
OSAKASKUNTIEN ÄÄNESTYSOHJE 

Yhteisaluelaki (18.8.1989/758), Osakaskunnan kokous (7 § - 17 §) 

 

Tämä ohje on laadittu tiivistetyksi käytännön ohjeeksi äänestystilanteisiin. Ohje 
kulkee yhteisaluelain mukaisessa järjestyksessä osan momenteista lävitse. 
Lisäksi tulosta tai ota tietokoneelle yhteisalue- ja kalastuslaki mukaan 
kokoukseen! 

 

8 § 

Kokous valitsee puheenjohtajan ja äänestystavan. Voidaan äänestää menettelyllä ”ääni 
per osakas” mikäli päätös on yksimielinen. Jos yksikin osakas vaatii äänestystä 
osuusluvun (manttaalin) mukaisesti, kokouksen äänestys on tällöin toteutettava 
osuuslukujen mukaisesti. 

12 § 

HUOM! Kokouksessa voidaan päättää vain niistä asioista, jotka on mainittu 
kokouskutsussa! 

14 § 

”Osakaskunnan kokouksessa osakasta voi edustaa hänen valtuuttamansa asiamies. Jollei säännöissä 
toisin määrätä, kukaan ei saa äänestää äänimäärällä, joka on yli kolmekymmentä prosenttia kokouksessa 
läsnä olevien osakkaiden yhteisestä äänimäärästä. (14.7.2000/686)” 
 
Äänestysluetteloon on siis laadittava 30% äänileikkuri. Tämän toteuttamisesta 
esimerkki ohjeen lopussa! 

15 § 

”Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta 
äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä 
osakkaista, jos päätös tarkoittaa: 1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden taikka sen osan 
myymistä tai vuokraamista viittä vuotta pitemmäksi ajaksi; 2) yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysyvää 
muuttamista; 3) osakaskunnan sääntöjen muuttamista; 4) velan ottamista; 5) osakkaiden suoritettavaksi 
tarkoitetun maksun määräämistä; 6) yhteisten alueiden yhdistämistä tai kiinteistöön kuuluvan alueen 
liittämistä yhteiseen alueeseen osakkuutta vastaan koskevan sopimuksen hyväksymistä; 7) osakkaiden 
pyydysyksikköjen jakamista vesialueosuuksista poikkeavalla tavalla; 8) kalastuskunnan tehtävien 
siirtämistä kalastusalueen suoritettavaksi; taikka 9) yhteisen vesialueen käyttämistä kalastukseen muulla 
tavoin kuin siten, että kukin osakas tai se, joka laillisesti käyttää hänen kalastusoikeuttaan, kalastaa 
vesistössä.” 
 
Äänestettäessä päätös on lainvoimainen, kun esitys saa vähintään 2/3:aa käytettävissä 
olevien leikattujen äänten kannatuksesta, edellyttäen että ainakin 1/3 paikalla olevista 
äänioikeutetuista äänesti enemmistöpäätöksen puolesta. HUOM! Joko ääni per osakas tai 
yhteenlaskettu osuusluvun summattu äänimäärä! 

16 § 

Pöytäkirjassa on mainittava, onko kukaan läsnä olevista vaatinut päätöstä 
tuomioistuimen alistettavaksi! Eli; on tai ei ole vaatinut, on mainittava! 

 



 

ESIMERKKI 30% ÄÄNILEIKKURIN KÄYTÖSTÄ: 
Kokouksessa on 5 osakasta (Osakas1–5) jotka edustavat viittä eri tilaa (Tila1–5), eikä heillä 
ole oikeuksia muihin tiloihin. Mikäli osakas edustaa useampaa eri tilaa, lasketaan äänet 
henkilökohtaisesti - kukaan ei saa äänestyksessä käyttää enempää kuin 30 % käytettävissä 
olevista äänistä! 

Tila1 : äänimäärä 800 
Tila2 : äänimäärä 150 
Tila3 : äänimäärä 15 
Tila4 : äänimäärä 15 
Tila5 : äänimäärä 5 

 

Kaikki läsnä olevat, äänestyksessä käytettävät äänet lasketaan yhteen (985 ääntä). Esimerkissä 
kaikki tilat (Tila1–5) äänestävät, eli 2/3 enemmistöpäätös on lainvoimainen. Mikään tila ei saa 
ylittää 30%:n äänimäärää läsnä olevista äänistä, eli suoritetaan äänileikkuri: 

Tila1 : äänimäärä 800 � on enemmän kuin 30%:ia 985:stä äänestä 
Tila2 : äänimäärä 150 � on vähemmän kuin 30%:ia 985:stä äänestä 
Tila3 : äänimäärä 15 � on vähemmän kuin 30%:ia 985:stä äänestä 
Tila4 : äänimäärä 15 � on vähemmän kuin 30%:ia 985:stä äänestä 
Tila5 : äänimäärä 5 � on vähemmän kuin 30%:ia 985:stä äänestä 

 

30%:ia 985:stä on siis 295,5, joka pyöristetään 296 (Lasketaan: 985 * 0,3 = 295,5). Näin ollen 
Tila1 saa äänestää vain äänimäärällä 296! Muiden tilojen äänimäärään leikkuri ei vaikuta. 

Eli: 

Tila1 : äänimäärä leikkurin jälkeen 296 
Tila2 : äänimäärä leikkurin jälkeen 150 
Tila3 : äänimäärä leikkurin jälkeen 15 
Tila4 : äänimäärä leikkurin jälkeen 15 
Tila5 : äänimäärä leikkurin jälkeen 5 

 

Näiden leikattujen äänien perusteella lasketaan enemmistöpäätös, joka on käytettävissä 
olevista äänistä (296 + 150 + 15 + 15 + 5 = 481) vähintään 2/3:aa (Lasketaan: 481 * (2/3) = 
320,666… � pyöristetään 321). Eli, Tila1 ei pysty yksinään tekemään päätöstä, koska 
enemmistöpäätöksen vaatima äänimäärä ei täyty, ja jos vain Tila1 äänesti KYLLÄ ja muut EI, 
ei myöskään täyttyisi pääluvun mukainen 1/3 enemmistöpäätöksen kannatus! Tarvitaan 
vähintään siis toinen kannattaja Tila1:n lisäksi, jotta molemmat ehdot täyttyvät. 

  



 

TYÖOHJE JA TAULUKKO: 

Laske tarvittavat luvut, eli äänimäärät yhteensä ennen ja jälkeen, enemmistöpäätöksen raja, 
enemmistöpäätöksen päälukumäärän kannatus, sekä 30%:n osuus äänestysluettelon loppuun, 
listan alle selkeästi esille. 

Alla taulukoituna miltä luettelo näyttää äänestyslistassa: 

Nimi Edust. kiint. (tila) Äänimäärä Äänimäärä 
leikkurin jälk. 

Äänestys (kyllä/ei) 

Osakas1 Tila1 800 296 KYLLÄ  

Osakas2 Tila2 150 150 EI 

Osakas3 Tila3 15 15 EI 

Osakas4 Tila4 15 15 EI 

Osakas5 Tila5 5 5 EI 

 


