vuotta pitemmäksi ajaksi, aina alistettava 
oikeuden tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 
Osakaskunnan yksimielisten päätösten alista
minen on kuitenkin tarpeetonta byrokratiaa. 
Jos päätöksestä on erimielisyyttä, on vähem
mistöön jääville joka tapauksessa järjestettävä 
oikeusturvakeinot. Tällöin päätökseen tyyty-

mätön voi kanteella saattaa asian tuomiois
tuimen tutkittavaksi. Asian ratkaisemisen no
peuttamiseksi ehdotetaan, että päätös on alis
tettava tuomioistuimen vahvistettavaksi, jos 
päätökseen tyytymätön osakas sitä kokoukses
sa vaatii. 

17 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu sään
nös äänivallasta edustajiston kokouksessa. 
Edustajistossa edustajan äänivalta vastaisi 
edustamiensa osakkaiden äänivaltaa. 

Kun edustaja jo toimii osakkaiden valtuu
tuksen perusteella, on pykälän 2 momenttiin 
otettu säännös siitä, ettei hän voisi siirtää tätä 
valtuutusta eteenpäin valtuuttamalla jonkun 
toisen toimimaan asiamiehenään edustajiston 
kokouksessa. 

Edustajiston kokous rinnastetaan osakas
kunnan kokoukseen. Pykälän 3 momenttiin 
onkin otettu säännös siitä, että edustajiston 
kokouksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
osakaskunnan kokouksesta ja sen päätöksistä 
on säädetty. 

18 §. Keskeisimpänä asiana osakaskunnan 
järjestäytymisessä on sääntöjen hyväksyminen 
osakaskunnalle. Kun sääntöjen tarkoituksena 
on säännellä osakaskunnan toiminnan puitteet, 
on tärkeätä, että säännöt täyttävät tietyt vä
himmäisvaatimukset. Pykälän 1 momentin 1-
8 kohdassa onkin lueteltu ne asiat, joista sään
nöissä on ainakin oltava määräykset. Yhteiset 
alueet ja yhteiset erityiset etuudet voivat olla 
laajuudeltaan, käyttötarkoitukseltaan, osak
kaiden lukumäärän ja muiden seikkojen suh
teen hyvin erilaiset. Tämän vuoksi 1 momentin 
9 kohtaan on otettu säännös siitä, että sääntöi
hin voidaan sisällyttää määräyksiä muistakin 
kuin 1-8 kohdassa mainituista asioista. 

Pykälän 2 momentin säännöksessä luetellaan 
ne seikat, jotka sääntöihin tulee sisällyttää 
edustajistosta, milloin sellainen on päätetty 
valita osakaskunnalle. 

Voimassa olevan lain mukaan säännöt on 
alistettava oikeuden tutkittavaksi ja vahvistet
tavaksi. Sääntöjen vahvistamista tuomiois
tuimen toimesta ei kuitenkaan ole pidettävä 
tarkoituksenmukaisena menettelynä. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että säännöt vahvistaisi 
asianomaisen maatalouspiirin maatalous
toimisto. Todettakoon, että yhteisen alueen 
osakaskuntaa vastaavan kalastuskunnan sään
nöt vahvistaa kalastuspiiri. 

19 §. Pykälän mukaan järjestäytyneen osa
kaskunnan valmistelevanaja toimeenpanevana 
toimielimenä olisi hoitokunta. Hoitokunnan 
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tehtävänä olisi myös käyttää osakaskunnan 
puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viran
omaisessa sekä edustaa muutoinkin osakas
kuntaa ulkopuolisiin tahoihin nähden. 

20 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu hoito
kunnan päätösvaltaisuutta koskeva säännös 
sen varalta, ettei osakaskunnan sääntöihin olisi 
otettu kyseisestä asiasta määräystä. 

Osakaskunnan toiminnan kannalta on vält
tämätöntä, että hoitokunnassa saadaan teh
dyksi tarpeelliset päätökset. Sen vuoksi 2 mo
menttiin on otettu säännös siitä, että hoitokun
nassa asiat ratkaistaan aina yksinkertaisella 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan olisi pu
heenjohtajan ääni ratkaiseva. 

21 §. Hoitokunnan toimivuuden kannalta on 
tärkeää, että hoitokunta saadaan kokoon pää
tösvaltaisena mahdollisimman vaivattomasti. 
Tämän vuoksi pykälän 1 momentissa sääde
tään, että kullakin hoitokunnan jäsenellä tulee 
olla henkilökohtainen varamies. Momenttiin 
on otettu myös säännös siitä, että hoitokunta 
itse valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee 
nauttia osakkaiden luottamusta. Jos hoitokun
ta kokonaisuudessaan tai joku sen jäsen tai 
varajäsen menettää osakkaiden luottamuksen, 
voisi osakaskunnan kokous vapauttaa hänet 
tehtävästään ja valita tilalle uuden henkilön. 
Pykälän 2 momenttiin on otettu tätä koskeva 
säännös. Momenttiin on myös otettu säännös 
hoitokunnan täydentämisestä silloin, kun sen 
jäsen tai varajäsen eroaa tai tulee pysyvästi 
estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä. 

22 §. Eräissä tapauksissa voi olla tarkoituk
senmukaista, että osakaskunnalla on toimitsija 
monijäsenisen hoitokunnan sijasta. Näin voi 
olla asian laita esimerkiksi silloin, kun osak
kaat pitävät päätoimista toimitsijaa tarpeellise
na. Tämän vuoksi ehdotetaan, että osakas
kunnalla voisi olla hoitokunnan sijasta toimit
sija. Toimiisijalle kuuluisivat samat tehtävät 
kuin hoitokunnalle ja hänen asemansa vastaisi 
muutoinkin hoitokunnan asemaa. Jotta toimii
sijan toimintaan ei tulisi keskeytyksiä esimer
kiksi sairaustapausten, lomien tai muun sellai
sen syyn vuoksi, ehdotetaan säädettäväksi, että 
toimitsijana tulee olla varamies. 

23 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu osa
kaskunnan tai edustajiston kokouksen päätök
sen moittimista koskevat säännökset. Osak
kaan oikeusturvan kannalta on tarpeen, että 
hän voi saattaa päätöksen viranomaisen tutkit-

tavaksi, milloin hän katsoo, että päätös on 
tehty väärässä järjestyksessä taikka se on muu
toin lain tai osakaskunnan sääntöjen vastai
nen. Sen sijaan ei ole pidettävä tarpeellisena 
sitä, että viranomainen tutkisi myös päätöksen 
tarkoituksenmukaisuuden. Kun kysymyksessä 
on luonteeltaan yksityisten väliseen riita-asiaan 
rinnastettava asia, sopiva viranomainen riidan 
ratkaisemiseen on yleinen tuomioistuin. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että päätöstä voitaisiin 
moittia nostamalla sitä koskeva kanne yleisessä 
alioikeudessa. 

Pääsääntöisesti osakaskunnan tai edustajis
ton päätös voidaan panna täytäntöön vasta 
sitten, kun sitä koskeva moittimisaika on kulu
nut umpeen. Jos päätöstä moititaan, saattaa 
asian käsittely tuomioistuimessa viedä pitkän 
ajan. Asia, jota riidanalainen päätös koskee, 
saattaa kuitenkin olla luonteeltaan sellainen, 
ettei asian hoitaminen siedä viivytystä. Tämän 
vuoksi 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että tuomioistuin voisi moitekanteen käsittelyn 
kestäessä välipäätöksellään antaa osakas
kunnalle luvan päätöksen täytäntöönpanaan 
heti, jos tähän on erityistä syytä eikä täytän
töönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

24 §. Pykälään on otettu säännökset järjes
täytymättömän osakaskunnan aluetta koske
vaan oikeudenkäyntiin ryhtymisestä ja oikeu
denkäynnin kustannuksista. Lähtökohtana on, 
että asiasta päättäminen kuuluu osakaskunnal
le. Toisaalta yhteistä aluetta koskeva riita kos
kee samalla kunkin osakkaan omistusoikeutta. 
Jos osakas katsoo, että tietyssä tilanteessa 
hänen etunsa turvaamiseksi olisi käytävä yh
teistä aluetta koskeva oikeudenkäynti, tulisi 
tämä tehdä hänelle mahdolliseksi silloinkin, 
kun osakaskunta enemmistöpäätöksellä luopuu 
oikeudenkäynnistä. Pykälään on otettu tätä 
tarkoittavat säännökset. 

Oikeudenkäynnin kustannukset kuuluvat sen 
maksettaviin, joka oikeudenkäyntiin on ryhty
nyt. Jos osakas on vastustanut oikeudenkäyn
tiä, joutuisi hän oikeudenkäynnin päättyessä 
tappioon maksamaan oikeudenkäyntikuluja 
toisten tekemän päätöksen seurauksena. Tä
män vuoksi pykälässä on hänen osaltaan sään
nös, että hän joutuu osallistumaan oikeuden
käynnin kustannuksiin vain saavuttamansa 
hyödyn määrällä. Vastaavasti ehdotetaan, että 
yksityisen osakkaan ajamaan oikeudenkäyntiin 
ovat muut velvollisia osallistumaan vain saa
mansa hyödyn määrällä. 
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25 §. Käytännössä yksittäisen osakkaan etu 
saattaa vaatia, että tuomioistuimessa tai muus
sa viranomaisessa, kuten maanmittaustoimi
tuksessa, yhteistä aluetta tai yhteistä erityistä 
etuutta koskevaa asiaa käsiteltäessä osakas itse 
valvoo etujaan omaa osuuttaan koskevalta 
osin, vaikka osakaskunnan edustaja valvoisi
kin osakaskunnan etua ja käyttäisi puhevaltaa 
osakaskunnan puolesta. Tämän vuoksi ehdote
taan, että viranomaisessa osakaskunnan puhe
vallan ohella saisi kukin osakas käyttää puhe
valtaa yhteistä aluetta tai yhteistä erityistä 
etuutta koskevassa asiassa omaa osuuttaan 
koskevalta osin. 

26 §. Pykälään on otettu säännökset haas
teen ja muun ilmoituksen tiedoksiantamisesta 
osakaskunnalle. Kun järjestäytyneessä osakas
kunnassa hoitokunta tai toimitsija on valmiste
leva ja toimeenpaneva elin ja edustaa osakas
kuntaa ulkopuoliseen tahoon nähden, ehdote
taan, että osakaskuntaa koskeva haaste ja muu 
ilmoitus voitaisiin antaa tiedoksi hoitokunnan 
jäsenelle tai toimitsijalle. 

Järjestäytymättömän osakaskunnan osalta 
ehdotetaan käytettäväksi oikeudenkäyntiin 
haastamisessa samaa oikeudenkäymiskaaren 11 
luvun 14 §:n 1 momentissa säädettyä menette
lytapaa, jota käytetään kyseisen lainkohdan 
mukaan haastettaessa useampia vastaajaksi sa
massa asiassa. Muun ilmoituksen tiedoksianta
misessa järjestäytymättömän osakaskunnan 
osakkaille ehdotetaan noudatettavaksi samaa 
menettelyä kuin haasteen tiedoksiantamisessa 
tai vaihtoehtoisesti sellaista menettelyä, että 
ilmoitus annetaan tiedoksi jollekin osakkaalle 
ja siitä tiedotetaan lisäksi vähintään yhdessä 
paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. 
Tällä tavoin varmistettaisiin asian tiedoksi tulo 
riittävästi osakkaiden keskuudessa. Ehdotettu 
ilmoitusmenettely ei kuitenkaan koskisi sellais
ta tiedottamista, josta on muualla erikseen 
säädetty. Tällaisia säännöksiä on muun muassa 
jakolainsäädännössä. 

27 §. Kuten edellä 5 §:n kohdalla todettiin, 
osakaskunta on oikeushenkilö, joka vastaa 
menoistaan. Näin ollen osakaskunta voi olla 
myös velallisena. Suhteessa velkojaan maksun 
suorittamisesta on vastuussa osakaskunta yh
teisönä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että ulos
mittauksen kohteena osakaskunnan velasta 
voisi olla osakaskunnan hallitsema yhteinen 
alue tai yhteinen erityinen etuus. 

28 §. Laissa on osakaskunnalle jätetty varsin 
vapaa harkintavalta sitä itseään koskevien pää-
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tösten teossa. Vähemmistön suojaamiseksi on 
pykälään otettu tätä harkintavaltaa rajoittava 
säännös. 

29 §. Pykälässä on osakkaalle ja edustajis
ton jäsenelle annettu valtuus toimia hoitokun
nan tai toimitsijan sijasta osakaskunnan tai 
edustajiston kokouksen kokoonkutsujana, mil
loin hoitokunta tai toimitsija laiminlyö määrät
tynä aikana pidettävän kokouksen koolle kut
sumisen, taikka niskoittelee 9 §:n 2 momentis
sa tarkoitetun kokouksen koollekutsumisessa. 

30 §. Aloitteen järjestäytymättömän osakas
kunnan kokouksen koolle kutsumiseen joutuu 
tekemään yksittäinen osakas. Tällöin hänellä ei 
ole käytettävänään osakaskunnan varoja ko
kouksen tiedottamisesta tai maanmittaustoi
mistolta määräyksen pyytämisestä aiheutunei
den kustannusten suorittamista varten, vaan 
hän joutuu suorittamaan kustannukset omista 
varoistaan. Kun osakas edellä mainituista tai 
muusta sellaisesta syystä joutuu panemaan 
omia varojaan osakaskunnan asian hoitami
seen, tulee hänellä olla oikeus saada kustan
nukset takaisin osakaskunnalta. Tätä koskeva 
säännös on otettu pykälän 1 momenttiin. 

Jotta osakas ei täysin tarpeettomasti tai jopa 
vain kiusantekotarkoituksessa kutsuisi koolle 
osakaskunnan kokousta, ehdotetaan 2 momen
tissa, että ilmeisen aiheettomasti kokoon kut
sutusta osakaskunnan kokouksesta aiheutuneet 
kustannukset jäävät kokoonkutsujan vahin
goksi. 

31 §. Pykälän mukaan osakaskunta voi 
hankkia Osakaskiinteistölie kuuluvan osuuden 
yhteiseen alueeseen tai erityiseen etuuteen. 
Säännös täydentää jakolain 241 §:n 2 momen
tin säännöstä, jonka mukaan yhteisen alueen 
osakkaat voidaan tietyin edellytyksin velvoittaa 
Junastamaan kiinteistölle kuuluva yhteisalueo
suus. Myös yhteismetsälain mukaan osakas
kunta saa tietyin edellytyksin hankkia itselleen 
yhteismetsäosuuden. 

Pykälän mukaan osakaskunnan hankkima 
osuus liitettäisiin osuuksien mukaisessa suh
teessa osakaskiinteistöihin. Tällöin osakkaiden 
keskinäiset omistussuhteet säilyvät ennallaan. 
Jakolain mukaan kiinteistön, josta osuus siir
retään, tulee sijaita samassa kunnassa kuin 
vastaanottavan kiinteistön. Kameraalisen kiin
teistöjaotuksen muutoksen vuoksi jokin osa
kaskiinteistö saattaa kuulua toiseen kuntaan 
kuin luovuttava kiinteistö. Tämän vuoksi py
kälään on otettu säännös siitä, että edellä 
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tarkoitettu osuuden liittäminen voidaan suorit
taa kuntajaotuksesta riippumatta. 

32 §. Pykälän säännös vastaa nykyisen yhtei
saluelain 21 a §:n säännöstä. Säännös on edel
leen tarpeellinen korvausten joustavan maksa
misen mahdollistamiseksi osakkaille ennak
koon sellaisissa tapauksissa, joissa lainvoimai
sen päätöksen saaminen yhteistä aluetta tai 
yhteistä erityistä etuutta koskevassa korvausa
siassa saattaa viipyä kauan. 

33 §. Tietojen saamisen ja viranomaisen 
työn helpottamiseksi on tarpeen rekisteröidä 
järjestäytyneet osakaskunnat ja pitää ajanta
salla näiden toimihenkilöitä koskevat tiedot. 
Kun yhteiset alueet rekisteröidään yksikköinä 
kiinteistörekisteriin ja kun maanmittausvirano
maiset tarvitsevat useimmin osakaskuntaa kos
kevia tietoja, ehdotetaan, että osakaskunnan 
on toimitettava maanmittauskonttorille pykä
lässä tarkoitetut järjestäytynyttä osakaskuntaa 
koskevat tiedot. 

34 §. Tarkempia säännöksiä annettaisiin ase
tuksella. 

35 §.Pykälässä on voimaantulosäännös. Eh
dotettu laki korvaa nykyisin voimassa olevan 
eräistä yhteisistä alueista ja niihin verrattavista 
yhteisistä etuuksista annetun lain. 

36 §. Pykälään sisältyvät siirtymäsäännök
set. 

Käytännön tarpeet eivät vaadi, että aikai
semmin järjestäytyneiden osakaskuntien hallin
toon tai ohjesääntöihin tulisi tehdä muutoksia 

tämän lain voimaantulon johdosta. Tämän 
vuoksi pykälän 1 momenttiin on otettu sään
nökset siitä, että aikaisemmin järjestäytyneiden 
osakaskuntien katsotaan muodostavan tässä 
laissa tarkoitetun järjestäytyneen osakas
kunnan ja että kyseisiin osakaskuntiin sovelle
taan tämän lain säännöksiä siltä osin kuin ne 
eivät ole ristiriidassa osakaskunnalle vahviste
tun ohjesäännön kanssa. 

Osakkaat ovat saattaneet keskenään tehdä 
sopimuksia yhteisen alueen tai yhteisen erityi
sen etuuden hallinnasta. Tämän vuoksi 2 mo
menttiin on otettu siirtymäsäännös siitä, ettei 
ehdotetun lain voimaantulo kumoaisi tällaisia 
sopimuksia. 

Kun muissa laeissa on viittauksia nykyisin 
voimassa olevaan yhteisaluelakiin, on pykälän 
3 momenttiin otettu selventävä säännös siitä, 
että tämän lain voimaantulon jälkeen sovelle
taan näissä viittaustapauksissa kumottavan 
lain säännösten asemesta uuden lain säännök
siä. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Yhteisaluelaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 
Kiinteistöjen yhteisen alueen ja yhteisen eri

tyisen etuuden hallinnosta ja käytöstä on voi
massa, mitä tässä laissa säädetään. 

Tämä laki ei koske yhteismetsälain (485/69) 
mukaista yhteismetsää eikä muunkaan yhteisen 
alueen tai yhteisen erityisen etuuden hallintoa 
ja käyttöä siltä osin kuin siitä on erikseen 
säädetty. 

2 § 
Yhteisellä alueella tarkoitetaan tässä laissa 

kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti 
kuuluvaa aluetta. 

Yhteisellä erityisellä etuudella tarkoitetaan 
kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti 
kuuluvaa oikeutta koskivoimaan, kalastukseen 
tai muuhun sellaiseen maa- tai vesialueen käyt
töön toisen kiinteistön alueella. Sellainen edellä 
tarkoitettu käyttöoikeus, joka kohdistuu yhtei
seen alueeseen mutta ei perustu yhteisen alueen 
osakkuuteen, katsotaan myös erityiseksi etuu
deksi. 

Osakaskunta 

3 § 
Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuu

den osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omista
jat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan. 

4 § 
Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhtei

sen alueen tai yhteisen erityisen etuuden hallin
nosta ja aluetta tai etuutta koskevien muiden 
asioiden hoidosta. 

Osakaskunnan toimintaa varten voidaan 
osakaskunnalle hyväksyä säännöt. Tällaista 
osakaskuntaa sanotaan jäljempänä järjestäyty
neeksi osakaskunnaksi. Muunlainen osakas
kunta on järjestäytymätön osakaskunta. 

5 § 
Yhteisen alueen tai yhteisen enty1sen etuu

den käyttöä tai hoitoa taikka osakaskunnan 
muita tarpeellisia menoja varten voidaan osak-

kaiden suoritettavaksi määrätä maksuja, joi
den perusteena on kunkin osakkaan osuuden 
suuruus tai muu osakaskunnan päättämä seik
ka. 

6 § 
Osakaskunta kantaa ja vastaa yhteistä aluet

ta tai yhteistä erityistä etuutta koskevissa asi
oissa ja voi saada nimiinsä oikeuksia sekä 
tehdä sitoumuksia tässä laissa tarkoitettujen 
tehtäviensä toteuttamiseksi. 

Yhteisen alueen osakkaat eivät ole henkilö
kohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoitteis
ta. 

Osakaskunnan kokous 

7 § 
Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakas

kunnan kokous. Osakaskunnan säännöissä 
voidaan määrätä, että päätösvaltaa käyttää 
osakaskunnan kokouksen sijasta osakkaiden 
valitsema edustajisto. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet
ty, osakkaat voivat muutoinkin päättää osa
kaskuntaa koskevasta asiasta, jos kaikki osak
kaat ovat päätöksestä yksimielisiä. 

8 § 
Osakaskunnan kokouksessa kullakin osak

kaana on osuuttaan vastaava äänioikeus. Ko
kouksen puheenjohtajaa valittaessa on kuiten
kin jokaisella osakkaana yksi ääni. 

Yhteisomistuksessa olevan kiinteistön osalta 
äänioikeutta käyttävät saapuvilla olevat yhteis
omistajat yhteisesti. Jolleivät saapuvilla olevat 
yhteisomistajat ole käsiteltävästä asiasta yksi
mielisiä, kullakin yhteisomistajalla on vain 
omistamaansa osuutta vastaava äänioikeus. 

Jos osakas on luovuttanut kiinteistöönsä 
kuuluvan osuuden yhteiseen alueeseen tai yh
teiseen erityiseen etuuteen taikka osan sellaises
ta osuudesta, luovutuksensaaja saa hankki
mansa osuuden perusteella osakkaan puheval
lan osakaskunnan kokouksessa sen jälkeen kun 
osuus on maanmittaustoimituksessa siirretty 
tai määrätty hänen omistamaansa kiinteistöön 



12 1989 vp. - HE n:o 22 

kuuluvaksi taikka kun osuus on muodostettu 
tilaksi. 

9 § 
Järjestäytyneen osakaskunnan kokouksen 

kutsuu koolle osakaskunnan hoitokunta tai 
toimitsija. 

Järjestäytyneen osakaskunnan kokous on 
kutsuttava koolle, jos osakkaat, joiden yhteen
lasketut osuudet edustavat vähintään kymme
nettä osaa kaikista osuuksista, sitä määrättyä 
asiaa varten kirjallisesti vaativat. 

10 § 
Järjestäytymättöman osakaskunnan ko

kouksen kutsuu koolle joku osakkaista. Hän 
huolehtii myös muista kokouksen järjestämi
seen liittyvistä tehtävistä. 

Jos osakas ei itse halua huolehtia järjestäyty
mättömän osakaskunnan kokouksen koolle 
kutsumisesta ja sen muusta järjestämisestä, 
hän voi pyytää maanmittaustoimistoa määrää
mään toimiston palveluksessa olevan diplomi
insinöörin, jonka tehtävänä on maanmittaus
toimitusten suorittaminen, huolehtimaan ko
kouksen koolle kutsumisesta ja järjestämisestä 
osakkaan ilmoittamalla tavalla. 

11§ 
Osakaskunnan kokouksesta tiedotetaan kai

kille osakkaille lähetettävällä kirjeellä tai siitä 
annetaan tieto muulla tavoin todisteellisesti. 
Kokouskutsu voidaan antaa myös siten, että 
kokouksesta kuulutetaan yhdessä tai useam
massa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sano
malehdessä ja ilmoitetaan kirjekortilla niille 
toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden 
osoite on tiedossa. 

Jos kaksi tai useammat omistavat osakas
kiinteistön yhteisesti, saadaan kutsukirje sen 
osalta toimittaa yhdelle yhteisomistajista. Kut
sukirje on kuitenkin lähetettävä kaikille niille 
yhteisomistajille, jotka lähettämistä pyytävät 
ja ilmoittavat tätä varten osoitteensa. 

Kutsu on asianmukaisesti toimitettu, kun 
edellä tarkoitetut kirjeet on postitettu ja ilmoi
tus julkaistu vähintään 14 päivää ennen ko
kousta. 

Järjestäytyneen osakaskunnan säännöissä 
voidaan määrätä, että kokouksesta tiedotetaan 
osakkaille muulla luotettavana tavalla. 

12 § 
Osakaskunnan kokouksessa saadaan päättää 

vain niistä asioista, jotka kokouskutsussa on 
mainittu. 

13 § 
Osakaskunnan kokouksessa toimii puheen

johtajana kokouksen valitsema henkilö. 
Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka 

puheenjohtaja ja yksi kokouksessa valittu pöy
täkirjan tarkastaja allekirjoittavat. 

14 § 
Puheenjohtajan tultua valituksi on kokouk

sessa laadittava luettelo, johon merkitään läsnä 
olevat osakkaat sekä heidän omistamansa kiin
teistöt ja niiden osuuksien suuruudet (äänestys
luettelo). Äänestysluettelo tulee hyväksytyksi, 
jos enemmistö läsnä olevista osakkaista sitä 
kannattaa. 

Osakaskunnan kokouksessa osakasta voi 
edustaa hänen valtuuttamansa asiamies. Jollei 
säännöissä toisin määrätä, kukaan ei saa ää
nestää äänimäärällä, joka on yli viisi prosenttia 
kokouksessa läsnä olevien osakkaiden yhteises
tä äänimäärästä. 

15 § 
Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipi

de, jonka puolesta enemmistö äänistä on an
nettu. Äänten mennessä tasan tulee päätöksek
si pääluvun mukaan lasketun enemmistön mie
lipide. Jos äänet myös siten laskien menevät 
tasan, äänestyksen tuloksen ratkaisee puheen
johtajan mielipide, jos hän on osakas. Jos 
puheenjohtaja ei ole osakas tai kun kysymyk
sessä on vaali, ratkaisee arpa. 

Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaadi
taan, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi 
kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden yh
teisestä äänimäärästä ja vähintään yksi kol
mannes äänestäneistä osakkaista, jos päätös 
tarkoittaa: 

1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuu
den taikka sen osan myymistä tai vuokraamista 
viittä vuotta pitemmäksi ajaksi; 

2) yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysy-
vää muuttamista; 

3) osakaskunnan sääntöjen muuttamista; 
4) velan ottamista; tai 
5) osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun 

maksun määräämistä. 

16 § 
Edellä 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi

tettu päätös on alistettava tuomioistuimen vah
vistettavaksi, jos joku kokouksessa läsnä ole
vista osakkaista sitä vaatii. Päätös on vahvis
tettava, jos se on tehty lain mukaisesti eikä 
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aiheuta taloudellista vahinkoa osakkaalle, joka 
ei ole päätöstä kannattanut. 

Alistettu asia voidaan ottaa tuomioistuimes
sa käsiteltäväksi vasta sitten, kun 23 §:n 1 
momentissa tarkoitettu määräaika kanteen 
nostamiseksi on päättynyt. Alistus ja edellä 
tarkoitettu kanne käsitellään yhdessä. 

17 § 
Edustajiston kokouksessa edustaja käyttää 

äänivaltaa edustamiensa osakkaiden yhteenlas
ketun ääni- ja pääluvun mukaan. 

Edustaja ei voi valtuuttaa toista toimimaan 
asiamiehenään kokouksessa. 

Edustajiston kokouksesta, kokoonkutsumi
sesta ja päätöksistä on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä osakaskunnan kokouksesta ja 
sen päätöksistä on säädetty. 

Osakaskunnan säännöt 

18 § 
Järjestäytyneen osakaskunnan säännöissä on 

mainittava: 
1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä 

osakaskunnalle kuuluva yhteinen alue tai yhtei
nen erityinen etuus; 

2) hoitokunnan kokoonpano ja toimiaika; 
3) kenellä on oikeus kirjoittaa osakaskunnan 

nimi; 
4) milloin osakaskunnan varsinainen kokous 

pidetään ja mitä asioita siinä käsitellään; 
5) osakkailta perittävien maksujen perusteet; 
6) miten osakaskunnan hallinnon ja varain

hoidon tarkastus järjestetään; 
7) tilivuosi ja milloin tilinpäätös on tehtävä; 
8) miten osakaskunnan kokous kutsutaan 

koolle ja muut tiedonannot toimitetaan osak
kaille; sekä 

9) muut osakaskunnan asioiden hoitoa var
ten tarpeelliset seikat. 

Jos osakaskunnan sääntöjen mukaan pää
tösvaltaa käyttää osakaskunnan kokouksen si
jasta edustajisto, on säännöissä lisäksi mainit
tava edustajien ja heidän varamiestensä luku
määrä ja toimiaika sekä miten heidät valitaan. 

Osakaskunnan säännöt on alistettava asian
omaisen maatalouspiirin maataloustoimiston 
vahvistettavaksi. Maataloustoimiston on vah
vistettava säännöt, jos ne ovat lain mukaiset 
eikä niistä aiheudu vahinkoa osakkaalle. Myös 
sääntöjä muutettaessa on meneteltävä edellä 
tässä momentissa säädetyllä tavalla. 

Hoitokunta ja toimitsija 

19 § 
Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia osa

kaskunnan päätösten valmistelusta ja täytän
töönpanosta sekä muusta käytännön toimin
nasta. 

Hoitokunta käyttää osakaskunnan puheval
taa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa 
sekä edustaa muutoin osakaskuntaa. 

20 § 
Jollei säännöissä ole toisin määrätty, hoito

kunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja 
sekä vähintään puolet muista jäsenistä tai hei
dän varamiehistään on saapuvilla. 

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enem
mistö on kannattanut tai, jos äänet menevät 
tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on 
yhtynyt. 

21 § 
Kullakin hoitokunnan jäsenellä tulee olla 

henkilökohtainen varamies. Hoitokunta valit
see puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kes
kuudestaan. 

Osakaskunnan kokous voi vapauttaa hoito
kunnan jäsenen tai varajäsenen toimestaan 
kesken toimikauden ja valita tilalle uuden jäse
nen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikau
deksi. Jos hoitokunnan jäsen tai varajäsen 
eroaa taikka pysyvästi estyy tehtäväänsä hoita
masta, valitaan hänen tilalleen uusi henkilö 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

22 § 
Osakaskunnan säännöissä voidaan määrätä, 

että osakaskunnalla on hoitokunnan sijasta 
toimitsija. Toimitsijana tulee olla varamies. 

Toimitsijasta on voimassa, mitä 19 §:ssä 
hoitokunnasta on säädetty. 

Mitä 21 §:n 2 momentissa on säädetty, so
velletaan vastaavasti toimitsijaan ja tämän va
ramieheen. 

Muutoksenhaku ja oikeudenkäynti 

23 § 
Osakkaana, joka katsoo, ettei osakaskunnan 

tai edustajiston kokouksen päätös ole syntynyt 
laillisessa järjestyksessä taikka että se on muu
toin lain tai sääntöjen vastainen, on oikeus 
moittia päätöstä nostamalla kanne osakas
kuntaa vastaan yleisessä alioikeudessa kuuden-
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kymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemi
sestä. 

Jos osakaskunnan tai edustajiston päätöstä 
on moitittu, tuomioistuin voi ennen asian lo
pullista ratkaisemista antaa luvan päätöksen 
täytäntöönpanaan heti, jos tähän on erityistä 
syytä eikä täytäntöönpano tee muutoksenha
kua hyödyttömäksi. 

24 § 
Jos järjestäytymätön osakaskunta on ryhty

nyt oikeudenkäyntiin, on oikeudenkäynnin vi
reille panemista vastustanut osakas velvollinen 
osallistumaan oikeudenkäynnin kustannuksiin 
enintään sillä määrällä, joka vastaa hänelle 
osakkaana oikeudenkäynnistä tullutta etua. 

Jos osakaskunta päättää, että yhteistä aluet
ta tai yhteistä erityistä etuutta koskevaa oikeu
denkäyntiä ei panna vireille tai ei jatketa, saa 
osakas kuitenkin ajaa kannetta asiassa. Mitä 
siinä oikeudenkäynnissä voitetaan, tulee osa
kaskunnan hyväksi. Muut osakkaat ovat vel
vollisia ottamaan osaa oikeudenkäynnistä ai
heutuneisiin kustannuksiin enintään siihen 
määrään asti, joka vastaa heille oikeudenkäyn
nistä tullutta hyötyä. 

25 § 
Asioissa, joissa osakaskunta on asianosaise

na tuomioistuimessa tai muussa viranomai
sessa, on myös osakkaana oikeus käyttää pu
hevaltaa omasta osuudestaan. 

26 § 
Jos osakaskunta on järjestäytynyt, haaste ja 

muu ilmoitus katsotaan osakaskunnalle toimi
tetuksi, kun se on annettu tiedoksi jollekin 
hoitokunnan jäsenelle tai toimitsijalle. 

Järjestäytymättömän osakaskunnan osak
kaat voidaan haastaa vastaajiksi osakaskuntaa 
koskevassa asiassa oikeudenkäymiskaaren 11 
luvun 14 §:n 1 momentin mukaisesti. Tämän 
estämättä oikeus voi asiaa käsitellessään mää
rätä kantajan haastamaan kuultavaksi sellaisen 
osakkaan, jolle ei ole erikseen annettu tietoa 
haasteesta. 

Jollei muualla ole toisin säädetty, voidaan 
ilmoitus antaa järjestäytymättömälle osakas
kunnalle tiedoksi noudattaen haasteen tiedok
siautomenettelyä tai antamalla ilmoitus tiedok
si jollekin osakkaalle ja tiedottamalla ilmoituk
sesta vähintään yhdessä paikkakunnalla levi
ävässä sanomalehdessä. 

Täytäntöönpano 

27 § 
Yhteinen alue tai yhteinen erityinen etuus 

voidaan ulosmitata osakaskunnan velasta. 
Ulosottoon sovelletaan, mitä ulosottolaissa on 
säädetty kiinteän omaisuuden ulosmittauksesta 
ja myymisestä. 

Erinäisiä säännöksiä 

28 § 
Osakaskunnan kokouksen päätöksellä ei saa 

antaa osakkaiden tai osakaskunnan kustan
nuksella kenellekään osakkaalle tai jollekin 
muulle ilmeisesti epäoikeutettua etua. 

29 § 
Jollei hoitokunta tai toimitsija kutsu koolle 

osakaskunnan tai edustajiston kokousta, joka 
sääntöjen tai kokouksessa tehdyn päätöksen 
mukaan on pidettävä määrättynä aikana, osak
kaana tai edustajiston jäsenellä on oikeus toi
mittaa kutsu osakaskunnan kustannuksella. 
Sama koskee sellaisen kokouksen koolle kutsu
mista, jota koskeva vaatimus on tehty 9 §:n 2 
momentin mukaisesti, jollei kutsua ole toimi
tettu kolmen viikon kuluessa siitä, kun vaati
mus kokouksen pitämisestä esitettiin hoitokun
nalle tai toimitsijalle. 

30 § 
Jos osakas on kokouksen tiedottamista tai 

10 §:n 2 momentissa tarkoitetun pyynnön teke
mistä varten taikka muusta sellaisesta syystä 
joutunut panemaan omia varojaan osakas
kunnan asian hoitamiseen, hänellä on oikeus 
saada kustannukset takaisin osakaskunnalta. 

Jos osakas on ilmeisen aiheettomasti kutsu
nut kokoon osakaskunnan kokouksen, ko
kouksesta aiheutuneet kustannukset jäävät hä
nen vahingokseen. 

31 § 
Osakaskunta voi hankkia Osakaskiinteistölie 

kuuluvan osuuden yhteiseen alueeseen tai yh
teiseen erityiseen etuuteen. Hankittu osuus on 
liitettävä osakaskiinteistöihin niiden osuuksien 
mukaisessa suhteessa osakaskunnan hakemuk
sesta suoritettavassa toimituksessa, josta on 
voimassa mitä jakolain 31 luvussa osuuden tai 
etuuden siirtämisestä kiinteistöstä toiseen on 
säädetty. Siirto voidaan suorittaa siinäkin ta-
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pauksessa, että jokin osakaskiinteistö sijaitsee 
toisessa kunnassa. 

32 § 
Jos osakaskunnalle maksettu korvaus on 

jaettu osakkaille, kukin osakas on henkilökoh
taisesti vastuussa nostamiensa varojen palaut
tamisesta korkoineen siinä tapauksessa, että 
varoja joudutaan sitoumuksen, tuomion tai 
muun vastaavan perusteen nojalla palautta
maan maksajalle tai sille, jolle hänen oikeuten
sa on siirtynyt. Tällainen maksu saadaan periä 
osakkaalta samassa järjestyksessä kuin osakas
kunnalta. 

33 § 
Osakaskunnan säännöistä on lähetettävä 

asianomaiselle maanmittauskonttorille sellai
nen ote, josta ilmenee 18 §:n 1 momentin 1 ja 
2 kohdassa mainitut tiedot. Samoin maanmit
tauskonttorille on lähetettävä tiedot hoitokun
nan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta 
tai toimitsijasta ja hänen varamiehestään sekä 
heidän osoitteistaan. 

34 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1989 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

35 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 , ja sillä kumotaan eräistä yhteisistä 
alueista ja niihin verrattavista etuuksista 9 
päivänä toukokuuta 1940 annettu laki (204/40) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

36 § 
Jos yhteisen alueen tai yhteisen entytsen 

etuuden hallinto on ennen tämän lain voimaan
tuloa järjestetty pysyvästi eräistä yhteisistä alu
eista ja niihin verrattavista etuuksista annetun 
lain 7 §:n mukaisesti, katsotaan tällaisen alu
een tai etuuden osakkaiden muodostavan tässä 
laissa tarkoitetun järjestäytyneen osakas
kunnan. Sanottuun osakaskuntaan sovelletaan 
tämän lain järjestäytynyttä osakaskuntaa kos
kevia säännöksiä, jos vahvistetusta ohjesään
nöstä ei muuta johdu. 

Jos osakkaat ovat ennen tämän lain voi
maantuloa sopineet yhteisen alueen tai yhteisen 
erityisen etuuden hallinnosta, jää sopimus edel
leen voimaan. 

Jos laissa tai asetuksessa on viitattu lainkoh
taan, jonka sijaan on tullut tämän lain sään
nös, on tämän lain säännöstä sovellettava. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ole Norrback 




