
o Tiekunnan toimivalta 52§
o Johdot ja kaapelit 30§ 1. mom (He 10/17 s.36)
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Tiekunnan kokouksessa päätettävät asiat

58§
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o Vuosikokous vuosittain

o Jos harvemmin niin päätös tai sääntöihin

o Vähintään joka neljäs vuosi
o Ajankohdasta päätös tai sääntöihin

o Muita kokouksia tarpeen mukaan

o Pidettävä jos ¼ osakkaista vaatii
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Koolle kutsuminen

o Kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunta

o Tai säännöissä määrätty taho 
o Kirjallinen kokouskutsu 

o Sähköposti tai muu tietoliikenneyhteys

o Ei enää lehti-ilmoituksella
o Kokouskutsu on toimitettava

o Vähintään 2 viikkoa, enintään 2 kk ennen kokousta 
(säännöillä voidaan muuttaa)
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Kokouskutsu

o Vuosikokous

• Ehdotus maksuunpanoluetteloksi 
• Nähtäville tai kutsun liitteeksi
• Tienpitoa koskevat merkittävät asiat
• Toimielimen pöytäkirjat ja päätökset nähtäville

o Ylimääräinen kokous

• Kaikki käsiteltävät asiat 

o Säännöt toimitettava kutsun liitteenä (He 10/17 s.79)
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Pöytäkirja

o Kokouksen puheenjohtaja tai säännöissä määrätty taho 
huolehtii että se laaditaan

o Päätöksistä
o Allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään 2 

kokouksen valitsemaa tarkastajaa

o 14 pv:n kuluttua nähtäville

o Osakkaalla tai muulla asianosaisella oikeus saada ote tai 
jäljennös pöytäkirjasta
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Päätöksenteko

o Äänioikeus tieyksiköiden mukaan ( ty opas)

o Osakkaan äänimäärä enintään 30%
o Kokouksen aluksi päätös ääniosuuksista

o Enemmistöpäätökset paitsi

o 51§ 2. mom ja 68§
o Näissä yksimielisyysvaatimus
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Päätöksen oikaisu

o Oikaisuvaatimus, peruste 64§ 1. mom

o 30 päivää päätöksestä
o Tiekunnan kokous kutsuttava 30 pv:n kuluessa

o Samassa ajassa toimielimen mahdollista 

itse oikaista tekemänsä päätös
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Päätöksen moittiminen

o Vain tiekunnan kokouksen päätöksestä

o Peruste 65§ 1.mom

o Moitekanne, käräjäoikeus (jonka yhteydessä MO)
o Moiteaika 3 kk päätöksestä

o Ei osakkaan, joka ei ollut saapuvilla 3kk    

todisteellisesta tiedosta
o 30 pv oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksi 

saannista (kaikki)
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� Läsnä      Yksiköt            Äänet
A                  20                20
B                  50                50
C                  80                80
D                200              180
E                 250              180

Yhteensä        600             510

• Max äänimäärä 30% x 600 = 180

• Enemmistö lasketaan 510:sta
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