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OIKEUSMINISTERIÖLLE 
 
Oikeusministeriö asetti 18 päivänä toukokuuta 2004 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen asunto-
osakeyhtiölain uudistamiseksi (asunto-osakeyhtiölakityöryhmä). Tavoitteeksi asetettiin uudistus, 
joka edistää asunto-osakeyhtiömuotoista asumista siten, että asuminen voidaan järjestää osakkaiden 
kannalta mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja riittävästi ennakoitavalla tavalla. 
Toimeksiannossa korostetaan sitä, että laissa määritetään selvästi yhteisen päätöksenteon ja 
osakkaan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkaan vastuun rajat. Lisäksi tavoitteena on 
asunto-osakeyhtiöitä paremmin palveleva laki, joka on helposti ymmärrettävissä erityisesti 
yhtiöiden osakkaiden ja maallikkojohdon kannalta ja jonka sisällössä ja kirjoitusasussa otetaan 
huomioon vireillä oleva osakeyhtiölain kokonaisuudistus ja muu yhtiölainsäädännön kehitys.  
 
Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli selvittää asunto-osakeyhtiölain uudistustarpeet, jotka 
liittyvät erityisesti kunnossapitoa, osakkaan muutostöitä sekä osakkaan ja yhtiön vastuuta koskeviin 
säännöksiin. Tavoitteena oli asunto-osakeyhtiön kiinteistön kunnossapidon ja yhtiön päätöksenteon 
varmistaminen, uudistusten ja muutostöiden laadun parantaminen sekä osakkaiden asumiskulujen 
hallitseminen ja osakkaiden itsemääräämisoikeuden turvaaminen. 
 
Lisäksi työryhmän tuli selvittää uudistustarve, joka liittyy käytännössä ongelmallisina pidettyihin 
yksityiskohtaisiin säännöksiin, jotka koskevat esimerkiksi lain soveltamisalaa, asunto-osakeyhtiön 
tarkoitusta ja toimialaa, osakkaan maksuvelvollisuutta, yhtiön perusparannuksia, yhtiökokousta, 
yhtiön hallintoa ja riitojen ratkaisemista sekä yhtiön osakkeita ja osakastietojen julkisuutta. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä ja 
jäseniksi lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen oikeusministeriöstä, johtava lakimies Helena 
Kinnunen Suomen Kiinteistöliitosta, asiamies, asianajaja Timo A. Järvinen Suomen 
Isännöintiliitosta, asianajaja Minna Saarelainen Suomen Asianajajaliitosta, johtava lakimies Tuula 
Sario Suomen Kuluttajaliitosta ja lakimies Tapio Nevala Suomen Kiinteistönvälittäjäliitosta. Helena 
Kinnusen pyydettyä eroa hänen tilalleen työryhmän jäseneksi nimettiin 5 joulukuuta 2005 alkaen 
päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitosta. Työryhmä otti sivutoimiseksi sihteeriksi 
varatuomari, AIT-isännöitsijä Essi Rikalaisen Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:stä (sittemmin 
Asianajotoimisto Palsala Erkko Järvinen) ja 25 elokuuta 2005 alkaen neuvontalakimies Marina 
Furuhjelmin Suomen Kiinteistöliitosta. Työryhmä kokoontui 38 kertaa. 
 
Oikeusministeriö asetti työryhmälle seurantaryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimettiin 
lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola oikeusministeriöstä ja jäseniksi hallitusneuvos Seija Heiskanen-
Frösén ympäristöministeriöstä, päälakimies Jaana-Maarit Huuhka Valtion asuntorahasto ARA:sta, 
apulaisjohtaja Sakari Kauppinen Patentti- ja rekisterihallituksesta, henkikirjoittaja Heidi 
Rantatulkkila Espoon maistraatista, osastopäällikkö Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista, 
rakennuslakimies Anna-Liisa Varala Rakennustarkastusyhdistys RTY:stä, asiamies Kirsi Palviainen 
Rakennusteollisuus RT:stä, lakimies Sakari Wuolijoki Suomen Pankkiyhdistyksestä, 
vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitosta, 
johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä, puheenjohtaja Herkku Hernesniemi Asukasliitosta 
ja KHT Arto Kuusiola HTM-tilintarkastajat ry:stä. Seurantaryhmä on pitänyt kaksi kokousta, joissa 
on keskusteltu työryhmän väliraporttiluonnoksesta ja mietintöluonnoksesta. 



  

 
Työryhmä antoi keväällä 2005 väliraportin, joka koski osakkeenomistajan muutostöitä, yhtiön 
perusparannuksia ja muita uudistuksia, kunnossapitovastuuta ja yhtiövastiketta. Raportista 
järjestettiin laaja lausuntokierros keväällä 2005. 
 
Työryhmän työssä on erityisesti kiinnitetty huomiota kunnossapitoa, osakkaan muutostöitä ja yhtiön 
uudistuksia sekä osakkaan ja yhtiön vastuuta koskeviin säännöksiin. Ehdotuksessa on tavoiteltu 
asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajien, johdon ja muiden yhtiössä toimivien kannalta 
mahdollisimman selkeätä lakia. Työryhmä on keskittynyt periaatteellisiin kysymyksiin sekä 
yhtiöiden päivittäisessä toiminnassa sovellettaviksi tuleviin säännöksiin (uuden lain 1-17 luku).  
 
Ehdotukseen sisältyviä harvoin sovellettavia säännöksiä uusien osakkeiden antamisesta, 
lisärahoituksesta, yhtiörakenteen muuttamisesta ja yhtiön purkamisesta ei ole käsitelty 
yksityiskohtaisesti työryhmässä. Näiden säännösten mallina on ehdotus uudeksi osakeyhtiölaiksi 
(HE 109/2005 vp). Nämä säännökset on sisällytetty mietintöön, jotta lukija saisi paremman 
käsityksen siitä, minkä suuntaisesti sääntely muuttuisi, jos mallina käytetään 
osakeyhtiölakiehdotusta, ja siitä, miltä uusi asunto-osakeyhtiölaki näyttäisi, jos kaikki tarvittava 
sääntely sisällytetään asunto-osakeyhtiölakiin ja luovutaan viittauksista osakeyhtiölakiin. 
 
Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 28 päivään helmikuuta 2006 mennessä. Ehdotuksen 
laajuuden vuoksi mietinnön viimeistely on kuitenkin vienyt aikaa niin, että mietintö voidaan 
luovuttaa nyt toukokuussa. 
 
Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä katsoo, 
että ehdotukset on syytä saattaa mahdollisimman laajan keskustelun kohteeksi. 
 
Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2006 
 
 
 

Jyrki Jauhiainen 
 
 
Pekka Pulkkinen Anu Kärkkäinen  Timo A. Järvinen 
 
 
Minna Saarelainen  Tuula Sario    Tapio Nevala 
 
 
 
     Essi Rikalainen 
 
 
     Marina Furuhjelm 



  

 
Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä   
 
Jyrki Jauhiainen   10.5.2006 
 
 
YHTEENVETO 
 
1. Uudistuksen lähtökohdat 
 
Kun rakennuskanta ja asukkaat ikääntyvät ja kun asukaskunta, rakennustekniikka, asumispalvelut ja 
asuinkiinteistöjä koskevat viranomaisvaatimukset muuttuvat, asunto-osakeyhtiöiden ja 
osakkeenomistajien tekemien korjausten, uudistusten ja lisärakentamisen tarve kasvaa. Samat 
tekijät lisäävät tarvetta myös muihin järjestelyihin ja vastuusuhteiden selventämiseen asunto-
osakeyhtiöissä. Muilta osin asunto-osakeyhtiölaki (AOYL) on osoittautunut pääosin toimivaksi. 
Lain voimassaoloaikana on kuitenkin ilmennyt, että lain yksittäisiä säännöksiä on syytä selventää 
tai muuttaa. 
 
Työryhmän toimeksiannon mukaan tavoitteena on uudistus, joka edistää asunto-
osakeyhtiömuotoista asumista siten, että asuminen voidaan järjestää osakkeenomistajien kannalta 
mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja riittävästi ennakoitavalla tavalla. AOYL:ssa on 
määritettävä selvästi yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä 
yhtiön ja osakkeenomistajan vastuun rajat. Lisäksi tavoitteena on asunto-osakeyhtiöitä paremmin 
palveleva laki, joka on helposti ymmärrettävissä erityisesti yhtiöiden osakkeenomistajien ja 
maallikkojohdon kannalta ja jonka sisällössä ja kirjoitusasussa otetaan huomioon vireillä oleva 
osakeyhtiölain kokonaisuudistus ja muu yhtiölainsäädännön kehitys.  

 
Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä on selvittänyt asunto-osakeyhtiölain uudistustarpeet, jotka 
liittyvät erityisesti kunnossapitoa, osakkeenomistajan muutostöitä sekä osakkeenomistajan sekä 
yhtiön ja sen johdon vastuuta koskeviin säännöksiin. Näiltä osin sääntelyn selventäminen on 
tarpeen asunto-osakeyhtiön kiinteistön kunnossapidon ja yhtiön päätöksenteon varmistamiseksi, 
uudistusten ja muutostöiden laadun parantamiseksi sekä osakkeenomistajien asumiskulujen 
hallitsemiseksi ja osakkeenomistajien itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi. 
  
Lisäksi työryhmä on selvittänyt uudistustarpeen, joka liittyy käytännössä ongelmallisina pidettyihin 
AOYL:n yksityiskohtaisiin säännöksiin, jotka koskevat esimerkiksi lain soveltamisalaa, asunto-
osakeyhtiön tarkoitusta ja toimialaa, osakkeenomistajan maksuvelvollisuutta, yhtiön 
perusparannuksia, yhtiökokousta, yhtiön hallintoa ja riitojen ratkaisemista sekä yhtiön osakkeita ja 
osakastietojen julkisuutta. Työryhmä on myös arvioinut, missä määrin on tarpeen vähentää 
viittauksia osakeyhtiölakiin (OYL) sekä hyödyntää valmisteltavana olevan uuden OYL:n sääntely- 
ja kirjoitustapaa. 

 
Toimeksiannon mukaisesti työryhmä on laatinut tarpeelliset lainsäädäntöehdotukset hallituksen 
esityksen muotoon. Valmistelun pohjana on ollut oikeusministeriössä laadittu arviomuistio ja siitä 
saatu palaute. 
 
Työryhmän ehdotus perustuu huomattavalta ehdotukseen uudeksi osakeyhtiölaiksi (HE 109/2005 
vp), joka on Eduskunnan käsiteltävänä. Työryhmän ehdotuksen jatkovalmistelussa on otettava 
soveltuvin osin huomioon se, minkä sisältöisenä eduskunta hyväksyy uuden osakeyhtiölain. 
 



  

Tilintarkastusta koskevat ehdotukset ovat yhteydessä tilintarkastuslain (TTL) kehitykseen. Kauppa- 
ja teollisuusministeriössä valmistellaan laajaa tilintarkastuslain muutosta, jota koskeva hallituksen 
esitys on tarkoitus antaa kuluvan vuoden aikana. Jos esityksessä ehdotetaan joko 
tilintarkastuspakosta luopumista tai hyväksytyn tilintarkastajan käyttövelvollisuuden laajentamista, 
on asunto-osakeyhtiölain aineelliseen sisältöön tehtävä vastaavat muutokset. 

 
2. Peruslinjaukset 
 
Työryhmän havaitsema muutostarve voidaan tiivistää seuraavasti:  

• Ei ole ilmennyt tarvetta muuttaa voimassa olevan lain periaatteita eikä muutenkaan tehdä 
muutoksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yhtiön tai osakkeenomistajien oikeuksiin tai 
velvollisuuksiin. 

• Tarvittavat muutokset ovat lähinnä menettelytapojen tai sääntelyn selvennyksiä taikka 
johtuvat esimerkiksi osakkeenomistajien teettämien muutostöiden yleistymisestä sekä 
rakennustekniikan ja rakentamista koskevien vaatimusten kehityksestä. 

 
Työryhmä ehdottaa uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää 
asunto-osakeyhtiömuotoista asumista siten, että asuminen voidaan järjestää osakkeenomistajien 
kannalta mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja riittävästi ennakoitavalla tavalla.  

 
Yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja 
osakkeenomistajan vastuun rajoja selvennetään erityisesti kunnossapitovastuun, osakkeenomistajan 
muutostöiden, yhtiön päätöksenteon kunnossapidosta ja muutostyöstä sekä 
yhdenvertaisuusperiaatteen sisältöä ja periaatteen huomioon ottamista yhtiön päätöksenteossa. 
Osakkeenomistajan ja yhtiön suhdetta selvennetään myös siten, että tarkistetaan yhtiön päätösten 
moittimista sekä vahingonkorvausvastuuta koskevaa sääntelyä.   
 
Tavoitteena on, että ehdotettu uusi laki palvelisi paremmin myös pieniä asunto-osakeyhtiöitä, jotka 
muodostavat suuren osan yhtiöiden kokonaismäärästä ja joissa on yleistä, että hallinnossa ei ole 
yhtään kiinteistöalan ammattilaista. Kaikkien asunto-osakeyhtiöiden sekä niiden 
osakkeenomistajien ja johdon toiminnan helpottamiseksi laki on pyritty kirjoittamaan 
mahdollisimman selkeäksi käyttämällä pykäläotsikoita ja väliotsikoita sekä ryhmittelemällä 
säännökset käyttäjän kannalta nykyistä johdonmukaisemmin. 

 
Ehdotusta valmisteltaessa on arvioitu, että yhtiöiden toimintamahdollisuuksien hallittu lisääminen 
on tarpeen yhtiöiden päätöksenteon varmistamiseksi, kun toimintaympäristö sekä asumistarpeet 
muuttuvat. Tämä on esityksessä toteutettu siten, että  

• kevennetään erilaisia rajoituksia ja muotomääräyksiä tai poistetaan niitä (esimerkiksi 
valtuutetun käyttämistä helpotetaan, yhtiökokouksen järjestämistä koskevia vaatimuksia 
yhdenmukaistetaan ja vähennetään osakepääoman muuttamiseen ja yhtiörakenteen 
muuttamiseen liittyviä muotovaatimuksia); 

• sääntelyn tahdonvaltaisuutta laajennetaan jonkin verran (esimerkiksi AOYL:ssa säänneltyjä 
perintäkeinoja voitaisiin soveltaa vastikkeen lisäksi muihin maksuihin ja yhtiöjärjestyksessä 
voitaisiin varautua tuleviin uudistuksiin); sekä  

• säännellään menettelyjä, joita ei nykyisin ole lainkaan säännelty ja joihin siksi liittyy 
epävarmuutta (esim. vastikeperusteesta poikkeaminen uudistuksen yhteydessä 
yhdenvertaisuusperiaatteen huomioon ottamiseksi, vanhoihin lunastuslausekkeisiin liittyvän 
lunastusmenettelyn epäselvyyksien vähentäminen ja yhtiön jakautumisen salliminen).  

 



  

Muutenkin ehdotetaan sellaisia materiaalisia muutoksia, joilla voidaan vähentää toimintaan liittyvää 
epävarmuutta ja näin lisätään yhtiöiden ja osakkeenomistajien tosiasiallisia 
toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi  

• hissin jälkiasennusta koskevan yhtiön päätöksenteon selventäminen ja helpottaminen on 
tarpeen, kun osakkeenomistajat ikääntyvät ja osakkeet siirtyvät seuraavalle sukupolvelle;  

• Yhtiön kunnossapitotarpeen seurannan ja yhtiökokouksen päätöksenteon selventäminen on 
tarpeen, kun yhtiöiden rakennukset ikääntyvät ja suurten peruskorjausten tarve tulee 
ajankohtaiseksi samoihin aikoihin suuressa osassa asunto-osakeyhtiöitä.  

• Osakkeenomistajien asumiskulujen ennakoitavuuden parantamiseksi selvennetään asunto-
osakeyhtiölle sallitun toiminnan rajoja, mikä on tarpeen esimerkiksi suurten korjausten 
rahoitusvaihtoehtojen kartoituksessa; 

• Osakkeenomistajan muutostyötä koskevien säännösten selventäminen on tarpeen 
muutostöiden yleistymisen myötä 

• Oikeus tiettyihin muutostöihin huoneiston ulkopuolella voi olla välttämätöntä 
käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan jatkamiseksi huoneistossa  

 
3. Keskeiset ehdotukset 
 
3.1. Lain rakenne ja kirjoittamistapa 
 
Vaikka ehdotuksessa lisätään jossain määrin asunto-osakeyhtiöiden toimintamahdollisuuksia, 
sääntelyn määrää ei ehdoteta vähennettäväksi. On kaikkien asunto-osakeyhtiöiden etujen mukaista, 
että keskeiset yhtiöoikeudelliset kysymykset säännellään laissa. Kattava sääntely tekee 
mahdolliseksi sen, että asunto-osakeyhtiöt voivat toimia ilman turhia yhtiöoikeudellisista seikoista 
sopimisesta aiheutuvia kustannuksia. Yhtiöiden toiminnan helpottaminen ehdotetaan toteutettavaksi 
pääasiassa muuttamalla säännöksiä tahdonvaltaisiksi, sallimalla ja tarvittaessa sääntelemällä uusia 
menettelyjä sekä poistamalla eräitä muotovaatimuksia. Toisaalta osakkeenomistajien tiedonsaannin 
ja osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi ehdotetaan yhtiökokouskutsua ja siihen liittyviä 
asiakirjoja koskevien vaatimusten tiukentamista. 
  
Laki on jaettu osiin siten, että hallintoa, rahoitusta, varojen jakamista, yritysjärjestelyjä ja 
seuraamuksia koskevat säännökset ovat omina kokonaisuuksinaan. Näin pyritään helpottamaan 
erilaisten käytettävissä olevien mahdollisuuksien havaitsemista ja vertailua. Lukuihin on lisätty 
väliotsikot ja kaikki pykälät on varustettu pykäläotsikolla. Viittaukset muihin pykäliin on 
pääsääntöisesti tehty siten, että lainkohdan lisäksi viittauksesta yleensä käy ilmi se, mitä 
lainkohdassa säännellään. Yhtiökokousta, kokouskutsua, kutsutapaa, kutsuaikaa sekä muita 
vastaavia seikkoja pyritään sääntelemään keskitetysti yhtiökokousta koskevassa luvussa.  
 
3.2. Yleisten periaatteiden korostaminen 
 
Lain ensimmäisessä luvussa säädettäisiin osakeyhtiön toiminnan keskeisistä periaatteista. Kun ne 
esitellään lain alussa, lukija voi saada käsityksen siitä, mihin periaatteisiin laki perustuu ja mitä 
oikeushyviä laissa pyritään suojelemaan. Tämä edesauttaa jäljempänä säädettävien 
yksityiskohtaisempien pykälien tarkoituksen ja sisällön ymmärtämistä. Laajempaa aineellista 
merkitystä on yhtiön toiminnan tarkoitusta, osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta ja johdon 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla säännöksillä. Oman pääoman pysyvyyttä ja enemmistöperiaatetta 
koskevat säännökset ovat luonteeltaan ensisijassa informatiivisia. 
 
Yhdenvertaisuusperiaatteen merkityksen toivotaan entisestään vahvistuvan ja selventyvän sillä, että 
voimassa olevan lain yhdenvertaisuutta koskevat säännökset yhdistetään ja esitetään lain alussa. 



  

Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen merkitsee sitä, että yhtiön varoja käytetään 
osakkeenomistuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, eikä niitä pyritä eri tavoin siirtämään 
osakkeenomistajien enemmistölle. Yhdenvertaisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota lähinnä 
siihen, miten yhtiön toimenpide vaikuttaa osakkeiden arvoon eikä esimerkiksi siihen, miten 
merkityksen osakkeen sen hetkinen omistaja antaa toimenpiteelle henkilökohtaisten 
asumistarpeidensa kannalta katsottuna. 
 
3.3. Kunnossapito 
 
Kunnossapitovastuu ennallaan, selvennetään sääntelyä. Kunnossapitovastuuta koskevia periaatteita 
ei ole tarpeen muuttaa, mutta yksittäisiä säännöksiä on tarpeen selventää. Kunnossapitovastuun ja 
vahingonkorvausvastuun välistä eroa selventää se, että selvennetään AOYL:n 
vahingonkorvaussäännösten soveltamista kunnossapitovastuuseen. 
 
Yhtiön yleinen kunnossapitovastuu säilytetään. Yhtiö vastaisi edelleen kunnossapidosta siltä osin 
kuin se ei kuulu osakkeenomistajille. Myös kunnossapitovastuun jakautumisen perusteena oleva 
rajanveto osakkeenomistajahallinnassa olevien tilojen ja yhtiön hallinnassa olevien tilojen välillä 
säilytetään, samoin kuin osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva säännös. 
 
Osakkeenomistajan vastuualue voidaan tiivistää siten, että kukin osakkeenomistaja vastaa 
vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa olevista, lähtökohtaisesti huoneiston käytön perusteella 
kuluvista rakenteista, pinnoista ja laitteista.  
 
Samantasoisuusvaatimus ja peruspalvelujärjestelmien kunnossapito. Johtoja, kanavia ja hanoja 
koskevaa yhtiön kunnossapitovastuuta laajennetaan siten, että yhtiö on vastuussa tiettyjen 
asennuttamiensa peruspalvelujärjestelmien kunnossapidosta. ”Samantasoisuus”-termistä 
lakitekstissä luovutaan. Osakkeenomistajan tekemät muutokset eivät lähtökohtaisesti aiheuta 
muutoksia kunnossapitovastuuseen, jos kunnossapitokustannukset eivät muutu. 
 
Yhtiön toimenpiteestä aiheutuvan vaurion korjaaminen. Yhtiön toimenpiteestä osakkeenomistajan 
vastuulla olevalle seikalle aiheutuvan vaurion korjaamisvelvollisuutta selvennetään. Yhtiö olisi 
velvollinen korjaamaan tällaisen vaurion yhtiössä sovittuun tasoon eli siihen tasoon, jossa huoneisto 
on alun perin osakkeenomistajalle luovutettaessa ollut tai jonka yhtiö on myöhemmin 
peruskorjausten tai –parannusten yhteydessä omaksunut.  
 
Yhtiön ilmoitusvelvollisuus kunnossapidosta. Osakkeenomistajan ja huoneiston käyttäjän 
oikeuksien turvaamiseksi säädetään yhtiön velvollisuudesta ilmoittaa osakkeenomistajalle ja 
huoneiston käyttöoikeuden haltijalle riittävän ajoissa kunnossapitotoimista, jotka vaikuttavat 
huoneiston käyttämiseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske kiireellisiä korjauksia, joita ei voida lykätä 
aiheuttamatta haittaa.  
 
Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus. Yhtiön oikeuksien turvaamiseksi säädetään 
osakkeenomistajan velvollisuudesta ilmoittaa yhtiölle sellaisten kunnossapitotöiden tekemisestä, 
jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin tai muihin yhtiön kunnossapito-vastuulla oleviin rakennuksen 
osiin, muutostyöilmoitusta vastaavalla tavalla. Jos osakkeenomistajan toimenpiteellä voi olla 
vaikutuksia myös muihin huoneistoihin, yhtiö välittää muutostyöilmoituksen tiedoksi näille 
osakkeenomistajille. 
 
Kunnossapitovelvollisuuden laiminlyömiseen reagoiminen. Lakiin otetaan säännös yhtiön 
oikeudesta teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella, mikäli tämä laiminlyö lakiin 



  

tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovastuunsa. Myös osakkeenomistajalla olisi vastaava 
oikeus yhtiön laiminlyödessä kunnossapidon. Teettämisoikeus koskee ainoastaan 
osakkeenomistajahallinnassa olevan tilan sisäpuolisia korjauksia. Lisäksi edellytetään, että 
laiminlyönnillä on vähäistä suurempi merkitys. 
 
3.4. Osakkeenomistajan muutostyö 
 
Muutostyöoikeus ennallaan, selvennetään pelinsääntöjä. Työryhmä ehdottaa, että 
osakkeenomistajan oikeus muutosten tekemiseen säilytetään nykyisen laajuisena. Muutostöihin 
liittyvien ongelmien korjaamiseksi riittää, että selvennetään sääntelyä muutostyön suorittamisesta ja 
työtä koskevasta ilmoitus- ja suostumusmenettelystä sen varmistamiseksi, että muutos 
suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan hyvän rakennustavan mukaisesti.  
 
Ilmoitusvelvollisuuden laajuus. Selvennetään ja osittain laajennetaan ilmoitusvelvollisuutta siten, 
että muutostyötä suunnittelevan on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti nykyisin ilmoituksen- tai 
suostumuksenvaraisista muutoksista yhtiölle ennen työn aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskisi 
myös sellaista muutostyötä, joka voi vaikuttaa rakennuksen tai osakashallinnassa olevien tilojen 
käyttämiseen työn aikana.  
 
Ilmoituksen sisältö. Muutostyötä koskevassa ilmoituksessa tulisi olla muutostyöstä ja sen 
toteutuksesta ja valvonnasta sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakas voi arvioida 
hyvän rakennustavan noudattamista muutostyössä sekä muutostyöstä ja muutoksesta aiheutuvan 
vahingon tai muun haitan. 
 
Vastuu selvityskuluista. Selvennetään muutostyön tekijän vastuuta muutostyötä ja sen vaikutusten 
arviointia varten tarvittavien selvitysten kustannuksista. Muutostyön tekijä vastaisi yhtiölle ja 
toiselle osakkeenomistajalle tarpeellisten selvitysten aiheuttamista kohtuullisista kuluista.  
 
Muutostyön aloitusajankohta. Muutostyön saisi aloittaa aikaisintaan kohtuullisen ajan kuluttua 
ilmoituksesta, jollei yhtiö tai toinen osakkeenomistaja hyväksy työn aloittamista aikaisemmin. Jos 
ilmoitus on puutteellinen, aloitusajankohta lasketaan ilmoituksen täydentämisestä. Tällöin yhtiöllä 
ja muilla osakkeenomistajilla olisi riittävä harkinta- ja järjestelyaika. Hyväksymisilmoituksen 
viivästyessäkin muutostyöt aloittava osakkeenomistaja kantaisi riskin siitä, että yhtiö tai toinen 
osakkeenomistaja kieltää työt.  
 
Muutostyön kieltäminen ja ehdot. Ilmoituksen saatuaan yhtiö tai toinen osakas voisi kieltää 
muutoksen tai sallia sen tietyin ehdoin pääosin voimassa olevaa oikeutta vastaavalla tavalla. 
Kieltoperusteet yhdenmukaistetaan suhteessa perusteisiin, joilla tuomioistuin voi voimassa olevan 
lain mukaan sallia muutostyön. 
 
Muutostyön kieltämisestä tai lisäehtojen asettamisesta tulisi ilmoittaa viipymättä muutostyötä 
valmistelevalle osakkaalle. Tarvittaessa yhtiö tai toinen osakas voisi ilmoittaa muutostyötä 
suunnittelevalle osakkeenomistajalle viipymättä tai lyhyen määräajan kuluessa siitä, kun yhtiö on 
vastaanottanut ilmoituksen muutostyöstä, että yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kannan 
muodostamiseksi tarvitaan lisäselvitystä tai että yhtiö ei voi muusta perustellusta syystä muodostaa 
kantaansa muutostyöhön tuon ajan kuluessa (hallituksen kokousaikataulu, yhtiön sisäisen 
toimivallan jaon vuoksi tarvitaan yhtiökokouksen päätös, jne.).  
 
Muutostyön valvonta. Muutostyön valvontaa selvennetään siten, että nimenomaisen säännöksen 
perusteella yhtiöllä on suhteessa muutostyön tekevään osakkeenomistajaan valvontaoikeus, jonka 



  

käyttäminen tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa yleisten periaatteiden mukaisesti muutostyön 
tekijän vastuuseen suhteessa yhtiöön. Suhteessa yhtiön toisiin osakkaisiin hallitus ja isännöitsijä 
ovat AOYL:n yleisten säännösten perusteella velvollisia huolehtimaan riittävästä valvonnasta.  
Valvontaa koskevia säännöksiä selvennetään myös siten, että yhtiöllä on oikeus käyttää 
ulkopuolista asiantuntijaa valvojana silloin kun se on tarpeen.  
 
Osakkeenomistajan muutostyö yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. Ehdotuksen mukaan 
huoneistossa on yleensä voitava harjoittaa huoneiston käyttötarkoituksen mukaista liike- tai muuta 
toimintaa viranomaisvaatimusten muuttumisen jälkeenkin (esim. ravintolahuoneiston ilmastoinnin 
tehostaminen viranomaisvaatimusten täyttämiseksi). Tätä periaatetta tulisi soveltaa myös 
osakkeenomistajan hallinnassa olevan tilan ulkopuolelle ulottuvaan muutokseen kuitenkin niin, että 
siihen vaadittaisiin aina yhtiön suostumus, jonka epäämisen edellytyksistä säädettäisiin AOYL:ssa.  
 
Toisaalta osakkeenomistajan pitäisi lähtökohtaisesti vastata esimerkiksi huoneistossa 
harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvien uusien vaatimusten vuoksi tarpeellisten erityislaitteiden ja -
palveluiden kustannuksista. Tällaisia kustannuksia voi aiheutua esimerkiksi tehokkaamman 
ilmastoinnin asentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä liiketoimintaan liittyvien pakkausten 
kierrätys- ja muista jätehuoltovaatimuksista. Tarkoitus on, että asunto-osakeyhtiön muut 
osakkeenomistajat eivät yleensä joutuisi osallistumaan vastikkeen kautta yksittäisten 
osakkeenomistajien liike- tai muuhun toimintaan liittyvien, viranomaisvaatimusten muuttumisesta 
aiheutuvien, lisäkustannusten kattamiseen.   
 
Vastuu muutostyöstä aiheutuvasta vahingosta. Selvennetään AOYL:n vahingonkorvaussäännösten 
soveltamista muutostyöstä yhtiölle, toisille osakkeenomistajilla, vuokralaisille ja muille sivullisille 
aiheutuvan vahingon korvaamiseen. Uudistuksen lähtökohtana on, että muutostöidenkin osalta 
vahingonkorvausvastuu määräytyisi yleensä AOYL:n perusteella. Lisäksi selvennetään yhtiön 
valvonnan ja muutostöiden hyväksymisen vaikutusta muutostyön teettäjän vastuuseen, 
osakkeenomistajan vastuuta käyttämästään urakoitsijasta, yhtiön vastuuta muille 
osakkeenomistajille aiheutuvasta vahingosta sekä osakkeen uuden omistajan selonottovelvollisuutta 
ja vastuuta. 
 
Muutostyötietojen säilyttäminen ja antaminen yhtiön toimesta. Säädetään yhtiön velvollisuudesta 
säilyttää ja pitää osakkeenomistajien saatavana sellaiset sille toimitetut muutostyöilmoitukset, joissa 
tarkoitetut muutokset saattavat vaikuttaa kunnossapitovastuun jakautumiseen osakkeenomistajan ja 
yhtiön kesken (esim. putkityöt, huoneistosauna ja väliseinän siirtäminen tai rakentaminen). 
 
Yhtiölle ilmoitetuista muutostöistä pitäisi mainita isännöitsijäntodistuksessa (muutostyön kohde ja 
ilmoituksen päivämäärä). Yhtiö ei vastaisi sille ilmoitettujen tietojen puutteellisuudesta tai 
tulkinnanvaraisuudesta. 
 
3.5. Yhtiön muutostyö (nykyisessä laissa tarkoitettu perusparannus, uudistus, 
lisärakentaminen tai lisäalueen hankkiminen taikka muu muutos) 
 
Muutostyöoikeus ennallaan, selvennetään pelinsääntöjä. Työryhmä ehdottaa, että yhtiön oikeus 
perusparannuksiin, muihin uudistuksiin, lisärakentamiseen ja lisäalueen hankkimiseen (jäljempänä 
uudistus) sekä muihin muutoksiin säilytetään nykyisen laajuisena. Osa yhtiön toteuttamista 
muutoksista voi olla tarpeen esimerkiksi yhtiön kulujen vähentämiseksi siten, että yhtiön tarjoamien 
palveluiden taso laskee tai osakkeenomistajien käytettävissä olevat palvelut vähenevät. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että laissa säädetään nimenomaisesti hyvän rakennustavan ja 
ilmoitusvelvollisuuden soveltamisesta kaikkiin muutoksiin ja lisäksi uudistuksina pidettäviä 



  

muutoksia koskevista erityisistä päätösvaatimuksista ja vastikkeen perimisestä uudistuksen 
kustannuksiin.  
 
Perusparannuksen ja muun uudistuksen vastikerahoitus. Työryhmä ehdottaa 
vastikerahoitusmahdollisuuden laajentamista siten, että vastikkeella voidaan rahoittaa kaikki 
asianmukaisesti päätetyt perusparannukset, uudistukset, lisärakentamiset, aluehankinnat ja muut 
muutokset.  
 
Voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla pääsääntö olisi, että enemmistöpäätöksellä voitaisiin 
päättää sellaisesta vastikerahoitteisesta uudistuksesta aiheutuvat menot, jolla kiinteistö ja rakennus 
saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, jollei osakkeenomistajan 
maksuvelvollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi.  
 
Lisäksi enemmistöpäätöksellä voitaisiin päättää vastikerahoitteisesta uudistuksesta, joka on 
yhtiöjärjestyksestä ilmenevän toimialan mukainen. Tällainen uudistus voisi olla esim. senioritalon 
yhtiöjärjestyksessä riittävällä tavalla yksilöity asumispalvelu.  
 
Uutta olisi se, että enemmistöllä voitaisiin päättää myös sellaisesta uudistuksesta, jonka 
toteuttamismahdollisuudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Tällainen uudistus voisi olla 
esimerkiksi yhtiön perustamisvaiheessa tehty varaus hissin rakentamista varten. Ehdotuksen 
mukaan yhtiöjärjestyksessä voitaisiin tarvittaessa varautua myös ajankohdan tavanomaisen tason 
ylittäviin uudistuksiin.  
 
Muutosten kunnossapito. Lakiin ei ehdoteta kirjattavaksi erillistä säännöstä muutosten 
kunnossapidosta, joten kunnossapitovastuun jakautuminen määräytyisi voimassa olevaa lakia 
vastaavalla tavalla asunto-osakeyhtiölain yleissäännösten ja mahdollisten yhtiöjärjestysmääräysten 
perusteella.      
 
Yhdenvertaisuusperiaate. Yhdenvertaisuuden sisältöä ei ehdoteta muutettavaksi. Nykyisen 
yhtiöoikeudessa yleisesti omaksutun tulkinnan mukaisesti yhdenvertaisuuden arviointi perustuu 
siihen, miten yhtiön toimenpide vaikuttaa huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden arvoon. 
Osakkeenomistajien subjektiivisilla arvostuksilla ei siten olisi merkitystä, kun arvioidaan 
yhdenvertaisuuden noudattamista.  
 
Hissin jälkiasennuskusten periminen yhtiövastikeperusteesta poikkeavassa suhteessa. Työryhmä 
ehdottaa, että yhtiövastikeperusteesta voitaisiin poiketa yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi 
2/3:n määräenemmistöpäätöksellä silloin, kun sinänsä tavanomaisesta uudistus selvästi hyödyttää 
olennaisesti vähemmän tai ei lainkaan joitakin osakkeenomistajia eli vastikeperusteinen 
kustannusjako olisi selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Yhtiökokous voisi tällöin päättää, 
että näiltä osakkeenomistajilta peritään vähemmän tai ei lainkaan vastiketta tällaisen uudistuksen 
kuluihin. Poikkeusmahdollisuutta voitaisiin soveltaa esimerkiksi hissin jälkiasennuksen kulujen 
osalta niiltä osakkailta perittävään vastikkeeseen, joiden huoneistojen sisäänkäynti on katutasossa 
tai samassa tasossa kuin hissin alin pysähdystaso tai alin maan päällinen pysähdystaso. Tällainen 
uudistus voisi olla myös parvekkeen jälkiasennus vain osaan huoneistoista taikka sellainen 
osakkeenomistajan aiemmin omalla kustannuksellaan huoneistonsa osalta toteuttama uudistus, jota 
ei tarvitse toteuttaa tämän huoneiston osalta myöhemmin kaikki huoneistot kattavan yhtiön 
uudistustoimenpiteen yhteydessä. Toisaalta poikkeusmahdollisuutta ei sovellettaisi kunnossapitoon 
eikä sellaiseen uudistukseen, joka on lähellä kunnossapitoa ja jonka kustannusvaikutus on vähäinen. 
 



  

Yhtiövastikkeen alennuksen tai annettava hyvityksen tarpeellisuuteen tai määrään arviointiin 
vaikuttavista seikoista ei ehdoteta yksityiskohtaisia säännöksiä tilanteiden erilaisuuden vuoksi. 
Toisaalta ehdotuksen perusteluissa tuodaan esiin niitä seikkoja, jotka yleensä on otettava huomioon 
arvioitaessa sitä, onko hyvityksen suhteen yhtiössä omaksuttava kanta yhdenvertaisuusperiaatteen 
mukainen. Tällaisen ohjauksen perusteella ensivaiheessa kiinteistöala voisi antaa 
yksityiskohtaisempia suosituksia siitä, milloin ja miten hyvityksiä tulisi tai voidaan käyttää. Viime 
kädessä yhtiön päätöksen lainmukaisuuden ratkaiseminen kuuluu tietenkin tuomioistuimille.    
 
Osakkeenomistajalla ei olisi oikeutta vaatia, että yhtiökokous päättää vastikeperusteesta 
poikkeavasta maksuperusteesta. Osakkeenomistaja voisi vain moittia vastikeperusteen mukaista tai 
siitä poikkeavaa uudistuspäätöstä lähinnä yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla. 
 
Tarkoitus on, että yhtiökokous voisi kaikissa oloissa tehdä enemmistöllä tai määräenemmistöllä 
myös yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisen pätevän päätöksen tavanomaisen uudistuksen 
toteuttamisesta vastikerahoituksella. Poikkeamismahdollisuus koskisi vain sellaista uudistusta, 
jonka rahoituksessa vastikeperusteen soveltaminen olisi selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen 
vastaista. 
 
Käytännössä hissin jälkiasennuksen kustannusten jakamisesta vastikeperusteesta poikkeavalla 
tavalla on joissakin tapauksissa sovittu yhtiön osakkeenomistajien kesken esimerkiksi siten, että 
jyvitysperusteena on ollut kunkin kerroksen huoneistojen osalta porrasaskelmien lukumäärä. Jos 
osakkeenomistajien käytössä olevia tiloja (esim. säilytystilat tai sauna) on ollut ullakolla tai 
katutason alapuolella, jyvitykseen on voitu liittää kaavamaisemmin määritelty ”perusmaksu”, joka 
on peritty myös niiltä osakkailta, joiden huoneistojen sisäänkäynti on katutasolla.  
 
Osakkeenomistajan omalla kustannuksellaan toteuttaman uudistuksen osalta käytännössä samaan 
lopputulokseen voidaan usein päästä myös siten, että yhtiö tarjoutuu ostamaan osakkeenomistajan 
toteuttaman uudistuksen hintaan, joka yhtiöltä näin säästyy tämän huoneiston osalta. Näin 
syntyvällä osakkeenomistajan saatavalla voidaan kuitata hänen maksettavakseen kuuluvaa, 
yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen mukaan laskettavaa vastiketta vastaan.  
 
Kunnossapidon ja yhtiöjärjestyksessä vastikeperusteella rahoitettavaksi määrättyjen uudistusten 
osalta poikkeusmahdollisuuteen ei ole tarvetta. Tällöin vastikeperusteen soveltaminen ei ole vastoin 
yhdenvertaisuusperiaatetta, koska osakkaaksi ryhtyvän on pitänyt ottaa huomioon se, että 
vastikeperustetta sovelletaan tällaisten hankkeiden rahoittamiseen.  
 
3.6. Yhtiövastike 
 
Yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus. Työryhmä ehdottaa yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden 
selventämistä silloin, kun yhtiövastikeperusteen noudattaminen uudistuksen kulujen jaossa olisi 
ongelmallista yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta (ks. edellä 3.5 kohdassa hissin jälkiasennuksen 
kustannusten jakaminen). 
 
Toisaalta työryhmä ehdottaa, että vastikeperusteesta poikkeaminen määräenemmistöpäätöksellä ei 
enää olisi mahdollista kunnossapidon kustannusten osalta, koska se vaikeuttaa ennakoitavissa 
olevien kustannusten jakoa yhtiön osakkeenomistajien kesken. Määräenemmistöpäätöksellä 
voitaisiin päättää vain uudistuksen kustannusten tasajaosta huoneistojen kesken, jos toimenpide 
hyödyttää yhtä paljon jokaista huoneistoa ja siitä aiheutuu yhtä suuret kustannukset jokaisen 
huoneiston osalla.  
 



  

Palveluiden ja muiden hyödykkeiden vastikerahoitteinen yhteishankinta. Työryhmä ehdottaa lisäksi 
nimenomaisia säännöksiä yhtiön toimintaan taikka kiinteistön tai rakennuksen käyttöön liittyvän 
hyödykkeen yhteishankinnan kulujen kattamisesta yhtiövastikkeella. Voimassa olevassa laissa ei 
asiasta säädetä vaikka käytännössä yhtiö huolehtii yleensä vastikevaroilla huoneistojen 
lämmityksestä, käyttövedestä, jätehuollosta ja tietyistä perinteisistä tietoliikennepalveluista (TV- ja 
puhelinverkkoon liittyvät perusoperaattoripalvelut). Joissakin yhtiöissä myös huoneistoissa 
käytettävä sähkö ja internetoperaattoripalvelut hankitaan yhtiön toimesta vastikerahoitteisesti. 
Säännös hyödykkeiden yhteishankinnan vastikerahoituksesta koskisi sellaisia kiinteistön tai 
rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön liittyviä palveluita, joiden vastikerahoitteinen 
yhteishankinta on tavanomaista. Yhteishankinnan kautta palvelu voidaan monissa tapauksissa 
hankkia edullisemmin siten, että säästö vaikuttaa asumiskustannuksiin. Palveluiden ja muiden 
hyödykkeiden yhteishankinnan vastikerahoituksen edellytyksenä olisi lisäksi, että siitä asiasta on 
päätetty asianmukaisesti yhtiössä. Yhtiön perustamisen jälkeen yhtiökokous voisi päättää 
enemmistöpäätöksellä vain sellaisen uuden hyödykkeen yhteishankinnasta kaikilta 
osakkeenomistajilta perittävällä vastikkeella, joka on kiinteistön tai rakennuksen käytön kannalta 
välttämätön ja jonka osalta yhteishankinta on tavanomaista. Yksittäisten hyödykkeiden 
yhteishankintaa voidaan rajoittaa muussa lainsäädännössä (esim. sähkömarkkinalain säännökset 
käyttäjien oikeudesta valita sähköntoimittaja).   
 
Olettamasääntö rahoitusvastikkeella katettavista menoista. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksessä 
mahdollisesti määrätyllä rahoitusvastikkeella katetaan vain kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta 
ja rakentamisesta sekä peruskorjauksesta ja uudistuksesta aiheutuvat pitkävaikutteiset menot, jollei 
yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.  
 
3.7. Vahingonkorvausvastuu 
 
Kattavat vahingonkorvaussäännökset asunto-osakeyhtiölakiin. Oikeustilan selventämiseksi 
ehdotetaan asunto-osakeyhtiölakiin kattavia säännöksiä yhtiön ja osakkeenomistajan 
vahingonkorvausvastuusta silloin, kun vahinko on aiheutettu asunto-osakeyhtiölakia rikkomalla. 
Yhtiön johdon vastuuseen ei ehdoteta olennaisia muutoksia. 
 
Vahingonkorvausvastuun selventämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan nimenomaisia 
säännöksiä siitä, että yhtiön johdon ja osakkeenomistajien vastuu tämän lain tai yhtiöjärjestyksen 
rikkomisesta aiheutuneen vahingon rikkomisesta perustuisi yleensä asunto-osakeyhtiölakiin.  
 
Voimassa olevaan lakiin verrattuna ehdotuksesta ilmenee selvemmin, että tätä lakia sovelletaan 
myös sellaisen vahingon korvaamiseen, jonka osakkeenomistaja on aiheuttanut rikkomalla 
kunnossapitovastuuta tai muutostyötä koskevia tämän lain muiden lukujen säännöksiä. Vastuuta 
selventää myös yhtiön, sen johdon ja osakkeenomistajan velvollisuuksia koskevia säännösten 
selventäminen (esim. kunnossapitoon ja muutoksiin liittyvät rakennustyöt on suoritettava hyvän 
rakennustavan mukaisesti).  
 
Osakkeenomistaja tuottamusvastuu laajennetaan vahingonkorvauslain pääsääntöä vastaavaksi. 
Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuun perusteita ehdotetaan lisäksi muutettaviksi siten, että 
vastuu ei nykyiseen tapaan edellyttäisi törkeää tuottamusta. Toisaalta vaikka osakkeenomistajan 
korvausvastuu ehdotuksen mukaan syntyykin jo pelkällä tuottamuksella, on selvää, ettei vastuu 
lähtökohtaisesti voi koskea yksittäistä osakkeenomistajaa, koska tältä ei voida edellyttää erityistä 
aktiivisuutta tai tietämystä yhtiön asioista, kuten yhtiökokouksessa päätettävästä merkittävästä 
kunnossapitotyöstä tai uudistuksesta. Ehdotuksen tarkoituksena ei ole ankaroittaa 
osakkeenomistajien vastuuta näissä tilanteissa verrattuna nykytilaan. 



  

 
Myös yhtiön vahingonkorvausvastuusta säädettäisiin asunto-osakeyhtiölaissa. Yhtiön 
vahingonkorvausvastuu suhteessa osakkeenomistajaan ja sivulliseen ehdotetaan säänneltäväksi 
asunto-osakeyhtiölaissa siltä osin kuin vahinko on aiheutettu asunto-osakeyhtiölakia tai 
yhtiöjärjestystä rikkomalla.  
 
Yhtiön vastuun selventäminen on osakkeenomistajien kannalta erityisen tärkeätä sen vuoksi, että 
yhtiön kunnossapitovastuun laiminlyönti tai yhtiön muutostyön virhe voi olennaisesti rajoittaa 
osakkeenomistukseen perustuvaa hallintaoikeutta tai aiheuttaa osakkeenomistajan kannalta muuten 
merkittävän vahingon. Yhtiön vastuun selventäminen on tarpeen myös sen vuoksi, että asunto-
osakeyhtiön sisäisen toimivallan jaon vuoksi vahingon taustalla voi olla yhtiökokouksen päätös tai 
yhtiökokouksen muuten hyväksymä käytäntö, jonka osalta vahingonkärsijän voi olla vaikea osoittaa 
päätöstä kannattaneita osakkeenomistajia ja näiden huolimattomuutta. Yhtiön osakkeenomistajien 
kannalta voi myös olla tarkoituksenmukaista henkilökohtaisen vastuun sattumanvaraisuuden 
välttämiseksi ja hallituksen jäsenten valinnan helpottamiseksi, että korvausta voidaan vaatia myös 
yhtiöltä. Jos esimerkiksi kunnossapitovastuun laiminlyönti kestää vuosia ja osakkeenomistajat 
valitaan vuorollaan vuosittain hallitukseen, vahingonkorvausvastuun kohdistumista ensisijassa vain 
vahinkohetken hallitukseen saatetaan pitää hyvinkin epäoikeudenmukaisena myös naapurisovun 
säilymisen kannalta. 
 
Yhtiön vastuuseen sovellettaisiin vahingonkorvauslain säännöksiä sovittelusta ja vastuunjaosta 
vastaavalla tavalla kuin osakkeenomistajan ja johdon vastuuseen. Siten esimerkiksi vahinkoa 
kärsineen osakkeenomistajan myötävaikutus vahingon aiheuttaneeseen päätökseen tai muuhun 
toimeen otettaisiin huomioon myös yhtiön vastuun arvioinnissa. 
 
Tuottamusolettama myös asunto-osakeyhtiölakiin. Oikeustilan selventämiseksi lakiin ehdotetaan 
myös säännöksiä tuottamusolettamasta silloin, kun vahinko on aiheutettu asunto-osakeyhtiölakia tai 
yhtiöjärjestystä rikkomalla. Tuottamusolettama vastaa paljolti sitä, mitä jo voimassa olevasta 
yhtiöoikeudesta on oikeuskirjallisuudessa esitetty. Kysymyksessä olisi ehdotuksen mukaan 
kuitenkin vain olettama. Johdolla ja osakkeenomistajalla olisi mahdollisuus näyttää tuottamuksen 
puuttuminen. 
 
Tuottamusolettaman soveltaminen ei vaikuta näyttövelvollisuuteen vahingonkorvausriidassa muilta 
osin. Vahingonkärsijän on siten yleensä osoitettava vahingonkorvausvastuuta koskevien yleisten 
periaatteiden mukaisesti säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen rikkominen, vahinko ja sen 
määrä sekä syy-yhteys.  
 
Laissa ehdotetaan säädettäväksi tuottamusolettamasta myös silloin, kun johdon tai 
osakkeenomistajan vastuu koskee yhtiön läheisen kanssa tehdyllä toimella aiheutettua vahinkoa. 
Säännökset tehostavat oikeussuojaa niin sanottujen lähipiiritransaktioiden osalta. 
 
3.8. Perustaminen 
 
Perustaminen yksinkertaisemmaksi. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajat tekisivät yhtiön 
perustamisesta kirjallisen perustamissopimuksen, eikä erillisiä säännöksiä perustajista tarvittaisi, 
koska yhtiön johto valittaisiin heti perustamissopimuksen allekirjoituksella. Myös 
apporttiomaisuutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi vastaavalla tavalla kuin 
hallituksen esityksessä uudeksi osakeyhtiölaiksi (HE 109/2005). 
 
3.9. Hallinto 



  

 
Yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän toimivalta ennallaan. Ehdotuksen toimielimiä koskeva 
sääntely ei kokonaisuutena arvioiden poikkea olennaisesti voimassa olevasta oikeudesta. 
Yksittäisissä tilanteissa säännöksiin tehdyillä lukuisilla tarkistuksilla voi kuitenkin olla suurikin 
merkitys. Suurimmat muutokset liittyvät säännösten esittämistapaan. 
 
Yhtiökokouksen järjestämistä ja osakkeenomistajien yksimielistä päätöksentekoa helpotetaan. 
Työryhmän mielestä nykyinen yhtiökokousmenettely toimii kohtuullisen hyvin. Yhtiökokousta 
koskevissa säännöksissä ehdotetaan luovuttavaksi osakkeenomistajan asiamiehen esteellisyyttä 
koskevista säännöksistä. Asiamiehen käyttämistä helpottaa myös se, että useampaa 
osakkeenomistajaa edustava asiamies voisi käyttää täysimääräisestä edustamaansa äänioikeutta 
vaikka edustettujen osakkeenomistajien yhteenlaskettu äänimäärä ylittäisi 20 prosenttia annetuista 
äänistä. Yhtiökokouskutsua ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirjallinen kutsu on aina lähetettävä 
vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön 
tiedossa. 
 
Yhtiökokouskutsua, kutsuaikaa ja nähtävänä pidettäviä asiakirjoja koskevat säännökset on 
keskitetty yhtiökokousta koskevaan lukuun vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.  Muutoksilla on 
tarkoitus helpottaa yhtiökokousten järjestämistä.  
 
Yhtiökokouksen päätöksentekoa selvennetään ja helpotetaan. Lakiin ehdotetaan nimenomaisia 
säännöksiä yhtiön kunnossapitoa ja uudistuksia koskevasta päätöksenteosta. Päätösvaatimukset 
koskisivat sekä rakennustyön tai muun toimenpiteen sisältöä että sen kustannusten jakoa 
osakkeenomistajien kesken.  
 
Uudistuksia koskevaa päätöksentekoa helpotetaan siten, että laissa säädetään nimenomaisesti siitä, 
että yhtiökokous voi 2/3:n määräenemmistöllä poiketa yhtiövastikeperusteesta, jos se on tarpeen 
yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi (ks. tarkemmin edellä 3.5. kohta). Muutosta ehdotetaan 
erityisesti hissinjälkiasennuksen helpottamiseksi. 
 
Yhtiön kunnossapidon osalta ei ole tarvetta säätää vastikeperusteesta poikkeamisesta, koska 
osakkeenomistajan on yhtiön osakkeita hankkiessaan otettava huomioon yhtiön tuleva 
kunnossapitotarve ja sen kustannusten jakaminen vastikeperusteen mukaisessa suhteessa 
osakkeenomistajien kesken. Osakkeenomistaja ja yhtiö voivat sopia osakkeenomistajan 
kustantaman kunnossapidon huomioon ottamisesta, kun yhtiö myöhemmin päättää vastaavasta 
kunnossapidosta muiden huoneistojen osalta.    
 
Yhtiön johto. Hallitusta koskeviin säännöksiin ehdotetaan vähäisiä tarkistuksia. Hallituksen jäsenen 
ja isännöitsijän esteellisyyttä koskevissa säännöksissä otetaan huomioon myös sellaiset tähän lakiin 
perustuvat yhtiön ja osakkeenomistaja-hallituksen jäsenen välisiä suhteita koskevat tilanteet, jotka 
on syytä rinnastaa sopimukseen esteellisyyttä arvioitaessa.  
 
Isännöitsijäksi voidaan valita myös isännöintiyritys. Ehdotuksen mukaan isännöitsijäksi voitaisiin 
valita myös yhteisömuotoinen isännöitsijä, jonka pitäisi ilmoittaa tehtävästä päävastuussa oleva 
isännöitsijä. Ehdotuksessa on otettu huomioon nykyinen käytäntö, jossa isännöintisopimus voidaan 
tehdä isännöitsijäksi nimetyn luonnollisen henkilön edustaman yhteisön kanssa. 
 
Ei erityisvaatimuksia isännöitsijän ammattitaidosta – tehtävien ja vastuun selventäminen lisää 
kuitenkin ammatti-isännöitsijöiden käyttöä. Lakiin ei ehdoteta erityisvaatimuksia isännöitsijän 
ammattitaidosta, koska varsinkin pienissä yhtiöissä on edelleen syytä sallia osakasisännöitsijän tai 



  

muun sivutoimisen isännöitsijän käyttäminen. Nykyisiä isännöintitutkintoja, tutkinnon 
suorittaneiden isännöitsijöiden laadun varmistusta ja valvontaa ei ole määritelty lainsäädännössä. 
Käytännössä yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen pitoon liittyvien hallituksen ja isännöitsijän 
tehtävien ja vastuun selventämisestä seuraa, että yhtiöissä harkitaan nykyistä useammin 
ulkopuolisen ammatti-isännöitsijän käyttämistä. 
  
3.10. Lunastuslausekkeet 
 
Selvennetään ja yhdenmukaistetaan lunastuslausekekäytäntöä. Työryhmä ehdottaa lakiin 
yksityiskohtaisia olettamasäännöksiä lunastusoikeuden sisällöstä ja lunastusmenettelystä. 
Tavoitteena on kiinnittää yhtiöjärjestyksen laatijan ja osakkeen ostajan huomiota siihen, voidaanko 
osakkeita myöhemmin luovuttaa vapaasti osakkeenomistajan perheenjäsenille sellaisessa yhtiössä, 
jossa on lunastuslauseke. Lisäksi olettamasäännöillä pyritään siihen, että lunastushinta olisi yleensä 
osakkeen käypä hinta. Tarkoituksena on myös vähentää sellaisten tilanteiden määrää, joissa vanha 
lunastuslauseke on niin puutteellinen tai virheellinen, että sitä ei käytännössä voisi lainkaan 
soveltaa.  
 
3.11. Yhtiörakenteen muuttaminen 
 
Jakautuminen. Ehdotuksen mukaan myös asunto-osakeyhtiö voisi jakautua. Jakautumispäätökseen 
vaadittaisiin kaikkien osakkeenomistajien suostumus, mikä vastaa sulautumiseen sekä kiinteistön ja 
rakennuksen luovuttamiseen sovellettavaa voimassa olevassa laissa säädetty päätösvaatimusta. 
Muilta osin ehdotettu jakautumisen sääntely vastaa sulautumista koskevia säännöksiä. 
 
Yhtiömuodon muuttaminen. Ehdotuksen mukaan asunto-osakeyhtiö voitaisiin muuttaa myös 
osuuskunnaksi. Muuttaminen toiseen yhteisömuotoon edellyttää osakkeenomistajien 
yksimielisyyttä ja velkojiensuojamenettelyä. Voimassa olevan lain mukaan on ollut mahdollista 
muuttaa osuuskunta asunto-osakeyhtiöksi, mutta ei päinvastoin.  
 
Yritysmuodon muuttamisen verokohtelu määräytyy verolainsäädännön mukaan, ja verotus voi 
tosiasiassa rajoittaa yritysmuodon muutoksia.  
 
Erikseen tulisi selvittää kiinteistön hallinnanjakoa koskevan sopimuksen rekisteröintiin 
sovellettavan sääntelyn muuttamista siten, että voitaisiin rekisteröidä myös sellainen hallintaoikeus, 
joka ei rajaudu maanpintaan. Tämä  

• mahdollistaisi omistusasuntojen rakentamisen pienkerrostalomuodossa siten, että kiinteistön 
hallintaa varten ei tarvitsi perustaa asunto-osakeyhtiötä, sekä 

• helpottaisi asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sijoittumista samaan rakennukseen (esimerkiksi 
omistusasunnot liikerakennusten yläkerroksissa).   

 
3.12. Päätöksen pätemättömyys  
 
Periaatteet ennallaan. Päätöksen pätemättömyyttä koskevat säännökset vastaavat pääperiaatteiltaan 
voimassa olevan lain säännöksiä yhtiökokouksen päätöksen moittimisesta. Ehdotuksiin sisältyy 
kuitenkin eräitä sisällöllisesti merkittäviä uudistuksia. 
 
Moiteajan pidennysmahdollisuudesta luovutaan. Voimassa olevan lain mukaan yhtiökokouksen 
päätöstä on yleensä moitittava kolmen kuukauden määräajassa, mutta erityisistä syistä kanteen voi 
nostaa vielä vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Kanneajan pidennysmahdollisuudesta 



  

johtuvan epävarmuuden vähentämiseksi ja lain selkiyttämiseksi viimeksi mainittu säännös, jota on 
sovellettu vain hyvin harvoin, on jätetty pois ehdotuksesta. 
 
Selvennetään pätemättömyyden ja mitättömyyden välistä rajaa. Mitättömän ja muuten 
pätemättömän päätöksen välistä rajanvetoa ehdotetaan osittain tarkistettavaksi. Voimassa olevan 
lain mukaan mitättömiä ovat muun muassa päätökset, jotka on tehty ilman lain tai yhtiöjärjestyksen 
edellyttämää osakkeenomistajan suostumusta. Tällä on tarkoitettu lähinnä voimassa olevan lain 41 
§:ssä nimenomaisesti mainittuja suostumustilanteita. Toisaalta on katsottu, että pelkästään asunto-
osakeyhtiölain niin sanotun yleislausekkeen tai yhdenvertaisuusperiaatteen rikkominen ei 
välttämättä aiheuta mitättömyyttä (KKO 1990:24). Tätä ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä 
silloin, kun kysymyksessä on selvästi yhdenvertaisuusperiaatetta loukkaava menettely. Selvästi 
illojaalit tilanteet, joissa osakkeenomistajien yhteisiä varoja käytännössä tarkoituksellisesti 
siirretään yhdelle tai useammalle osakkeenomistajalle, on perusteltua rinnastaa edellä mainittuihin, 
jo voimassa olevan lain mukaan mitättömiin päätöksiin. Sen vuoksi lakia ehdotetaan 
täydennettäväksi selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisen päätöksen mitättömyyttä koskevalla 
säännöksellä.  
 
Moiteoikeus ja hallituksen päätökset. Periaatteellisesti merkittävä uudistusehdotus on se, että laissa 
säädettäisiin myös hallituksen päätöksen moittimisesta silloin, kun yhtiökokous hallitus päättää 
lähtökohtaisesti yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Yhtiökokouksen enemmistön päättäessä 
tällaisesta valtuutuksesta on vähemmistönsuojan kannalta ongelmallista, jos hallituksen 
valtuutuksen nojalla tekemää päätöstä ei voida moittia. Oikeuskirjallisuudessa ja 
hovioikeuskäytännössä onkin esiintynyt kannanottoja, joiden mukaan osakkeenomistajalla on jo 
voimassa olevan oikeuden mukaan moiteoikeus tällaisessa tilanteessa, vaikkei asiasta 
nimenomaisesti säädetäkään voimassa olevassa laissa. Tällainen oikeus ei myöskään 
kansainvälisesti ole mitenkään epätavallinen. 
 
Moiteoikeuden on toisaalta katsottu aiheuttavan epävarmuutta ja lisäävän mahdollisuuksia 
oikeussuojakeinojen väärinkäyttöön. Ehdotuksessa on näistä syistä päädytty ratkaisuun, jonka 
mukaan moittia voidaan vain sellaisia hallituksen yhtiökokoukselle lähtökohtaisesti kuuluvassa 
asiassa tekemiä päätöksiä, joissa oikeussuojan tarve on erityisen korostunut. Tällaisiksi on katsottu 
päätökset, jotka aineellisen virheellisyyden vuoksi olisivat yhtiökokouksen päätöksinä mitättömiä.  
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ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Työryhmä ehdottaa uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uu-

distus, joka edistää asunto-osakeyhtiömuotoista asumista siten, että asuminen voi-
daan järjestää osakkeenomistajien kannalta mahdollisimman tehokkaasti, turvalli-
sesti ja riittävästi ennakoitavalla tavalla.  

Yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä yh-
tiön ja osakkeenomistajan vastuun rajoja selvennetään erityisesti kunnossapitovas-
tuun, osakkeenomistajan muutostöiden, kunnossapitoa ja muutostyötä koskevan 
yhtiön päätöksenteon osalta. Lisäksi selvennetään yhdenvertaisuusperiaatteen si-
sältöä ja periaatteen huomioon ottamista yhtiön päätöksenteossa. Osakkeenomis-
tajan ja yhtiön suhdetta selvennetään myös siten, että tarkistetaan yhtiön päätösten 
moittimista sekä vahingonkorvausvastuuta koskevaa sääntelyä.  

Kunnossapitovastuun osalta työryhmä ehdottaa sääntelyn selventämistä siten, 
että kukin osakkeenomistaja vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa olevista, 
lähtökohtaisesti huoneiston käytön perusteella kuluvista rakenteista, pinnoista ja 
laitteista. Yhtiön kunnossapitovelvollisuutta rajaavasta samantasoisuusvaatimus-
vaatimuksesta luovutaan ja yhtiön vastuuta peruspalvelujärjestelmien kunnossapi-
dosta laajennetaan jonkin verran. Lisäksi selvennetään yhtiön vastuuta sen toi-
menpiteestä osakkaan huoneistossa aiheutuvan vaurion korjaamisesta sekä sääde-
tään osakkaalle velvollisuus ilmoittaa tietyistä kunnossapitotöistä ja yhtiölle oike-
us valvoa kunnossapitotyötä.  

Osakkaan ja yhtiön muutostöiden osalta työryhmä ehdottaa työn suunnittelua, 
ilmoitusvelvollisuutta ja kielto-oikeutta sekä työn toteutusta ja valvontaa koskevi-
en säännösten selventämistä hyvää yhtiökäytäntöä vastaavalla tavalla. Lisäksi 
ehdotetaan säännöksiä osakkaan rajoitetusta oikeudesta muutostyöhön huoneiston 
ulkopuolella, jos se on tarpeen muuttuneiden viranomaisvaatimusten noudattami-
seksi. Muutostyön tekevä osakas vastaisi kuitenkin lähtökohtaisesti kustannuksis-
ta, jotka liittyvät esim. liiketoimintaa koskevien vaatimusten muuttumisesta. 

Yhtiön uudistusten osalta työryhmä ehdottaa, että yhtiövastikeperusteesta voi-
taisiin poiketa yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi määräenemmistöpää-
töksellä, jos se on selvästi tarpeen yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi. 
Poikkeusmahdollisuutta voitaisiin soveltaa esimerkiksi hissin jälkiasennuksen 
osalta niiltä osakkeenomistajilta perittävään vastikkeeseen, joiden huoneistojen 
sisäänkäynti on katutasossa tai joiden rakennukseen ei rakenneta hissiä.  

Vahingonkorvausvastuun osalta työryhmä ehdottaa, että asunto-osakeyhtiölaissa 
säädettäisiin mahdollisimman kattavasti yhtiön ja sen johtoon kuuluvien sekä 
osakkeenomistajien tässä laissa säänneltäviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liitty-
västä vahingonkorvausvastuusta, joka kattaisi myös kunnossapidon ja muutostyöt. 

Muut muutokset liittyvät yhtiön hallintoa koskevien vaatimusten selventämiseen 
ja helpottamiseen, yhtiövastike- ja lunastuslausekekäytännön yhdenmukaistami-
seen, yhtiörakenteen muuttamisen helpottamiseen (esimerkiksi sallitaan yhtiön 
jakautuminen) sekä yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksen moittimista koske-
van sääntelyn tarkistamiseen vastaavalla tavalla kuin ehdotuksessa uudeksi osake-
yhtiölaiksi. 
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Työryhmä ehdottaa, että asunto-osakeyhtiölakiin sisällytetään kaikki asunto-
osakeyhtiöitä koskevat yhtiöoikeudelliset säännökset siten, että uudessa laissa ei 
enää viitata osakeyhtiölakiin. 

Työryhmän ehdotus perustuu huomattavalta osin ehdotukseen uudeksi osakeyh-
tiölaiksi (HE 109/2005), joka on Eduskunnan käsiteltävänä. Tämän ehdotuksen 
jatkovalmistelussa on otettava soveltuvin osin huomioon se, minkä sisältöisenä 
Eduskunta hyväksyy uuden osakeyhtiölain. 

__________ 
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YLEISPERUSTELUT 
 
 
1. Nykytila 
 
1.1.  Lainsäädäntö 
 

Asunto-osakeyhtiölaki (809/1991, AOYL) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1992. Perusparannusta, uudistusta, lisärakentamista ja lisäalueen hankkimista 
koskevaan asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätökseen sovellettavien sään-
nösten muutos tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001 (316/2001). Muut asunto-
osakeyhtiölain muutokset ovat liittyneet muun lainsäädännön muutoksiin.  
 
1.2. Käytäntö 
 

Patentti- ja rekisterihallituksen tilaston mukaan 31.12.2005 Suomessa oli 76 374 
asunto-osakeyhtiötä. Asunto-osakeyhtiöt sijoittuvat siten, että 27,6 % asunto-
osakeyhtiöistä on pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa), 7,9 % Tampe-
reen seudulla, 8,3 % Turun seudulla, 5,6 % Oulun seudulla (ml. Raahe), 2,9 % 
Seinäjoen seudulla, 4,4 % Porin ja Rauman seudulla, 4,2 % Kuopion seudulla, 
3,0 % Jyväskylän seudulla, 3,3 % Kotkan seudulla, Hämeenlinnassa 3,3 % ja 
Lahdessa 3,2 %. Myös suurin osa näiden alueiden ulkopuolisista asunto-osake-
yhtiöistä on suuremmissa asutuskeskuksissa. Vuosina 1999-2005 perustettiin kes-
kimäärin noin 1.300 yhtiötä vuodessa. Samana aikana vuosittain purkautui keski-
määrin noin 250 yhtiötä, joista yli puolet purkautui sulautumisen kautta.  

Vuosina 2003-2005 asunto-osakeyhtiöt ilmoittivat vuosittain kaupparekisteriin 
keskimäärin 15.500 hallituksen kokoonpanon muutosta sekä 7.100 isännöitsijän ja 
11.200 tilintarkastajan vaihdosta. Samana aikana kaupparekisteriin ilmoitettiin 
vuosittain keskimäärin 2.900 yhtiöjärjestyksen muutosta.1  

Vuoden 2004 lopussa asunto-osakeyhtiöissä oli 43% kaikista asuinhuoneistoista 
ja 66,6% asuinhuoneistoista sellaisissa rakennuksissa tai pientaloyhteisöissä, jois-
sa on kaksi tai useampia huoneistoja. Suomessa oli tuolloin yhteensä 1.048.750 
asuinrakennusta (2.495.500 asuntoa). Näistä yhden asunnon taloja oli 860.600, 
kahden asunnon taloja 62.000, muita erillisiä pientaloja 3.100 (8.500 asuntoa), 
rivitaloja 69.900 (358.300 asuntoa) ja kerrostaloja 53.100 (1.160.800 asuntoa). 
Näistä rakennuksista noin 118.000 kuului asunto-osakeyhtiöille (1.100.000 asun-
toa). Asunto-osakeyhtiöiden omistamista rakennuksista 12.600:ssa oli yksi ja 
21.800:ssa kaksi asuinhuoneistoa. Asunto-osakeyhtiöillä oli 671 muuta erillistä 
pientaloa (2.557 asuntoa), 50.300 rivitaloa (253.700 asuntoa) ja 32.560 kerrosta-
loa (785.950 asuntoa).  

Vuoden 2004 lopussa asunto-osakeyhtiöiden taloissa olevista huoneistoista 2/3 
oli rakennettu vuosien 1960-1990 välisenä aikana. Rakennusten ikäjakauma on 
seuraava: 1.800 rakennusta (21.000 asuntoa) valmistui ennen vuotta 1921, 2.700 
rakennusta (55.700 asuntoa) vuosina 1921-1939, 6.200 rakennusta (101.600 asun-
toa) vuosina 1940-1959, 10.000 rakennusta (199.000 asuntoa) 1960-luvulla, 

                                                 
1 Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterin 3.4.2006 toimittama tilasto liitteenä. 
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23.000 rakennusta (292.300 asuntoa) 1970-luvulla, 40.100 rakennusta (230.500 
asuntoa) 1980-luvulla, 23.300 rakennusta (129.000 asuntoa) 1990-luvulla ja 9.500 
rakennusta (61.700 asuntoa) 2000-luvulla.2    

Asunto-osakeyhtiöiden hallinnosta ei ole kattavia tilastotietoja. Suomen Isän-
nöintiliiton edustajan arvion mukaan päätoimisia isännöitsijöitä on noin 2.500, 
joista noin puolet kuuluu liittoon suoraan tai on jäsenyhteisön palveluksessa. Lii-
ton jäsenten asiakkaana on noin 30.000 asunto-osakeyhtiötä. Liiton asiakastyyty-
väisyyskyselyssä on kerätty tietoja myös hallituksen jäsenten taustoista.3 
 
1.3. Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden lainsäädäntö 
 

Suomalainen asunto-osakeyhtiö on ainakin Euroopassa ainutlaatuinen omis-
tusasumisen muoto. Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään omistusasunto-
yhteisöjä koskevan lainsäädännön kehitystä muissa pohjoismaissa sekä Isossa-
Britanniassa, Saksassa ja Hollannissa. 
 
1.4. Nykytilan arviointi 
 
1.4.1. Yleistä 
 

Kun rakennuskanta ja asukkaat ikääntyvät ja kun asukaskunta, rakennustekniik-
ka, asumispalvelut ja asuinkiinteistöjä koskevat viranomaisvaatimukset muuttu-
vat, asunto-osakeyhtiöiden ja osakkeenomistajien tekemien korjausten, uudistus-
ten ja lisärakentamisen tarve kasvaa. Samat tekijät lisäävät tarvetta myös muihin 
järjestelyihin ja vastuusuhteiden selventämiseen asunto-osakeyhtiöissä. Muilta 
osin AOYL on osoittautunut pääosin toimivaksi. Lain voimassaoloaikana on kui-
tenkin ilmennyt, että lain yksittäisiä säännöksiä on syytä selventää tai muuttaa.  

Työryhmän havaitsema muutostarve voidaan tiivistää seuraavasti:  
• Ei ole ilmennyt tarvetta muuttaa voimassa olevan lain periaatteita eikä 

muutenkaan tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yhtiön tai 
osakkeenomistajien oikeuksiin tai velvollisuuksiin. 

• Tarvittavat muutokset ovat lähinnä menettelytapojen tai sääntelyn selven-
nyksiä taikka johtuvat esimerkiksi osakkeenomistajien teettämien muutos-
töiden yleistymisestä sekä rakennustekniikan ja rakentamista koskevien 
vaatimusten kehityksestä. 

 
1.4.2. Yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuu 
 

Voimassa olevan lain mukaan osakkeenomistajat vastaavat osakkeenomistaja-
hallinnassa olevien huoneistojen ja muiden tilojen kunnossapidosta siten kuin  
AOYL:ssa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään (AOYL 78 §). Lähtökohta 
on, että osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisä-
osat ja muut osakeomistuksen perusteella hallitsemansa tilat. Yhtiö vastaa kuiten-
kin yleensä osakashallinnassa olevien tilojen sisäpuolisista rakenteista johtuvista 
                                                 
2 Tilastokeskuksen tilastotiedot (Asuinrakennukset omistajalajin ja rakennusvuoden mukaan 
31.12.2004).  
3 Isännöintiliitto selvitti vastaajien taustatiedoista mm. aseman hallinnossa, toimikauden keston, 
iän ja sukupuolen (http://www.isannointiliitto.fi/ajankohtaista/2241.html).  
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vioista sekä sellaisten laissa mainittujen johtojen, kanavien ja vesihanojen kun-
nossapidosta, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Par-
vekkeen kunnossapitovastuu kuuluu voimassa olevan lain mukaan lähtökoh-
taisesti yhtiölle. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin kunnossapitovastuun 
jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajien kesken.  

Kunnossapitovastuun jakautumista koskevat AOYL:n olettamasäännökset sovel-
tuvat yleensä parhaiten kerrostaloihin (HE 216/1990, s. 58), joissa huoneistot ovat 
varsin samanlaisia. Asunto-osakeyhtiöiden rakennukset ja huoneistot poikkeavat 
toisistaan kuitenkin huomattavasti yhtiöissä, joissa on kerrostaloja, rivitaloja, eril-
listaloja, tai jos asunto-osakeyhtiössä on myös osakkeenomistajahallinnassa olevia 
liikehuoneistoja. Käytännössä suositellaan, että kunnossapitovastuusta määrättäi-
siin yhtiöjärjestyksessä tarkemmin.  

Kunnossapitovastuun osalta voidaan erottaa ainakin seuraavia ongelma-alueita: 
yhtiön vastuulla olevasta rakenteesta aiheutuvat viat, vaatimus samantasoisuudes-
ta, yhtiön toimenpiteestä osakkeenomistajan vastuulla oleville rakenteille aiheutu-
neet vahingot, osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossapidon hoitaminen yhtiön 
kustannuksella, hallituksen toimivalta, osakkeenomistajan kunnossapitotoimien 
taso ja töiden valvonta, kunnossapitovastuun muuttaminen ja vastuu puutteellises-
ta tai virheellisestä kunnossapidosta.  

Yhtiön vastuulla olevasta rakenteesta johtuvat viat. Käytännössä ongelmia on 
aiheutunut siitä, että AOYL:ssa ei määritellä tarkemmin yhtiön vastuulla olevia 
rakenteesta johtuvia vikoja. Vallitseva tulkinta lienee, että yhtiö vastaa esimerkik-
si vesivuodon yhteydessä vahingosta, joka aiheutuu veden kulkeutumisesta sellai-
sen rakenteen läpi, joka on tarkoitettu kestämään vettä. Epäselvänä on pidetty sitä, 
vastaako yhtiö talon rakenteisiin kulkeutuneen veden aiheuttamista vahingoista 
myös silloin, kun vesi on valunut osakkeenomistajan vastuulla olevasta, muissa 
kuin märkätiloissa tavanomaisesti käytettävästä pesukoneesta tai muutoin asuin-
huoneen lattialle päässeestä vedestä. Ongelmallisena on pidetty myös yhtiön kun-
nossapitovastuuta niissä tapauksissa, joissa osakkeenomistaja yhtiön suostumuk-
sella muuttaa rakenteita toisenlaisiksi kuin muissa huoneistoissa (esim. väliseinien 
tai märkätilojen siirtäminen). Jossain määrin epäselvänä on pidetty myös sitä, mitä 
rakenteilla tarkoitetaan kunnossapitovastuun jaon kannalta (esim. onko siirretty 
väliseinä asunto-osakeyhtiön vastuulla oleva rakenne).  

Samantasoisuusvaatimus. Käytännössä vaatimusta johtojen, kanavien ja vesi-
hanojen samantasoisuudesta on pidetty ongelmallisena silloin, kun osakkeenomis-
tajahallinnassa olevien huoneistojen käyttötarkoitus on erilainen tai huoneistot 
ovat muuten hyvin erilaisia ja huoneistoissa on erilaisia sinänsä tavanomaisia put-
kistoja. Oikeuskäytännössä tätä vaatimusta on tulkittu ilmanvaihdon osalta siten, 
että on yhtiön vastuulla pitää niin asuin- kuin liikehuoneistojakin sellaisessa vi-
ranomaismääräysten edellyttämässä kunnossa, että huoneistoja voidaan käyttää 
rakennusluvan ja yhtiöjärjestyksen mukaiseen tarkoitukseen (KKO 1998:105). 
Korkeimman oikeuden ratkaisusta seuraa muun muassa, että yhden osakkeen-
omistajan liiketoimintaan liittyviä kustannuksia, joita muiden osakkeenomistajien 
ei voida olettaa voivan ennakoida, saattaa tulla asunto-osakeyhtiössä myös mui-
den osakkeenomistajien maksettaviksi vastikkeen muodossa.  

Yhtiön toimenpiteestä osakkeenomistajan vastuulla oleville rakenteille aiheutu-
vat vauriot. Voimassa olevan lain nimenomaisten säännösten mukaan yhtiövas-
tikkeella katetaan vain sellaisia korjaus-, perusparannus- ja uudistuskustannuksia, 
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jotka perustuvat yhtiön vastuulla oleviin toimenpiteisiin (AOYL 5 §). Laissa ei ole 
nimenomaisia säännöksiä yhtiön velvollisuudesta vastata osakkeenomistajan vas-
tuulla olevien rakenteiden saattamisesta entiselleen niiden vahingoituttua yhtiön 
teettämän korjaus- tai parannustoimenpiteen johdosta. Käytännössä yhtiökokous 
voi päättää esimerkiksi vesi- ja viemäriputkien uusimisen yhteydessä siitä, että 
samalla vaihdetaan vastikerahoitteisesti wc-istuimet ja korjataan vioittuneet sisä-
pinnat ajankohdan tavanomaista tasoa vastaavalla alkuperäistä kalliimmalla pin-
noitteella. Vastaavasti antenni-, puhelin- ja sähköverkon uudistuksen yhteydessä 
asennetaan vastikerahoitteisesti huoneistokohtaisia pistorasioita ja ikkunoiden 
vaihdon yhteydessä vaihdetaan myös osakkeenomistajan vastuulla olevat sisäik-
kunat. Asunto-osakeyhtiöiden maallikkohallinnon kannalta on kuitenkin pidetty 
ongelmallisena sitä, että tällaisten käytännössä hyvin yleisten tilanteiden osalta 
yhtiökäytäntö perustuu AOYL:n yleisiin säännöksiin, yhtiön kunnossapito-
oikeutta koskevaan avoimeen ja tulkinnanvaraiseen 78 §:n 3 momenttiin ja oike-
uskäytäntöön sekä oikeuskirjallisuudessa esitettyihin tulkintoihin. Ongelmallisena 
on pidetty myös sitä, miten osakkeenomistajien itse suorittamat toimenpiteet tulisi 
ottaa huomioon hänen maksuvelvollisuutensa osalta.  

Muu osakkeenomistajalle kuuluva kunnossapito asunto-osakeyhtiön kustannuk-
sella. Voimassa olevan lain esitöiden mukaan kunnossapitovastuun jakautumista 
koskevat säännökset määrittelevät lähinnä korjaus- ja kunnossapitokustannuksista 
vastaavan tahon. Vastuunjakosäännös ei siten estä yhtiötä korjauttamasta omalla 
kustannuksellaan osakashallinnassa olevan huoneiston sisätiloissa ilmennyttä vi-
kaa, jonka korjauskuluista osakkeenomistaja vastaisi lain pääsäännön tai yhtiöjär-
jestyksen mukaan, jos päätös ei loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta 
(AOYL 78 §:n 3 momentti). Osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaati-
muksesta kuitenkin seuraa, että tällaiset korjaukset eivät saa kohdistua vain osaan 
huoneistoista ja että yhtiövastikkeen maksuvelvollisuudessa tulisi yleensä ottaa 
huomioon osakkeenomistajien itse suorittamat vastaavat korjaukset 
(HE 216/1990, s. 58 ja 59).   

Yhtiökokous päättää osakkeenomistajan kunnossapitovastuun piiriin kuuluvasta 
kunnossapidosta, perusparannuksesta ja uudistamisesta yleensä vain silloin, kun 
toimenpide liittyy yhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvaan toimenpiteeseen. 
Ongelmallisena on kuitenkin pidetty yksittäistapauksia, joissa enemmistöpäätök-
sellä ja vastikerahoituksella on toteutettu osakkeenomistajien kunnossapitovas-
tuun piiriin kuuluvia toimia muuten kuin perusparannuksen tai uudistuksen yhtey-
dessä.  

Hallituksen toimivalta kunnossapidon ja perusparannusten osalta. Voimassa 
olevan lain mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus ei saa päättää – kiireellisiä vesi-
vahinko- ym. korjauksia lukuun ottamatta – sellaisista kunnossapitotoimista, jotka 
vaikuttavat olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin (AOYL 54 §). Käy-
tännössä on pidetty jossain määrin epäselvänä esimerkiksi sitä, missä laajuudessa 
hallitus voi päättää kunnossapito- tai perusparannustoimenpiteistä yhtiökokouksen 
käsittelemän talousarvion rajoissa.  

Osakkeenomistajan kunnossapitotoimien valvonta. Voimassa olevan lain mu-
kaan kunnossapidosta vastaavalla taholla on oikeus itse päättää ja huolehtia korja-
uksen suorittamisesta. Osakkeenomistaja ei siten saa yhtiötä kuulematta teettää 
yhtiön vastuulla olevaa huoneistokohtaista korjausta, kuten vesijohtojen ja hano-
jen uusimista. Osakkeenomistaja tai yhtiö voi kuitenkin teettää toisen osapuolen 
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kustannuksella lisävahingon välttämiseksi tarpeellisen kiireellisen korjauksen, 
kuten vesivahinkoon liittyvän korjauksen (HE 216/1990, s. 59).  

Käytännössä ongelmallisena on pidetty sitä, että laissa ei nimenomaisesti sääde-
tä kunnossapitotoimien tasosta eikä yhtiön oikeudesta valvoa osakkeenomistajan 
vastuulla olevia, mutta rakenteisiin vaikuttavia kunnossapitokorjauksia.   

Kunnossapitovastuun jaon muuttaminen yhtiön perustamisen jälkeen. Ongelmal-
lisena on pidetty sitä, että AOYL:ssa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, miten 
kunnossapitovastuun jakautumista voidaan muuttaa yhtiön perustamisen jälkeen. 
Vastuunjaon muuttamiseen sovelletaan yleisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista ja 
tällaisen päätöksen moittimista koskevia säännöksiä (2/3 määräenemmistö ja yh-
denvertaisuusperiaate). Yleisiä säännöksiä sovelletaan siinäkin  tapauksessa, että 
muutos riidattomasti vähentää joidenkin osakkeenomistajien ja lisää toisten osak-
keenomistajien maksuvelvollisuutta käytännössä vastaavalla tavalla kuin sellainen 
vastiketta tai muuta maksua koskeva yhtiöjärjestyksen muutos, johon vaaditaan 
niiden osakkeenomistajien suostumus, joiden maksuvelvollisuus kasvaa.  

Vastuu puutteellisesta tai virheellisestä kunnossapidosta. AOYL:ssa viitataan 
osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuun osalta osakeyhtiölain vahingonkor-
vaussäännöksiin, jotka eivät yleensä sovellu yhtiön rakennusten kunnossapitoon 
liittyvän vahingon korvaamiseen. Kunnossapitoon liittyvien osakkeenomistajan 
tai yhtiön aiheuttamien vahinkojen korvausvastuu on käytännössä perustunut lä-
hinnä vahingonkorvauslakiin (VahL) ja vahingonkorvausoikeudellisiin periaattei-
siin. Epäkohtana on pidetty sitä, että AOYL:ssa ei ole riittävän selviä säännöksiä 
siitä vastuusta, joka osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on puutteellisesta kunnossapi-
dosta.   
 
1.4.3. Osakkeenomistajan muutostyöt 
 

Muutostöiden laajuus ja valvonta. Voimassa olevan lain mukaan osakkeenomis-
tajalla on oikeus tehdä muutoksia hallinnassaan olevissa tiloissa. Jos muutos voi 
vahingoittaa rakennusta tai tuottaa haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, 
muutokseen on saatava yhtiön tai toisen osakkeenomistajan suostumus. Lisäksi 
tietyistä muutostöistä on ilmoitettava etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle, 
joilla on oikeus valvoa muutostyötä. Jos muutokseen tarvitaan viranomaisen lupa, 
hallituksen on haettava lupa osakkeenomistajan kustannuksella (AOYL 77 §). 
Käytännössä muutostöiden määrä kasvaa jatkuvasti asunto-osakeyhtiön rakennus-
ten ikääntymisen, osakkeenomistajien asumistarpeiden muuttumisen ja osakkeen-
omistajien vaihtumisen myötä.  

Käytännössä on yhtäältä pidetty tarpeellisena, että muutostyöoikeus rajattaisiin 
tarkemmin osakkeenomistajahallinnassa oleviin sisätiloihin siten, että esimerkiksi 
parvekkeen ja piha-alueiden suhteen muutosoikeutta ei olisi tai se olisi suppeampi 
kuin sisätilojen osalta. Toisaalta on toivottu muutostyöoikeuden selventämistä 
parvekkeen ja piha-alueen osalta ja että joissakin tapauksissa osakkeenomistajalla 
olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä tiettyjä muutoksia myös osittain 
osakkeenomistajahallinnassa olevan tilan ulkopuolella (esim. liikehuoneiston säh-
kölinjan parantaminen).  

Käytännössä epäselvänä on pidetty sitä, vastaako muutostyön suorittava osak-
keenomistaja asunto-osakeyhtiölle valvonnasta aiheutuvista kuluista, jos yhtiö 
käyttää valvojana ulkopuolista rakennusalan ammattilaista.  
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Kunnossapitovastuu muutostöistä. Voimassa olevan lain mukaan yhtiö vastaa 
myös osakkeenomistajan muuttamien rakenteiden, putkien, kanavien ja hanojen 
kunnossapidosta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä (AOYL 78 §). Tällöin 
osakkeenomistajan muutostyö voi vaikuttaa asunto-osakeyhtiön kunnossapitovas-
tuun vuoksi myös muilta osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden määrään. 
Käytännössä osakkeenomistajan kunnossapitovastuun laajentaminen yhtiöjärjes-
tysmääräyksellä on yleistynyt märkätiloja koskevien suurempien muutosten yh-
teydessä.  

Vastuu muutostöistä aiheutuvasta vahingosta. AOYL:ssa viitataan vahingon-
korvausvastuun osalta osakeyhtiölain vahingonkorvaussäännöksiin, jotka eivät 
yleensä sovellu osakkeenomistajan muutostöihin liittyvän vahingon korvaami-
seen. Käytännössä huomattava osa vanhojen talojen home- ja muista rakenteiden 
kastumiseen liittyvistä vahingoista on seurausta puutteellisesti toteutetuista putki-
en, viemäreiden, kylpyhuone-, keittiö- ja saunatilojen rakentamistoimenpiteistä. 
Vastuu muutoksista aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta perustetaan käytännös-
sä yleensä vahingonkorvauslakiin (VahL) ja vahingonkorvausoikeudellisiin peri-
aatteisiin. Lopullinen vastuu jakautuu AOYL:ssa säädetyn kunnossapitovastuun 
mukaisesti vain, jos vahinkoa ei ole aiheutettu tahallaan tai tuottamuksella. Epä-
kohtana on pidetty sitä, että laissa AOYL:ssa ei ole riittävän selviä säännöksiä 
muutostöistä yhtiölle, toisille osakkeenomistajilla tai näiden vuokralaisille aiheu-
tuvan vahingon korvaamisesta.    
 
1.4.4.  Vahingonkorvausvastuu 
 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen, isännöitsijän, tilintarkastajan ja osakkeenomis-
tajien vahingonkorvausvastuun osalta AOYL:ssa viitataan vanhan osakeyhtiölain 
ja tilintarkastuslain vahingonkorvaussäännöksiin. Yhtiön johto voi joutua vanhan 
osakeyhtiölain mukaan vahingonkorvausvastuuseen tahallaan tai huolimattomuu-
desta aiheutetusta vahingosta suhteessa yhtiöön taikka osakeyhtiölain tai yhtiöjär-
jestyksen rikkomisesta suhteessa osakkeenomistajaan ja sivullisiin. Osakkeen-
omistaja voi joutua yhtiöoikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen, jos hän on 
vähintään törkeällä tuottamuksella myötävaikuttanut osakeyhtiölain tai yhtiöjär-
jestyksen vastaisen päätöksen aikaansaamiseen.  

Käytännössä tavallisimmat asunto-osakeyhtiöissä tapahtuvat vahingot johtuvat 
puutteelliseesti toteutetuista putkien, viemäreiden, kylpyhuone-, keittiö- ja sauna-
tilojen rakennustöistä ja kunnossapidosta. Näissä tilanteissa yhtiön tai osakkeen-
omistajan viimesijainen vastuu vahingon korvaamisesta on käytännössä perustettu 
yleensä vahingonkorvauslakiin (VahL) ja yleisiin vahingonkorvausoikeudellisiin 
periaatteisiin, mikä ei ilmene AOYL:sta. Ongelmallisena on pidetty sitä, että 
AOYL:ssa ei ole nimenomaisia säännöksiä kunnossapitovastuun tasosta, kunnos-
sapidon laiminlyömisestä eikä osakkeenomistajan tai yhtiön muutostöiden tasosta 
ja muutostöistä aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Epäselvänä on pidetty 
myös sitä, miten osakkeenomistajan vastuuseen vaikuttaa se, että yhtiö on hyväk-
synyt ja valvonut osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyön toteutuksen. 
Lisäksi vastuun määrittämisen ja toteuttamisen kannalta jossain määrin ongelmal-
lisina on pidetty tilanteita, joissa osakkeenomistaja käyttää ammattimaista ura-
koitsijaa (mm. yhtiön kanneoikeus).  
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Joissakin tapauksissa osakkeenomistajan tai yhtiön kunnossapito- tai muutostyö 
saattaa olla sellainen, että toimenpiteen onnistunut toteuttaminen edellyttää koros-
tettua huolellisuutta ottaen huomioon mm. se, miten merkittäviä vahinkoja vir-
heellisestä toteutuksesta voi aiheutua (esim. talon rakenteisiin vaikuttava kylpy-
amme tai muu allas).  

Yhtiön johtoon kuuluvan korvausvastuu kunnossapitovastuun laiminlyönnistä 
aiheutuvasta vahingosta on osittain epäselvä myös sen vuoksi, että  asunto-
osakeyhtiön johdolla ei ole yleistoimivaltaa ja johdon tehtävistä, kuten velvolli-
suudesta ryhtyä rakennusten ja kiinteistön kunnossapidon kannalta tarpeellisiin 
toimiin, ei nimenomaisesti säädetä AOYL:ssa. 

Asunto-osakeyhtiöissä tyypillisiin vahinkotilanteisiin sovellettavan vastuusään-
telyn selventäminen ja täydentäminen voisi osaltaan kannustaa huolellisempaan 
kunnossapito- ja muutostöiden teettämiseen ja valvontaan. Vahingon ilmetessä 
selvemmät vastuusäännökset helpottaisivat vastuun toteuttamista. 

Osakeyhtiöiden osalta vahingonkorvausvastuuta on ehdotettu muuttavaksi halli-
tuksen esityksessä uudeksi osakeyhtiölaiksi (HE 109(2005 vp) siten, että  

• osakkeenomistajan vastuu ei enää edellyttäisi törkeää tuottamusta, 
• hallituksen jäsenten ja isännöitsijän oletetaan olleen huolimattomia, jos 

vahinko aiheutetaan osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tai vas-
tuu koskee yhtiön läheisen kanssa tehdyllä toimella aiheutettua vahinkoa 
(tuottamusolettama) ja 

• yksittäisen osakkeenomistajan oikeus saada korvausta ns. välillisestä va-
hingosta eli ensisijassa yhtiölle aiheutetusta vahingosta poistetaan.  

Kun arvioidaan vastuunjaon toimivuutta ja mahdollisia uudistusvaihtoehtoja on 
otettava huomioon myös se, että käytännössä asunto-osakeyhtiöt, osakkeenomis-
tajat ja vuokralaiset kattavat riskejään vakuutuksilla. 
 
1.4.5. Yhtiön perusparannukset, uudistukset ja lisärakentaminen 
 

Vastikerahoituksella tehtävää perusparannusta, uudistusta, lisärakentamista ja 
lisäalueen hankkimista koskevia säännöksiä muutettiin 1.6.2001 voimaan tulleella 
AOYL:n muutoksella. Asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa ja vastikkeen maksu-
velvollisuutta koskevia säännöksiä pidetään pääosin toimivina.  

Merkittävimpänä ongelmakohtana pidetään yhtiövastiketta koskevien yhtiöjär-
jestysmääräysten, enemmistöperiaatteen ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuus-
periaatteen yhteensovittamista silloin, kun päätetään sellaisesta parannuksesta tai 
uudistuksesta, joka ei hyödytä kaikkia osakkeenomistajia yhtäläisesti edes osak-
keiden arvonnousuna. Lisäksi yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallista 
voi olla myös sellaisen parannuksen tai uudistuksen laajentaminen vastikerahoit-
teisesti kaikkiin asuntoihin, jonka osa osakkeenomistajista on aiemmin toteuttanut 
omalla kustannuksellaan.  

Esimerkki perusparannus- tai uudistuspäätöksestä, joka usein ei hyödytä kaik-
kia, on päätös hissin jälkiasennuksesta vanhaan taloon. Yhdenvertaisuusperiaate 
huomioon ottaen ei liene mahdollista laatia hissien jälkiasennusta edistävää sään-
nöstä, jolla säädettäisiin hissin jälkiasennuskulujen perimisestä aina vastikeperus-
teisena tai aina tietyllä tavalla jyvitettynä. Tällainen säännös voisi hämärtää yhtiö-
järjestyksen vastikemääräyksen ja yhdenvertaisuusperiaatteen merkitystä asunto-
osakeyhtiössä.  
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Valtion ja kuntien tavoitteena on lisätä asuintalojen monikäyttöisyyttä ja helpot-
taa vanhenevan väestön asumista kotioloissa. Julkinen sektori tukee hissien jäl-
kiasennusta hissiavustuksilla, joiden yhteismäärä keväällä 2006 on 50-60% hissin 
rakennuskustannuksista.  

Muita esimerkkejä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisina pidetyistä yhtiön 
päätöksellä laajennettavista uudistuksista ovat kaapelitelevisioverkon laajentami-
nen kaikkiin huoneistoihin sekä wc-istuinten ja muiden osakkeenomistajan vas-
tuulla olevien vesikalusteiden uusiminen. On pidetty epäselvänä, milloin ja miten 
asunto-osakeyhtiön pitäisi ottaa huomioon se määrä, jolla osakkeenomistajien 
omalla kustannuksellaan toteuttamat toimenpiteet vähentävät kuluja, joita yhtiölle 
aiheutuisi uudistuksen toteuttamisesta myös näiden huoneistojen osalta. Epäselvä-
nä on pidetty myös sitä, miten osakkeenomistaja ja yhtiö voivat sopia osakkeen-
omistajan toteuttaman korjauksen tai uudistuksen yhteydessä toimenpiteen otta-
misesta huomioon asunto-osakeyhtiön myöhemmin toteuttamassa korjauksessa tai 
perusparannuksessa. 
 
1.4.6. Osakeyhtiölakiuudistus 
 

Viittaussäännöksen perusteella asunto-osakeyhtiöön sovelletaan myös voimassa 
olevan osakeyhtiölain (jäljempänä myös vanha osakeyhtiölaki) säännöksiä 

• konserni- ja lähipiirimääritelmistä, 
• perustamisesta (pois lukien yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö), 
• osakepääoman korotuksesta (pois lukien optio-oikeudet ja vaihtovelkakir-

jat), 
• pääomalainasta, 
• osakepääoman alentamisesta, 
• varojenjakotavoista, voitonjakokelpoisista varoista (pois lukien konserni-

rahoitus), voitonjakopäätöksestä, laittomasta varojenjaosta ja varojen lah-
joittamisesta, 

• selvitystilasta ja yhtiön poistamisesta rekisteristä (pois lukien pakkoselvi-
tystila, yrityssaneeraus ja osakkeenomistajan vaikutusvallan väärinkäyt-
töön perustuva selvitystila ja lunastusvelvollisuus), 

• sulautumisesta (pois lukien vähemmistöosakkeiden lunastussäännökset), 
• hallituksen, isännöitsijän, tilintarkastajien ja osakkeenomistajien vahin-

gonkorvausvastuusta ja 
• oikeudenkäynnistä, välimiesmenettelystä ja rekisteriviranomaisesta. 

Eduskunnan käsiteltävänä on ehdotus uudeksi osakeyhtiölaiksi ja siihen liitty-
väksi lainsäädännöksi (HE 109/2005 vp.). Tuon ehdotuksen mukaan asunto-
osakeyhtiöihin sovellettaisiin nyt voimassa olevaa osakeyhtiölakia (jäljempänä 
myös vanha osakeyhtiölaki) siihen asti, kunnes uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee 
voimaan.  

Uuden asunto-osakeyhtiölain säätämisen yhteydessä on otettava kantaa siihen, 
miltä osin uutta osakeyhtiölaki tai sitä vastaavia säännöksiä sovelletaan myös 
asunto-osakeyhtiöihin. Lisäksi on päätettävä siitä, sovelletaanko asunto-osake-
yhtiöihin edelleen viittaussäännösten perusteella joiltain osin osakeyhtiölakia vai 
luovutaanko viittauksista siten, että asunto-osakeyhtiölaki sisältää myös nykyisin 
viittaussäännösten perusteella sovellettavat osakeyhtiölain säännökset. 
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AOYL:n selventämiseksi on toivottu lain erottamista kokonaan tai nykyistä suu-
remmassa määrin osakeyhtiölaista, koska osakeyhtiölaki on säädetty eri tyyppistä 
toimintaa varten eikä se sovellu asunto-osakeyhtiöön parhaalla mahdollisella ta-
valla. Esimerkiksi osakeanti toteutetaan asunto-osakeyhtiössä käytännössä aina 
suunnattuna ja osakeyhtiölain vahingonkorvaussäännökset soveltuvat huonosti 
kosteusvauriovahingon korvaamiseen. Erityisesti on toivottu, että perustamista, 
osakepääoman korotusta ja vahingonkorvausvastuuta koskevat säännökset lisätään 
AOYL:iin.  

OYL:iin olevien viittaussäännösten purkaminen lisäisi AOYL:n pykälämäärän 
moninkertaiseksi. Pitkän lain luettavuutta voidaan parantaa laatimalla selkeitä 
säännöksiä, käyttämällä erilaisia otsikoita ja sijoittamalla säännökset siten, että 
yleisimmin käytetyt säännökset ovat lain ja asiakokonaisuuksien mukaisten luku-
jen alkupuolella.  

Luettavuutta parantaisi myös  
• usein sovellettavien säännösten sijoittamien lain alkupuolelle (yleiset peri-

aatteet, yhtiön tarkoitus ja toiminta, osakkeet, yhtiövastike, kunnossapito-
velvollisuus ja muutostyöt, yhtiön hallinto, päätöksenteko ja edustaminen, 
varojen käyttö, moiteoikeus, vastuu, riitojen ratkaisu) sekä  

• ainutkertaisesti tai harvoin sovellettavien säännösten sijoittaminen lain 
loppupuolelle (perustaminen, rahoitus, erityiset varojenjakotavat, yhtiöra-
kenteen muuttaminen ja yhtiön purkaminen).   

Suuri osa voimassa olevan AOYL:n säännöksistä perustuu ainakin osittain voi-
massa olevan osakeyhtiölain vastaaviin säännöksiin.  Yhtiölainsäädännön yhtenäi-
syyden sekä laintulkinnan ja yhtiökäytännön helpottamiseksi olisi tarkoituksen-
mukaista ottaa AOYL:n uudistuksessa huomioon tarpeelliselta osin uuden osake-
yhtiölain sääntely ja kirjoitusasu. 
 
1.4.7. Muu muutostarve 
 
Lain soveltamisala sekä asunto-osakeyhtiön tarkoitus ja toiminta 
 

AOYL:n 1 §:n mukaan asunto-osakeyhtiönä pidetään osakeyhtiötä, jonka tarkoi-
tuksena on omistaa ja hallita rakennusta tai rakennuksia, joiden huoneistojen lat-
tiapinta-alasta yli puolet on määrätty yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hal-
linnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi ja jonka osakkeet tuottavat oikeuden hallita 
yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta tilaa. Lakia sovelletaan myös 
ns. keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä 
(2 §).  

Käytännössä soveltamisala ei kattane kaikkia niitä yhtiöitä, joiden oletetaan tai 
toivotaan kuuluvan sen piiriin. Esimerkiksi Helsingissä on asunto-osakeyhtiöitä, 
jotka eivät enää täytä asunto-osakeyhtiön tunnusmerkkejä, kun suurin osa huo-
neistoista on muutettu toimistoiksi rakennusvalvontaviranomaisten luvalla yhtiö-
järjestystä muuttamatta. Myös uusien keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiö-
järjestyksessä määrätään tiettävästi varsin yleisesti, että yhtiöön ei sovelleta  
AOYL:ia.  

On myös pidetty epäselvänä, voidaanko asunto-osakeyhtiölain soveltamisesta 
määrätä esimerkiksi sellaisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä, joka ei omista ko-
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konaan rakennusta tai jonka rakennusten huoneistojen pinta-alasta alle puolet osa-
kashallinnassa.  

Voimassa olevan lain mukaan asunto-osakeyhtiön pääasiallisena tarkoituksena 
on osakkeenomistajien asumistarpeiden tyydyttäminen siten, että yhtiö ylläpitää 
hallitsemaansa kiinteistöä ja omistamiaan rakennuksia (HE 216/1990, s. 13). 
Muilta osin oikeustila perustuu lähinnä AOYL:n yleisiin säännöksiin sekä lain 
esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa esitettyihin kantoihin.  

Yhtiöjärjestyksessä yhtiön toiminta voidaan määrätä laajemmaksi, jos yhtiölle 
tulevat tehtävät liittyvät asumiseen. Lain esitöiden mukaan toimialaa voidaan laa-
jentaa siten, että asunto-osakeyhtiömuotoisen palvelutalon tehtäviin kuuluu esi-
merkiksi terveydenhoito- ja ruokailupalveluiden tarjoaminen osakkeenomistajille. 
Yhtiö voi vuokrata rakennuksessaan olevia liikehuoneistoja yhtiön ulkopuolisille-
kin, omistaa autotalleja ja olla osakkeenomistajana huoltoyhtiössä, jos toiminta 
liittyy kiinteistönpitoon. Asunto-osakeyhtiö voi myös sijoittaa rahavarojaan talou-
dellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla pankkitilin lisäksi esimerkiksi osakkeisiin 
ja joukkovelkakirjoihin. Asunto-osakeyhtiöllä voi kuitenkin olla vain asumistar-
peen tyydyttämiseksi tarpeellisia toimintamuotoja (HE 216/1990, s. 13). Asunto-
osakeyhtiö ei siten yleensä voisi olla pääosakkeenomistajana sellaisessa huoltoyh-
tiössä, joka tarjoaa huoltopalveluita myös muille kuin osakkeenomistajille. (HE 
216/1990, s.13, II LaVM 18/1990, s. 5). Asunto-osakeyhtiön mahdollisuuksia 
harjoittaa riskipitoista toimintaa rajoittavat myös yhtiövastiketta ja lisärakentamis-
ta koskevat säännökset. Vuokraustoimintaa lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiö ei 
saa ilman kaikkien osakkeenomistajien suostumusta harjoittaa toimintaa, johon 
liittyy vastaava riski kuin elinkeinotoimintaan. Käytännössä uusia huoneistoja on 
kuitenkin rakennettu asunto-osakeyhtiön kustannuksella siten, että rakennustoi-
mintaan liittyvän riskin toteutuminen on johtanut huomattavaan vastikkeen koro-
tukseen.   
 
Vastikerahoitteinen asumispalveluiden yhteishankinta 
 

Asunto-osakeyhtiön tarve hankkia vastikerahoitteisia asumispalveluita ulkopuo-
lisilta palveluntarjoajilta voi kasvaa. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi 
erilaiset  ohjelma-, tietoliikenne- ja turvapalvelut, sähkön, veden ja kaasun yhteis-
hankinta sekä sauna-, pesula- ja muiden tilojen vuokraaminen naapurikiinteistöltä.  

Huoneistoissa käytetty vesi ja huoneistojen jätehuolto hankitaan yleensä vastike-
rahoitteisena yhteishankintana. Myös huoneistojen lämmitys katetaan yleensä 
vastikkeella ainakin sellaisissa kerrostaloissa, joissa ei ole huoneistokohtaista säh-
kölämmitystä.  Joissakin asunto-osakeyhtiöissä on jo perustamisvaiheessa päädyt-
ty myös sähkön yhteishankintaan. Voimassa olevassa asunto-osakeyhtiölaissa ei 
ole nimenomaisia säännöksiä näiden hyödykkeiden vastikerahoituksesta, joka 
perustuu vakiintuneeseen yhtiökäytäntöön. Toisaalta tähän käytäntöön on pyritty 
vetoamaan joissakin tapauksissa myös uudenlaisten palveluiden vastikerahoituk-
sen sallimiseksi (esim. internet-operaattoripalvelun yhteishankinta).  

Vuoden 2001 osittaisuudistuksen yhteydessä AOYL:iin ei otettu erityissäännös-
tä asumispalveluiden yhteishankinnasta, koska enemmistöpäätökseen perustuvan 
yhteishankinnan laajentamisesta katsottiin seuraavan monia osakkeenomistajien 
asemaan liittyviä periaatteellisia ongelmia. Lainmuutoksella ei myöskään ratkaistu 
kysymystä siitä, voidaanko ohjelmien tekijänoikeus- ja muita ohjelmamaksuja 
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kattaa yhtiövastikkeella (HE 201/2000, s. 7 ja 8). Lainmuutoksen käsittelyssä 
eduskunnan ympäristövaliokunta päätyi sille kannalle, että kullakin osakkeen-
omistajalla on oikeus itse päättää esimerkiksi ekosähkön ostamisesta eikä sähkön 
hankinnasta kiinteistöön voitaisi sopia enemmistöpäätöksin. Palvelut, joilla ei ole 
yhteyttä rakennuksen tai kiinteistön uudistamiseen tai ajanmukaistamiseen ja jotka 
liittyvät kunkin osakkeenomistajan omaan toimintaan tai omaan asumiseen, tuli 
valiokunnan mukaan säilyttää jatkossakin yksittäisen osakkeenomistajan päätän-
tävallassa (YmVM 1/2001, s. 2). 

Voimassa olevan lain esitöiden mukaan televisio-ohjelmien hankkiminen ei 
kuuluisi asunto-osakeyhtiön tarkoitukseen eikä toimialaan. Yhtiövastiketta voi-
daan kuitenkin periä ohjelmamaksujen suorittamiseksi sellaisilta osakkeenomista-
jilta, jotka suostuvat maksujen perimiseen. Esitöiden mukaan riittäisi, että yhtiö-
kokous päättää ohjelmamaksujen perimisestä tavalla, johon maksuvelvolliset 
suostuvat (II LaVM 18/1990, s. 4). Käytännössä yhtiöt maksavat vastiketuloilla 
myös ohjelmamaksuja, joiden vastikevaikutus on ainakin tähän asti ollut yleensä 
varsin vähäinen. Joissakin uusissa asunto-osakeyhtiöissä on jo perustamisvaihees-
sa tehty yhtiökohtainen internet-palvelusopimus, jonka liittymis- ja käyttökustan-
nukset peritään asunto-osakkeiden myyntihinnassa ja yhtiövastikkeena. Tiettävästi 
tällaiset sopimukset eivät ole vielä yleistyneet vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä. 
Yhteinen internet-sopimus voi kuitenkin tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi vanhan 
talon tietoliikenneverkon uudistamisen yhteydessä.  

Silloin, kun vain osa osakkeenomistajista on valmis maksamaan sinänsä tavan-
omaisen uudistuksen kulut käyttöoikeutta vastaan, voi olla epäselvää nimenomais-
ten säännösten puuttuessa, millä edellytyksillä asunto-osakeyhtiö voi luovuttaa 
yhteisiä tiloja sellaiseen uudistukseen, jota vain sen maksaneet osakkeenomistajat 
saavat käyttää (esim. tiettyjen televisio-ohjelmien seuraamiseen tarvittava lau-
tasantenni). 

Myös välttämättömien asumispalveluiden yhteishankinnasta päättäminen tai ai-
emmin päätetystä yhteishankinnasta luopuminen voi muodostua ongelmaksi, sillä 
AOYL:ssa ei ole nimenomaisia säännöksiä tällaisten asumispalveluiden vastike-
rahoitteisesta yhteishankinnasta. Epäselvyys voi koskea esimerkiksi siirtymistä 
huoneistokohtaisesta lämmityksestä keskuslämmitykseen tai kaupunkikaasusta 
sähköön. Myös tietoliikenne- ja ohjelmapalveluiden kehityksen myötä voi syntyä 
tilanne, jossa enemmistö ei enää halua ylläpitää esimerkiksi vanhaa puhelinverk-
koa tai yhteisantennia. Viime vuosina perustettujen senioritalojen kohdalla asun-
to-osakeyhtiön asumispalveluiden supistaminen voi tulla ajankohtaiseksi viimeis-
tään silloin, kun asunnot siirtyvät perintönä seuraavalle sukupolvelle.  
 
Yhtiövastike ja muut maksut 
 

Yhtiövastikkeen käyttötarkoitus. Asunto-osakeyhtiölain lähtökohtana on osak-
keenomistajan rajoitettu vastuu (HE 216/1990, s. 18). Lain mukaan osakkeen-
omistaja on kuitenkin velvollinen maksamaan asunto-osakeyhtiölle yhtiövastiket-
ta, jolla voidaan kattaa laista ilmeneviä asunto-osakeyhtiön kuluja, kuten kunnos-
sapito-, perusparannus- uudistus-, lisärakennus- ja lisäalueen hankintakulut ja yh-
tiölle lain mukaan kuuluvat velvoitteet (5 §).  

Käytännössä vastikkeen käyttötarkoitusten yksityiskohtaista ja kattavaa määri-
telmää on pidetty ongelmallisena, kun vastiketta peritään kuluihin, joita yhtiölle 
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aiheutuu esimerkiksi huoneistoissa käytetystä vedestä, sähköstä tai muista asu-
mispalvelusta taikka riidan sopimisesta.   

Palveluiden vastikerahoituksen sääntelytarvetta vähentää se, että yhteishankinta 
voidaan usein toteuttaa siihen suostuvien osakkeenomistajien osalta muilla kei-
noilla (HE 201/2000, s. 8). Toisaalta muulla tavoin toteutetun yhteishankinnan 
kulujen perimiseen osakkeenomistajilta ei sovelleta asunto-osakeyhtiön saatavien 
perimistä helpottavia ja turvaavia AOYL:n erityissäännöksiä, mikä voi käytännös-
sä olennaisesti vaikeuttaa yhteishankinnan toteuttamista.  

Yhtiövastikeperuste. Voimassa olevan lain mukaan yhtiöjärjestyksessä on mai-
nittava perusteet, joilla yhtiövastikkeen  maksuvelvollisuus jakautuu osakkeen-
omistajien kesken (yhtiövastikeperuste, AOYL 8 §). Yhtiövastikesäännökset vas-
taavat pääosin nykyisiä tarpeita. Epäselvyyttä on kuitenkin liittynyt useita vasti-
keperusteita ja vastikeperusteen muuttamista koskeviin kysymyksiin.  

Poikkeaminen yhtiövastikeperusteesta. Yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistö-
päätöksellä voidaan poiketa yhtiövastikeperusteen mukaisesta maksuvelvollisuu-
desta siten, että korjauskustannukset jaetaan huoneistojen lukumäärän mukaan, jos 
kunkin huoneiston osalle korjauksesta tuleva hyöty ja aiheutuvat kustannukset 
ovat yhtä suuret (AOYL 39 §). Poikkeusmahdollisuus koskee sekä kunnossapitoa 
että perusparannuksia ja korjauksia. Poikkeussäännöstä voitaisiin soveltaa esimer-
kiksi jokaiseen huoneistoon hankittavaan hanaan. Sen sijaan poikkeusmahdolli-
suus ei soveltune esimerkiksi sähköjohtojen uusimiseen (HE 216/1990, s. 36).  

Periaatteessa poikkeusmahdollisuus soveltuu myös suuriin korjauksiin ja uudis-
tuksiin, mitä ei ole otettu huomioon lain esitöissä. Käytännössä poikkeussäännöstä 
on tiettävästi sovellettu myös siten, että laajempi peruskorjaus tai -parannus on 
pilkottu osiin vain poikkeussäännöksen soveltamista varten. Vastikeperusteesta 
poikkeaminen lisää säännönmukaisesti pienempien huoneistojen haltijoiden mak-
suvelvollisuutta. Poikkeusmahdollisuus vaikeuttaa osakkeenomistajan mahdolli-
suuksia ennakoida vastikkeenmaksuvelvollisuutta myös kunnossapidon osalta, 
mitä ei voida pitää suotavana. Käytännössä poikkeussäännöstä sovelletaan tiettä-
västi harvoin, mutta sen käyttämisestä keskustellaan usein yhtiökokouksissa. 

Toisaalta yhtiövastikemääräyksen ja yhdenvertaisuusperiaatteen välinen ristiriita 
voi estää tai vaikeuttaa sinänsä tavanomaisen uudistuksen toteuttamista sen vuok-
si, että päätökseen vaaditaan yhtiökokouksen päätöksen lisäksi jonkun tai joiden-
kin osakkeenomistajien suostumus (ks. tarkemmin edellä 1.4.5. kohdassa esitetty).  

Yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden alkaminen ja keskeytyminen. AOYL:ssa ei 
ole yleissäännöstä siitä, milloin yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus alkaa. Säänte-
lyn puuttumisesta voi aiheutua epäselvyyttä esimerkiksi silloin, kun osakashallin-
taan tulevat huoneistot valmistuvat eri aikoina.  

Osakkeen uuden omistajan vastuu aiemmin laiminlyödystä vastikkeesta. Käy-
tännössä epäselvänä on pidetty sitä, koskeeko osakkeiden uuden omistajan vastuu 
viimeisen kolmen kuukauden vastiketta vai minkä tahansa saantoa edeltävän kol-
men kuukauden vastiketta. Velkasuhteita koskevien yleisten säännösten perusteel-
la osakkeenomistaja voi yleensä kohdistaa suorituksensa haluamiensa kuukausien 
vastikeveloille. 
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Muu maksuvelvollisuus 
 

Myös muusta osakkeenomistajan maksuvelvollisuudesta suhteessa yhtiöön voi-
daan määrätä yhtiöjärjestyksessä tai sopia muulla tavoin. Käytännössä esimerkiksi 
saunan ja talopesulan käyttökulut peritään yleensä tällaisina maksuina, joiden pe-
rimiseen ei sovelleta voimassa olevan lain säännöksiä yhtiövastikkeesta. Tämän 
vuoksi yhtiö ei voi ottaa huoneistoa haltuun tällaisen muun maksun laiminlyönnin 
vuoksi.  
 
Keskeisten periaatteiden selventäminen ja korostaminen 
 

Vain joistakin asunto-osakeyhtiöön sovellettavista keskeisistä periaatteista sää-
detään nimenomaisesti voimassa olevassa laissa ja samaa periaatetta koskevia 
säännöksiä on eri puolilla lakia. Esimerkiksi osakkeenomistajien yhdenvertai-
suusperiaatetta ei mainita laissa ja periaatteen kannalta olennaiset säännökset löy-
tyvät eri puolilta lakia. Koska yhdenvertaisuusperiaatteen sisältö asunto-
osakeyhtiössä perustuu suurelta osin oikeuskäytäntöön, voimassa olevan lain osit-
tain epäjohdonmukaisiin esitöihin ja kirjallisuudessa esitettyihin tulkintoihin, pe-
riaate voi olla epäselvä suurelle osalle asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajista. 
Johdon huolellisuusvelvoitetta ei mainita voimassa olevassa laissa vaikka sen kat-
sotaan olevan kiistatta voimassa.   

Ehdotuksessa uudessa osakeyhtiölaissa keskeisiä periaatteita on selvennetty ja 
periaatteet on koottu lain 1 lukuun lain luettavuuden parantamiseksi. Osakkeen 
luovutettavuutta, osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta ja johdon huolellisuusvel-
voitetta koskevilla voimassa olevan lain yleisillä säännöksillä katsotaan olevan 
myös laajempaa aineellista merkitystä. 
 
Yhtiökokous 
 

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous pidetään yleensä osakkeenomistajien omin 
voimin. Ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään vain, jos asunto-osakeyhtiössä on 
ammatti-isännöitsijä tai kokousasia tiedetään ennalta riitaisaksi. Käytännössä on 
toivottu, että AOYL:ssa säädettäisiin selkeämmin kokouksen kulusta, jotta maal-
likko-osakkeenomistajat voivat helpommin järjestää kokouksen keskenään. Eri-
tyisesti selvennystä on kaivattu osallistumisoikeutta, äänioikeutta, ns. äänileikku-
ria, ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista, esteellisyyttä ja asiamiestä 
koskeviin säännöksiin. Lisäksi on tarpeen selvittää, miten yhtiökokouksen päätök-
sentekoa voidaan helpottaa ja selventää kunnossapidon ja muutostöiden osalta.  

Asunto-osakeyhtiön kunnossapidon varmistamiseksi varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa käsiteltäväksi asiaksi on ehdotettu jonkinlaista hallituksen ja isännöitsijän 
selvitystä asunto-osakeyhtiön tulevasta kunnossapitotarpeesta. Toisaalta on esitet-
ty kriittisiä arvioita OYL:sta poikkeavan yhtiökokousta koskevan sääntelyn tar-
peellisuudesta.  

Voimassa olevan lain yhtiökokousta koskevien säännösten mallina on joiltakin 
osin käytetty vanhan osakeyhtiölain säännöksiä. Voimassa olevan lain säätämisen 
jälkeen osakeyhtiölakiin on lisätty nimenomaiset säännökset etäosallistumisesta 
yhtiökokoukseen ja siitä, että osakkeenomistajat voivat tehdä kirjallisia päätöksiä 
yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ilman muodollista yhtiökokousta.  
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Uudessa osakeyhtiölaissa on tarkoitus selventää ja tarkistaa säännöksiä ulkopuo-
listen läsnäolosta yhtiökokouksessa, esteellisyydestä, kokousasiakirjojen nähtä-
vänpidosta, päätökseen vaadittavista määräenemmistövaatimuksista ja osakkeen-
omistajan suostumuksesta tiettyihin yhtiöjärjestysmuutoksiin sekä yhtiökokouk-
sen päätöksen pätemättömyydestä ja mitättömyydestä. Uuteen osakeyhtiölakiin ei 
ole ehdotettu yksityiskohtaisia säännöksiä äänestämisestä ja muusta kokousmenet-
telystä. Asunto-osakeyhtiölain uudistamisen yhteydessä on harkittava, miltä osin 
uuteen osakeyhtiölakiin ehdotettu sääntely on otettava huomioon myös asunto-
osakeyhtiöitä koskevassa sääntelyssä.  

Asunto-osakeyhtiössä yhtiökokousta koskevien säännösten selkeys on erityisen 
tärkeätä, koska yhtiökokouksessa ei yleensä ole käytettävissä yhtiöoikeudellista 
asiantuntemusta. Tarvetta yleisestä osakeyhtiölaista poikkeavan erityissääntelyn 
säilyttämiseen ja lisäämiseen voidaan arvioida voimassa olevasta laista saatujen 
kokemusten perusteella. Yksityiskohtaisen yhtiökokouksen kulkua koskevan 
sääntelyn vaihtoehto tai sääntelyä täydentävä keino voisi olla kokouksen järjestä-
mistä koskevien ohjeiden julkaiseminen esimerkiksi rekisteriviranomaisen ja 
asumisesta vastaavien viranomaisten www-sivuilla. 
 
Hallitus ja isännöitsijä 
 

Asunto-osakeyhtiön hallitusta ja isännöitsijää koskevat voimassa olevan lain 
säännökset vastaavat pääosin esikuvana käytetyn vanhan osakeyhtiölain hallitusta 
ja toimitusjohtajaa koskevia säännöksiä. Asunto-osakeyhtiön hallituksella ei kui-
tenkaan ole yleistoimivaltaa hallintoa koskevissa asioissa. Lähtökohtaisesti yhtiö-
kokous päättää asiasta, joka on epätavallinen tai laajakantoinen taikka joka vaikut-
taa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin (AOYL 54 §). Voimassa ole-
vassa laissa on lisäksi erityissäännöksiä mm. isännöitsijäntodistuksesta. Voimassa 
olevan lain säännösten sanamuoto poikkeaa monin paikoin osakeyhtiölaista sil-
loinkin, kun säännökset on tarkoitettu samansisältöisiksi.  

Maallikoiden muodostamien hallitusten ja isännöitsijöiden toiminnan helpotta-
miseksi on toivottu, että asunto-osakeyhtiölaissa säädettäisiin hallintoa koskevien 
yleisten periaatteiden lisäksi esimerkinomaisesti hallintoon yleensä liittyvistä tär-
keimmistä tehtävistä, kuten kiinteistön ja rakennuksen pidosta. Toisaalta esitetty, 
että asunto-osakeyhtiön hallintoa selventäisi se, että asunto-osakeyhtiölaista pois-
tettaisiin osakeyhtiölaista poikkeavat erityisvaatimukset. Lisäksi on toivottu aina-
kin suurimpien asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiden ammatillisen pätevyyden 
varmistamista.   

Ongelmallisena on pidetty myös esteellisyyssäännösten soveltamista (hallitus 
päättää sen jäsenen huoneiston haltuunotosta), isännöitsijän todistuksen sisältöä 
koskevien vaatimusten tulkintaa (tulossa olevat, päätöstä vailla olevat korjaukset 
ym.) sekä isännöintitoimiston vastuuta. Kaikkein pienimmissä yhtiöissä ongelmal-
lisia voivat olla vaatimukset kolmijäsenisestä hallituksesta ja lakisääteisestä tilin-
tarkastuksesta, jos kaikki talossa asuvat ovat tilintarkastuslain mukaan esteellisiä 
tilintarkastajaksi.  

Uutta osakeyhtiölakia koskevan ehdotuksen mukaan yksityisen osakeyhtiön hal-
lituksen jäsenen toimikausi jatkuisi toistaiseksi, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin 
määrätä, ja myös hallituksen päätöstä voisi moittia tietyissä tapauksissa. 
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Riitojen ratkaiseminen 
 

AOYL:ssa säädetään yhtiökokouksen päätöksen moittimisesta oikeusteitse. Oi-
keudenkäyntimenettelyyn sovelletaan yleisiä oikeudenkäyntiä koskevia säännök-
siä ja viittaussäännöksen perusteella vanhan osakeyhtiölain erityissäännöksiä.  

Alioikeuksissa asunto-osakeyhtiöitä koskevia riita-asioita on ollut vuosina 1995-
2005 keskimäärin  pääkäsittelyssä (suluissa yhteenlasketut käsittelyvaiheet): 6 
(25) huoneiston hallintaanottoa, 25 (59) yhtiökokouksen päätöksen moitetta ja 30 
(201) muuta asunto-osakeyhtiöasiaa. Lisäksi alioikeuksissa oli samoina vuosina 
keskimäärin 17 (44) sellaista yhtiöoikeudellista vahingonkorvausasiaa ja 2 (5) 
sellaista lunastusriitaa, joista osa on koskenut asunto-osakeyhtiöitä.  

Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa (663/2005) tuli voi-
maan 1.1.2006. Tuomioistuinsovittelussa kyse on tuomarin johdolla tapahtuvasta 
vapaaehtoisesta menettelystä, jossa tarkoituksena on löytää osapuolia tyydyttävä 
sovinnollinen ratkaisu heidän konfliktiinsa. Sovittelun etuina täysimittaiseen oi-
keudenkäyntiin voidaan pitää sen nopeutta ja edullisuutta. Sovittelu auttaa myös 
parantamaan osapuolten suhteita konfliktitilanteessa.  Sovinto voidaan myös vah-
vistaa tuomioistuimessa ja se saa tällöin lainvoiman. Kun asia päättyy sovinnolli-
seen ratkaisuun, osapuolet myös yleensä noudattavat sitä vapaaehtoisesti.  

Tuomioistuinsovittelu on erityisen käyttökelpoinen konfliktinratkaisumenetelmä 
pysyvissä suhteissa - kuten liikesuhteissa, perhesuhteissa ja naapuruussuhteissa 
 - ilmaantuvissa riidoissa. Esimerkiksi Tanskassa tuomioistuinsovitteluun pääty-
neistä jutuista 8 prosenttia on liittynyt naapuruussuhteisiin. Asunto-osake-
yhtiöriidoille on usein ominaista tulehtuneet henkilösuhteet, jotka ovat johtaneet 
konfliktin kärjistymisen tuomioistuinriidaksi. Tällöin konfliktin perimmäisenä 
syynä ei ole niinkään juridiset ongelmat, vaan kanssakäymiseen liittyvät vaikeu-
det. Tällaisessa tilanteessa asian juridinen ratkaiseminen tuomioistuimessa ei 
useinkaan poista itse ongelmaa, vaan riitely taloyhtiössä usein jatkuu. Sovittelussa 
sen sijaan voidaan päätyä ratkaisuun, joka mahdollistaa konfliktin päättymisen ja 
naapurisovun säilymisen. 
 
Perustaminen ja osakepääoman korottaminen 
 

Perustamisen osalta voimassa olevassa laissa säädetään vähimmäispääomavaa-
timuksesta ja yhtiöjärjestystä koskevista vähimmäisvaatimuksista ja rajoituksista. 
Muilta osin asunto-osakeyhtiön perustamiseen sovelletaan vanhan osakeyhtiölain 
säännöksiä (AOYL 3 §). Uudessa osakeyhtiölaissa ei enää säädettäisi suksessiivi-
perustamisesta.  

Osakeyhtiölakiin perustuva sääntely sallii asunto-osakeyhtiön perustamisen tar-
koituksenmukaisella tavalla. Sääntelytapa on kuitenkin tarpeettoman vaikeasel-
koinen, koska perustamiseen sovelletaan sekä AOYL:ia että osakeyhtiölakiin.  

Asunto-osakeyhtiön osakepääoman korottamiseen sovelletaan vanhan osakeyh-
tiölain säännöksiä osakepääoman korottamisesta. Käytännössä vanhan osakeyh-
tiölain soveltamista asunto-osakeyhtiössä vaikeuttaa mm. se, että asunto-osake-
yhtiössä korotus toteutetaan lähes poikkeuksetta suunnatulla annilla, osakkeiden 
merkitsijä on tiedossa korotuspäätöstä tehtäessä ja uusien osakkeenomistajahallin-
taan tulevien tilojen rakentamista koskevat ehdot ovat erittäin olennainen osa ko-
ko järjestelyä. Osakepääoman korotusta ja uusien osakkeiden antamista koskevaa 
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sääntelyä muutettaisiin uudessa osakeyhtiölaissa yhtiöiden ja sijoittajien kehitty-
neitä tarpeita vastaavasti.   
 
Lunastuslausekkeet ja lunastusmenettely 
 

Voimassa olevan lain mukaan yhtiöjärjestykseen otettavassa lunastuslausek-
keessa on mainittava muun muassa, mitä saantoja lunastusoikeus koskee. Lunas-
tuslausekkeen ehtojen lisäksi laissa säädetään lunastusmenettelystä ja asunto-
osakeyhtiön lunastusoikeudesta (11 ja 12 §). 

Käytännössä on pidetty jossain määrin ongelmallisena sitä, että lunastusoikeutta 
koskeva säännös ei ohjaa yhtiöjärjestyksen laatijaa rajaamaan perhe- ja perintöoi-
keudellisia saantoja lunastusoikeuden ulkopuolelle. Ongelmallisena pidetään 
myös lunastusmenettelyä vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä, jotka eivät ole käyttä-
neet hyväkseen mahdollisuutta muuttaa lunastusmenettelyä koskevia ehtoja voi-
massa olevan lain mukaisiksi tavallisella 2/3:n määräenemmistöpäätöksellä (AO-
YL 93 §:n 2 momentti). Voimassa olevan lain 12 §:n säännökset omien osakkei-
den lunastamisesta vastaavat suurelta osin sisällöltään ja kirjoitusasultaan ennen 
1.9.1997 voimassa olleita vanhan osakeyhtiölain säännöksiä.  

Uudessa osakeyhtiölaissa on tarkoitus säätää kattavasti lunastusoikeuteen, -hin-
taan ja -menettelyyn sovellettavista oletussäännöistä, joita sovelletaan, jollei yh-
tiöjärjestyksessä toisin määrätä.  
 
Osakeluetteloiden julkisuus 
 

Asunto-osakeyhtiön voimassa olevat osakeluettelotiedot ovat julkisia. Jokaisella 
on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennöksiä kohtuullista korvaus-
ta vastaan (AOYL 20 §). Julkisuus ei koske tietoja osakkeiden aiemmista omista-
jista eikä asunto-osakeyhtiöllä ole edes velvollisuutta säilyttää niitä. Käytännössä 
esimerkiksi entisen osakkeenomistajan toimesta tehdystä muutostyöstä aiheutu-
neen vahingon korvausvastuun kannalta voi olla tarpeen selvittää osakkeiden enti-
set omistajat pidemmältäkin ajalta.  
 
Rahoitus ja rakennejärjestelyt 
 

Käytännössä ongelmallisena on pidetty osakepääoman korotuksen rekisteröinnin 
määräaikaa, joka voi olla liian lyhyt uusien huoneistojen rakentamiseen kuluva 
aika huomioon ottaen. Myös asunto-osakeyhtiöissä voi olla tarkoituksenmukaista 
sallia uusien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen vapaan oman pääoman ra-
hastoon vastaavalla tavalla kuin uudessa osakeyhtiölaissa on ehdotettu säädettä-
väksi uusien osakkeiden antamisesta osakeyhtiössä. Lisäksi optio-oikeuksien käy-
tön salliminen myös asunto-osakeyhtiöissä on tarpeen selvittää.  

Asunto-osakeyhtiön sulautumista koskeva sääntely poikkeaa tarpeettomasti siitä, 
mitä uudessa osakeyhtiölaissa on ehdotettu säädettäväksi. Toisaalta asunto-
osakeyhtiöitä koskevassa sääntelyssä ei ole otettu kaikilta osin riittävästi huomi-
oon yhtiömuodon erityispiirteitä, kuten vastikkeen maksuvelvollisuuden ja huo-
neiston hallintaoikeuden määrittelyä sulautumisen yhteydessä.  

Käytännössä on ilmennyt, että myös asunto-osakeyhtiö pitäisi voida jakaa use-
ammaksi yhtiöksi vastaavalla tavalla kuin osakeyhtiö. Jakautuminen voi olla käyt-
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tökelpoinen keino yhtiön hallinnon helpottamiseksi esimerkiksi silloin, kun osak-
keenomistajien erilaiset intressit vaikeuttavat yhtiön hoitamista (esimerkiksi yhtiö, 
jossa on rivi- ja kerrostaloja). Myös yhteisömuodon ja kiinteistön ja rakennuksen 
hallintamuodon muun muutoksen helpottamiseen on ilmennyt tarvetta. 
 
2. Ehdotuksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
 
2.1. Tavoitteet 
 

Työryhmä ehdottaa uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uu-
distus, joka edistää asunto-osakeyhtiömuotoista asumista siten, että asuminen voi-
daan järjestää osakkeenomistajien kannalta mahdollisimman tehokkaasti, turvalli-
sesti ja riittävästi ennakoitavalla tavalla.  

Uudessa laissa määritetään selvästi yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomista-
jan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkeenomistajan vastuun rajat. Sel-
vennykset koskevat erityisesti kunnossapitovastuun jakautumista yhtiön ja osak-
keenomistajan kesken, osakkeenomistajan muutostöitä, yhtiön päätöksentekoa 
kunnossapidosta ja muutostyöstä sekä yhdenvertaisuusperiaatteen sisältöä ja peri-
aatteen huomioon ottamista yhtiön päätöksenteossa. Osakkeenomistajan ja yhtiön 
suhdetta selvennetään myös siten, että tarkistetaan yhtiön päätösten moittimista 
sekä vahingonkorvausvastuuta koskevaa sääntelyä.   

Lisäksi tavoitteena on asunto-osakeyhtiöitä paremmin palveleva laki, joka on 
helposti ymmärrettävissä erityisesti yhtiöiden osakkeenomistajien ja maallikko-
johdon kannalta. Uudessa laissa otetaan sekä sisällön että kirjoitustavan osalta 
huomioon vireillä oleva osakeyhtiölain kokonaisuudistus ja muu yhtiölainsäädän-
nön kehitys.  

Asunto-osakeyhtiölain tulisi palvella mahdollisimman hyvin myös pieniä asun-
to-osakeyhtiöitä, jotka muodostavat suuren osan yhtiöiden kokonaismäärästä ja 
joissa on yleistä, että isännöitsijäkään ei ole kiinteistöalan ammattilainen. Kaikki-
en asunto-osakeyhtiöiden sekä niiden osakkeenomistajien ja johdon toiminnan 
helpottamiseksi laki on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman selkeäksi käyttä-
mällä pykäläotsikoita ja väliotsikoita sekä ryhmittelemällä säännökset käyttäjän 
kannalta nykyistä johdonmukaisemmin.  

Esitystä valmisteltaessa on arvioitu, että yhtiöiden toimintamahdollisuuksien 
hallittu lisääminen on tarpeen yhtiöiden päätöksenteon varmistamiseksi, kun toi-
mintaympäristö sekä asumistarpeet muuttuvat. Tämä on esityksessä toteutettu 
siten, että  

• kevennetään erilaisia rajoituksia ja muotomääräyksiä tai poistetaan niitä 
(esimerkiksi valtuutetun käyttämistä helpotetaan, yhtiökokouksen järjes-
tämistä koskevia vaatimuksia yhdenmukaistetaan ja sallitaan yhteisömuo-
toisen isännöitsijän käyttäminen, vähennetään osakepääoman muuttami-
seen ja yhtiörakenteen muuttamiseen liittyviä muotovaatimuksia); 

• sääntelyn tahdonvaltaisuutta laajennetaan jonkin verran (esimerkiksi  
AOYL:ssa säänneltyjä perintäkeinoja voitaisiin soveltaa vastikkeen lisäksi 
muihin maksuihin ja yhtiöjärjestyksessä voitaisiin varautua tuleviin uudis-
tuksiin); sekä  

• ehdotetaan säänneltäväksi menettelyjä, joita ei nykyisin ole lainkaan sään-
nelty ja joihin siksi liittyy epävarmuutta (yhdenvertaisuusperiaatteen huo-
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mioon ottaminen sellaisessa uudistuksessa, jonka kustannusten jakaminen 
vastikeperusteen mukaisesti olisi selvästi ongelmallista yhdenvertaisuus-
periaatteen kannalta ja vanhoihin lunastuslausekkeisiin liittyvän lunastus-
menettelyn epäselvyyksien vähentäminen).  

Muutenkin ehdotetaan sellaisia materiaalisia muutoksia, joilla voidaan vähentää 
toimintaan liittyvää epävarmuutta ja näin lisätään yhtiöiden ja osakkeenomistajien 
tosiasiallisia toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi  

• Hissin jälkiasennusta koskevan yhtiön päätöksenteon selventäminen ja 
helpottaminen on tarpeen, kun osakkeenomistajat ikääntyvät ja osakkeet 
siirtyvät seuraavalle sukupolvelle;  

• Yhtiön kunnossapitotarpeen seurannan ja yhtiökokouksen päätöksenteon 
selventäminen on tarpeen, kun yhtiöiden rakennukset ikääntyvät ja suurten 
peruskorjausten tarve tulee ajankohtaiseksi samoihin aikoihin suuressa 
osassa asunto-osakeyhtiöitä.  

• Osakkeenomistajien asumiskulujen ennakoitavuuden parantamiseksi sel-
vennetään asunto-osakeyhtiölle sallitun toiminnan rajoja, mikä on tarpeen 
esimerkiksi suurten korjausten rahoitusvaihtoehtojen kartoituksessa; 

• Osakkeenomistajan muutostyötä koskevien säännösten selventäminen on 
tarpeen muutostöiden yleistymisen myötä 

• Oikeus tiettyihin muutostöihin huoneiston ulkopuolella voi olla välttämä-
töntä käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan jatkamiseksi huoneistossa  

Asunto-osakeyhtiön toimintamahdollisuuksia lisäävät keinot on valittu siten, et-
tä niillä ei olisi olennaisia vaikutuksia yhtiön sidosryhmien, erityisesti osakkeen-
omistajien, asemaan. Lisäksi ehdotetaan erinäisiä säännöksiä, joilla näiden ryhmi-
en asemaa voidaan turvata. Esimerkiksi jakautumisen tai yhtiömuodon muuttami-
sen edellytyksenä olisi kaikkien osakkeenomistajien suostumus vastaavalla tavalla 
kuin voimassa olevassa laissa säännellyissä yhtiörakenteen muutoksissa. 
 
2.2. Keskeiset ehdotukset 
 
2.2.1. Lain rakenne ja kirjoittamistapa 
 

Vaikka ehdotuksessa lisätään jossain määrin asunto-osakeyhtiöiden toiminta-
mahdollisuuksia, sääntelyn määrää ei ehdoteta vähennettäväksi. On kaikkien 
asunto-osakeyhtiöiden etujen mukaista, että keskeiset yhtiöoikeudelliset kysy-
mykset säännellään laissa. Kattava sääntely tekee mahdolliseksi sen, että asunto-
osakeyhtiöt voivat toimia ilman turhia yhtiöoikeudellisista seikoista sopimisesta 
aiheutuvia kustannuksia. Yhtiöiden toiminnan helpottaminen ehdotetaan toteutet-
tavaksi pääasiassa muuttamalla säännöksiä tahdonvaltaisiksi, sallimalla ja tarvitta-
essa sääntelemällä uusia menettelyjä sekä poistamalla eräitä poistamalla eräitä 
muotovaatimuksia. Toisaalta osakkeenomistajien tiedonsaannin ja osallistumis-
mahdollisuuksien parantamiseksi ehdotetaan yhtiökokouskutsua ja siihen liittyviä 
asiakirjoja koskevien vaatimusten tiukentamista (esim. vähimmäiskutsuaika pi-
dennetään viikosta kahteen viikkoon ja kutsu on aina toimitettava kirjallisesti 
osakkeenomistajalle).  

Laki on jaettu osiin siten, että hallintoa, rahoitusta, varojen jakamista, yritysjär-
jestelyjä ja seuraamuksia koskevat säännökset ovat omina kokonaisuuksinaan. 
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Näin pyritään helpottamaan erilaisten käytettävissä olevien mahdollisuuksien ha-
vaitsemista ja vertailua.  

Sekä lain luvut että lukujen sisällä pykälät on pyritty sijoittamaan siten, että ne 
palvelisivat käyttäjien tarpeita, eikä esimerkiksi aina kulloinkin käsiteltävän me-
nettelyn ajallista järjestystä noudattaen. Tämän vuoksi yhtiön hallintoa koskevat 
säännökset, jotka yleensä tulevat sovellettaviksi kaikissa asunto-osakeyhtiöissä, 
on sijoitettu heti yleisten säännösten jälkeen. Vasta tämän jälkeen säädetään ai-
nutkertaisista tai useimmissa yhtiöissä harvoin ilmenevistä tilanteista, joita ovat 
perustaminen, uusien osakkeiden antaminen ja lisärahoitus, osakepääoman alen-
taminen ja omat osakkeet sekä yhtiörakenteen muuttaminen. Yhtiön toimielimiä 
koskevassa sääntelyssä on katsottu asianmukaiseksi ensiksi kuvata, mitä toimie-
limet tekevät, ja vasta sen jälkeen säännellä esimerkiksi toimielinten jäsenten va-
lintaa. Johtoa koskevat säännökset on kirjoitettu siten, että hallitusta ja isännöitsi-
jää koskevat säännökset muodostavat omat kokonaisuutensa.  

Lukuihin on lisätty väliotsikot ja kaikki pykälät on varustettu pykäläotsikolla. 
Viittaukset muihin pykäliin on pääsääntöisesti tehty siten, että lainkohdan lisäksi 
viittauksesta yleensä käy ilmi se, mitä lainkohdassa säännellään. Niin sanottuja 
”soveltuvin osin” –viittauksia on vältetty. Sitä vastoin ehdotus sisältää runsaasti 
informatiivisia viittauksia, joilla lukijan huomio kiinnitetään tiettyyn muualla 
säänneltyyn asiaan. Yhtiökokousta, kokouskutsua, kutsutapaa, kutsuaikaa sekä 
muita vastaavia seikkoja pyritään sääntelemään keskitetysti yhtiökokousta koske-
vassa luvussa.  
 
2.2.2. Yleisten periaatteiden korostaminen 
 

Lain ensimmäisessä luvussa säädettäisiin osakeyhtiön toiminnan keskeisistä pe-
riaatteista. Kun ne esitellään lain alussa, lukija voi saada käsityksen siitä, mihin 
periaatteisiin laki perustuu ja mitä oikeushyviä laissa pyritään suojelemaan. Tämä 
edesauttaa jäljempänä säädettävien yksityiskohtaisempien pykälien tarkoituksen ja 
sisällön ymmärtämistä.  

Keskeisten periaatteiden esittäminen lain alussa myös korostaa niiden merkitys-
tä oikeusperiaatteina. Yhtiöoikeudellisen toiminnan monimutkaistuessa ja toimin-
tamahdollisuuksien lisääntyessä on tärkeää tuoda esille niitä periaatteita, joiden 
avulla ongelmalliset tilanteet viime kädessä ratkaistaan. Laajempaa aineellista 
merkitystä on yhtiön toiminnan tarkoitusta, osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta 
ja johdon huolellisuusvelvoitetta koskevilla säännöksillä. Oman pääoman pysy-
vyyttä ja enemmistöperiaatetta koskevat säännökset ovat luonteeltaan ensisijassa 
informatiivisia.  

Yhdenvertaisuusperiaatteen merkityksen toivotaan entisestään vahvistuvan ja 
selventyvän sillä, että voimassa olevan lain yhdenvertaisuutta koskevat säännök-
set yhdistetään ja esitetään lain alussa. Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen 
merkitsee sitä, että yhtiön varoja käytetään osakkeenomistuksen ja yhtiöjärjestyk-
sen mukaisesti, eikä niitä pyritä eri tavoin siirtämään osakkeenomistajien enem-
mistölle. Yhdenvertaisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota lähinnä siihen, 
miten yhtiön toimenpide vaikuttaa osakkeiden arvoon eikä esimerkiksi siihen, 
miten merkityksen osakkeen sen hetkinen omistaja antaa toimenpiteelle henkilö-
kohtaisten asumistarpeidensa kannalta katsottuna.  
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Johdon huolellisuusvelvollisuuteen sisältyy vaatimus huolellisesta toimimisesta, 
mutta myös velvollisuus edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien yhteistä 
etua eikä esimerkiksi tiettyjen omistajatahojen etua. Velvollisuus suojaa vähem-
mistöosakkeenomistajia ja velkojia ja on tärkeä esimerkiksi johdon vahingonkor-
vausvastuun arvioinnin kannalta. Periaatteesta ehdotetaan selvyyden vuoksi ni-
menomaista säännöstä vaikka sen on vakiintuneesti katsottu olevan voimassa tällä 
hetkelläkin.  
 
2.2.3. Kunnossapito 
 

Kunnossapitovastuu ennallaan, selvennetään sääntelyä. Kunnossapitovastuuta 
koskevia periaatteita ei ole tarpeen muuttaa, mutta yksittäisiä säännöksiä on tar-
peen selventää. Kunnossapitovastuun ja vahingonkorvausvastuun välistä eroa sel-
ventää se, että selvennetään vahingonkorvaussäännösten soveltamista kunnossapi-
tovastuuseen.  

Yhtiön yleinen kunnossapitovastuu säilytetään. Yhtiö vastaisi edelleen kunnos-
sapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajille. Myös kunnossapitovas-
tuun jakautumisen perusteena oleva rajanveto osakkeenomistajahallinnassa olevi-
en tilojen ja yhtiön hallinnassa olevien tilojen välillä säilytetään, samoin kuin 
osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva säännös.  

Osakkeenomistajan vastuualue voidaan tiivistää siten, että kukin osakkeenomis-
taja vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa olevista, lähtökohtaisesti huoneis-
ton käytön perusteella kuluvista rakenteista, pinnoista ja laitteista.  

Yhtiön vastuu rakenteiden kunnossapidosta. Yhtiön kunnossapitovastuuta raken-
teista täsmennetään laissa siten, että se käsittää rakenteiden kunnossapidon, vialli-
sista rakenteista aiheutuvien sisäpuolisten vikojen korjaamisen sekä ehjien raken-
teiden vahingoittumisen yhteydessä aiheutuvien sisäpuolisten vikojen korjaami-
sen.  

Samantasoisuusvaatimus ja peruspalvelujärjestelmien kunnossapito. Johtoja, 
kanavia ja hanoja koskevaa yhtiön kunnossapitovastuuta laajennetaan siten, että 
yhtiö on vastuussa tiettyjen asennuttamiensa peruspalvelujärjestelmien kunnossa-
pidosta. ”Samantasoisuus”-termistä lakitekstissä (nykyinen AOYL 78 §:n 2 mo-
mentti) luovutaan. Osakkeenomistajan tekemät muutokset eivät lähtökohtaisesti 
aiheuta muutoksia kunnossapitovastuuseen, jos kunnossapitokustannukset eivät 
muutu.  

Yhtiöjärjestysmallit. Kunnossapitovastuuta koskevien yhtiöjärjestysmääräysten 
käyttämistä edistetään parantamalla yhtiöjärjestysmallien saatavuutta.  

Yhtiön toimenpiteestä aiheutuvan vaurion korjaaminen. Yhtiön toimenpiteestä 
osakkeenomistajan vastuulla olevalle seikalle aiheutuvan vaurion korjaamisvel-
vollisuutta selvennetään. Yhtiö olisi velvollinen korjaamaan tällaisen vaurion yh-
tiössä sovittuun tasoon eli siihen tasoon, jossa huoneisto on alun perin osakkeen-
omistajalle luovutettaessa ollut tai jonka yhtiö on myöhemmin peruskorjausten tai 
–parannusten yhteydessä omaksunut.  

Muu osakkeenomistajalle kuuluva kunnossapito yhtiön kustannuksella. Yhtiön 
oikeutta rajoitetaan nykyisen hyvän yhtiökäytännön mukaisesti siten, että yhtiö-
kokous voi päättää osakkeenomistajalle lähtökohtaisesti kuuluvan kunnossapidon 
toteuttamisesta kaikilta osakkeenomistajilta perittävällä vastikkeella vain, jos se 
liittyy yhtiön kunnossapitotoimenpiteeseen tai uudistukseen.   
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Hallituksen toimivalta. Hallituksen ja isännöitsijän toimivalta säilytetään ennal-
laan yhtiön kunnossapidon osalta. Hyvän yhtiökäytännön mukaisesti hallitus voi-
daan valtuuttaa kunnossapitotoimiin yhtiökokousten välisenä aikana myös talous-
arvion hyväksymisen yhteydessä.  

Yhtiön ilmoitusvelvollisuus kunnossapidosta. Osakkeenomistajan ja huoneiston 
käyttäjän oikeuksien turvaamiseksi säädetään yhtiön velvollisuudesta ilmoittaa 
osakkeenomistajalle ja huoneiston käyttöoikeuden haltijalle riittävän ajoissa kun-
nossapitotoimista, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämiseen. Ilmoitusvelvollisuus 
ei koske kiireellisiä korjauksia, joita ei voida lykätä aiheuttamatta haittaa.  

Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus. Yhtiön oikeuksien turvaamiseksi sää-
detään osakkeenomistajan velvollisuudesta ilmoittaa yhtiölle sellaisten kunnossa-
pitotöiden tekemisestä, jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin tai muihin yhtiön kun-
nossapito-vastuulla oleviin rakennuksen osiin, muutostyöilmoitusta vastaavalla 
tavalla. Jos osakkeenomistajan toimenpiteellä voi olla vaikutuksia myös muihin 
huoneistoihin, yhtiö välittää muutostyöilmoituksen tiedoksi näille osakkeenomis-
tajille.  

Kunnossapitovastuun muuttaminen yhtiön perustamisen jälkeen. Lakiin ei ehdo-
teta nimenomaista säännöstä kunnossapitovastuun muuttamista koskevasta tiu-
kemmasta päätösvaatimuksesta, joten muutoksesta voidaan lähtökohtaisesti päät-
tää 2/3:n määräenemmistöpäätöksellä. Kunnossapitovastuun muuttaminen ei ole 
läheskään kaikissa tapauksissa yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Perusteluissa 
selvennetään yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamista kunnossapitovastuun muut-
tamiseen. Tarvittaessa yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä tiukemmasta päätös-
vaatimuksesta.  

Kunnossapitovelvollisuuden laiminlyömiseen reagoiminen. Lakiin otetaan sään-
nös yhtiön oikeudesta teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella, 
mikäli tämä laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovas-
tuunsa. Myös osakkeenomistajalla olisi vastaava oikeus yhtiön laiminlyödessä 
kunnossapidon. Teettämisoikeus koskee ainoastaan osakkeenomistajahallinnassa 
olevan tilan sisäpuolisia korjauksia. Lisäksi edellytetään, että laiminlyönnillä on 
vähäistä suurempi merkitys. 
 
2.2.4. Osakkeenomistajan muutostyö 
 

Muutostyöoikeus ennallaan, selvennetään pelinsääntöjä. Työryhmä ehdottaa, et-
tä osakkeenomistajan oikeus muutosten tekemiseen säilytetään nykyisen laajuise-
na. Muutostöihin liittyvien ongelmien korjaamiseksi riittää, että selvennetään 
sääntelyä muutostyön suorittamisesta ja  työtä koskevasta ilmoitus- ja suostu-
musmenettelystä sen varmistamiseksi, että työ suunnitellaan, toteutetaan ja valvo-
taan hyvän rakennustavan mukaisesti. Säilytetään muutostöiden jako yhtäältä il-
moitusta ja toisaalta yhtiön tai toisen osakkeenomistajan myötävaikutusta edellyt-
täviin toimenpiteisiin.  

Ilmoitusvelvollisuuden laajuus. Selvennetään ja osittain laajennetaan ilmoitus-
velvollisuutta siten, että muutostyötä suunnittelevan on ilmoitettava etukäteen 
kirjallisesti nykyisin ilmoituksen- tai suostumuksenvaraisista muutoksista yhtiölle 
ennen työn aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös sellaista muutostyötä, 
joka voi vaikuttaa rakennuksen tai osakashallinnassa olevien tilojen käyttämiseen 
työn aikana.   
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Ilmoituksen sisältö. Muutostyötä koskevassa ilmoituksessa tulisi olla muutos-
työstä ja sen toteutuksesta ja valvonnasta sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö 
tai toinen osakas voi arvioida hyvän rakennustavan noudattamista muutostyössä 
sekä muutostyöstä ja muutoksesta aiheutuvan vahingon tai muun haitan.  

Vastuu selvityskuluista. Selvennetään muutostyön tekijän vastuuta muutostyötä 
ja sen vaikutusten arviointia varten tarvittavien selvitysten kustannuksista. Muu-
tostyön tekijä vastaisi yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle tarpeellisten selvi-
tysten aiheuttamista kohtuullisista kuluista.  

Muutostyön aloitusajankohta. Muutostyön saisi aloittaa aikaisintaan kohtuulli-
sen ajan kuluttua ilmoituksesta, jollei yhtiö tai toinen osakkeenomistaja hyväksy 
työn aloittamista aikaisemmin. Jos ilmoitus on puutteellinen, aloitusajankohta 
lasketaan ilmoituksen täydentämisestä. Tällöin yhtiöllä ja muilla osakkeenomista-
jilla olisi riittävä harkinta- ja järjestely-aika. Hyväksymisilmoituksen viivästyes-
säkin muutostyöt aloittava osakkeenomistaja kantaisi riskin siitä, että yhtiö tai 
toinen osakkeenomistaja kieltää työt. Toisaalta yhtiölle tai toiselle osakkeenomis-
tajalle voi syntyä viivästymisen vuoksi velvollisuus korvata muutostyötä suunnit-
televalle viivästyksestä aiheutuva vahinko.  

Muutostyön kieltäminen ja ehdot. Ilmoituksen saatuaan yhtiö tai toinen osakas 
voisi kieltää muutoksen tai sallia sen tietyin ehdoin pääosin voimassa olevaa oi-
keutta vastaavalla tavalla. Kieltoperusteet yhdenmukaistetaan suhteessa perustei-
siin, joilla tuomioistuin voi voimassa olevan AOYL 77 §:n 3 momentin mukaan 
sallia muutostyön.  

Muutostyön kieltämisestä tai lisäehtojen asettamisesta tulisi ilmoittaa viipymättä 
muutostyötä valmistelevalle osakkeenomistajalle. Tarvittaessa yhtiö tai toinen 
osakkeenomistaja voisi ilmoittaa muutostyötä suunnittelevalle osakkeenomistajal-
le viipymättä tai lyhyen määräajan kuluessa siitä, kun yhtiö on vastaanottanut il-
moituksen muutostyöstä, että yhtiön tai toisen osakkaan kannan muodostamiseksi 
tarvitaan lisäselvitystä tai että yhtiö ei voi muusta perustellusta syystä muodostaa 
kantaansa muutostyöhön tuon ajan kuluessa (hallituksen kokousaikataulu, yhtiön 
sisäisen toimivallan jaon vuoksi tarvitaan yhtiökokouksen päätös, jne.).  

Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kannanmuodostuksen kannalta epäolen-
naisten selvitysten vaatimisen tai muun aiheettoman viivyttelyn perusteella yhtiön 
johtoon kuuluville tai toiselle osakkaalle voisi syntyä vastuu muutostyötä suunnit-
televalle osakkaalle aiheutuvasta vahingosta.   

Muutostyön valvonta. Muutostyön valvontaa selvennetään siten, että nimen-
omaisen säännöksen perusteella yhtiöllä on suhteessa muutostyön tekevään osak-
keenomistajaan valvontaoikeus, jonka käyttäminen tai käyttämättä jättäminen voi 
vaikuttaa yleisten periaatteiden mukaisesti muutostyön tekijän vastuuseen suh-
teessa yhtiöön. Suhteessa yhtiön toisiin osakkaisiin hallitus ja isännöitsijä ovat 
AOYL:n yleisten säännösten perusteella velvollisia huolehtimaan riittävästä val-
vonnasta. Velvollisuuden laiminlyönnin vuoksi johtoon kuuluvalle voisi syntyä 
henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu yhtiölle tai toiselle osakkaalle aiheutu-
vasta vahingosta.  

Valvontaa koskevia säännöksiä selvennetään siten, että yhtiöllä on oikeus käyt-
tää ulkopuolista asiantuntijaa valvojana silloin kun se on tarpeen. Lisäksi selven-
netään muutostyön tekijän vastuuta valvonnasta yhtiölle aiheutuvista kuluista. 
Perusteluissa selvennetään työn suorittamisen ja valvonnan yhteensovittamista 
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siten, että yhtiöllä pitää olla mahdollisuus valvoa työn edistymistä hyvän raken-
nustavan mukaisesti.  

Suostumuksen peruuttaminen ja lisäehdot työn aikana. Jos suostumuksen anta-
misen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan päätökseen asiassa, suostumus voitaisiin peruuttaa tai 
sille voitaisiin asettaa lisäehtoja.  Laajasta muutostyöoikeudesta yhtiölle ja muille 
osakkeenomistajille aiheutuvan haistan rajoittamiseksi on tarkoituksenmukaista, 
että muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa lähtökohtaisesti siitä, että 
yhtiön ja toisten osakkeenomistajien käytettävissä on riittävät tiedot aiotusta työs-
tä ennen sen aloittamista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että yhtiöllä ja muilla osak-
kailla on yleensä oikeus vedota suostumuksen jälkeen ilmenneeseen olosuhteiden 
muutokseen tai muutostyön kannalta olennaisiin uusiin tietoihin.  

Osakkeenomistajan muutostyö yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. Osakashal-
linnassa olevan tilan käyttämistä koskevien vaatimusten muuttumisen suhteen 
lähtökohtana voidaan pitää sitä, että esimerkiksi liikehuoneistossa on yleensä voi-
tava harjoittaa huoneiston käyttötarkoituksen ja varustuksen mukaista toimintaa 
viranomaisvaatimusten muuttumisen jälkeenkin, jos tilaan tehtävä muutos on tar-
peen uusien vaatimusten vuoksi eikä siitä aiheudu olennaista haittaa tai vahinkoa 
muille osakkaille tai yhtiölle (esim. ravintolahuoneiston ilmastoinnin tehostami-
nen viranomaisvaatimusten täyttämiseksi). Tätä periaatetta tulisi soveltaa myös 
osakkeenomistajan hallinnassa olevan tilan ulkopuolelle ulottuvaan muutokseen 
kuitenkin niin, että siihen vaadittaisiin aina yhtiön suostumus, jonka epäämisen 
edellytyksistä säädettäisiin AOYL:ssa. Osakkeenomistajalla voisi olla näissä ta-
pauksissa oikeus toteuttaa muutoksia myös huoneistonsa ulkopuolella. 

Toisaalta osakkeenomistajan pitäisi lähtökohtaisesti vastata esimerkiksi huoneis-
tossa harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvien vaatimusten vuoksi tarpeellisten 
erityislaitteiden ja -palveluiden kustannuksista. Tällaisia kustannuksia voi aiheu-
tua esimerkiksi tehokkaamman ilmastoinnin asentamisesta, käytöstä ja kunnossa-
pidosta sekä liiketoimintaan liittyvien pakkausten kierrätys- ja muista jätehuolto-
vaatimuksista. Tarkoitus on, että asunto-osakeyhtiön muut osakkeenomistajat ei-
vät yleensä joutuisi osallistumaan vastikkeen kautta yksittäisten osakkeenomista-
jien liike- tai muuhun toimintaan liittyvien, viranomaisvaatimusten muuttumisesta 
aiheutuvien, lisäkustannusten kattamiseen.   

Vastuu muutostyöstä aiheutuvasta vahingosta. Selvennetään AOYL:n vahin-
gonkorvaussäännösten soveltamista muutostyöstä yhtiölle, toisille osakkeenomis-
tajilla, vuokralaisille ja muille sivullisille aiheutuvan vahingon korvaamiseen. 
Uudistuksen lähtökohtana on, että muutostöidenkin osalta vahingonkorvausvastuu 
määräytyisi yleensä AOYL:n perusteella. Lisäksi selvennetään yhtiön valvonnan 
ja muutostöiden hyväksymisen vaikutusta muutostyön teettäjän vastuuseen, osak-
keenomistajan vastuuta käyttämästään urakoitsijasta, yhtiön vastuuta muille osak-
keenomistajille aiheutuvasta vahingosta sekä osakkeen uuden omistajan selonot-
tovelvollisuutta ja vastuuta.  

Muutostyötietojen säilyttäminen ja antaminen yhtiön toimesta. Säädetään yhtiön 
velvollisuudesta säilyttää ja pitää osakkeenomistajien saatavana sellaiset sille toi-
mitetut muutostyöilmoitukset, joissa tarkoitetut muutokset saattavat vaikuttaa 
kunnossapitovastuun jakautumiseen osakkeenomistajan ja yhtiön kesken (esim. 
putkityöt, huoneistosauna ja väliseinän siirtäminen tai rakentaminen).  
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Yhtiölle ilmoitetuista muutostöistä pitäisi mainita isännöitsijäntodistuksessa 
(muutostyön kohde ja ilmoituksen päivämäärä). Yhtiö ei vastaisi sille ilmoitettu-
jen tietojen puutteellisuudesta tai tulkinnanvaraisuudesta. 
 
2.2.5. Yhtiön toteuttama muutos (nykyisessä laissa tarkoitettu perusparannus, uu-

distus, lisärakentaminen tai lisäalueen hankkiminen taikka muu muutos) 
 

Muutostyöoikeus ennallaan, selvennetään pelinsääntöjä. Työryhmä ehdottaa, et-
tä yhtiön oikeus perusparannuksiin, muihin uudistuksiin, lisärakentamiseen ja 
lisäalueen hankkimiseen (jäljempänä uudistus) sekä muihin muutoksiin säilyte-
tään nykyisen laajuisena. Osa yhtiön toteuttamista muutoksista on sellaisia, että ne 
eivät kaikkien osakkeenomistajien kannalta katsottuna johda asumistason paran-
tumiseen vaan muutos voi olla tarpeen esimerkiksi yhtiön kulujen vähentämiseksi. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että laissa säädetään nimenomaisesti hyvän rakennus-
tavan ja ilmoitusvelvollisuuden soveltamisesta kaikkiin muutoksiin ja lisäksi uu-
distuksina pidettäviä muutoksia koskevista erityisistä päätösvaatimuksista ja vas-
tikkeen perimisestä uudistuksen kustannuksiin.  

Perusparannuksen ja muun uudistuksen vastikerahoitus. Työryhmä ehdottaa 
vastikerahoitusmahdollisuuden laajentamista siten, että vastikkeella voidaan ra-
hoittaa kaikki asianmukaisesti päätetyt perusparannukset, uudistukset, lisäraken-
tamiset, aluehankinnat ja muut muutokset.   

Voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla pääsääntö olisi, että enemmistöpää-
töksellä voitaisiin päättää sellaisesta vastikerahoitteisesta uudistuksesta aiheutuvat 
menot, jolla kiinteistö ja rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan ta-
vanmukaisia vaatimuksia, jollei osakkeenomistajan maksuvelvollisuus muodostu 
kohtuuttoman ankaraksi.  

Lisäksi enemmistöpäätöksellä voitaisiin päättää vastikerahoitteisesta uudistuk-
sesta, joka on yhtiöjärjestyksestä ilmenevän toimialan mukainen. Tällainen uudis-
tus voisi olla esim. senioritalon yhtiöjärjestyksessä riittävällä tavalla yksilöity asu-
mispalvelu.  

Uutta olisi se, että enemmistöllä voitaisiin päättää myös sellaisesta uudistukses-
ta, jonka toteuttamismahdollisuudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Tällainen 
uudistus voisi olla esimerkiksi yhtiön perustamisvaiheessa tehty varaus hissin 
rakentamista varten. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksessä voitaisiin tarvittaessa 
varautua myös kunkin ajankohdan tavanomaisen tason ylittävän uudistuksen to-
teuttamiseen enemmistöpäätöksellä.  

Muutosten kunnossapito. Lakiin ei ehdoteta kirjattavaksi erillistä säännöstä 
muutosten kunnossapidosta, joten kunnossapitovastuun jakautuminen määräytyisi 
voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla asunto-osakeyhtiölain yleissäännösten ja 
mahdollisten yhtiöjärjestysmääräysten perusteella.  

Yhdenvertaisuusperiaate. Yhdenvertaisuuden sisältöä ei ehdoteta muutettavaksi. 
Nykyisen yhtiöoikeudessa yleisesti omaksutun tulkinnan mukaisesti yhdenvertai-
suuden arviointi perustuu siihen, miten yhtiön toimenpide vaikuttaa huoneistojen 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden arvoon. Osakkeenomistajien subjektiivisilla 
arvostuksilla ei siten olisi merkitystä, kun arvioidaan yhdenvertaisuuden noudat-
tamista.  

Hissin jälkiasennuskusten periminen yhtiövastikeperusteesta poikkeavassa suh-
teessa. Työryhmä ehdottaa, että yhtiövastikeperusteesta voitaisiin poiketa yhden-
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vertaisuusperiaatteen noudattamiseksi 2/3:n määräenemmistöpäätöksellä silloin, 
kun sinänsä tavanomaisesta uudistus selvästi hyödyttää olennaisesti vähemmän tai 
ei lainkaan joitakin osakkeenomistajia eli vastikeperusteinen kustannusjako olisi 
selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Yhtiökokous voisi tällöin päättää, 
että näiltä osakkeenomistajilta peritään vähemmän tai ei lainkaan vastiketta tällai-
sen uudistuksen kuluihin. Poikkeusmahdollisuutta voitaisiin soveltaa esimerkiksi 
hissin jälkiasennuksen kulujen osalta niiltä osakkailta perittävään vastikkeeseen, 
joiden huoneistojen sisäänkäynti on katutasossa tai samassa tasossa kuin hissin 
alin pysähdystaso tai alin maan päällinen pysähdystaso. Tällainen uudistus voisi 
olla myös parvekkeen jälkiasennus vain osaan huoneistoista taikka sellainen 
osakkeenomistajan aiemmin omalla kustannuksellaan huoneistonsa osalta toteut-
tama uudistus, jota ei tarvitse toteuttaa tämän huoneiston osalta myöhemmin 
kaikki huoneistot kattavan yhtiön uudistustoimenpiteen yhteydessä. Toisaalta 
poikkeusmahdollisuutta ei sovellettaisi kunnossapitoon eikä sellaiseen uudistuk-
seen, joka on lähellä kunnossapitoa ja jonka kustannusvaikutus on vähäinen.  

Yhtiövastikkeen alennuksen tai annettava hyvityksen tarpeellisuuteen tai mää-
rään arviointiin vaikuttavista seikoista ei ehdoteta yksityiskohtaisia säännöksiä 
tilanteiden erilaisuuden vuoksi. Toisaalta ehdotuksen perusteluissa tuodaan esiin 
niitä seikkoja, jotka yleensä on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko hyvityk-
sen suhteen yhtiössä omaksuttava kanta yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen. 
Tällaisen ohjauksen perusteella ensivaiheessa kiinteistöala voisi antaa yksityis-
kohtaisempia suosituksia siitä, milloin ja miten hyvityksiä tulisi tai voidaan käyt-
tää. Viime kädessä yhtiön päätöksen lainmukaisuuden ratkaiseminen kuuluu tie-
tenkin tuomioistuimille.  

Osakkeenomistajalla ei olisi oikeutta vaatia, että yhtiökokous päättää vastikepe-
rusteesta poikkeavasta maksuperusteesta. Osakkeenomistaja voisi vain moittia 
vastikeperusteen mukaista tai siitä poikkeavaa uudistuspäätöstä lähinnä yhdenver-
taisuusperiaatteen nojalla.  

Tarkoitus on, että yhtiökokous voisi kaikissa oloissa tehdä enemmistöllä tai 
määräenemmistöllä myös yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisen pätevän päätök-
sen tavanomaisen uudistuksen toteuttamisesta vastikerahoituksella. Poikkeamis-
mahdollisuus koskisi vain sellaista uudistusta, jonka rahoituksessa vastikeperus-
teen soveltaminen olisi selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista.  

Käytännössä hissin jälkiasennuksen kustannusten jakamisesta vastikeperusteesta 
poikkeavalla tavalla on joissakin tapauksissa sovittu yhtiön osakkeenomistajien 
kesken esimerkiksi siten, että jyvitysperusteena on ollut kunkin kerroksen huo-
neistojen osalta porrasaskelmien lukumäärä. Jos osakkeenomistajien käytössä 
olevia tiloja (esim. säilytystilat tai sauna) on ollut ullakolla tai katutason alapuo-
lella, jyvitykseen on voitu liittää kaavamaisemmin määritelty ”perusmaksu”, joka 
on peritty myös niiltä osakkailta, joiden huoneistojen sisäänkäynti on katutasolla.  

Osakkeenomistajan omalla kustannuksellaan toteuttaman uudistuksen osalta 
käytännössä samaan lopputulokseen voidaan usein päästä myös siten, että yhtiö 
tarjoutuu ostamaan osakkeenomistajan toteuttaman uudistuksen hintaan, joka yh-
tiöltä näin säästyy tämän huoneiston osalta. Näin syntyvällä osakkeenomistajan 
saatavalla voidaan kuitata hänen maksettavakseen kuuluvaa, yhtiöjärjestyksen 
vastikeperusteen mukaan laskettavaa vastiketta vastaan.  

Kunnossapidon ja yhtiöjärjestyksessä vastikeperusteella rahoitettavaksi määrät-
tyjen uudistusten osalta poikkeusmahdollisuuteen ei ole tarvetta. Tällöin vastike-
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perusteen soveltaminen ei ole vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta, koska osak-
kaaksi ryhtyvän on pitänyt ottaa huomioon se, että vastikeperustetta sovelletaan 
tällaisten hankkeiden rahoittamiseen.  

Yhteisten tilojen käyttäminen uudistukseen, jonka vain osa osakkaista rahoittaa. 
Lakiin ehdotetaan nimenomaista säännöstä mahdollisuudesta päättää tietyillä 
edellytyksillä yhtiön hallinnassa olevien tilojen luovuttamisesta vain osaa osak-
keenomistajista hyödyttävään uudistukseen, kuten vain yhteen rakennukseen tai 
rappuun asennettavaan hissiin. Hankkeeseen osallistuvat osakkeenomistajat vas-
taisivat tällaisen uudistuksen toteutus- ja ylläpitokuluista. Ylläpitokulut jaettaisiin 
toteutuskulujen jakoperusteen mukaan, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.  

Osakashallinnassa olevissa tiloissa tehtävät uudistukset. Yhtiön oikeutta ehdo-
tetaan rajoitettavaksi siten, että yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä voitaisiin 
päättää vain sellaisista vastikerahoitteisista uudistuksista osakkaan vastuualueella, 
jotka liittyvät yhtiön vastuulla olevaan kunnossapitotoimenpiteeseen tai uudistuk-
seen. 
 
2.2.6. Yhtiövastike 
 

Yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus. Työryhmä ehdottaa yhtiövastikkeen maksu-
velvollisuuden selventämistä silloin, kun yhtiövastikeperusteen noudattaminen 
uudistuksen kulujen jaossa olisi ongelmallista yhdenvertaisuusperiaatteen kannal-
ta (ks. edellä 2.2.5 kohdassa hissin jälkiasennuksen kustannusten jakaminen).  

Toisaalta työryhmä ehdottaa, että vastikeperusteesta poikkeaminen määrä-
enemmistöpäätöksellä ei enää olisi mahdollista kunnossapidon kustannusten osal-
ta, koska se vaikeuttaa ennakoitavissa olevien kustannusten jakoa yhtiön osak-
keenomistajien kesken. Määräenemmistöpäätöksellä voitaisiin edelleen päättää 
uudistuksen kustannusten tasajaosta huoneistojen kesken, jos toimenpide hyödyt-
tää yhtä paljon jokaista huoneistoa ja siitä aiheutuu yhtä suuret kustannukset jo-
kaisen huoneiston osalla.  

Yhtiövastikkeella katettavat menot. Ehdotuksen mukaan yhtiövastikkeella voi-
daan kattaa kaikki yhtiön menot, jotka yhtiö on lain, yhtiöjärjestyksen tai sopi-
muksen taikka muun perusteen mukaan velvollinen suorittamaan. Käytännössä 
näin on tälläkin hetkellä, koska suurimalla osalla asunto-osakeyhtiöllä ei ole muita 
tulolähteitä kuin yhtiövastike ja mahdolliset käyttökorvaukset.  

Palveluiden ja muiden hyödykkeiden vastikerahoitteinen yhteishankinta. Työ-
ryhmä ehdottaa lisäksi nimenomaisia säännöksiä yhtiön toimintaan taikka kiinteis-
tön tai rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishankinnan kulujen kat-
tamisesta yhtiövastikkeella. Voimassa olevassa laissa ei asiasta säädetä vaikka 
käytännössä yhtiö huolehtii yleensä vastikevaroilla huoneistojen lämmityksestä, 
käyttövedestä, jätehuollosta ja tietyistä perinteisistä tietoliikennepalveluista (TV- 
ja puhelinverkkoon liittyvät perusoperaattoripalvelut). Joissakin yhtiöissä myös 
huoneistoissa käytettävä sähkö ja internetoperaattoripalvelut hankitaan yhtiön 
toimesta vastikerahoitteisesti. Säännös hyödykkeiden yhteishankinnan vastikera-
hoituksesta koskisi sellaisia kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoituksen mukai-
seen käyttöön liittyviä palveluita, joiden vastikerahoitteinen yhteishankinta on 
tavanomaista. Yhteishankinnan kautta palvelu voidaan monissa tapauksissa hank-
kia edullisemmin siten, että säästö vaikuttaa asumiskustannuksiin. Palveluiden ja 
muiden hyödykkeiden yhteishankinnan vastikerahoituksen edellytyksenä olisi 
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lisäksi, että siitä asiasta on päätetty asianmukaisesti yhtiössä. Yhtiön perustamisen 
jälkeen yhtiökokous voisi päättää enemmistöpäätöksellä vain sellaisen uuden 
hyödykkeen yhteishankinnasta kaikilta osakkeenomistajilta perittävällä vastik-
keella, joka on kiinteistön tai rakennuksen käytön kannalta välttämätön ja jonka 
osalta yhteishankinta on tavanomaista. Yksittäisten hyödykkeiden yhteishankintaa 
voidaan rajoittaa muussa lainsäädännössä (esim. sähkömarkkinalain säännökset 
käyttäjien oikeudesta valita sähköntoimittaja).   

Vastikesäännösten soveltaminen muihin maksuihin. Työryhmä ehdottaa, että yh-
tiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös muiden maksujen perimisestä vastikkee-
na. Maksun tulee liittyä kiinteistön tai rakennuksen käyttöön tai huoneistoissa 
käytettävien laitteiden tai muiden hyödykkeiden yhteishankintaan, kuten talosau-
nan, pesutuvan tai autopaikan käytöstä suoritettavat maksut. Osakkeenomistajan 
sitoutuminen maksun suorittamiseen ilmenisi saunavuoron, pesutupavuoron tai 
autopaikan varaamisena taikka vuoron tai paikan käytön jatkamisena yhtiöjärjes-
tyksen muuttumisen jälkeen. Vastikesääntöjen soveltaminen tarkoittaisi sitä, että 
maksun laiminlyöntiin sovellettaisiin yhtiövastikkeen laiminlyöntiä koskevia 
säännöksiä (hallintaanotto ja osakkeen uuden omistajan rajoitettu vastuu).  

Olettamasääntö rahoitusvastikkeella katettavista menoista. Ehdotuksen mukaan 
yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti määrätyllä rahoitusvastikkeella katetaan vain 
kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta ja rakentamisesta sekä peruskorjauksesta 
ja uudistuksesta aiheutuvat pitkävaikutteiset menot, jollei yhtiöjärjestyksessä toi-
sin määrätä. Peruskorjauksesta aiheutuvalla pitkävaikutteisella menolla tarkoite-
taan yleensä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti aktivoitavia rakennuksen taloudel-
lista pitoaikaa kasvattavia korjausmenoja. 
 
2.2.7. Vahingonkorvausvastuu 
 

Kattavat vahingonkorvaussäännökset asunto-osakeyhtiölakiin. Oikeustilan sel-
ventämiseksi ehdotetaan asunto-osakeyhtiölakiin kattavia säännöksiä yhtiön, sen 
johdon ja osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuusta silloin, kun vahinko on 
aiheutettu asunto-osakeyhtiölakia rikkomalla.  

Voimassa olevassa laissa viitataan vahingonkorvausvastuun osalta vanhaan osa-
keyhtiölakiin. Käytännössä on esiintynyt epäselvyyttä siitä, miten osakeyhtiölain 
vahingonkorvaussäännöksiä sovelletaan vain asunto-osakeyhtiölakiin perustuvan 
velvoitteen rikkomisesta aiheutuvan vahingon korvaamiseen, vaikka viittaussään-
nöksen mukaan asunto-osakeyhtiölaki rinnastetaan osakeyhtiölakiin vastuusään-
nöksiä sovellettaessa. Sama koskee vahinkoa, joka aiheutuu vain asunto-
osakeyhtiölaissa säädetyn oikeuden käyttämisestä.  

Käytännössä vastuu asunto-osakeyhtiölain rikkomisesta voi usein määräytyä 
yleisen vahingonkorvauslain perusteella. Näin on erityisesti silloin, kun lain tai 
yhtiöjärjestyksen rikkominen aiheuttaa esine- tai henkilövahingon. Asunto-
osakeyhtiössä on kuitenkin tyypillistä, että sen toiminnassa aiheutuva taloudelli-
nen vahinko ei liity esine- tai henkilövahinkoon, jolloin vahinko voi tulla korvat-
tavaksi vahingonkorvauslain perusteella vain erityisen painavasta syystä (esimer-
kiksi virheellisestä lunastusohjauksesta, isännöitsijäntodistuksesta tai tilinpäätök-
sestä aiheutunut vahinko). Asunto-osakeyhtiössä esinevahinko, kuten yhtiön vas-
tuulla olevien rakenteiden vaurioituminen, ja muu taloudellinen vahinko, kuten 
osakkeenomistajan tilapäismajoituksen kulut rakenteiden korjaamisen ajalta, voi-
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vat kohdistuvat eri tahoihin, minkä vuoksi on epäselvää, millä vahingonkorvaus-
laissa säädetyllä perusteella muu taloudellinen vahinko voisi tulla korvattavaksi.  

Edellä mainituista syistä yhtiön johdon ja osakkeenomistajan vastuu asunto-
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamis-
ta on yhtiöissä toimivien maallikkojen kannalta vaikeasti selvitettävissä ja osin 
puutteellisesti säännelty.  

Tähän lakiin perustuviin oikeussuhteisiin liittyvän vahingonkorvausvastuun sel-
ventämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan nimenomaisia säännöksiä siitä, 
että yhtiön johdon ja osakkeenomistajien vastuu tämän lain tai yhtiöjärjestyksen 
rikkomisesta aiheutuneen vahingon rikkomisesta perustuisi yleensä asunto-osa-
keyhtiölakiin.  

Voimassa olevaan lakiin verrattuna ehdotuksesta ilmenee selvemmin, että tätä 
lakia sovelletaan myös sellaisen vahingon korvaamiseen, jonka osakkeenomistaja 
on aiheuttanut rikkomalla kunnossapitovastuuta tai muutostyötä koskevia tämän 
lain muiden lukujen säännöksiä. Vastuuta selventää myös se, että yhtiön, sen joh-
don ja osakkeenomistajan velvollisuuksia koskevia säännöksiä selvennetään esi-
merkiksi siten, että kunnossapitoon ja muutoksiin liittyvät rakennustyöt on suori-
tettava hyvän rakennustavan mukaisesti.  

Osakkeenomistaja tuottamusvastuu laajennetaan vahingonkorvauslain pääsään-
töä vastaavaksi. Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuun perusteita ehdote-
taan lisäksi muutettaviksi siten, että vastuu ei nykyiseen tapaan edellyttäisi törke-
ää tuottamusta. Voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavan 
vanhan osakeyhtiölain esitöissä (HE 27/1977 vp. s. 111) törkeän tuottamuksen 
vaatimusta on perusteltu mm. sillä, ettei osakkeenomistajilta voida vaatia erityistä 
perehtyneisyyttä yhtiön toimintaan liittyviin kysymyksiin. Se, millaista perehty-
neisyyttä osakkeenomistajalta voidaan kulloinkin edellyttää, voidaan kuitenkin 
ottaa ja tuleekin ottaa tuottamusarvioinnissa aina huomioon.  

Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdan viittaussäännöksen perusteella 
sovellettavan vanhan osakeyhtiölain esitöissä törkeän tuottamuksen vaatimusta on 
perusteltu myös sillä, että osakkeenomistajilla on oikeus pitää ensisijaisena tavoit-
teenaan omien etujensa edistämistä, sekä sillä, etteivät osakkeenomistajat vastaa 
yhtiön sitoumuksista. Tällaisia perusteluja ei voida pitää riittävinä silloin, kun 
kysymys on lain tai yhtiöjärjestyksen vastaiseen menettelyyn perustuvasta vahin-
gonkorvausvastuusta. Muitakaan perusteita ei liene esitettävissä osakkeenomista-
jan vastuun kyseisen kaltaiselle rajoittamiselle silloin, kun kyse on yhtiössä aktii-
visesti vaikutusvaltaansa käyttävän osakkeenomistajan lakia tai yhtiöjärjestystä 
rikkomalla aiheuttamasta vahingosta. Nykyinen törkeän tuottamuksen vaatimus 
rajoittaa osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuuta sellaisissakin tilanteissa, 
joissa vahingonkorvausvastuun asettaminen osakkeenomistajalle on selvästi pe-
rusteltua, kuten vaikutusvaltaansa väärinkäyttäville enemmistöosakkeenomistajil-
le.  

Myös se, että asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksella on yleistoimivalta yhtiön 
asioissa, ja se, että yhtiökokous voi eräin edellytyksin tehdä päätöksiä lähtökohtai-
sesti hallitukselle kuuluvissa asioissa, puoltaa sitä, että yhtiön asioiden hoitami-
seen osallistuvien tahojen vastuu on mahdollisimman yhdenmukainen. Vastuupe-
rusteen yhdenmukaistamisella saatetaan myös välttyä vaikeilta rajanvetotilanteilta 
esimerkiksi sen suhteen, onko osakkeenomistajan, joka muodollisesti ei ole ollut 
hallituksen jäsen, tietyssä tilanteessa katsottava tosiasiassa muodostaneen yhtiön 
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hallituksen ja onko häneen siten sovellettava hallituksen jäsentä koskevia vahin-
gonkorvaussäännöksiä. Tällaisesta on löydettävissä esimerkkitapauksia muun 
muassa pohjoismaisesta oikeuskäytännöstä, kuten NJA 1997 s. 418. Asiallisesti ei 
ole perusteltua, että yhtiössä vaikutusvaltaa käyttävän henkilön vahingonkorvaus-
vastuu määräytyy eri tavoin riippuen siitä, toimiiko hän myös muodollisesti esi-
merkiksi hallituksen jäsenenä vai ei.  

Toisaalta vaikka osakkeenomistajan korvausvastuu ehdotuksen mukaan syntyy-
kin jo pelkällä tuottamuksella, on selvää, ettei vastuu lähtökohtaisesti voi koskea 
yksittäistä osakkeenomistajaa, koska tältä ei voida edellyttää erityistä aktiivisuutta 
tai tietämystä yhtiön asioista, kuten yhtiökokouksessa päätettävästä merkittävästä 
kunnossapitotyöstä tai uudistuksesta. Ehdotuksen tarkoituksena ei ole ankaroittaa 
osakkeenomistajien vastuuta näissä tilanteissa verrattuna nykytilaan.  

Myös yhtiön vahingonkorvausvastuusta säädettäisiin asunto-osakeyhtiölaissa. 
Yhtiön vahingonkorvausvastuu suhteessa osakkeenomistajaan ja sivulliseen ehdo-
tetaan säänneltäväksi asunto-osakeyhtiölaissa siltä osin kuin vahinko on aiheutettu 
asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla.  

Voimassa olevassa asunto-osakeyhtiölaissa ei säädetä yhtiön vahingonkorvaus-
vastuusta. Oikeuskäytännön mukaan yhtiö voi kuitenkin joutua vastuuseen suh-
teessa osakkeenomistajaan myös sellaisesta yhtiön edustajan aiheuttamasta vahin-
gosta, joka on aiheutettu asunto-osakeyhtiölakia rikkomalla (esim. KKO 1992:66: 
virheellisestä lunastusohjauksesta aiheutunut vahinko, HHO 20.5.1992 S 91/164: 
Yhtiön kunnossapitovastuun laiminlyönnistä aiheutunut vesivahinko vaurioitti 
osakkeenomistajan tavaroita). Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että yhtiön vas-
tuu koskisi vastaavin edellytyksin myös sivulliselle aiheutuvaa vahinkoa (Kylä-
kallio – Iirola – Kyläkallio, 2003, s. 443). Vahingonkorvauslain soveltamiseen 
asunto-osakeyhtiölakia rikkomalla aiheutetun vahingon korvaamiseen liittyvät 
ongelmat vastaavat edellä yhtiön johdon ja osakkeenomistajan vastuun osalta esi-
tettyä.  

Edellä mainituista syistä yhtiön vastuu asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyk-
sen rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamista on yhtiöissä toimivien maal-
likkojen kannalta vaikeasti selvitettävissä ja osin puutteellisesti säännelty.  

Voimassa olevan lain säätämisen aikaan yhtiön vastuuta suhteessa osakkeen-
omistajaan pidettiin toissijaisena verrattuna yhtiön velkojien suojaksi säädettyyn 
sidotun oman pääoman pysyvyyteen. Nykyisen käsityksen mukaan yhtiön vastuu 
kunnossapidosta tai yhtiön uudistuksesta osakkeenomistajalle aiheutuvasta vahin-
gosta ei ole käytännössä ongelmallinen velkojiensuojan kannalta, koska nykyinen 
takaisinsaantia ja laitonta varojenjakoa koskeva säännöstö turvaa riittävästi myös 
asunto-osakeyhtiön velkojien oikeudet (ks. Valtiovarainministeriö työryhmämuis-
tio 10/2005, Esitevastuutyöryhmän mietintö, s. 102-104). Näin ollen asunto-
osakeyhtiön vahingonkorvausvastuun sääntelytarvetta voidaan arvioida vastaaval-
la tavalla kuin asunto-osakeyhtiölaissa säänneltävien oikeussuhteiden muiden 
osapuolien eli osakkeenomistajien vastuuta suhteessa yhtiöön.  

Yhtiön vastuun selventäminen on osakkeenomistajien kannalta erityisen tärkeätä 
sen vuoksi, että yhtiön kunnossapitovastuun laiminlyönti tai yhtiön muutostyön 
virhe voi olennaisesti rajoittaa osakkeenomistukseen perustuvaa hallintaoikeutta 
tai aiheuttaa osakkeenomistajan kannalta muuten merkittävän vahingon. Yhtiön 
vastuun selventäminen on tarpeen myös sen vuoksi, että asunto-osakeyhtiön sisäi-
sen toimivallan jaon vuoksi vahingon taustalla voi olla yhtiökokouksen päätös tai 
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yhtiökokouksen muuten hyväksymä käytäntö, jonka osalta vahingonkärsijän voi 
olla vaikea osoittaa päätöstä kannattaneita osakkeenomistajia ja näiden huolimat-
tomuutta. Yhtiön osakkeenomistajien kannalta voi myös olla tarkoituksenmukais-
ta henkilökohtaisen vastuun sattumanvaraisuuden välttämiseksi ja hallituksen jä-
senten valinnan helpottamiseksi, että korvausta voidaan vaatia myös yhtiöltä. Jos 
esimerkiksi kunnossapitovastuun laiminlyönti kestää vuosia ja osakkeenomistajat 
valitaan vuorollaan vuosittain hallitukseen, vahingonkorvausvastuun kohdistumis-
ta ensisijassa vain vahinkohetken hallitukseen saatetaan pitää hyvinkin epäoikeu-
denmukaisena myös naapurisovun säilymisen kannalta.  

Yhtiön vastuuseen sovellettaisiin vahingonkorvauslain säännöksiä sovittelusta ja 
vastuunjaosta vastaavalla tavalla kuin osakkeenomistajan ja johdon vastuuseen. 
Siten esimerkiksi vahinkoa kärsineen osakkeenomistajan myötävaikutus vahingon 
aiheuttaneeseen päätökseen tai muuhun toimeen otettaisiin huomioon myös yhtiön 
vastuun arvioinnissa.  

Tuottamusolettama myös asunto-osakeyhtiölakiin. Oikeustilan selventämiseksi 
lakiin ehdotetaan myös säännöksiä tuottamusolettamasta silloin, kun vahinko on 
aiheutettu asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla. Johdon ja yhtiön 
suhdetta voidaan kuvata asiamiessuhteeksi. Sopimusoikeudessa katsotaan vakiin-
tuneesti, että sopimusta rikkoneen on vahingonkorvausvastuusta vapautuakseen 
osoitettava, ettei ole syyllistynyt tuottamukseen. Tähän on perusteltua asunto-
osakeyhtiöoikeudessa rinnastaa johdon asiamiesasemaa määrittelevien asunto-
osakeyhtiölain yksityiskohtaisten säännösten ja yhtiöjärjestyksen määräysten rik-
kominen. Sama koskee sellaisia asunto-osakeyhtiölakiin tai yhtiöjärjestykseen 
perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia, joiden perusteella kiinteistön ja rakennuk-
sen hallintaoikeus jaetaan yhtiön ja osakkeenomistajien kesken.  

Tuottamusolettama vastaa paljolti sitä, mitä jo voimassa olevasta yhtiöoikeudes-
ta on oikeuskirjallisuudessa esitetty. Kysymyksessä olisi ehdotuksen mukaan kui-
tenkin vain olettama. Johdolla ja osakkeenomistajalla olisi mahdollisuus näyttää 
tuottamuksen puuttuminen, kun taas oikeuskirjallisuudessa on toisinaan esitetty, 
että yhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkominen jo sellaisenaan merkitsee tuotta-
musta. Vastaavasti yhtiö voisi osoittaa sen edustajan tuottamuksen puuttumisen.  

Tuottamusolettaman soveltaminen ei vaikuta näyttövelvollisuuteen vahingon-
korvausriidassa muilta osin. Vahingonkärsijän on siten yleensä osoitettava vahin-
gonkorvausvastuuta koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti säännöksen tai 
yhtiöjärjestyksen määräyksen rikkominen, vahinko ja sen määrä sekä syy-yhteys.  

Laissa ehdotetaan säädettäväksi tuottamusolettamasta myös silloin, kun johdon 
tai osakkeenomistajan vastuu koskee yhtiön läheisen kanssa tehdyllä toimella ai-
heutettua vahinkoa. Säännökset tehostavat oikeussuojaa niin sanottujen lähipiiri-
transaktioiden osalta.  

Ehdotuksen suhde uuteen osakeyhtiölakiin. Ehdotetut vahingonkorvaussäännök-
set poikkeavat uudesta osakeyhtiölaista siten, että vastuu asunto-osakeyhtiön ja 
osakkeenomistajien tässä laissa tarkoitettuun toimintaan liittyvästä vahingosta 
määräytyisi yleensä asunto-osakeyhtiölain perusteella eikä vahingonkorvauslain 
tai sopimusoikeuden yleisten periaatteiden nojalla. Asunto-osakeyhtiössä myös 
osakkeenomistajan vastuuseen sovellettaisiin tuottamusolettamaa asunto-osake-
yhtiölakia rikkomalla aiheutetun vahingon osalta. Asunto-osakeyhtiölaissa sääde-
tään osakkeenomistajan velvollisuuksista yhtiötä kohtaan, mikä poikkeaa osake-
yhtiölaista. 
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2.2.8. Perustaminen 
 

Perustaminen yksinkertaisemmaksi. Asunto-osakeyhtiön perustamista koskevan 
ehdotetun sääntelyn lähtökohtana on, että yhtiön osakkeenomistajat ovat tiedossa 
perustamistoimien alkaessa. Kysymys on siten niin sanotusta simultaaniperusta-
misesta. Voimassa olevassa laissa lähtökohtana on niin sanottu suksessiiviperus-
taminen, jossa perustajien oletetaan olevan muita kuin osakkeenomistajia ja jossa 
osakkeenomistajat kokoontuvat päättämään yhtiön perustamisesta perustamisko-
kouksessa. Yhtiöitä ei kuitenkaan käytännössä koskaan perusteta tällä tavoin. Jos 
on tarve laajan osakkeenomistajajoukon keräämiseen yritystoiminnan alkuvai-
heessa, se voidaan toteuttaa perustamisen jälkeen osakeannilla.  

Koska kaikki osakkeenomistajat tiedetään perustamishetkellä, voimassa olevan 
lain erillistä perustamiskirjaa ja perustamiskokouksen pöytäkirjaa koskevasta 
sääntelystä ehdotetaan luovuttavaksi. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajat teki-
sivät yhtiön perustamisesta kirjallisen perustamissopimuksen, eikä erillisiä sään-
nöksiä perustajista tarvittaisi, koska yhtiön johto valittaisiin heti perustamissopi-
muksen allekirjoituksella.  

Perustamissopimukseen ja siihen liittyviin ehtoihin sovellettaisiin nykyistä sel-
vemmin sopimusoikeudellisia periaatteita. Tämä on mahdollista, koska perustaja-
osakkeenomistajat tunnetaan ja he kaikki allekirjoittavat perustamissopimuksen. 
Sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa vain yksimielisesti, jollei perustamissopi-
muksesta johdu muuta.  

Apporttimaksuun liittyvät hallinnolliset vaatimukset helpottuvat. Apporttiomai-
suutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi. Erikseen ei enää sää-
dettäisi riippumattoman asiantuntijan lausunnosta, vaan hyväksytty tilintarkastaja 
lausuisi apporttiomaisuudesta samassa yhteydessä kuin osakkeiden maksamisesta 
yleensäkin. Lausunto perustuisi perustamissopimukseen otettavaan apporttiselvi-
tykseen. Muutos ei vaikuta sivullisten asemaan, mutta sen avulla voidaan keven-
tää yhtiöille asetettavia hallinnollisia vaatimuksia. Apporttiomaisuutta koskevien 
muodollisuuksien laiminlyönnistä ei myöskään enää seuraisi tehottomuutta, vaan 
velvollisuus esimerkiksi vahingonkorvausoikeudenkäynnissä näyttää apport-
tiomaisuuden arvon asianmukaisuus. Vastaavia muutoksia ehdotetaan osakeantia 
koskevaan sääntelyyn. 
 
2.2.9. Hallinto 
 

Yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän toimivalta ennallaan. Ehdotuksen 
toimielimiä koskeva sääntely ei kokonaisuutena arvioiden poikkea olennaisesti 
voimassa olevasta oikeudesta. Yksittäisissä tilanteissa säännöksiin tehdyillä lukui-
silla tarkistuksilla voi kuitenkin olla suurikin merkitys. Suurimmat muutokset liit-
tyvät säännösten esittämistapaan.  

Ehdotus sisältää säännökset siitä, missä asioissa ja miten toimivaltaa voidaan 
siirtää yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän välillä. Lähtökohtana on ollut 
voimassa olevan oikeuden kirjaaminen lakiin. Pääperiaatteena on, että hallituksen 
yleistoimivaltaan kuuluva asia voidaan siirtää yhtiökokoukselle ja hallitus voi 
ottaa päätettäväkseen isännöitsijän yleistoimivaltaan kuuluvan asian. Siirtäminen 
ei vaikuta yhtiön edustamiseen, joka määräytyy tavanomaisten periaatteiden mu-
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kaan. Sitä vastoin siirtämisellä on merkitystä vahingonkorvausvastuun osalta, sillä 
vastuu siirretystä päätöksestä siirtyy lähtökohtaisesti päätöksen tekijälle. Hallitus 
voi toisaalta olla yhtiökokouksen tekemän päätöksen osalta vahingonkorvausvas-
tuussa siksi, että se on pannut päätöksen täytäntöön. Jos hallitus yrittää siirtää 
muun kuin yleistoimivaltaansa kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi, siir-
to ei kuitenkaan rajoita hallituksen vastuuta.  

Yhtiökokouksen järjestämistä ja osakkeenomistajien yksimielistä päätöksentekoa 
helpotetaan. Ehdotuksen yhtiökokousta koskevassa 6 luvussa säädettäisiin pitkälti 
samoista seikoista kuin voimassa olevan lain 3 luvussa. Lähtökohtana on ollut se, 
että nykyinen yhtiökokousmenettely toimii kohtuullisen hyvin, vaikka kritiikkiä 
on jonkin verran kohdistettu siihen, että varsinaista äänestysmenettelyä, erityisesti 
äänestysjärjestystä, ei ole säännelty. Ehdotuksessa on otettu huomioon myös se, 
että kokousmenettelyä koskeva sääntely on yhteisöoikeudessa yleensäkin suppea-
ta. Myöskään sellaista vakiintunutta käytäntöä, joka voitaisiin kirjata lakiin, ei 
juuri ole.  

Yhtiökokousta koskevissa säännöksissä ehdotetaan luovuttavaksi osakkeenomis-
tajan asiamiehen esteellisyyttä koskevista säännöksistä. Asiamiehen käyttämistä 
helpottaa myös se, että useampaa osakkeenomistajaa edustava asiamies voisi käyt-
tää täysimääräisestä edustamaansa äänioikeutta vaikka edustettujen osakkeen-
omistajien yhteenlaskettu äänimäärä ylittäisi 20 prosenttia annetuista äänistä. Ko-
kouspaikkaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiöjärjes-
tysmääräyksen nojalla kokous voitaisiin pitää Suomen ulkopuolella.  

Yhtiökokouskutsua, kutsuaikaa ja nähtävänä pidettäviä asiakirjoja koskevat 
säännökset on keskitetty yhtiökokousta koskevaan lukuun eräitä vähäisiä poikke-
uksia lukuun ottamatta. Poikkeusten osalta luvussa on selkeä viittaus lainkohtaan, 
jossa asiasta säädetään. Muutoksilla on tarkoitus helpottaa yhtiökokousten järjes-
tämistä. Voimassa olevaa lakia on arvosteltu siitä, että yhtiökokouksiin liittyviä 
säännöksiä on lain eri osissa, jolloin niiden havaitseminen on vaikeaa. Yhtiökoko-
uskutsua ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirjallinen kutsu on aina lähetettävä 
vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka 
osoite on yhtiön tiedossa.   

Yhtiökokouksen päätöksentekoa selvennetään ja helpotetaan. Lakiin ehdotetaan 
nimenomaisia säännöksiä yhtiön kunnossapitoa ja uudistuksia koskevasta päätök-
senteosta. Päätösvaatimukset koskisivat sekä rakennustyön tai muun hankinnan 
sisältöä että toimenpiteen kustannusten jakoa osakkeenomistajien kesken.  

Uudistuksia koskevaa päätöksentekoa helpotetaan siten, että laissa säädetään 
nimenomaisesti siitä, että yhtiökokous voi 2/3:n määräenemmistöllä poiketa yh-
tiövastikeperusteesta, jos se on tarpeen yhdenvertaisuusperiaatteen noudattami-
seksi (ks. tarkemmin edellä 2.2.5).  

Yhtiön kunnossapidon osalta ei ole tarvetta säätää vastikeperusteesta poikkea-
misesta, koska osakkeenomistajan on yhtiön osakkeita hankkiessaan otettava 
huomioon yhtiön tuleva kunnossapitotarve ja sen kustannusten jakaminen vasti-
keperusteen mukaisessa suhteessa osakkeenomistajien kesken. Osakkeenomistaja 
ja yhtiö voivat sopia osakkeenomistajan kustantaman kunnossapidon huomioon 
ottamisesta, kun yhtiö myöhemmin päättää vastaavasta kunnossapidosta muiden 
huoneistojen osalta.  

Yhtiön johto. Hallitusta ja isännöitsijää koskevia säännöksiä ehdotetaan edelleen 
samaan lukuun, mutta erillisinä kokonaisuuksina. Hallitusta koskeviin säännöksiin 
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ehdotetaan vähäisiä tarkistuksia. Hallituksen jäsenen (ja isännöitsijän) esteelli-
syyttä koskevissa säännöksissä otetaan huomioon myös sellaiset tähän lakiin pe-
rustuvat yhtiön ja osakkeenomistaja-hallituksen jäsenen välisiä suhteita koskevat 
tilanteet, jotka on esteellisyyttä arvioitaessa syytä rinnastaa sopimukseen.  

Isännöitsijäksi voidaan valita myös isännöintiyritys. Ehdotuksen mukaan isän-
nöitsijäksi voitaisiin valita myös yhteisömuotoinen isännöitsijä, jonka pitäisi il-
moittaa tehtävästä päävastuussa oleva isännöitsijä. Ehdotuksessa on otettu huomi-
oon nykyinen käytäntö, jossa isännöintisopimus voidaan tehdä isännöitsijäksi ni-
metyn luonnollisen henkilön edustaman yhteisön kanssa.  

Ei erityisvaatimuksia isännöitsijän ammattitaidosta – tehtävien ja vastuun sel-
ventäminen lisää kuitenkin ammatti-isännöitsijöiden käyttöä. Lakiin ei ehdoteta 
erityisvaatimuksia isännöitsijän ammattitaidosta, koska varsinkin pienissä yhtiöis-
sä on edelleen syytä sallia osakasisännöitsijän tai muun sivutoimisen isännöitsijän 
käyttäminen. Nykyisiä isännöintitutkintoja, tutkinnon suorittaneiden isännöitsijöi-
den laadun varmistusta ja valvontaa ei ole määritelty lainsäädännössä. Käytännös-
sä yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen pitoon liittyvien hallituksen ja isännöitsijän 
tehtävien ja vastuusääntelyn selventämisestä seuraa, että yhtiöissä harkitaan ny-
kyistä useammin ulkopuolisen ammatti-isännöitsijän käyttämistä. 
  
2.2.10. Rahoitus ja yhtiörakenteen muuttaminen 
 
Osakkeet 
 

Selvennetään ja yhdenmukaistetaan lunastuslausekekäytäntöä. Työryhmä ehdot-
taa lakiin yksityiskohtaisia olettamasäännöksiä lunastusoikeuden sisällöstä ja lu-
nastusmenettelystä. Tavoitteena on kiinnittää yhtiöjärjestyksen laatijan ja osak-
keen ostajan huomiota siihen, voidaanko osakkeita myöhemmin luovuttaa vapaas-
ti osakkeenomistajan perheenjäsenille sellaisessa yhtiössä, jossa on lunastuslause-
ke. Lisäksi olettamasäännöillä pyritään siihen, että lunastushinta olisi yleensä 
osakkeen käypä hinta. Tarkoituksena on myös vähentää sellaisten tilanteiden mää-
rää, joissa vanha lunastuslauseke on niin puutteellinen tai virheellinen, että sitä ei 
käytännössä voisi lainkaan soveltaa.  

Työryhmässä on ollut esillä myös lunastuslausekkeiden käytön rajoittaminen tai 
kieltäminen, mitä työryhmä ei kuitenkaan ehdota (tämän vaihtoehdon tarvetta on 
arvioitu yksityiskohtaisesti 2 luvun 5 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa).  

Osakkeen nimellisarvottomuus. Vuonna 1998 toteutetun asunto-osakeyhtiölain 
muutoksen (826/1998) jälkeen yhtiöjärjestyksessä ei enää ole ollut välttämätöntä 
määrätä osakkeelle nimellisarvoa. Ehdotuksen mukaan myös asunto-osake-
yhtiössä voidaan käytännössä luopua osakkeen nimellisarvosta sillä seurauksella, 
että uusien osakkeiden merkintähinnasta ja sen merkitsemisestä osakepäämaan ja 
muuhun omaan pääomaan voidaan määrätä yhtiötä perustettaessa ja osakeannissa 
aiempaa vapaammin.  Ehdotus vastaa eduskunnan käsiteltävänä olevaa ehdotusta 
uudeksi osakeyhtiölaiksi.  

Sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon. Ehdotuksen mukaan olettamasään-
nöksenä on, että uuden osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan 
osakepääomaan. Merkintähinta voitaisiin kuitenkin joko kokonaan tai osittain 
merkitä vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön oman pääoman eriin ehdotetaan 
muun muassa tätä varten lisättäväksi rahasto, jonka nimi on sijoitetun vapaan 
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oman pääoman rahasto. Varojenjakoa koskevissa säännöksissä rahaston alentami-
nen rinnastetaan menettelyllisesti voitonjakoon eli osingon jakamiseen. Yhtiöko-
kous kuitenkin tekisi voitonjakopäätöksestä erillisen päätöksen silloin, kun vapaan 
oman pääoman rahastoa alennetaan. Yhtiössä tulee lisäksi aina olla lain mukaista 
vähimmäisosakepääomaa vastaava osakepääoma.  

Voimassa olevassa asunto-osakeyhtiölaissa lähtökohtana on, että osakkeista 
maksettava määrä merkitään osakepääomaan ja nimellisarvon tai kirjanpidollisen 
vasta-arvon ylittävältä osalta ylikurssirahastoon, joka on osakepääoman tavoin 
sidotun oman pääoman erä. Ehdotus vastaa ehdotusta uudeksi osakeyhtiölaiksi.  

Varojen jakaminen ja jakokelpoiset varat. Voitonjaon ja muun varojenjaon lisä-
edellytykseksi otetaan se, ettei jaosta päätettäessä tiedetä tai pitäisikään tietää yh-
tiön olevan maksukyvytön tai jaon johtavan maksukyvyttömyyteen. Ehdotuksen 
tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö säilyttää toimintaedellytyksensä, ja näin 
tehostaa velkojien suojaa. Ehdotus sisältää velvollisuuden laatia konsernitilinpää-
tös silloin, kun yhtiöstä jaetaan varoja. Ehdotus poikkeaa osakeyhtiölakiehdotuk-
sesta siten, että asunto-osakeyhtiölaissa ei edelleenkään säädettäisi osakkeenomis-
tajien määrävähemmistön oikeudesta vaatia enintään tietyn suuruisen voiton ja-
kamista (vähemmistöosinko).   

Sulautuminen. Sulautumista koskeva sääntely ehdotetaan säilytettäväksi sisällöl-
tään pääosin voimassa olevan lain kaltaisena. Sulautumismenettelyä kuitenkin 
yksinkertaistetaan ja nopeutetaan sallimalla sulautumiseen liittyvän velkojien-
suojamenettelyn aloittaminen jo sulautumissuunnitelman rekisteröintipäivästä. 
Sulautumissuunnitelman sisältöä tarkistetaan siten, että suunnitelmassa on mainit-
tava myös huoneistojen hallintaoikeuden ja vastikkeen maksuvelvollisuuden jat-
kumisesta tai alkamisesta sekä varojenjaosta ja tietyistä muista toimista sulautu-
mismenettelyn aikana. Uutuutena ehdotetaan säännöksiä niin kutsutusta kolmi-
kantasulautumisesta, jossa muu taho kuin vastaanottava yhtiö, yleensä tämän 
emoyhtiö, antaa sulautumisvastikkeen sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille. 
Ehdotus vastaa sulautumispäätökseen sovellettavan päätösvaatimusten osalta vä-
häisin poikkeuksin voimassa olevaa lakia. Sulautumismenettelyn osalta ehdotus 
vastaa ehdotusta uudeksi osakeyhtiölaiksi.  

Jakautuminen. Ehdotuksen mukaan myös asunto-osakeyhtiö voisi jakautua. Ja-
kautumispäätökseen vaadittaisiin kaikkien osakkeenomistajien suostumus, mikä 
vastaa sulautumiseen sekä kiinteistön ja rakennuksen luovuttamiseen sovelletta-
vaa voimassa olevassa laissa säädetty päätösvaatimusta. Muilta osin ehdotettu 
jakautumisen sääntely vastaa uutta osakeyhtiölakia siten täydennettynä, että ja-
kautumissuunnitelmassa pitäisi antaa huoneistojen hallintaoikeuden ja yhtiövas-
tikkeen maksuvelvollisuuden alkamisesta vastaavat tiedot kuin sulautumisen yh-
teydessä.  

Yhtiömuodon muuttaminen. Uuteen lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset 
osakeyhtiön muuttamisesta osuuskunnaksi. Muuttaminen toiseen yhteisömuotoon 
edellyttää osakkeenomistajien yksimielisyyttä ja velkojiensuojamenettelyä. Voi-
massa olevan lain mukaan on ollut mahdollista muuttaa osuuskunta asunto-
osakeyhtiöksi, mutta ei päinvastoin.  

Yritysmuodon muuttamisen verokohtelu määräytyy verolainsäädännön mukaan, 
ja verotus voi tosiasiassa rajoittaa yritysmuodon muutoksia. Ehdotus vastaa uuden 
osakeyhtiölain säännöksiä osakeyhtiön muuttamisesta osuuskunnaksi.  
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Erikseen tulisi selvittää kiinteistön hallinnanjakoa koskevan sopimuksen rekiste-
röintiin sovellettavan sääntelyn muuttamista siten, että rekisteröidä voitaisiin 
myös sellainen hallintaoikeus, joka ei miltään osin rajaudu maanpintaan. Tämä  

• mahdollistaisi omistusasuntojen rakentamisen pienkerrostalomuodossa si-
ten, että kiinteistön hallintaa varten ei tarvitsi perustaa asunto-osake-
yhtiötä, sekä 

• helpottaisi asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sijoittumista samaan rakennuk-
seen (esimerkiksi omistusasunnot liikerakennusten yläkerroksissa).   

Yhtiön purkaminen. Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteel-
la sovellettavat vanhan osakeyhtiölain säännökset yhtiön purkamisesta on uudis-
tettiin lailla 1094/2000. Esityksessä ei tämän vuoksi ehdoteta purkamista koskevi-
en säännösten laajamittaista uudistamista. Pääoman menettämisen osalta ehdote-
taan kuitenkin voimassa olevasta laista poiketen, että asunto-osakeyhtiön sovelle-
taan uutta osakeyhtiölakia vastaavia säännöksiä. Yhtiön olisi ensiksikin pidettävä 
yhtiökokous, jos yli puolet osakepääomasta on menetetty, mutta mistään pakotta-
vista toimenpidevaihtoehdoista ei ehdoteta säädettäväksi. Jos yhtiön koko osake-
pääoma on menetetty, yhtiön olisi välittömästi tehtävä tätä koskeva rekisteri-
ilmoitus. Pääomalainoja voitaisiin tässä vaiheessa käyttää yhtiön pääomatilanteen 
parantamiseen. Velvollisuuksien laiminlyöntiin perustuva vahingonkorvausvel-
vollisuus määräytyisi yleisten periaatteiden mukaan. 
 
2.2.11. Päätöksen pätemättömyys  
 

Periaatteet ennallaan. Päätöksen pätemättömyyttä koskevat säännökset vastaa-
vat pääperiaatteiltaan voimassa olevan lain säännöksiä yhtiökokouksen päätöksen 
moittimisesta. Ehdotuksiin sisältyy kuitenkin eräitä sisällöllisesti merkittäviä uu-
distuksia.  

Moiteajan pidennysmahdollisuudesta luovutaan. Voimassa olevan lain mukaan 
yhtiökokouksen päätöstä on yleensä moitittava kolmen kuukauden määräajassa. 
Jos osakkeenomistajalla on viivästymiseen hyväksyttävä syy, ja päätöksen päte-
väksi jääminen olisi osakkeenomistajalle ilmeisen kohtuutonta, tämä voi kuitenkin 
nostaa kanteen vielä vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Tällaisesta kanne-
mahdollisuudesta johtuvan epävarmuuden vähentämiseksi ja lain selkiyttämiseksi 
viimeksi mainittu säännös, jota on sovellettu vain hyvin harvoin, on jätetty pois 
ehdotuksesta.  

Selvennetään pätemättömyyden ja mitättömyyden välistä rajaa. Mitättömän ja 
muuten pätemättömän päätöksen välistä rajanvetoa ehdotetaan osittain tarkistetta-
vaksi. Voimassa olevan lain mukaan mitättömiä ovat muun muassa päätökset, 
jotka on tehty ilman lain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämää osakkeenomistajan 
suostumusta. Tällä on tarkoitettu lähinnä voimassa olevan lain 41 §:ssä nimen-
omaisesti mainittuja suostumustilanteita. Toisaalta on katsottu, että pelkästään 
asunto-osakeyhtiölain niin sanotun yleislausekkeen tai yhdenvertaisuusperiaatteen 
rikkominen ei välttämättä aiheuta mitättömyyttä (KKO 1990:24). Tätä ei kuiten-
kaan voida pitää hyväksyttävänä silloin, kun kysymyksessä on selvästi yhdenver-
taisuusperiaatetta loukkaava menettely. Selvästi illojaalit tilanteet, joissa osak-
keenomistajien yhteisiä varoja käytännössä tarkoituksellisesti siirretään yhdelle tai 
useammalle osakkeenomistajalle, on perusteltua rinnastaa edellä mainittuihin, jo 
voimassa olevan lain mukaan mitättömiin päätöksiin. Sen vuoksi lakia ehdotetaan 
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täydennettäväksi selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisen päätöksen mität-
tömyyttä koskevalla säännöksellä.  

Moiteoikeus ja hallituksen päätökset. Periaatteellisesti merkittävä uudistusehdo-
tus on se, että laissa säädettäisiin myös hallituksen päätöksen moittimisesta silloin, 
kun yhtiökokous hallitus päättää lähtökohtaisesti yhtiökokoukselle kuuluvasta 
asiasta. Yhtiökokouksen enemmistön päättäessä tällaisesta valtuutuksesta on vä-
hemmistönsuojan kannalta ongelmallista, jos hallituksen valtuutuksen nojalla te-
kemää päätöstä ei voida moittia. Oikeuskirjallisuudessa ja hovioikeuskäytännössä 
onkin esiintynyt kannanottoja, joiden mukaan osakkeenomistajalla on jo voimassa 
olevan oikeuden mukaan moiteoikeus tällaisessa tilanteessa, vaikkei asiasta ni-
menomaisesti säädetäkään voimassa olevassa laissa. Tällainen oikeus ei myös-
kään kansainvälisesti ole mitenkään epätavallinen.  

Moiteoikeuden on toisaalta katsottu aiheuttavan epävarmuutta ja lisäävän mah-
dollisuuksia oikeussuojakeinojen väärinkäyttöön. Ehdotuksessa on näistä syistä 
päädytty ratkaisuun, jonka mukaan moittia voidaan vain sellaisia hallituksen yh-
tiökokoukselle lähtökohtaisesti kuuluvassa asiassa tekemiä päätöksiä, joissa oike-
ussuojan tarve on erityisen korostunut. Tällaisiksi on katsottu päätökset, jotka 
aineellisen virheellisyyden vuoksi olisivat yhtiökokouksen päätöksinä mitättömiä. 
Viimeksi mainittuja vastaan voitaisiin siis reagoida samalla tavalla kuin yhtiöko-
kouksen mitättömiä päätöksiä vastaan. Yleistä hallituksen päätöksiä koskevaa 
moiteoikeutta ei sen sijaan olisi. 
 
3. Esityksen vaikutukset 
 
3.1. Taloudelliset vaikutukset4 
 

Kansantaloudelliset vaikutukset. Kunnossapitovastuun ja muutostyöoikeuden si-
sällön selventäminen ja hyvän rakennustavan noudattamisen korostaminen, yhtiön 
päätöksenteon helpottaminen sekä yhtiön johdolle asetettava kunnossapitotarpeen 
seurantavelvollisuus edistävät osaltaan asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöjen ja ra-
kennusten kunnossapitoa ja kehittämistä. Mahdollisuus yhtiön jakamiseen ja yh-
tiömuodon muutokseen sekä sulautumisen helpottaminen edistävät yhtiörakenteen 
muuttamista kustannussäästöjen saamiseksi ja osakkeenomistajien muiden yhteis-
ten intressien mukaisesti. Vahingonkorvaussäännöstön selventäminen ei muuta 
vahingonkorvausvastuuta koskevia periaatteita, mutta selvennykset helpottavat 
jossain määrin vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamista sekä kannustavat yh-
tiötä ja osakkeenomistajia huolehtimaan kunnossapidosta ja hyvän rakennustavan 
noudattamisesta rakennustöissä.  

Ehdotetut muutokset helpottavat yhtiöiden päätöksentekoa kiinteistön ja raken-
nuksen kunnossapidosta, kehittämisestä ja kulujen rajoittamisesta. Esimerkiksi 
hissin jälkiasennusta koskevan päätöksen tekeminen helpottuu jossain määrin, kun 
yhtiökokous voi tietyin edellytyksin päättää kustannusten jakamisesta vastikepe-
rusteesta poikkeavalla tavalla.  

                                                 
4 Uudistuksen lähtökohdat ja ehdotusten tavoitteet johtavat yhtiöiden toiminnan tehostumiseen ja 
siten vallalla olevan käsityksen mukaan myös taloudellisiin tehokkuusetuihin. Tehokkuusetujen 
määrällinen arvioiminen ei ole mahdollista, mutta niiden olemassa ilmenee mietintöä edeltäneestä 
arviomuistiosta saaduista lausunnoista. Tehokkuusetujen arviointia jatketaan mietinnöstä saatavien 
lausuntojen perusteella. 



 42

Vaikutukset osakkeenomistajien asemaan. Ehdotus parantaa jossain määrin 
osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia yhtiön päätöksenteossa ja mahdolli-
suuksia ennakoida vastikkeen maksuvelvollisuuden kehittymistä tulevaisuudessa. 
Ehdotus parantaa jossain määrin osakkeenomistajien oikeussuojaa (oikeus moittia 
tiettyjä hallituksen päätöksiä, oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista poikkeus-
tapauksissa).  

Osakkeiden vaihdantaa helpottavat jossain määrin selvennykset ja uudet vaati-
mukset, jotka koskevat lunastuslausekkeen sisältöä sekä osakkeen entisiä omista-
jia ja huoneistossa tehtyjä muutoksia koskevien tietojen säilyttämistä ja luovutta-
mista.  

Vaikutukset yhtiön hallintoon. Ehdotetut muutokset selventävät hallituksen jä-
senten, isännöitsijän ja isännöintiyrityksen asemaa ja jossain määrin helpottavat 
hallinnon järjestämistä pienimmissä yhtiöissä (osakkeenomistajien kirjalliset pää-
tökset ilman yhtiökokousta ja alle kolme jäsenisen hallituksen käyttö helpottuu). 
Osakkeenomistajien tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta 
yhtiöille aiheutuvien lisäkulujen määrä arvioidaan vähäiseksi (kirjallinen kokous-
kutsu ja kokousasiakirjojen esillä pitäminen).  
 
Välittömät kustannusvaikutukset 
 

Asunto-osakeyhtiölaista aiheutuu yhtiöille vain vähäisiä välittömiä taloudellisia 
rasitteita. Ehdotuksessa näitä on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan pyritty vä-
hentämään.  

Ehdotuksessa muun muassa vähennetään erilaisia tilintarkastajien lausuntoja, 
mikä jossain määrin vähentää niistä yhtiöille johtuvia kustannuksia.  

Rekisteriviranomaisille ei aiheudu uudistuksesta merkittäviä kertaluonteisia tie-
tojärjestelmien muutoskuluja, koska ehdotus vastaa yhtiön perustamisen, rahoi-
tuksen ja muiden rekisteröitävien tietojen osalta voimassa olevaa lakia ja ehdotus-
ta uudeksi osakeyhtiölaiksi. Tarvittavat muutokset toteutetaan siten pääosin osa-
keyhtiölain uudistuksen yhteydessä. Rekisteriviranomaisten koulutus- tms. tarve 
arvioidaan jatkovalmistelun yhteydessä. Koska patentti- ja rekisterihallitus on 
nettobudjetoitu virasto, sille aiheutuvat kustannukset on ainakin pääsääntöisesti 
katettava rekisterin perimillä maksuilla. 
 
3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
 

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia viranomaisten organisaatioon tai henkilöstöön.  
 
4. Asian valmistelu 
 
Arviomuistio 
 

Kesällä 2003 oikeusministeriössä laadittiin virkatyönä voimassa olevan lain 
muutostarpeesta arviomuistio, jonka mukaan kiireellisin muutostarve liittyisi kun-
nossapitoa, osakkeenomistajan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuk-
sia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan vastuuta koskeviin säännöksiin. Muilta osin 
AOYL:ia pidettiin pääosin toimivana. Lain voimassaoloaikana oli kuitenkin il-
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mennyt tarvetta selventää tai muuttaa yksittäisiä säännöksiä. AOYL:n uudistami-
sessa tuli ottaa huomioon myös vireillä oleva osakeyhtiölain uudistaminen.  

Syksyllä 2003 arviomuistiosta järjestettiin laaja lausuntokierros (50 lausunto-
pyyntöä, 43 lausuntoa). Kaikkien lausunnonantajien mielestä arviomuistiossa on 
kuvattu vähintään hyväksyttävällä tavalla nykytilaa sekä muutostarpeita. Kaikkein 
kiireellisimpänä pidettiin osakkeenomistajan muutostöitä, kunnossapitovastuun 
jakautumista ja vahingonkorvausvastuuta koskevan sääntelyn selventämistä. Tä-
män ja muistiossa tarkastellun muun sääntelyn selventämisen uskottiin helpotta-
van asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa sekä kannustavan yhtiöitä rakennuksen 
ja huoneistojen parempaan hoitamiseen sekä laadukkaampiin muutostöihin ja uu-
distuksiin. Sääntelyn selventämisen arvioitiin parantavan osakkeenomistajan ja 
yhtiön vastuun ennakoitavuutta ja vähentävän riitoja.  

Suurin osa lausunnonantajista kannatti AOYL:n kirjoittamista uudelleen tai ai-
nakin osakeyhtiölakiin tehtyjen viittausten vähentämistä sääntelyn selventämisek-
si ja helppolukuisuuden parantamiseksi. Yksikään lausunnonantaja ei suhtautunut 
kokonaisuudistukseen kielteisesti (arviomuistio ja yhteenveto lausunnoista: 
http://www.om.fi/20144.htm). 
 
Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä 
 

Arviomuistion saaman myönteisen lausuntopalautteen jälkeen oikeusministeriö 
asetti 18 päivänä toukokuuta 2004 asunto-osakeyhtiölakityöryhmän valmistele-
maan uutta osakeyhtiölainsäädäntöä. Lisäksi työryhmälle asetettiin laajaa asian-
tuntemusta edustanut seurantaryhmä, jolle esiteltiin työryhmän työtä sen edetessä 
ja jonka jäsenillä oli siten jo työryhmän työn aikana tilaisuus ottaa kantaa ehdo-
tuksiin. Työryhmän jatkettu toimikausi päättyi 28 päivänä helmikuuta 2006.   

Työryhmän toimeksiannon mukaan tavoitteena on uudistus, joka edistää asunto-
osakeyhtiömuotoista asumista siten, että asuminen voidaan järjestää osakkeen-
omistajien kannalta mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja riittävästi enna-
koitavalla tavalla. Toimeksiannossa korostetaan sitä, että AOYL:ssa määritetään 
selvästi yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä 
yhtiön ja osakkeenomistajan vastuun rajat. Lisäksi tavoitteena on asunto-
osakeyhtiöitä paremmin palveleva laki, joka on helposti ymmärrettävissä erityi-
sesti yhtiöiden osakkeenomistajien ja maallikkojohdon kannalta ja jonka sisällössä 
ja kirjoitusasussa otetaan huomioon vireillä oleva osakeyhtiölain kokonais-
uudistus ja muu yhtiölainsäädännön kehitys.  

Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli selvittää asunto-osakeyhtiölain uudistus-
tarpeet, jotka liittyvät erityisesti kunnossapitoa, osakkeenomistajan muutostöitä 
sekä osakkeenomistajan ja yhtiön vastuuta koskeviin säännöksiin. Näitä on tar-
peen selventää asunto-osakeyhtiön kiinteistön kunnossapidon ja yhtiön päätöksen-
teon varmistamiseksi, uudistusten ja muutostöiden laadun parantamiseksi sekä 
osakkeenomistajien asumiskulujen hallitsemiseksi ja osakkeenomistajien itsemää-
räämisoikeuden turvaamiseksi. Samassa yhteydessä työryhmän tuli käsitellä näi-
hin läheisesti liittyviä vastikesäännöksiä.  

Lisäksi työryhmän tuli selvittää uudistustarve, joka liittyy käytännössä ongel-
mallisina pidettyihin AOYL:n yksityiskohtaisiin säännöksiin, jotka koskevat esi-
merkiksi lain soveltamisalaa, asunto-osakeyhtiön tarkoitusta ja toimialaa, osak-
keenomistajan maksuvelvollisuutta, yhtiön perusparannuksia, yhtiökokousta, yh-
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tiön hallintoa ja riitojen ratkaisemista sekä yhtiön osakkeita ja osakkeenomistaja-
tietojen julkisuutta. Työryhmän tuli myös arvioida, missä määrin on tarpeen vä-
hentää viittauksia osakeyhtiölakiin sekä hyödyntää valmisteltavana olevan uuden 
osakeyhtiölain sääntely- ja kirjoitustapaa. Työryhmän ehdotus tuli laatia hallituk-
sen esityksen muotoon. Valmistelun pohjana oli oikeusministeriössä laadittu ar-
viomuistio ja siitä saatu palaute.  

Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä antoi mietintönsä _ päivänä toukokuuta 2006.  
Mietinnöstä pyydettiin lausunnot __ taholta, jotka edustivat lähinnä asunto-
osakeyhtiöitä sekä niiden osakkeenomistajia, isännöitsijöitä ja muita yhtiöiden 
hallinnossa toimivia, viranomaisia, tiedeyhteisöjä, työmarkkinatahoja, teollisuutta, 
pankkeja, vakuutusyhtiöitä, yrittäjiä, osakesäästäjiä sekä asianajajia. Näistä lau-
sunnon antoivat __ viranomaista ja yhteisöä, minkä lisäksi saatiin ___  muuta lau-
suntoja. Lausunnonantajat ______. Lausunnoista on laadittu yhteenveto (___:__). 
 
5. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja 
 
5.1. Riippuvuus muista esityksistä 
 

Ehdotus perustuu huomattavalta ehdotukseen uudeksi osakeyhtiölaiksi 
(HE 109/2005 vp), joka on Eduskunnan käsiteltävänä. Tämän ehdotuksen jatko-
valmistelussa on otettava soveltuvin osin huomioon se, minkä sisältöisenä edus-
kunta hyväksyy uuden osakeyhtiölain.  

Esityksen tilintarkastusta koskevat ehdotukset, erityisesti lain 9 luku, mutta 
myös yleisemmin pääoman yhtiöön tulemista koskevat säännökset ovat yhteydes-
sä tilintarkastuslain kehitykseen. Sama koskee varojen jakamista. Voimassa ole-
van lain mukaan tilintarkastajan on lausuttava voitonjakoehdotuksesta, mutta tästä 
lausunnosta luopumista on esitetty. Kauppa- ja teollisuusministeriön tarkoituksena 
on antaa hallituksen esitys tilintarkastuslain muuttamisesta lähiaikoina. Esitys voi 
vaikuttaa asunto-osakeyhtiölaissa tilintarkastuslakiin tehtyihin viittauksiin. Jos 
esityksessä ehdotetaan joko tilintarkastuspakosta luopumista tai hyväksytyn tilin-
tarkastajan käyttövelvollisuuden laajentamista, on asunto-osakeyhtiölain aineelli-
seen sisältöön tehtävä vastaavat muutokset.  
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 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 I OSA. Yleiset periaatteet, osakkeet ja yhtiövastike 

 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset 
 periaatteet 

Luvussa ehdotetaan säädettäväksi asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeisistä pe-
riaatteista. Luvussa ehdotetaan säädettäväksi myös lain kansainvälisyksityis-
oikeudellisesta soveltamisesta. 

Tässä luvussa, samoin kuin asunto-osakeyhtiölaissa yleisemminkin, säännellään 
osakkeenomistajien, velkojien ja yhtiön johdon asemaa ja keskinäisiä suhteita. 
Asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeisillä periaatteilla tarkoitetaan tässä yhtiöoi-
keudellisesti merkittävien oikeussuhteiden kannalta tärkeimpiä periaatteita. Muita 
yhteiskunnan kannalta tärkeitä asunto-osakeyhtiöiden toiminnan reunaehtoja sisäl-
tyy erityislainsäädäntöön, kuten rakentamis-, maankäyttö-, vero-, työ-, terveys-, 
vero- ja ympäristölainsäädäntöön.  

Toiminnan keskeisten periaatteiden kirjaaminen lakiin ja säännösten kokoami-
nen lain ensimmäiseen lukuun korostaa näiden periaatteiden merkitystä asunto-
osakeyhtiöoikeudessa ja helpottaa myös lain kokonaisuuden ymmärtämistä. Li-
säksi se saattaa auttaa yksittäisen lainkohdan sisällön ja merkityksen arvioinnissa, 
koska lain yksityiskohtaiset säännökset ovat pääosin tässä luvussa kuvattujen pe-
riaatteiden soveltamista yksittäisessä tilanteessa. 

Toiminnan keskeisten periaatteiden lain tulkintaa ohjaavan vaikutuksen voidaan 
katsoa olevan sitä voimakkaampi, mitä heikommin lain yksityiskohtaiset säännök-
set normittavat tiettyä oikeusongelmaa. Siten periaatteiden tulkintaa ohjaava vai-
kutus on suuri yhtiön toiminnan tai toimintaympäristön muuttuessa niin, etteivät 
yksityiskohtaiset säännökset enää yksiselitteisesti ohjaa yhtiön osakkeenomistaji-
en tai johdon toimenpiteitä. Lähtökohtana kuitenkin on, että lain yksityiskohtaiset 
määräykset tulevat sovellettaviksi ensisijaisesti. Toisaalta muodollisesti lain vaa-
timukset täyttävä päätös voi olla yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja siten 
pätemätön. 

Keskeisiä periaatteita on arvioitava kokonaisuutena suhteessa toisiinsa ja suh-
teessa lain yksityiskohtaiseen sääntelyyn. Yleisperiaatetta, kuten osakkeiden va-
paata luovutettavuutta voidaan rajoittaa tämän lain sallimalla tavalla. Lisäksi 
osakkeenomistajien sopimusvapaus vaikuttaa yksittäisen tilanteen arviointiin. 

Toiminnan keskeisiä periaatteita koskevilla säännöksillä on myös välittömiä oi-
keusvaikutuksia. Esimerkiksi ehdotetut 2 ja 6 §:n säännökset yhtiön tarkoituksesta 
ja toiminnasta voivat vaikuttaa yhtiön tekemien oikeustoimien pätevyyden ja yh-
tiön johdon toiminnan vahingonkorvausoikeudelliseen arviointiin. Luvun 10 §:ssä 
säädetyllä yhdenvertaisuusperiaatteella on suuri merkitys asunto-osakeyhtiö-
oikeuden vähemmistönsuojajärjestelmässä. On selvää, että päätöksen tai muun 
toimenpiteen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisuuteen voidaan vedota tuomiois-
tuimissa. Edellä mainittu koskee myös ehdotetun 11 §:n säännöstä johdon toimin-
tavelvollisuuksista. 
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Ehdotetut säännökset vastaavat pääosin voimassa olevan oikeuden sisältöä. 
1 §. Soveltamisala. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi lain soveltamisalasta. 

Pykälän 1 momentin mukaan lakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain mukaan re-
kisteröityihin asunto-osakeyhtiöihin, jollei toisin säädetä. Muissa laeissa, kuten 
aravalainsäädännössä, asunto-osakeyhtiölain soveltamista voidaan rajoittaa. Kos-
ka muualla lainsäädännössä asunto-osakeyhtiölain säännösten soveltamista voi-
daan rajoittaa periaatteessa millä tahansa tavalla, ei laissa jäljempänä viitata tähän 
mahdollisuuteen. Sitä vastoin lakitekstissä on mainitaan yleensä, kun muualla 
tässä laissa on kulloinkin esillä olevasta säännöksestä poikkeavia säännöksiä. 

Momentin 1 virkkeessä säädetään myös asunto-osakeyhtiölain kansainvälis-
yksityisoikeudellisesta soveltamisesta. Asunto-osakeyhtiö on tämän lain so-
veltamisen näkökulmasta suomalainen silloin, kun se on rekisteröity Suomen lain 
mukaisesti. Säännöksessä on valittu keskeiseksi kansainvälisyksityisoikeu-
delliseksi liittymäksi rekisteröinti. Lainvalinnan osalta ei anneta merkitystä sellai-
sille seikoille kuin missä yhtiön johto toimii tai missä pääosa yhtiön toiminnasta 
tapahtuu. Lainvalintasääntö on sama kuin uuden osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:ssä. 

Tämän lain perusteella on periaatteessa mahdollista rekisteröidä Suomessa myös 
sellainen asunto-osakeyhtiö, jonka hallinnassa oleva kiinteistö ja rakennus ovat 
toisessa valtiossa. Jos yhtiön kiinteistö ja rakennus ovat Suomen ulkopuolella, 
yhtiön perustajien, johdon ja osakkeenomistajien on kuitenkin syytä ottaa huomi-
oon, että käytännössä voi olla vaikea toteuttaa asunto-osakeyhtiölakiin perustuvia 
oikeuksia kiinteistön ja rakennuksen sijaintivaltion tuomioistuimessa tai täytän-
töönpanoviranomaisessa. Asunto-osakeyhtiölakiin perustuvan yhtiön oikeuden 
täytäntöönpano voi olla ongelmallista toisessa valtiossa esimerkiksi silloin, kun 
osakkeiden uusi omistaja kieltäytyy maksamasta vastikerästiä tai osakkeenomista-
ja kieltäytyy luovuttamasta huoneistoa yhtiön hallintaan, vaikka siihen olisi asun-
to-osakeyhtiölain mukainen peruste. 

Pykälän 2 momentista ilmenee, että lain soveltamisesta voimassa olevan lain 
2 §:ssä tarkoitettuihin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin säädetään ehdotuksen 
28 luvussa. 

2 §. Asunto-osakeyhtiö. Pykälässä säädetään asunto-osakeyhtiön määritelmästä, 
joka liittyy 1 §:ssä säänneltyyn lain soveltamisalaan. Pykälän 1 momentista ilme-
nee voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla, että yhtiön rakennuksissa olevien 
huoneistojen lattia-alasta yli puolet on oltava osakeomistuksen perusteella osak-
keenomistajien hallinnassa olevia asuinhuoneistoja.  

Momentti poikkeaa voimassa olevan lain 1 §:n 1 kohdasta siten, että ehdotuksen 
mukaan sallittaisiin myös yhden huoneiston asunto-osakeyhtiö. Voimassa olevan 
lain vaatimus useammasta huoneistosta on johtanut siihen, että asunto-osake-
yhtiömuotoisissa omakotitaloissa toinen huoneisto on tosiasiassa autotalli tai va-
rasto tai siihen, että toista yhtiöjärjestyksen mukaista huoneistoa ei lainkaan ra-
kenneta. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiön jokaisen osakkeen on yksin tai yhdessä tois-
ten osakkeiden kanssa tuotettava oikeus hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huo-
neistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä.  

Momentti poikkeaa voimassa olevan lain 1 §:n 2 kohdasta siten, että ehdotuksen 
mukaan yhtiön ei tarvitse omistaa rakennusta vaan hallintaoikeudella voi olla muu 
peruste. Voimassa olevan lain mukaan yhtiö voi vuokrata maapohjan, mutta sen 
on aina omistettava rakennus. Käytännössä rakennuksen omistaminen ei välttä-
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mättä turvaa yhtiön osakkeenomistajien hallintaoikeuden pysyvyyttä, kun raken-
nuksen maanvuokrasopimus päättyy. Käytännössä on pidetty tarpeellisena sallia 
asunto-osakeyhtiön ja esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiön sijoittuminen samaan 
rakennukseen esimerkiksi siten, että yhtiöt omistavat rakennuksen yhdessä ja ra-
kennuksen tilojen hallinta jaetaan maakaaren mukaisella hallinnanjakosopimuk-
sella.  

Mietinnön yleisperusteluissa ehdotetaan selvitettäväksi maakaaren selventämistä 
siten, että hallinnanjakosopimus voitaisiin rekisteröidä myös siinä tapauksessa, 
että kaikki siinä tarkoitetut tilat eivät rajoitu maanpintaan.   

Pykälän 3 momentissa säädetään tämän lain soveltamisesta ennen 1 päivää maa-
liskuuta 1926 rekisteröityihin yhtiöihin, joiden tarkoitus ja tunnusmerkit vastaavat 
soveltuvin osin tämän pykälän 1 ja 2 momentin vaatimuksia. Momentti vastaa 
sisällöltään voimassa olevan lain 2 §:n 2 momenttia sillä poikkeuksella, että ehdo-
tettua lakia sovellettaisiin myös sellaiseen vanhaan osakeyhtiöön, jossa on vain 
yksi osakkeenomistajahallinnassa oleva huoneisto tai joka hallitsee rakennustaan 
muuten kuin omistusoikeuden perusteella.     

3 §. Huoneisto ja muut osakkeenomistajahallinnassa olevat tilat. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin voimassa olevan lain 7 §:ää vastaavalla tavalla siitä, 
että tätä lakia sovellettaessa huoneistoon rinnastetaan sellainen muu rakennuksen 
tai kiinteistön osa, jonka hallintaan osakkeet tuottavat oikeuden. 

Pykälän 2 momentin mukaan osakkeet tuottavat hallintaoikeuden myös sellai-
seen parvekkeeseen, jolle on kulkuyhteys vain siitä huoneistosta, johon osakkeet 
tuottavat hallintaoikeuden, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Olettamasään-
tö koskee vain sellaista parveketta, jolle on käynti vain tietystä tai tietyistä huo-
neistoista (esimerkiksi kahden huoneiston yhteinen parveke). 

Rakennuksen ulkovaipan kunnossapitovastuusta tällaisen tilan kohdalla ehdote-
taan selvyyden vuoksi nimenomaista säännöstä 4 luvun 3 §:n 5 momenttiin. Par-
vekkeen kunnossapitoa käsitellään yksityiskohtaisesti 4 luvun perusteluissa.  

Osakkeenomistajan muutostyöoikeus on parvekkeen osalta käytännössä suppe-
ampi kuin huoneiston sisätilojen osalta, koska parvekkeen muutostyö voi useam-
min vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuuseen tai siitä voi aiheutua esteettinen 
haitta yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle (rakennuksen tai kiinteistön ulko-
asun muutos, näkyvyyden kaventuminen) tai joissakin tapauksissa muutos voisi 
vähentää toiseen huoneistoon tulevan valon määrää.   

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa olettamasäännöstä, joka vastaa yhtiö-
käytäntöä. Vaikka yhtiöjärjestyskäytäntö vaihteleekin sen suhteen, mainitaanko 
parvekkeet yhtiöjärjestyksessä, käytännössä kaikissa yhtiöissä lähtökohtana on, 
että parveke rinnastetaan olennaisilta osin osakkeenomistajahallinnassa olevaan 
huoneistoon. Osakkeenomistaja voi siten käyttää ja kalustaa parveketta huoneis-
ton käyttöä ja osakkeenomistajan muutostyötä koskevien säännösten mukaisesti. 
Selvää on myös, että huoneistokohtaista parveketta ei voida poistaa yhtiökokouk-
sen enemmistöpäätöksellä esimerkiksi yhtiön vastuulla olevan kunnossapitotar-
peen ilmettyä. 

Ehdotuksen valmistelun yhteydessä työryhmä on harkinnut hallintaolettaman 
soveltamista myös sellaiseen huoneiston edustalla olevaan piha-alueeseen, johon 
on yhtiön rakennuksesta käsin pääsy vain tietystä tai tietyistä huoneistoista ja joka 
on aidattu tai muuten merkitty. Tällaisten aluejärjestelyiden pysyvyys, alueen 
määrityksen selkeys ja yhtiön perusteltu tarve voida muuttaa piha-alueen hallintaa 
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vaihtelevat tapauskohtaisesti niin merkittäväksi, että ei ole tarkoituksenmukaista 
säätää piha-alueen osalta olettamasääntöä osakkeenomistajan hallintaoikeudesta. 
Osakkeenomistajan pysyvään hallintaan tarkoitetusta piha-alueesta on siten edel-
leen määrättävä yhtiöjärjestyksessä, jos halutaan, että tällainen alue rinnastetaan 
osakkeenomistajahallinnassa olevaan huoneistoon tätä lakia sovellettaessa. 

Yhtiöjärjestyksessä jakamattomien piha-alueidenkin osalta yhtiökokouksen pää-
töksenteossa on otettava huomioon yhdenvertaisuusperiaate. Tämän vuoksi esi-
merkiksi yhtiössä, jossa ylempien kerrosten huoneistoissa on parveke ja alimman 
kerroksen huoneistoista on käynti rajatulle piha-alueelle, yhtiökokouksen päätök-
seen mainitun piha-alueen muuttamisesta yhteiseksi tilaksi vaaditaan yleensä ky-
seistä huoneistoa hallitsevan osakkeenomistajan suostumus 6 luvun 30 §:n mu-
kaan. 

Yhtiön osakkeenomistajien oikeudesta käyttää yhtiön tiloja voidaan sopia myös 
muulla tavalla, yhtiö voi esimerkiksi vuokrata tiloja myös osakkeenomistajilleen. 

Periaatteessa yhtiön tilojen käyttöoikeutta voidaan jakaa myös yhtiökokouksen 
päätöksellä, mutta tällaisen päätöksen sitovuus suhteessa osakkeiden uuteen omis-
tajaan voi olla kyseenalainen varsinkin, jos käyttöoikeuksia on annettu yhdenver-
taisuusperiaatteesta poiketen ja yhtiö ei saa käypää korvausta käyttöoikeuden luo-
vutuksesta. Yleensä uusi yhtiökokous voi myös muuttaa tällaista päätöstä, joten 
näin toteutetun käyttöoikeuden pysyvyydestä ei ole varmuutta tästäkään syystä. 

4 §. Huoneiston luovuttaminen toisen käyttöön. Pykälä vastaa voimassa olevan 
lain 80 §:ää. 

5 §. Yhtiön toiminta. Pykälän 1 momentissa säädetään toiminnasta, jota asunto-
osakeyhtiön oletetaan aina harjoittavan 2 §:stä ilmenevän tarkoituksensa toteutta-
miseksi. Asunto-osakeyhtiön pääasiallisena tarkoituksena on yhtiön kiinteistön ja 
rakennusten hallitseminen osakkaiden asumistarpeiden tyydyttämiseksi siten kuin 
tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään. Tällaista toimintaa on 
muun muassa kiinteistön ja rakennusten ylläpito, kunnossapito mukaan lukien, 
yhtiötä velvoittavien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä rakennusten ja 
kiinteistön kehittäminen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, mutta ehdo-
tus vastaa nykyistä oikeustilaa (HE 216/1990, s. 13). Nimenomaista säännöstä 
ehdotetaan selvyyden vuoksi. 

Voimassa olevaa oikeutta vastaavalla tavalla yhtiö voi momentin yleissäännök-
sen perusteella myös vuokrata omistamassaan rakennuksessa olevia liikehuoneis-
toja yhtiön ulkopuolisillekin, omistaa autotalleja ja olla osakkeenomistajana kiin-
teistöpalveluyhtiössä, jos tällainen toiminta liittyy kiinteistönpitoon. Asunto-
osakeyhtiö voi myös sijoittaa rahavarojaan taloudellisesti tarkoituksenmukaisella 
tavalla pankkitilin lisäksi esimerkiksi osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Toisaal-
ta asunto-osakeyhtiö ei lähtökohtaisesti voisi olla pääosakkeenomistajana sellai-
sessa kiinteistöpalveluyhtiössä, joka tarjoaa kiinteistöpalveluita merkittävässä 
määrin myös muille kuin osakkaille. (HE 216/1990, s. 13, II LaVM 18/1990, s. 5, 
ja Arjasmaa - Kuhanen, s. 30). Yhtiön omistama kiinteistöpalveluyhtiö voi tarjota 
yhtiölle isännöintipalveluita mutta ei tilintarkastuspalvelua, koska tällainen tilin-
tarkastaja ei olisi tilintarkastuslaissa tarkoitetuilla tavalla riippumaton suhteessa 
tarkastuksen kohteena olevan asunto-osakeyhtiön johtoon.  

Asunto-osakeyhtiön mahdollisuuksia harjoittaa riskipitoista toimintaa rajoittavat 
myös yhtiövastiketta ja uudistuksia, lisärakentaminen mukaan lukien, koskevat 3 



 49

ja 6 luvun säännökset. Uusien huoneistojen rakentamiseen vastikerahoituksella 
vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus riippumatta siitä, jäävätkö huoneistot 
yhtiölle esimerkiksi vuokrauskäyttöön tai onko tarkoitus luovuttaa myöhemmin 
edelleen osakehuoneistoiksi.  

Käytännössä asunto-osakeyhtiö saa vuokraustoiminnassa käytettävät tilat yleen-
sä jo yhtiön perustamisvaiheessa. Sen jälkeen yhtiö voi saada vuokrattavia lisäti-
loja yleensä vain yhtiöjärjestykseen perustuvan lunastusoikeuden nojalla tai osta-
malla omia osakkeitaan. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että edellä mainittua vuokraustoimintaa lukuun ot-
tamatta asunto-osakeyhtiö ei saa ilman kaikkien osakkaiden suostumusta harjoit-
taa toimintaa, johon liittyy vastaava riski kuin elinkeinotoimintaan. 

Voimassa olevaa oikeutta vastaavalla tavalla yhtiön toimintaan kuuluu tämän 
momentin yleissäännöksen, yhtiövastikkeella katettavia menoja koskevan 3 luvun 
2 §:n 1 momentin 4 kohdan ja yhtiövastikkeella rahoitettavaan uudistukseen vaa-
dittavaa yhtiökokouksen päätöstä koskevan 6 luvun 32 §:n 2 kohdan perusteella 
tiettyjen huoneistoissa käytettävien välttämättömien peruspalveluiden kustannus-
ten kattaminen yhtiövastikkeella. Tällaisia kulueriä voivat olla lähinnä huoneisto-
jen lämmityskulut, käyttövesi, jätehuolto ja tietyt perinteiset tietoliikennepalvelut 
(TV- ja puhelinverkkoon liittyvät perusoperaattoripalvelut). Vastikerahoitteisten 
asumispalveluiden hankintaa käsitellään yksityiskohtaisesti mainittujen 3 ja 6 lu-
vun säännösten perusteluissa. 

Voimassa olevaa oikeutta vastaavalla tavalla asunto-osakeyhtiö ei lähtökohtai-
sesti voisi hankkia kaikilta osakkeenomistajilta perittävällä vastikkeella rahoitet-
tavia maksullisia televisio-ohjelmia tai vastaavia, kulloistenkin osakkeenomistaji-
en tai asukkaiden henkilökohtaisten asumistarpeiden tyydyttämiseksi tarpeellisia 
palveluita tämän momentin yleissäännöksen perusteella. Ilman erityistä yhtiöjär-
jestysmääräystäkin yhtiövastiketta voidaan kuitenkin voimassa olevaa oikeutta 
vastaavasti periä siihen suostuvilta osakkeenomistajilta ohjelmamaksujen suorit-
tamiseksi (esim. II LaVM 18/1990, s. 4). 

Ehdotuksen 6 luvun 33 §:ssä on otettu huomioon tilanne, jossa yhtiökokous 
päättää sellaisen asumispalvelun vastikerahoitteisesta yhteishankinnasta, josta 
osakkeenomistajat ovat aiemmin itse vastanneet. Käytännössä tällainen tilanne voi 
syntyä esimerkiksi silloin, kun yhtiön hoidettavaksi siirretään välttämätön asu-
mispalvelu, kuten huoneistojen lämmitys.  

Lakiin ei ehdoteta yksityiskohtaisia säännöksiä siitä, miten yhtiössä voidaan 
päättää tässä momentissa tarkoitetusta asumispalvelusta luopumisesta tai sen vaih-
tamisesta (esimerkiksi vaihdetaan kaupunkikaasu sähköön tai lopetetaan lankapu-
helinta varten tarvittavan sisäverkon ylläpito). Lähtökohtana on edelleen, että yh-
tiökokous voi enemmistöpäätöksellä päättää siitä, miten huoneistoissa tarvittavat, 
yhtiövastikkeella aiemmin rahoitetut palvelut kulloinkin hankitaan tai että yhtiö 
luopuu palvelun rahoittamisesta. Enemmistön päätösvaltaa rajoittava tietenkin 
yhdenvertaisuusperiaate ja mahdolliset yhtiöjärjestysmääräykset sekä rakennusta 
ja huoneistoja koskevat säännökset ja viranomaismääräykset.    

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös muusta 
yhtiön toiminnasta. Yhtiöjärjestyksessä toiminta voidaan määrätä 1 momentin 
pääsääntöä laajemmaksi, jos yhtiölle tulevat tehtävät liittyvät kiinteistön tai ra-
kennuksen käyttöön. Yhtiöjärjestysmääräyksellä voidaan laajentaa yhtiön toimin-
taa esimerkiksi siten, että asunto-osakeyhtiömuotoisessa palvelutalon tehtäviin 
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kuuluu terveydenhoito-, turva- ja ruokailupalveluiden tarjoaminen osakkeenomis-
tajille. Vastaavasti yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä esimerkiksi vastikerahoit-
teisista tietoliikennepalveluista ja osakkeenomistajakohtaisten piha-alueiden kun-
nossapitopalveluista.  

Voimassa olevassa laissa ei ole momenttia vastaavaa nimenomaista säännöstä, 
mutta ehdotus vastaa pääosin nykyistä oikeustilaa (HE 216/1990, s. 13). 

Pykälän 3 momentista ilmenee, että yhtiön perustamisvaiheen rakennustöistä yh-
tiö huolehtii siten kuin perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä määrätään 
tai muuten sovitaan. Käytännössä asuntokauppalaissa ja siinä tarkoitetuissa ra-
kennuttajan, yhtiön ja osakkeenomistajien välisissä sopimuksissa määritetään 
yleensä pääosin yhtiön ja osakkeidenostajien oikeudet ja velvollisuudet rakennus-
vaiheessa.  

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, jota ehdote-
taan selvyyden vuoksi. 

Pykälän 4 momentissa viitataan selvyyden vuoksi 6 luvun 38 §:n erityissäännök-
seen yhtiön toimintavelvollisuudesta silloin, kun rakennus tai huoneisto tuhoutuu.       

6 §. Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan rajoitettu vastuu. Pykälän 1 mo-
mentissa ehdotetaan säädettäväksi asunto-osakeyhtiön oikeushenkilöllisyydestä. 
Asunto-osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys sisältää sekä oikeuskelpoisuuden, jolla 
tarkoitetaan sitä, että yhtiöllä voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia, että oikeustoi-
mikelpoisuuden, jolla tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön kykyä itse määrätä oikeuk-
sistaan ja velvollisuuksistaan. 

Asunto-osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö ja sen va-
rallisuus on erillään osakkeenomistajien varallisuudesta. Osakkeenomistajien vel-
koja ei voida periä asunto-osakeyhtiöltä, eikä asunto-osakeyhtiön velkoja osak-
keenomistajilta. Erillinen oikeushenkilöllisyys heijastuu myös asunto-osakeyhtiön 
päätöksentekoa ja toimielimiä koskevissa säännöksissä. 

Asunto-osakeyhtiö osakkeenomistajista erillisenä oikeushenkilönä syntyy rekis-
teröinnillä. Ennen rekisteröintiä yhtiön lukuun tehdyistä toimista syntyvät oikeu-
det ja velvollisuudet kuuluvat tällaisista toimista päättäneille tai toimiin osallistu-
neille ja ne voivat siirtyä yhtiölle yhtiön rekisteröinnillä. Rekisteröinnistä, sen 
oikeusvaikutuksista ja ennen yhtiön rekisteröintiä tehdyistä toimista säädetään 
17 luvun 7—11 §:ssä. 

Momentti vastaa voimassa olevaa oikeutta ja uuden osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:n 
1 momenttia. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa viitataan selvyyden vuoksi 3 luvun säännöksiin 
osakkeenomistajan velvollisuudesta maksaa yhtiövastiketta ja muita yhtiöjärjes-
tyksessä mahdollisesti määrättyjä maksuja sekä 4 luvun säännöksiin osakkeen-
omistajan kunnossapitovastuusta, joka koskee hänen hallinnassaan osakkeenomis-
tuksen perusteella olevaa huoneistoa tai muuta tilaa.  

Pykälän 4 momentin mukaan asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat eivät ole 
henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Osakkeenomistajan taloudelli-
nen riski rajoittuu hänen osakkeidensa tuottaman huoneiston tai muun tilan hallin-
taoikeuden ja sijoitetun pääomapanoksen menettämiseen, jollei osakkeenomistaja 
ole yhtiösuhteen ulkopuolella mennyt sitoumukseen yhtiön velvoitteesta. 

Momentti vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 4 §:n 2 momenttia ja uuden 
osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:n 2 momenttia. 

7 §. Pääoma ja sen pysyvyys. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
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että yhtiöllä pitää olla osakepääoma. Säännöksessä ei voimassa olevan lain 4 §:n 1 
momentin tapaan todeta, että osakepääoma jakautuu osakkeisiin, koska ehdotuk-
sessa on lähtökohtaisesti luovuttu osakkeiden nimellisarvoon perustuvasta pää-
omajärjestelmästä. Tästä syystä on riittävää, että 11 §:ssä todetaan kaikkien osak-
keiden tuottavan yhtiössä lähtökohtaisesti yhtäläiset oikeudet. 

Pykälässä asetetaan osakepääoman vähimmäismääräksi 8 000 euroa, mikä vas-
taa voimassa olevan lain 4 §:n säännöstä ja uuden osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n 
1 momentin säännöstä yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomasta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään asunto-osakeyhtiön sidotun pääoman suojan 
kannalta keskeisestä periaatteesta, eli siitä, että yhtiön varoja voidaan jakaa osak-
keenomistajille vain tässä laissa säädetyllä tavalla. Tarkemmat säännökset varojen 
jakamisesta ja velkojiensuojasta ovat 11, 22 ja 23 luvussa. Periaate vastaa voimas-
sa olevaa oikeutta. Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 mo-
menttia. 

8 §. Osakkeen luovutettavuus. Osakkeen vapaa luovutettavuus tekee mahdolli-
seksi irrottautumisen yhtiöstä sekä omistuksen muuttamisen rahaksi tilanteessa, 
jossa sijoitusta ei voida 8 §:n rajoitusten takia palauttaa yhtiöstä. Oikeuden hank-
kia osakkeita on katsottu sisältyvän vapaan luovutettavuuden periaatteeseen. 

Oikeutta luovuttaa ja hankkia osakkeita voidaan rajoittaa yhtiöjärjestyksen mää-
räyksellä. Yhtiöjärjestykseen ei kuitenkaan voida ottaa muuta varsinaista luovu-
tus- ja hankintarajoitusta kuin lain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu lunastuslauseke. 
Osaketta koskevien luovutusrajoitusten ottaminen yhtiöjärjestykseen edellyttää 
6 luvun 28 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan osakkeenomistajan suostumusta. 
Nämä periaatteet vastaavat voimassa olevan lain 10 §:ää ja 41 §:n 3 kohtaa. Pykä-
lä poikkeaa uuden osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:stä siten, että asunto-osakeyhtiössä 
ei edelleenkään sallittaisi osakkeiden vaihdannan rajoittamista suostumuslausek-
keella.   

9 §. Enemmistöperiaate. Pykälässä todettaisiin asunto-osakeyhtiöissä yleensä 
noudatettava enemmistöperiaate, jonka mukaan osakkeenomistajat päättävät yhti-
ön asioista äänten enemmistöllä, jollei laista tai yhtiöjärjestyksestä johdu muuta. 
Säännös on lähinnä informatiivinen, ja päätöksenteon tarkempi sääntely sisältyy 
6 lukuun. Pykälästä ilmenevä periaate ilmenee voimassa olevan lain 38 §:n 
1 momentista. Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 1 luvun 6 §:ää. 

10 §. Yhdenvertaisuus. Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus on yksi asunto-
osakeyhtiöoikeuden keskeisistä periaatteista ja sen päällimmäisenä tarkoituksena 
on suojata vähemmistöosakkeenomistajia. Periaatteen noudattaminen ei estä 
enemmistövallan käyttämistä, mutta estää enemmistöosakkeenomistajien suosimi-
sen vähemmistön kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaate soveltuu tyypillisesti 
muttei yksinomaan yhtiön tilojen käyttöoikeuksien jakamista, yhtiön uudistustoi-
menpiteiden vastikerahoitusta ja yhtiön varojen jakamista koskeviin tilanteisiin. 
Periaatteen merkitystä asunto-osakeyhtiöoikeuden vähemmistönsuojajärjestelmäs-
sä korostaa sekä asunto-osakeyhtiöiden monimuotoisuus että yhteiskunnan moni-
mutkaistuminen, joiden vuoksi yhtiöiden toimintaa ei voida kattavasti normittaa 
yksityiskohtaisilla säännöksillä. 

Ehdotetun pykälän ensimmäisessä virkkeessä on voimassa olevan lain 9 §:n 
säännös, jonka mukaan osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä toisin. Osakkeenomistajalla on siten oikeus lähtökohtaisesti luot-
taa siihen, että hänen osakkeensa tuottavat samat oikeudet kuin muutkin osakkeet. 
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Toisaalta säännös merkitsee myös sitä, että osakkeenomistajat voivat luottaa yh-
tiöjärjestysmääräyksestä johtuvien erilaisten osakeoikeuksien pysyvyyteen. Osa-
keoikeuksia voidaan kuitenkin lain sallimin keinoin muuttaa, jolloin yhdenvertai-
suusperiaatteen kannalta on keskeistä kiinnittää huomiota osakeomistuksen arvon 
säilymiseen. 

Pykälän toisessa virkkeessä on yhdistetty voimassa olevan lain 46 ja 60 §:n 
yleislausekkeet kielletyistä päätöksistä ja toimista vähäisin sanonnallisin muutok-
sin. Säännöksessä kielletään epäoikeutetun edun antaminen osakkeenomistajalle 
tai muulle yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Säännös koskee 
yhtiökokouksen ja yhtiön johdon päätöksiä sekä yhtiön johdon tekemiä muitakin 
toimenpiteitä, kuten tiettyä osakkeenomistajaa suosivia sopimuksia. Säännöksellä 
kielletään kaikenlaisen epäoikeutetun taloudellisen edun antaminen esimerkiksi 
enemmistöosakkaalle vähemmistöosakkeenomistajan kustannuksella. Tällainen 
etu voi olla esimerkiksi tiettyä osakkeenomistajaa hyödyttävä yhtiön tilojen käyt-
töoikeuden luovutus käypää korvausta alhaisemmalla hinnalla tai sellaisen uudis-
tuksen kustannusten jakaminen yhtiövastikeperusteen mukaisesti, joka ei selvästi-
kään hyödytä joitakin osakkeenomistajia. Toisaalta esimerkiksi autotalliosakkei-
den omistajia ei lähtökohtaisesti kohdella yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti 
sellaisessa putkiremontissa, jossa remontin vuoksi avattujen osakkeenomistajien 
vastuulla olevien pinnoitteiden korjauskustannukset, kunnossapidon osalta odotet-
tavissa oleva säästö huomioon ottaen, eivät ole merkittävästi suuremmat kuin jos 
korjaukseen olisi käytetty alkuperäistä vastaavaa materiaalia.  

Yhdenvertaisuusperiaatteesta ei kuitenkaan johdu kieltoa tehdä osakkeenomista-
jan kanssa tämän kannalta edullisia toimia, jos toimet ovat myös yhtiön edun mu-
kaisia. Toisaalta lain muotomääräysten mukaan tehty, kaikkiin osakkeenomistajiin 
muodollisesti samalla tavalla kohdistuva päätös tai toimi saattaa tosiasiallisten 
vaikutustensa takia olla yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. 

Epäoikeutetun edun antaminen muulle henkilölle viittaa muun muassa suorituk-
siin osakkeenomistajan lähipiirille. Yhtiön toiminnan tarkoituksen vastaisia toi-
mia, ulkopuolisille tehtyjä puhtaita lahjoituksia, arvioidaan myös yhtiön tarkoitus-
ta ja toimintaa koskevien 2 ja 6 §:n säännösten valossa. 

Yhdenvertaisuusperiaate voi tulla sovellettavaksi siinäkin tapauksessa, että yh-
tiökokouksen päätös on tehty määräenemmistöllä. Päätöksen tekeminen määrä-
enemmistöllä saattaa kuitenkin olla viite siitä, että päätöstä pidetään yleisesti 
osakkeenomistajien etujen mukaisena. Mahdollisuus vedota muihin osakkeen-
omistajien vähemmistöä suojaaviin säännöksiin ei estä yhdenvertaisuusperiaatteen 
soveltamista. 

Säännöksen sanamuodon mukaan yhdenvertaisuusperiaatetta sovelletaan yhtiön 
osakkeenomistajaan. Vastaavia periaatteita on kuitenkin sovellettava myös esi-
merkiksi osakkeen merkitsijään sitovan merkintätoimen jälkeen siinä laajuudessa, 
kuin se osakkeen merkitsijän asema huomioon ottaen on mahdollista. Periaatteet 
ovat vastaavalla rajauksella ulotettavissa myös optio-oikeuden haltijaan. Optio-
oikeuden haltijoiden osalta on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että näiden 
asemaa voidaan turvata option liikkeeseenlaskuehdoissa. Edellä mainittujen taho-
jen osalta yhdenvertaisuusperiaatetta vastaavien periaatteiden soveltuminen on 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi jättää oikeuskäytännön varaan. 

Säännös vastaa sisällöltään pääosin voimassa olevaa oikeutta. Ehdotuksessa 
johdon jäsenillä ei kuitenkaan tarkoiteta puhtaita yhtiön edustajia, mikä käy ilmi 
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7 luvun säännöksistä. 
Esimerkiksi yhtiön perusparannusten ja muiden uudistusten osalta yhdenvertai-

suusperiaate tarkoittaa sitä, että osakkeenomistaja voi luottaa siihen, että yhtiöko-
kouksen enemmistöpäätöksillä toteutetaan vain sellaisia parannuksia, jotka eivät 
ole omiaan tuottamaan toiselle osakkeenomistajalle epäoikeutettua etua ensin 
mainitun osakkeenomistajan tai yhtiön kustannuksella.  

Yhtiön kunnossapidon ja sen kustannusten jaon osalta vastikeperusteesta poik-
keaminen voi olla tarpeen yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi vain hyvin 
poikkeuksellisissa tapauksissa, koska osakkeen merkitsijän tai ostajan on otettava 
huomioon se, että kaikki yhtiön kunnossapitovastuun täyttämiseksi tarpeelliset 
kustannukset jaetaan yhtiöjärjestyksestä ilmenevän vastikeperusteen mukaisesti. 
Jos yhtiön rakennuksessa on alun perin hissi tai vain joissakin huoneistoissa on 
parveke, ensimmäisen kerroksen asuntoon tai parvekkeettoman asuntoon oikeut-
tavat osakkeet hankkivan on otettava huomioon se, että taloyhtiö vastaa hissin 
kunnossapidosta ja suurimmalta osin myös parvekkeiden kunnossapidosta. Kun-
nossapitoa koskeva päätös tai toimenpide voi olla yhdenvertaisuusperiaatteen vas-
tainen lähinnä silloin, kun yhtiö laiminlyö kunnossapitovelvollisuutensa joidenkin 
huoneistojen osalta, eikä kysymys ole tavanmukaisesta kunnossapidon vaiheittai-
sesta toteutuksesta. Yhdenvertaisuusperiaate voi tulla sovellettavaksi myös silloin, 
kun yhtiö pyrkii perimään osakkeenomistajalta vastikeperusteen mukaisen osuu-
den sellaisesta vain muihin huoneistoihin kohdistuvasta korjauksesta, jonka osak-
keenomistaja on aiemmin toteuttanut oman huoneistonsa osalta ja jonka huomi-
oon ottamisesta yhtiön korjauksen yhteydessä on sovittu yhtiön kanssa. Myös 
kunnossapitovastuun muuttamista tarkoittava päätös yhtiöjärjestyksen muuttami-
sesta voi olla yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen (ks. 6 luvun 28 §:n perustelut).     

Myös yhtiön uudistusten osalta kustannusten jaon lähtökohtana on aina yhtiö-
vastikeperuste. Yhdenvertaisuuden loukkauksessa on siten aina kyse yksittäista-
pauksessa ilmenevästä poikkeamisesta siitä, mihin osakkeenomistaja on osakkeet 
hankkiessaan ollut velvollinen varautumaan. Näyttövelvollisuus yhdenvertaisuus-
vaatimuksen loukkaamisesta on siihen vetoavalla osakkeenomistajalla. Tämän 
vuoksi yhdenvertaisuudesta poikkeamisen on käytännössä oltava varsin selvä, 
jotta osakkeenomistaja voi sen perusteella vastustaa enemmistön päätöstä. Yh-
denvertaisuusperiaatteen soveltaminen joudutaan viime kädessä ratkaisemaan 
tapauskohtaisesti.  

Voimassa olevan lain esitöistä (HE 201/2000, s. 3-4 ja YmVM 1/2001) ja oike-
uskäytännöstä ilmenevällä tavalla uudistusta ja sen rahoittamista koskevan pää-
töksen suhdetta yhdenvertaisuusperiaatteeseen arvioitaessa merkitystä on sillä, 
miten uudistus vaikuttaa osakkeenomistajien hallinnassa olevien huoneistojen 
arvoon. Yhdenvertaisuusarvioinnin kannalta ei yleensä ole merkitystä sillä, miten 
uudistus edistää päätöksentekohetkellä huoneistoa hallitsevan osakkeenomistajan 
henkilökohtaisten asumistarpeiden toteutumista. Esimerkiksi kaapelitelevisio-
verkko, pihaistutukset ja sauna-osasto voivat olla hankkeita, joilla ei ole jollekin 
osakkeenomistajalle lainkaan käyttöä. Jos nämä hankkeet kuitenkin korottavat 
yleensä kaikkien huoneistojen arvoa suunnilleen samassa suhteessa, ne ovat 
yleensä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisia. Toisaalta uudistusta ja sen rahoitus-
ta koskeva päätös voi olla yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, jos kustannusten 
jako osakkeenomistajien kesken poikkeaa selvästi siitä, miten uudistus vaikuttaa 
kunkin osakkeenomistajan huoneiston arvon kehitykseen tässä yhtiössä. 
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Uudistuksen tavanomaisuudesta seuraa, että yhtiökokous voi päättää sen vasti-
kerahoituksesta enemmistöpäätöksellä. Kaikki ajankohdan tavanomaisia vaati-
muksia vastaavat uudistukset eivät kuitenkaan hyödytä kaikkia osakkeenomistajia 
yhtäläisesti edes osakkeiden arvonnousuna. Esimerkiksi hissin rakentaminen voi 
hyödyttää osakkeenomistajia eri tavoin sen mukaan, missä kerroksessa huoneisto 
sijaitsee. Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen voi siten edellyttää, että näi-
den uudistusten osalta on poikettava vastikeperusteen mukaisesta kustannusten 
jaosta tai vastikeperusteen mukaiseen kustannusten jakoon on saatava myös tietty-
jen osakkeenomistajien suostumus. 

Käytännössä osakkeenomistajien on siedettävä kohtuulliseen määrään asti se, et-
tä kaikki eivät hyödy jokaisesta vähäisestä uudistuksesta suorittamaansa mak-
suosuuttaan vastaavassa suhteessa (esim. ovipuhelimien asennus kerrostaloon, 
jossa alimman kerroksen huoneistoihin on käynti kadulta). Käytännössä huomat-
tava osa uudistuksista on sellaisia, että voi olla hyvinkin vaikeata osoittaa niiden 
vaikuttaneen osakkeiden arvoon. 

Jos osakkeenomistaja on itse suorittanut huoneistossaan toimenpiteitä, jotka sit-
temmin yhtiökokouksessa päätetään tehdä yhtiön varoin kaikissa huoneistoissa, 
yhdenvertaisuusperiaatteesta voi seurata, että osakkeenomistajaa ei voida velvoit-
taa ainakaan täysimääräisesti yhtiövastikkeella osallistumaan toimenpiteen toteut-
tamiseen muiden huoneistojen osalta. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen merkitystä kunnossapitoa ja uudistuksia koskevassa 
päätöksenteossa käsitellään myös 6 luvun 28, 32 ja 33 §:n perusteluissa.  

11 §. Johdon tehtävä. Pykälässä määritellään yhtiön johdon yleinen tehtävä. 
Määritelmä on kaksiosainen. Se sisältää ensiksi velvollisuuden toimia huolellisesti 
ja toiseksi velvollisuuden toimia yhtiön edun mukaisesti. Jälkimmäinen sisältää 
niin sanotun lojaliteettivelvollisuuden suhteessa yhtiöön ja sen kaikkiin osakkeen-
omistajiin. Myös huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden noudattamista arvioita-
essa lähtökohtana on sellainen yhtiön osakkeiden omistajien yhteinen etu, joka ei 
perustu osakkeiden senhetkisten omistajien henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet ja mahdollinen isännöitsijä. Säännös 
koskee yhtiön johdon jäsenen toimintaa nimenomaisesti tässä ominaisuudessa. 

Johdon huolellisuusvelvollisuudella on merkitystä erityisesti johdon jäsenen va-
hingonkorvausvastuun arvioinnissa. Huolellisuuden ja yhtiön edun mukaisuuden 
arvioinnissa kiinnitetään huomiota johdon tehtäviin, joista säädetään 7 luvussa, 
sekä erityisesti tämän luvun 2 ja 6 §:ssä tarkoitettuun yhtiön tarkoitukseen ja toi-
mintaan. 

Johdon jäsenen on toimittava huolellisesti. Huolellisuusvelvollisuuden vastaise-
na voidaan pitää myös sitä, että jokin toimi jätetään kokonaan tekemättä. Huolelli-
suutta arvioidaan objektiivisista lähtökohdista, ei johdon jäsenen omien kykyjen 
perusteella tai sen perusteella, miten johdon jäsen hoitaa omia asioitaan. Johdon 
jäsenen on toimittava siten kuin huolellinen henkilö toimisi vastaavissa olosuh-
teissa. Vaadittavan huolellisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että 
päätöksiä on usein tehtävä epävarmuuden vallitessa. Huolellisuuden vaatimus 
korostuu päätökseen tai toimeen liittyvän riskin kasvaessa sekä silloin, kun vasta-
puolena on henkilön lähipiiriin kuuluva taho. 

Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pitää sitä, että ratkaisun taustaksi on 
hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, sen perusteella on tehty joh-
donmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tai muun toimen tekoon ole 
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vaikuttaneet johdon jäsenten eturistiriidat. 
Toimiminen yhtiön edun mukaisesti merkitsee yhtiön johdolle asetettua lojali-

teettivelvollisuutta yhtiötä ja viimekädessä kaikkia osakkeenomistajia kohtaan. 
Yhtiön edun mukaan toimiminen sisältää luonnollisesti toimimisen yhtiön tarkoi-
tuksen mukaisesti. Toimiminen pelkästään tietyn omistajan tai omistajaryhmän 
välittömien etujen mukaisesti ei ole sallittua. Vain tietyn omistajan etujen mukai-
sesti toimiminen ei ole sallittua silloinkaan, kun hallituksen jäsen on nimetty tä-
män omistajan toimesta. 

Säännöstä ei tule tulkita johdon velvollisuuksia supistavasti. Yhtiön toiminnan 
aikana saattaa olla tilanteita, joissa yhtiön johdon huolellisuusvelvollisuus ja vel-
vollisuus toimia yhtiön, viime kädessä kaikkien osakkeenomistajien etujen mukai-
sesti kohdistuu yhtiön sijasta välittömästi osakkeenomistajien omistuksen arvoon. 

Asunto-osakeyhtiön johtoon kuuluville asetettavat vaatimukset ovat hallinnon 
järjestämistä koskevien yhtiöoikeuden yleisten periaatteiden soveltamisen seura-
uksena käytännössä lievemmät kuin mitä pidetään lähtökohtana sellaisessa liike-
toimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä, jossa omistus ja johto ovat eriytyneet. 
Esimerkiksi asuntoyhtiössä edellytetty kunnossapidon taso perustuu lähtökohtai-
sesti asunto-osakeyhtiöissä kulloinkin yleisesti noudatettuun ja yleisesti tiedossa 
olevaan hyvään tapaan, johon vaikuttavat muun muassa asunto-osakeyhtiöiden 
keskinäisyys (vastikerahoitus) ja osakkeenomistajahallinto. Osakkeenomistajien 
voidaan yleensä katsoa hyväksyneen esimerkiksi henkilövalintojen ja johdon 
käyttöön annettavien resurssien sekä talousarviota, kunnossapitoa ja muutostöitä 
koskevien päätösten kautta sen, että asunto-osakeyhtiön hallintoa ei järjestetä vas-
taavalla tavalla ammattimaisesti kuin liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä. Asun-
to-osakeyhtiössä ei esimerkiksi yleensä edellytetä jatkuvaa seurantaa ja arviointia 
sen suhteen, milloin on yhtiön kannalta otollisinta suorittaa kunnossapitotoimi 
ottaen huomioon rahoitus- ja rakennuskustannusten kehitys ja rakennuspalvelui-
den saatavuus. Tällainen osakkeenomistajien myötävaikutus otetaan myös huomi-
oon silloin, kun määritetään yhtiön tai sen johtoon kuuluvan vastuu yksittäistapa-
uksessa.   

Lisäksi on selvää, että yhtiön kunnossapitotarpeen jatkuva seuranta on lähtökoh-
taisesti sellaista päivittäistä toimintaa, josta isännöitsijä vastaa hallituksen ja isän-
nöitsijän välistä toimivallanjakoa koskevien yleissäännösten perusteella.5   

12 §. Tahdonvaltaisuus. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi osakkeenomistajien 
oikeudesta yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. Yhtiöjärjestykseen ei 
kuitenkaan edelleenkään voitaisi ottaa tämän lain, muun pakottavan lainsäädän-
nön tai hyvän tavan vastaisia määräyksiä. Säännös on pääasiallisesti informatiivi-
nen. 

Lain yksityiskohtaisten säännösten pakottavuus ilmenee säännösten sanamuo-
dosta tai on tulkittava säännöksen tarkoituksen perustella. Pakottavat säännökset 
liittyvät pääasiassa velkojien suojaan, osakkeenomistajien vähemmistön suojaan 
sekä erilaisiin viranomaisiin suuntautuviin toimiin. 

Tahdonvaltaisuus sallii monenlaisten yhtiöjärjestysmääräysten laatimisen. Poik-

                                                 
5 Ko. maininnalla pyritään edistämään myös sitä, että yhtiöoikeudessa tunnustettu mahdollisuus 
tehtävien ja vastuun jakamiseen tulisi olla lähtökohtana myös muuta yhtiötä koskevaa lainsäädän-
töä sovellettaessa (esim.  vahingonkorvausvastuu yhtiön piha- tai katualueella liukastuneelle ai-
heutuvasta vahingosta tai rikosoikeudellinen vastuu katolta putoavasta lumesta aiheutuvasta vam-
masta tms.  
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keukselliset yhtiöjärjestyksen määräykset voivat tulla soviteltaviksi siten kuin 6 
luvun 36 §:ssä säädetään. Toissijaisesti yhtiöjärjestyksen määräys voi tulla sovi-
teltavaksi tai jäädä ottamatta huomioon varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 
annetun lain (228/1929) 36 §:n nojalla. Kuten oikeuskäytännössä ja oikeuskirjalli-
suudessa on todettu, mainitun säännöksen soveltamisen on kuitenkin oltava hyvin 
poikkeuksellista. On myös ajateltavissa, että poikkeukselliseen yhtiöjärjestyksen 
määräykseen vetoaminen on saman lain 33 §:n tarkoittamalla tavalla kunnianvas-
taista ja arvotonta. 

 
Yhtiöjärjestys 

 
13 §. Yhtiöjärjestyksen sisältö. Pykälän 1 momentissa säädetään asunto-osake-
yhtiön yhtiöjärjestystä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Pykälä poikkeaa voi-
massa olevan lain 8 §:stä seuraavasti. 

Yhtiöjärjestysmääräykset osakepääoman määrästä ja osakkeen nimellisarvosta 
eivät olisi ehdotuksen mukaan välttämättömiä. Tämä liittyy osaltaan nimellisar-
vottomaan pääomajärjestelmään, jota on kuvattu edellä yleisperusteluissa. Osak-
keiden lukumäärä ja osakepääoma olisi edelleen rekisteröitävä kaupparekisterilain 
9 §:n mukaan. Osakkeita tulee olla vähintään yksi, ja osakepääoman on oltava 
vähintään 8 §:n 1 momentissa säädetyn suuruinen. Yhtiöjärjestyksessä voi kuiten-
kin määrätä tietyn suuruisesta taikka osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismää-
rästä tai  jommastakummasta raja-arvosta. 

Voimassa olevasta laista poiketen osakkeenomistajahallinnassa olevien tilojen 
yksilöintiä koskevassa vaatimuksessa muistutetaan nimenomaisesti siitä, että huo-
neistojen lisäksi myös muut osakkeenomistajahallintaan tarkoitetut tilat on yksi-
löitävä yhtiöjärjestyksessä, jos ne on tarkoitus rinnastaa hallintaoikeuden osalta 
huoneistoihin. 

Monista voimassa olevan lain 8 §:n mukaan yhtiöjärjestyksessä mainittavista 
seikoista on ehdotukseen otettu olettamasäännökset, joten näistä ei tarvitse erik-
seen määrätä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista säädetään 
ehdotuksen 6 luvun 3 §:ssä, yhtiökokouskutsun toimittamisesta 6 luvun 20 ja 
21 §:ssä, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta 7 luvun 8 ja 11 §:ssä 
sekä tilintarkastajan toimikaudesta 9 luvun 4 §:ssä. Yhtiön tilikaudesta määrätään 
17 luvun 2 §:n mukaan perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. 

Osakkeenomistajat voivat ottaa yhtiöjärjestykseen edellä mainituista olettama-
säännöksistä poikkeavia määräyksiä tai muita määräyksiä, kuten esimerkiksi mää-
räyksen suurimmasta sallitusta osakkeiden lukumäärästä. 

Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältöä koskevat periaatteet ja yhtiön hallintoa 
koskevien olettamasääntöjen säätäminen vastaavat uuden osakeyhtiölain 2 luvun 
3 §:n 1 momenttia. Asunto-osakeyhtiön erityispiirteiden vuoksi on tarpeen säilyt-
tää vaatimukset yhtiön kiinteistön, rakennusten ja huoneistojen ja yhtiövastikkeen 
määrittelemisestä yhtiöjärjestyksessä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään velvollisuudesta määrätä useamman kielisistä 
toiminimistä yhtiöjärjestyksessä. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa sään-
nöstä, joka vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 3 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentista käy ilmi, että tilikaudesta on määrättävä joko yhtiöjärjes-
tyksessä tai 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa perustamissopimuksessa. Tilikauden 
määrittämistä käsitellään yksityiskohtaisesti 17 luvun perusteluissa. Voimassa 
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olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, jota vastaava säännös on uuden osake-
yhtiölain 2 luvun 2 §:n 2 momentissa. 

Pykälän 4 momentin mukaan oikeusministeriön asetuksella voidaan määrätä 
asunto-osakeyhtiön malliyhtiöjärjestyksestä. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa säännöstä, joka vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 3 §:n 4 momenttia. 
14 §. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Pykälässä muistutetaan siitä, että yhtiöjär-
jestyksen muuttamisesta ja kohtuullistamisesta säädetään 6 luvussa  

 
 2 luku. Osakkeet 

Luku sisältää yleisiä säännöksiä osakkeiden tuottamista oikeuksista ja niiden 
käyttämisestä, osakkeiden vaihdannasta, osakeyhtiöoikeudellisista arvopapereista 
sekä yhtiön osakkeistaan ja osakkeenomistajistaan pitämistä luetteloista.  

Luvun säännökset vastaavat pääpiirteissään nykyisiä säännöksiä, jotka sisältyvät 
voimassa olevan lain 2 lukuun. Säännökset on kuitenkin pyritty esittämään ny-
kyistä selkeämmässä järjestyksessä ja entistä selkeämmin. Lisäksi ehdotettuun 
lukuun sisältyy erinäisiä aineellisia muutosehdotuksia. 

Lunastuslausekkeeseen perustuvan lunastusoikeuden yksityiskohtaisesta sisäl-
löstä samoin kuin lunastusmenettelystä olisi laissa olettamasäännökset. Näin ollen 
lunastuslauseke voisi vain harvoin olla puutteellinen tai virheellinen tavalla, joka 
johtaa siihen, ettei yhtiössä ole lainkaan lunastusoikeutta. 

Vähäisempiä muutoksia on käsitelty asianomaisten pykälien perusteluissa. 
 

Yleiset säännökset 

1 §. Osakkeiden yhtäläisyys ja erilajisuus. Pykälä sisältää osakkeenomistajien 
keskinäisiä suhteita koskevia perussäännöksiä. Pykälässä toistetaan jo 1 luvun 
10 §:stä ilmi käyvä periaate, jonka mukaan kaikki osakkeet lähtökohtaisesti tuot-
tavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Asiallisesti vastaava säännös on voimassa ole-
van lain 9 §:ssä. 

Pykälä poikkeaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 1 §:stä siten, että asunto-
osakeyhtiössä ei edelleenkään sallita erisuuruisen äänimäärän tuottavia osakkeita.   

2 §. Osakeoikeuksien käyttäminen. Pykälään ehdotetaan otettavaksi yleiset sään-
nökset osakkeen tuottamien oikeuksien eli osakeoikeuksien käyttämisestä. Pykä-
län 1 ja 2 momentin säännökset vastaavat asiallisesti voimassa olevan lain 22 §:n 
säännöksiä ja 3 momentti 24 §:n 3 momenttia. Säännökset on niiden merkityksen 
korostamiseksi sijoitettu luvun alkuosaan. 

 Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan lisäksi selvyyden vuoksi nimenomaista sään-
nöstä siitä, että osake ei yhtiölle itselleen kuuluessaan tuota oikeuksia yhtiössä. 
Säännöksiä, jotka ovat ilmauksia samasta yleisestä periaatteesta, on ehdotuksen 
6 luvun 9 §:ssä, 24 luvun 16 §:n 3 momentissa ja 25 luvun 15 §:n 3 momentissa. 

Pykälä poikkeaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 2 §:stä siten, että uudella omista-
jalla on edelleen oikeus saada huoneisto hallintaansa heti, kun yhtiölle on ilmoitet-
tu yhtiövastikkeen perimistä varten uusi omistaja. Uuden omistajan oikeus huo-
neiston hallintaan ei siten edelleenkään riippuisi siitä, milloin hänen saantonsa 
merkitään osakeluetteloon. 
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Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo ja nimellisarvo 

3 §. Kirjanpidollinen vasta-arvo ja nimellisarvo. Kuten yleisperusteluissa on 
esitetty, ehdotetut osakkeita ja osakepääomaa koskevat säännökset rakentuvat 
osakkeiden nimellisarvottomuudelle. Tämä sallii nykyistä joustavamman säänte-
lyn heikentämättä kuitenkaan osakkeenomistajien tai yhtiön velkojien suojaa. Ni-
mellisarvottomassa järjestelmässä osakkeilla ja osakepääomalla, joka on yhtiön 
taseessa velkojien hyväksi sidottua pääomaa, ei ole yhteyttä keskenään. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 5 §:ää.  
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi kirjanpidollista vasta-arvoa koske-

va säännös, joka havainnollistaa nimellisarvottoman järjestelmän eroja nimellisar-
vojärjestelmään verrattuna ja selventää ehdotuksen suhdetta pääomadirektiivin 
määräyksiin. Kirjanpidollisella vasta-arvolla tarkoitetaan osakkeesta yhtiötä pe-
rustettaessa ja uusia osakkeita annettaessa osakepääomaan merkittävää määrää, 
josta säädetään 17 luvun 3 §:ssä, 18 luvun 6 §:n 1 momentissa ja 19 luvun 7 §:n 
1 momentissa. Toisin kuin voimassa olevan lain ja ehdotuksen mukainen nimel-
lisarvo, tämä määrä voi olla eri osakkeilla erisuuruinen. Kyseinen määrä voi olla 
nollakin, jos koko merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon tai osake annetaan maksutta. Kirjanpidollisen vasta-arvon suuruus ei ole 
millään tavoin osoitus osakkeen tuottamista oikeuksista, vaan kysymyksessä on 
ainoastaan uudessa osakeyhtiölaissa pääomadirektiivin vuoksi käytetty tekninen 
käsite. Erisuuruinen vasta-arvo ei esimerkiksi tee oikeuksiltaan identtisistä osak-
keista erilajisia.. 

Niiden yhtiöiden varalta, jotka haluavat säilyttää yhtiöjärjestyksessään määräyk-
sen osakkeiden nimellisarvosta, käsillä olevan pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
asiaa koskevaa säännöstä. Tällä tarkoitetaan nykyiseen tapaan nimellisarvon il-
maisemista rahamääräisenä yhtiöjärjestyksessä. Nimellisarvon on oltava sama 
kaikille osakkeille. Asiallisesti vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 
4 §:ssä ja 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa.  

Pykälän 3 momentissa säädetään nimellisarvon aineellisesta merkityksestä. Ni-
mellisarvoa koskevan sääntelyn keskeisenä sisältönä on alikurssikielto. Yhtiötä 
perustettaessa osakepääomaan on kunkin osakkeen osalta merkittävä vähintään 
nimellisarvon määrä, mikä samalla merkitsee, että osakkeen merkintähinta ei voi 
olla nimellisarvoa alhaisempi. Vastaavasti kun annetaan uusia osakkeita osakean-
nilla tai optio-oikeuksien nojalla, osakepääomaa on korotettava vähintään kunkin 
osakkeen nimellisarvon määrällä. Korotukseen voidaan käyttää osakkeiden mer-
kintähintaa, jolloin merkintähinta ei voi alittaa nimellisarvoa. Jos osakeanti on 
maksuton, osakepääomaa on samalla korotettava osakkeiden yhteenlaskettua ni-
mellisarvoa vastaavalla rahastokorotuksella, mikä vastaa voimassa olevan lain 
tarkoittamaa rahastoantia. Myös voidaan menetellä siten, että merkintähinta ja 
siihen perustuva osakepääoman korotus kattaa vain osan nimellisarvosta ja loppu-
osa nimellisarvoa vastaavasta osakepääoman korotuksesta toteutetaan rahastoko-
rotuksena, mikä vastaa nykyisen lain sääntelemää niin sanottua sekaemissiota. 
Ehdotukseen ei sisälly voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 3 kohdan viittaus-
säännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 2 a §:n 
1 momentin ja 12 §:n 2 momentin kaltaisia säännöksiä, joiden mukaan hallitus ei 
voi tehdä viimeksi mainitun kaltaista päätöstä valtuutuksen nojalla ja yhtiökoko-
uksen päätös on lisäksi eräissä tapauksissa on tehtävä erityisellä yhdeksän kym-
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menesosan määräenemmistöllä.  
Momentissa säädettäisiin vielä, että osakepääomaa ei voitaisi koskaan myöskään 

alentaa niin, että se alittaisi osakkeiden yhteenlasketun nimellisarvon. Näin var-
mistetaan, että osakepääoma nykyiseen tapaan on aina vähintään osakkeiden yh-
teenlasketun nimellisarvon suuruinen. Sen sijaan osakepääoma voisi olla osakkei-
den yhteenlaskettua nimellisarvoa korkeampi. Erotus vastaisi voimassa olevan 
lain mukaista ylikurssia, joka voimassa olevan lain mukaan on merkittävä raken-
nusrahastoon. Kuten ehdotuksen 10 luvusta ilmenee, erillistä rakennusrahastoa ei 
kuitenkaan enää voisi uuden lain aikana muodostua. 

Ehdotukseen ei sisälly voimassa olevan lain 4 §:n 1 momentin säännöstä, jonka 
mukaan kirjanpidolliseen vasta-arvoon säännönmukaisesti sovelletaan, mitä ni-
mellisarvosta säädetään. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole nimellisarvoa koskevaa 
määräystä, nimellisarvoa koskevat säännökset eivät tule miltään osin sovelletta-
viksi. Tämä koskee myös yhtiöitä, jotka jo voimassa olevan lain aikana ovat luo-
puneet nimellisarvosta. 

 
Osakkeen luovutettavuus 

4 §. Sallitut vaihdannanrajoituslausekkeet.  Pykälässä ehdotetaan säilytettäväksi 
voimassa olevan lain 10 §:stä ilmenevä periaate, jonka mukaan yhtiöjärjestykseen 
voidaan ottaa vain laissa nimenomaisesti säännellyt vaihdannanrajoituslausekkeet. 
Vaihdannanrajoituslausekkeet merkitsevät poikkeusta ehdotuksen 1 luvun 8 §:ssä 
ilmaistusta osakkeen vapaan luovutettavuuden periaatteesta. Vaihdannanrajoitus-
lausekkeita koskevan niin sanotun tyyppipakkoperiaatteen säilyttämistä puoltavat 
ennen kaikkea selkeys ja pyrkimys tulkintavaikeuksien välttämiseen. Mainituista 
syistä ehdotetaan, että jatkossakin sallittuja olisivat vain voimassa olevassa laissa 
säännellyt lausekkeet eli lunastuslausekkeet. 

Pykälä poikkeaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 6 §:stä siten, että asunto-
osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen ei edelleenkään voisi ottaa suostumuslauseketta. 

5 §. Lunastuslauseke. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi lunastuslau-
sekkeen vähimmäissisällöstä säännökset, jotka osittain vastaavat voimassa olevan 
lain 11 §:n 1 momentin säännöksiä. Lunastuslausekkeen sisältöä koskevana vä-
himmäisvaatimuksena on momentin mukaan, että siitä käy ilmi lunastusoikeus ja 
lunastamiseen oikeutetut. Lunastusoikeus voisi nykyiseen tapaan olla osakkeen-
omistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä. 

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 1 momenttia.  
Lunastusoikeuden muuta sisältöä ja lunastusmenettelyä koskeva 2 momentti 

poikkeaa sääntelytekniikaltaan voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentista, jossa 
edellytetään lunastusoikeutta ja -menettelyä koskevien kattavien määräysten ot-
tamista yhtiöjärjestykseen. Oikeuskäytännössä (KKO 1984 II 170 ja 1992:8) on 
katsottu, että jos lunastuslauseke ei sisällä kaikkia lain edellyttämiä määräyksiä tai 
jos lunastuslausekkeen määräykset ovat lain pakottavien säännösten vastaisia, 
yhtiössä ei ole lainkaan lunastusoikeutta. Tällaista seuraamusta voidaan pitää 
osakkeenomistajien kannalta varsin yllättävänä. Sen vuoksi lakiin ehdotetaan otet-
tavaksi lunastusoikeutta ja -menettelyä koskevat kattavat olettamasäännökset, 
jotka tulevat sovellettaviksi, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin tai jos yhtiö-
järjestyksen määräykset ovat vastoin lain pakottavia säännöksiä. 

Momentin 1 kohdan mukaan lunastusoikeus koskee lähtökohtaisesti kaikkia 
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saantoja, joissa vastaanottaja on muu kuin yhtiön osakkeenomistaja tai luovuttajan 
tai muun saantomiehen sukulainen, puoliso tai testamentinsaaja.  

Voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan yhtiöjärjestyksessä 
on määrättävä, mitä saantotilanteita lunastusoikeus koskee. Ehdotetun olettama-
säännön tarkoitus on kiinnittää yhtiöjärjestystä laativien erityistä huomiota siihen, 
että lunastuslausekkeen ulottamista myös osakkeenomistajien välisiin saantoihin 
ja osakkeenomistajan ja tämän sukulaisten tai aviopuolison välisiin saantoihin on 
syytä harkita huolellisesti. Perhepiirissä poikkeusta sovelletaan avio- ja perintöoi-
keudellisten saantojen lisäksi myös kauppaan ja vaihtoon. Aviopuolisoa koskevaa 
säännöstä sovelletaan myös henkilöihin, jotka elävät rekisteröidystä parisuhteesta 
annetussa laissa (950/2001) tarkoitetussa parisuhteessa. 

Jos halutaan, että lunastusoikeus ei koske tietynlaisia muita saantoja tai että lu-
nastusoikeus koskee osakkeenomistajien välisiä tai osakkeenomistajan ja tämän 
perheenjäsenten tai sukulaisten välisiä saantoja, tästä on nimenomaisesti määrät-
tävä yhtiöjärjestyksessä. Lausekkeen soveltamisalaa voidaan rajoittaa myös sen 
suhteen, keiden välisestä saannosta on kysymys. 

Tämä kohta poikkeaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdas-
ta lähinnä perheenjäseniä koskevan poikkeuksen osalta. Osakeyhtiölaista poik-
keava olettamasäännös on tarpeen, koska perustamisvaiheen jälkeen omistus yhti-
össä yleensä vaihtuu, uusille omistajille, jotka eivät ole osallistuneet yhtiöjärjes-
tyksen laatimiseen. Asunto-osakeyhtiössä tarve osakkeiden vaihdannan rajoitta-
miseen on käytännön syistä harvinaisempaa kuin tavallisessa yksityisessä osake-
yhtiössä. Edellä mainituista syistä osakkeiden uudet omistajat eivät usein kiinnitä 
riittävästi huomiota yhtiöjärjestyksessä määrättyyn osakkeiden vaihdannan rajoi-
tukseen, minkä vuoksi osakeyhtiölaista poikkeava olettamasäännös on tarpeen. 

Työryhmä on harkinnut olettamasäännökseen sisältyvän poikkeuksen laajenta-
mista siten, että se koskisi myös osakkeenomistajan avopuolisoa. Olettamasään-
nöksen soveltamista myös avopuolison saantoon ei kuitenkaan ehdoteta, koska 
kaavamainen olettamasääntö olisi epäselvä (avoparisuhdetta ei ole yleisesti määri-
telty lainsäädännössä) ja se voisi tarpeettomasti helpottaa lunastusmääräyksen 
kiertämistä. Tarvittaessa yhtiöjärjestyksessä voidaan tietenkin määrätä olettama-
säännön soveltamisesta myös yhtiöjärjestyksessä määriteltyihin avoparisuhteisiin.      

Momentin 2 kohtaa vastaava säännös on voimassa olevan lain 11 §:n 2 momen-
tissa. Tämä kohta vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 1 momentin 2 koh-
taa. 

Momentin 3 kohdan mukaan lunastushinta on osakkeen käypä hinta. Vastikkeel-
lisessa saannossa käypänä hintana pidetään oikeustoimen osapuolten sopimaa 
hintaa, jollei käyvän hinnan näytetä poikkeavan tästä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan 
määrätä lunastushinnasta tai sen laskemisessa käytettävistä perusteista toisin taik-
ka täsmentää lain olettamasäännöstä. 

Voimassa olevassa lain 11 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lunastushinnan 
määräytymisen perusteesta on aina määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Ehdotettu olet-
tamasäännön taustalla on yhtiöissä yleisesti noudatettu käytäntö. Ei voida olettaa, 
että lunastuslauseketta laadittaessa tarkoituksena olisi antaa muille osakkeenomis-
tajille vastikkeetonta etua osakkeen käypää arvoa alemman lunastushinnan muo-
dossa, jollei tämä mahdollisuus ilmene yhtiöjärjestyksestä.  

Tämä kohta vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohtaa. 
Momentin 4 kohdan olettamasäännöksen mukaan hallituksen on ilmoitettava lu-



 61

nastukseen oikeutetulle osakkeen siirtymisestä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 
kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 
Yhtiön mahdollinen oma lunastusoikeus ei luonnollisesti edellytä kohdassa tarkoi-
tettuja toimenpiteitä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä muusta ilmoitta-
mistavasta samoin kuin kuukautta lyhyemmästä ilmoittamisajasta. Sen sijaan il-
moittamisajan pidentäminen ei pykälän 3 momentin mukaan ole mahdollista.6 Jos 
hallitus laiminlyö ilmoittamisen oikeassa ajassa, hallituksen jäsenet voivat joutua 
vahingonkorvausvelvollisiksi 13 luvun säännösten mukaisesti. Sen sijaan laimin-
lyönti ei pidennä lunastukseen käytettävissä olevaa aikaa.  

Voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yhtiöjärjestyksessä 
on määrättävä miten ja milloin hallituksen on annettava lunastukseen oikeutetuille 
tieto lunastustilanteesta. Käytännössä tiedoksi antamisen määräaika on yleensä 
noin kuukausi, koska saman momentin 4 kohdan mukaan lunastusvaatimus on 
esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus sai tietää saannosta. Olet-
tamasäännöstä ehdotetaan menettelytapojen yhdenmukaistamiseksi ja selventämi-
seksi. 

Tämä kohta vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 1 momentin 4 kohtaa. 
Momentin 5 kohdan olettamasäännöksen mukaan lunastusvaatimus on esitettävä 

yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitet-
tu hallitukselle. Tämä vastaa voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin 4 kohdan 
mukaista enimmäisaikaa. Jos yhtiö on lunastajana, vaatimus on esitettävä osak-
keen saajalle. 

Tämä kohta vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 1 momentin 5 kohtaa. 
Momentin 6 kohdan olettamasäännöksen mukaan yhtiöllä on etuoikeus lunas-

tukseen ja hallitus ratkaisee muiden lunastukseen oikeutettujen keskinäisen etuoi-
keuden arvalla. Kohtaa vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 11 §:n 
3 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa. 

Uudessa osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä on aina määrättävä, miten 
lunastukseen oikeutettujen keskinäinen etuoikeus määräytyy. Osakeyhtiölaista 
poikkeavien olettamasäännösten säilyttämistä ehdotetaan sen vuoksi, että oletta-
masäännökset ovat käytännössä osoittautuneet toimiviksi.   

Momentin 7 kohdan olettamasäännöksen mukaan lunastushinta on puolestaan 
suoritettava kuukauden kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, 
milloin lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta. 
Tämä vastaa voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaista enim-
mäisaikaa. Kysymyksessä olevissa kohdissa tarkoitettujen määräaikojen laimin-
lyönti johtaa lunastusoikeuden menettämiseen. 

Tämä kohta vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 1 momentin 6 kohtaa. 
Pykälän 3 momentin mukaan 2 momentin 4, 5 ja 7 kohdassa tarkoitettuja määrä-

aikoja ei voitaisi yhtiöjärjestyksessä pidentää vaan ainoastaan lyhentää. Tämä 
vastaa asiallisesti lunastusvaatimuksen esittämisen ja lunastushinnan maksamisen 
osalta voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohtia muuten, mutta nykyi-
sestä poiketen määräaikoja koskeva lainvastaisuus lunastuslausekkeen sisällössä 
ei johtaisi lausekkeen tehottomuuteen vaan laissa säädettyjen määräaikojen sovel-
                                                 
6 Mainitussa 3 momentissa ei rajoiteta sitä, mitä yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä ilmoituksen 
toimittamistavasta eli yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että lain olettamasäännöksen sijasta 
lunastustilanteesta ilmoitetaan esim. taloyhtiön ilmoitustaululla. Onko tarpeen rajoittaa ilmoitusta-
paa koskevien määräysten käyttämistä? 
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tamiseen.   
Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 3 momenttia. 
Pykälän 4 momentti sisältää voimassa olevan lain 13 §:n 2 momenttia pääosin 

vastaavat säännökset osakkeeseen perustuvien oikeuksien käyttämisestä lunastuk-
sesta johtuvan välitilan aikana. Johdonmukaisuussyistä säännös on kuitenkin laa-
jennettu koskemaan kaikkia varojen jakamisen ja etuoikeudella toteutettavan osa-
keannin tilanteita. Momentin säännökset eivät niiden tarkoitus huomioon ottaen 
estä sitä, että esimerkiksi lunastusriidan aikana luovutuksensaaja ja lunastaja käyt-
tävät osakkeeseen liittyviä hallinnoimisoikeuksia yhteisen edustajan kautta vas-
taavasti kuin luvun 2 §:n 2 momentissa yhteisomistajista säädetään, jos osapuolet 
kykenevät sellaisesta sopimaan. 

Momentti poikkeaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 4 momentista vain huo-
neiston hallintaoikeutta ja vastikkeen maksuvelvollisuutta koskevien säännösten 
osalta. 

Pykälän 5 momentissa säädetään selvyyden vuoksi voimassa olevan lain 11 §:n 
3 momentin säännöksiä vastaavalla tavalla lunastushinnan suorittamisesta ja 
osakkeiden luovuttamisesta lunastajalle. Voimassa olevaa lakia vastaavasti lunas-
tushinta on suoritettava yhtiön hallitukselle. Uudessa osakeyhtiölaissa ei ole vas-
taavia säännöksiä, joiden säilyttämistä asunto-osakeyhtiöissä pidetään tarpeellise-
na. 

Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan otettavaksi voimassa olevan lain 12 §:n 
1 momentin alkua pääosin vastaava säännös, jonka mukaan yhtiö voi käyttää lu-
nastukseen vain jakokelpoisia varoja. Säännöksiä osakepääomalla tapahtuvasta 
lunastuksesta ei ehdoteta, koska tähän liitettävää velkojiensuojamenettelyä ei eh-
dittäisi käymään läpi lunastusmenettelyn aikana.  

Yhtiön päätöksenteko rinnastettaisiin nykyiseen tapaan päätöksentekoon tilan-
teessa, jossa osake lunastetaan yhtiölle yhtiöjärjestyksessä olevan lunastusehdon 
nojalla. Momentissa viitattaisiin näin ollen siihen, mitä 15 luvun 10 §:n 2 momen-
tissa ehdotetaan yhtiön päätöksenteosta säädettäväksi. Julkisessa osakeyhtiössä 
päätöksen tekisi siten yleensä yhtiökokous, joka kuitenkin voisi myös valtuuttaa 
hallituksen päättämään asiasta. 

Voimassa olevan lain 13 §:n 3 momenttia vastaavaa säännöstä lunastushintaa 
koskevan yhtiöjärjestyksen määräyksen sovittelusta ei ole katsottu tarpeelliseksi, 
koska nykyään yhtiöjärjestyksen määräyksiä voidaan vakiintuneen käsityksen 
mukaan sovitella varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n 
nojalla (KKO 1990:171 ja 1999:42). Viimeksi mainittu lainkohta soveltuu myös 
kysymyksessä olevaan tilanteeseen. Pykälään ei myöskään ehdoteta voimassa 
olevan lain 13 §:n 1 momenttia vastaavia säännöksiä lunastusriitojen käsittelystä 
välimiesmenettelyssä, koska asiasta säädettäisiin ehdotuksen 26 luvussa. 

Työryhmässä on ollut esillä myös lunastuslausekkeiden käytön rajoittaminen tai 
kieltäminen käytännössä ilmenneiden tulkintaongelmien vuoksi ja sen vuoksi, että 
ne vaikeuttavat asunto-osakkeiden vaihdantaa. Työryhmä ei kuitenkaan ehdota 
lunastuslausekkeiden käytön rajoittamista. Käytännössä havaitut ongelmat voi-
daan korjata pääosin riittävällä tavalla siten, että lunastushinta on lähtökohtaisesti 
osakkeen käypä hinta, ja siten, että selvennetään lunastusmenettelyä.  

Työryhmässä on keskusteltu myös siirtymäsäännöksestä, jonka mukaan aiem-
man lain mukainen lunastuslauseke olisi muutettava lunastusmenettelyn osalta 
uuden lain mukaiseksi esimerkiksi sillä uhalla, että määräajan päättymisen jälkeen 
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lunastusmenettelyyn sovelletaan uuden lain olettamasääntöjä (so. siirtymäsään-
nöksen perusteella ei sovellettaisi lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevia olet-
tamasääntöjä). Käytännössä yleisimmät epäselvyydet liittyvät siihen, kenelle lu-
nastusvaatimus on tehtävä ja millä tavoin lunastushinta voidaan suorittaa. Kaa-
vailtu siirtymäsäännös ei koskisi lunastusoikeuteen liittyvää epäselvyyttä eli esi-
merkiksi kysymystä siitä, mihin saantoihin lunastuslauseketta sovelletaan. Siirty-
mäsäännös ei myöskään koskisi käytännössä harvinaisia joissakin ennen vuotta 
1992 perustetuissa yhtiöissä käytössä olevia etuosto- tai suostumuslausekkeita. 

Siirtymätilanteiden osalta työryhmä piti ongelmallisena myös sitä, miten lunas-
tuslausekkeen muutoksen rekisteröinnin yhteydessä voidaan tunnistaa sellainen 
vanha lunastuslauseke, joka on voimassa olevan lain mukaan mitätön.  

Käytännössä ongelmia tai ainakin hankaluuksia aiheutuu lisäksi siitä, että yhtiö-
järjestyksessä olevan lunastuslausekkeen muutoshistoria on vaikea selvittää. Lu-
nastuslausekkeen muutoksia ei erikseen rekisteröidä, joten mahdollisten muutos-
ten selvittämiseksi on käytävä läpi kaikkien yhtiöjärjestysmuutosten asiakirjat, 
jotka on tallennettu paperimuodossa yhtiön kotipaikan maistraatin arkistoon. Yk-
sittäisissä tapauksissa on ilmennyt, että muutoksen yksityiskohtainen sisältö ei 
ilmene yhtiön rekisteröintiä koskevasta asiakirjavihkosta tai että muutosta koske-
via asiakirjoja ei enää löydy asiakirjavihkosta.   

 
Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin liittyvät todistukset 

6 §. Osakekirjan antaminen. Pykälän 1 ja 2 momenttiin ehdotetaan voimassa 
olevan lain 15 §:n 1 ja 2 momenttia vastaavia säännöksiä osakekirjojen turva-
painatuksesta ja antamisesta. 

Pykälä poikkeaa uudesta osakeyhtiölaista erityisesti turvapainatusvaatimuksen 
osalta.  

Ehdotuksen valmistelun yhteydessä on harkittu turvapainatusvaatimuksen rajoit-
tamista siten, että se koskisi vain asuntokauppalaissa tarkoitetulla tavalla tarjotta-
via osakkeita. Vaatimuksen rajoittamista on harkittu sen vuoksi, että turvapainatus 
ei ole aina välttämätöntä varsinkaan pienissä yhtiöissä, joiden omistus vaihtuu 
hyvin pitkän ajan välein. Asunto-osakeyhtiöiden kannalta turva-painatuksen hinta 
voi käytännössä muodostua kohtuuttoman korkeaksi, koska käytännössä turva-
painatuksen tarjoajaksi on hyväksytty vain yksi yritys. 

Turvapainatusvaatimusta ei kuitenkaan ehdoteta rajoitettavaksi sen vuoksi, että 
asuntokaupan rahoittajien vakuudeksi hyväksymien osakekirjojen painatus jälki-
käteen olisi hankalaa ja aikaa vievää. Asuntokauppakäytännön kannalta ei ole 
pidetty tarkoituksenmukaisena myöskään sellaista vaihtoehtoa, että asunto-
osakeyhtiön edustaja ottaisi kaupantekotilaisuudessa vastaan siirtoilmoituksen. 

Turvapainatusvaatimuksesta yhtiölle aiheutuvaa rasitusta rajoittaa se, että kaik-
kein pienimissä yhtiöissä vaatimuksen noudattaminen saattaa käytännössä tulla 
ajankohtaiseksi vasta vuosikymmenien kuluttua esimerkiksi perinnönjaon yhtey-
dessä.      

7 §. Osakekirjan sisältö. Pykälän säännökset osakekirjan sisällöstä vastaavat 
asiallisesti voimassa olevan lain 15 §:n 3 ja 4 momentin säännöksiä. Niiden sana-
muotoa on kuitenkin ajanmukaistettu ja ne on muutenkin pyritty kirjoittamaan 
nykyistä selkeämmiksi. 

8 §. Osakekirjaan eräissä tapauksissa tehtävät merkinnät. Pykälän 1 momentin 
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1 kohdan mukaan osakkeen tuottaman hallintaoikeuden kohteen tai muun osak-
keenomistajan oikeuteen vaikuttavan, yhtiöjärjestykseen perustuvan, seikan muut-
tumisesta ja osakkeen mitätöinnistä on viipymättä tehtävä merkintä osakekirjaan. 
Vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 16 §:ssä7.  

Momentin muut kohdat koskevat tilanteita, jossa osakkeenomistajan hallin-
noimisoikeuksia ja niin sanottuja varallisuuspitoisia oikeuksia käytetään luvun 
2 §:n 1 momentin 2 virkkeessä säädetyllä tavalla esittämällä osakekirja. Momen-
tin 2 kohdan mukaan osakekirjaan on tehtävä merkintä myös varojen jakamisesta 
tai osakkeiden antamisesta, jos tämä tapahtuu osakekirjan esittämistä vastaan. 
Kohta ei koske sellaista varojen jakamista tai osakeantiin osallistumista, joka ta-
pahtuu osinkolippua käyttämällä. Momentin 3 kohdan mukaan osakekirjaan on 
vastaavasti tehtävä merkintä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun todistuksen, kuten 
osakeantitodistuksen, antamisesta. 

Momentin säännökset poikkeavat sisällöltään uuden osakeyhtiölain 3 luvun 
11 §:n 1 momentista vain hallintaoikeuden muutoksen osalta vaadittavan merkin-
nän suhteen.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan voimassa olevan lain 16 §:n 2 momenttia vas-
taavaa säännöstä osakekirjaan otettavasta maininnasta, kun osakekirja annetaan 
kuolettamisen yhteydessä toisen sijaan. 

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 11 §:n 2 momenttia. 
9 §. Osakekirjan vaihtaminen. Pykälään ehdotetaan voimassa olevan lain 

17 §:ää vastaavia säännöksiä osakekirjan vaihtamisesta. Uudessa osakeyhtiölaissa 
ei ole vastaavia nimenomaisia säännöksiä, joiden säilyttäminen asunto-
osakeyhtiölaissa on tarpeen selvyyden vuoksi.    

10 §. Muut osakeoikeuksiin liittyvät todistukset. Pykälän 1 momenttiin ehdote-
taan voimassa olevan lain 18 §:ää asiallisesti vastaavia säännöksiä väliaikaistodis-
tuksesta, jonka yhtiö voi antaa ennen osakekirjan antamista. Osakkeen maksamis-
ta koskevien merkintöjen osalta on pidetty riittävänä, että väliaikaistodistukseen 
pyynnöstä tehdään merkintä osakkeesta suoritetusta maksusta. 

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 12 §:n 1 momenttia.  
Pykälän 2 momentti sisältäisi puolestaan optiotodistuksia koskevan sääntelyn, 

joka liittyy 13 luvussa säänneltäväksi ehdotettaviin optio-oikeuksiin. Momentin 
mukaan yhtiö voi antaa arvopaperiluonteisen todistuksen optio-oikeudesta eli op-
tiotodistuksen. Optiotodistuksen antaminen olisi yhtiön harkinnassa. Optiotodis-
tuksen antamisesta ei tarvitsisi määrätä optio-oikeuksien ehdoissa. Momenttiin ei 
ehdoteta säännöksiä optio-oikeuden merkinnästä muuten annettavasta todistukses-
ta. Lain 13 luvun 5 §:ssä säädettäisiin siitä, että optio-oikeuksien merkinnän tulee 
tapahtua todisteellisesti. 

Yhtiö voisi antaa myös muuta vastaavanlaista oikeutta osoittavan todistuksen. 
Yhtiö voisi esimerkiksi toteuttaa omien osakkeiden hankinnan laskemalla liikkee-
seen osakeomistusten suhteessa niin sanottuja myyntioikeuksia, jotka oikeuttavat 
tietyn osakemäärän myymiseen yhtiölle ja joilla voidaan käydä kauppaa. Myynti-
oikeuksien siirrettävyyttä voitaisiin edesauttaa käyttämällä momentissa tarkoitet-
tuja arvopaperiluonteisia todistuksia. 

Voimassa olevassa laissa ei sallita optio-oikeuksia eikä laissa tämän vuoksi ole 
myöskään säännöksiä optiotodistuksista.  Momenttia vastaavat säännökset ovat 

                                                 
7 Huom: voimassa olevan lain 16.2 §:ssä erikseen myös yhtiön purkaminen. 
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uuden osakeyhtiölain 3 luvun 12 §:n 2 momentissa.  
Pykälän 3 momenttiin mukaan ehdotetaan nimenomaista säännöstä myös mah-

dollisuudesta käyttää osinkolippuja varoja jaettaessa. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavaa säännöstä, jota vastaava säännös on uuden osakeyhtiölain 3 luvun 
12 §:n 3 momentissa. 

11 §. Velkakirjalain säännösten soveltaminen osakekirjaan ja muihin todistuk-
siin. Pykälä sisältää säännökset, jotka koskevat velkakirjalain juoksevaa velkakir-
jaa koskevien säännösten soveltamista edellä mainittujen osakeyhtiöoikeudellisten 
arvopapereiden vaihdannassa. Säännökset vastaavat suurelta osin voimassa olevan 
lain 19 §:ää. 

Pykälän säännökset velkakirjalain 13, 14 ja 22 §:n juoksevia velkakirjoja koske-
vien säännösten soveltamisesta vastaavat osakekirjan ja väliaikaistodistuksen 
osalta voimassa olevan lain 19 §:n 1 momentin säännöksiä. Optio- ja muiden 10 
§:n 2 momentissa tarkoitettujen todistusten osalta ehdotetaan, että tällaiset todis-
tukset voivat olla muitakin kuin haltijapapereita. Jos todistus asetetaan nimetylle 
henkilölle, rinnastetaan se mainittuja säännöksiä sovellettaessa nimetylle henkilöl-
le tai tämän määräämälle asetettuun velkakirjaan. Ellei todistusta aseteta nimetylle 
henkilölle, haltijavelkakirjaa koskevat säännökset tulevat nykyiseen tapaan sovel-
lettaviksi. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti osakkeiden luovutuksensaaja on oikeutettu 
pitämään luovuttajaa oikeutettuna määräämään osakkeista, jos luovuttajalla on 
osakekirja hallussaan ja hänet on omistajana merkitty osakeluetteloon. Pykälän 
säännösten mukaan henkilö voidaan olettaa oikeutetuksi määräämään osakkeista 
myös, jos hän voi oikeutensa tueksi vedota osakeluetteloon viimeksi merkitystä 
osakkeenomistajasta häneen itseensä ulottuvaan osakekirjaan merkittyyn luovu-
tussarjaan.(HE 216/1990, s. 26)  

 
Osake- ja osakasluettelo 

12 §. Osakeluettelo. Pykälään ehdotetaan osakeluetteloa koskevia säännöksiä, 
jotka asiallisesti vastaavat voimassa olevan lain 20 §:ää jäljempänä mainituin 
muutoksin.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että osakeluettelosta tulisi käydä ilmi voi-
massa olevan lain 20 §:n 1 momentin mukaiset tiedot siten täydennettynä, että 
luonnollisesta henkilöstä on luetteloitava henkilötunnus tai sen puuttuessa synty-
mäaika ja oikeushenkilömuotoisesta osakkeenomistajasta on luetteloitava myös 
rekisterinumero ja rekisteri. Momentti poikkeaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 
15 §:n 1 momentista huoneistojen ja osakkeenomistajien yksilöintitietojen osalta. 
Osakkeenomistajien yksilöintitietojen tallentaminen on asunto-osakeyhtiössä tar-
peen tähän lakiin perustuvien osakkeenomistajan velvollisuuksien täytäntöönpa-
non kannalta.  

Pykälän 2 momentin mukaan luettelo on pidettävä luotettavalla tavalla, joka voi 
olla esimerkiksi luotettava irtolehti- tai korttijärjestelmä tai luotettava automaatti-
nen tietojenkäsittelyjärjestelmä.  

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, jota ehdote-
taan selvyyden vuoksi. Momenttia vastaava säännös on uuden osakeyhtiölain 
3 luvun 15 §:n 3 momentissa. 

13 §. Saannon merkitseminen osakeluetteloon. Pykälään ehdotetaan voimassa 
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olevan lain 21 §:ää vastaavia säännöksiä saannon merkitsemisestä osake- ja osa-
kasluetteloon.  

Vaikka osakeluettelomerkintää ei olekaan tehtävä, ennen kuin osakkeen luovu-
tusta koskevan varainsiirtoveron maksamisesta on esitetty selvitys, koska yhtiö 
tällöin joutuu verosta vastuuseen varainsiirtoverolain 24 §:n mukaisesti, veron 
maksaminen ja sitä koskevan selvityksen esittäminen ei ole osakeoikeuksien käyt-
tämisen edellytys. Tämän suhteen on 2 §:n 1 momentin mukaan riittävää, että 
osakkeen saaja on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvi-
tyksen. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 3 luvun 16 §:ää. 
14 §. Luettelo osakkeen aiemmista omistajista. Pykälän mukaan yhtiön on säily-

tettävä luotettavalla tavalla osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelo-
tiedot. Säilytysaika on 10 vuotta siitä, kun uusi omistaja on merkitty osakeluette-
loon.  

Voimassa olevassa laissa ja uudessa osakeyhtiölaissa ei ole vastaavaa säännöstä. 
Vanhat omistustiedot voivat olla tarpeen osakkeen nykyisen ja entisten omistajien, 
yhtiön ja muiden osakkeenomistajien välisten vastuiden selvittämiseksi. Vanhojen 
tietojen säilytysaika on määritelty siten, että se kattaa riittävällä tavalla vastuuti-
lanteet. Vanhat omistajatiedot voidaan säilyttää osakeluettelon yhteydessä tai 
erikseen.    

15 §. Luetteloiden julkisuus. Pykälän 1 ja 2 momentin säännökset osakeluettelon 
julkisuudesta vastaavat voimassa olevan lain 20 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä ja 
uuden osakeyhtiölain 3 luvun 17 §:n 1 ja 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta tutustua vanhoihin 
osakeluettelotietoihin ja saada niistä jäljennöksiä. Ehdotuksen mukaan tämä oike-
us olisi yhtiön kulloistenkin osakkeenomistajien lisäksi entisellä osakkeenomista-
jalla ja muulla, joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan. Vanhat osakeluettelotiedot 
voivat olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun korvausvaatimuksen kohteena oleva 
entinen osakkeenomistaja pyrkii selvittämään oikean vastuussa olevan tahon. 

Pykälän 4 momentissa säädetään osakeluetteloon merkittävien luonnollisen hen-
kilön henkilötietojen luovutuksen edellytyksistä. Nämä tiedot voitaisiin luovuttaa 
toiselle osakkeenomistajalle sekä esimerkiksi viranomaiselle tämän tehtäviin kuu-
luvassa asiassa ja entiselle osakkeenomistajalle tähän lakiin perustuvan saatavan 
perimistä tai vastuun jaon selvittämistä varten. Osakkeenomistajan suostumuksel-
la tiedot voidaan luovuttaa rajoituksetta. Nykyisen osakkeenomistajan ei tarvitsisi 
erikseen osoittaa tarvitsevansa näitä tietoja, koska osakkeenomistajalla voi olla 
milloin tahansa tarve olla yhteydessä muihin osakkeenomistajiin yhtiön asioiden 
ja huoneistojen hoitoon liittyvissä asioissa. Luovuttamisella tarkoitetaan sekä osa-
keluettelotietojen näyttämistä että jäljennösten antamista. Jos osakeluetteloa pide-
tään paperimuodossa, henkilötietojen luovutusrajoitus voidaan toteuttaa esimer-
kiksi siten, että osakeluettelotietojen pyytäjälle annetaan sellainen valokopio osa-
keluettelosta, josta on peitetty henkilötunnus- ja osoitetiedot. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia säännöksiä, joita ehdotetaan osak-
keenomistajan yksityisyyden suojan parantamiseksi. 

Pykälän 5 momentin mukaan osakkeen aiempaa omistajaa koskevat tiedot saa-
daan säilyttää 14 §:ssä säädetyn määräajan päättymisen jälkeenkin historiallista tai 
tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa säännöstä, jota ehdotetaan selvyyden vuoksi.  
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3 luku. Yhtiövastike 
 
Maksuvelvollisuus ja yhtiövastikeperuste 
 
  1  §. Maksuvelvollisuus, yhtiön menot ja yhtiövastikeperuste. Säännöksessä on 
todettu yleisesti osakkeenomistajan velvollisuus suorittaa yhtiön menojen katta-
miseksi vastiketta. Ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 5 §:n 
1 momenttia. Sanamuotoa ehdotetaan selvennettäväksi nimenomaisella mainin-
nalla siitä, että yhtiövastiketta on suoritettava yhtiön menojen kattamiseksi. Muu-
toksen tarkoituksena on selventää yhtiövastikkeen merkitystä: vastike on osak-
keenomistajan suoritettavaksi kuuluva osuus yhtiön menoista, ei korvausta huo-
neiston käyttöoikeudesta.  

Esimerkiksi huoneiston vahingoittumisesta siten, ettei sitä pystytä korjausten 
aikana käyttämään normaaliin tapaan, ei automaattisesti seuraa osakkeenomistajan 
vapautuminen vastikkeen maksamisvelvollisuudesta. Laajojen vahinkokorjausten 
aikana yhtiön kustannukset ovat tavallista suuremmat, joten lähtökohtaisesti myös 
huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan maksuvelvollisuus yhtiö-
tä kohtaan kasvaa eikä alene. 

2 §. Yhtiövastikkeella katettavat menot. Pykälässä säädetään menoista, joita yh-
tiövastikkeella voidaan kattaa. Pykälän sanamuoto poikkeaa voimassa olevan lain 
5 §:n 3 momentin sanamuodosta siten, että ehdotuksesta käy nykyistä selvemmin 
ilmi se, että vastikkeella voidaan kattaa kaikki yhtiön menot, jotka yhtiö on lain, 
yhtiöjärjestyksen tai sopimuksen taikka muun perusteen mukaan velvollinen suo-
rittamaan. Käytännössä näin on tälläkin hetkellä, koska suurimalla osalla asunto-
osakeyhtiöllä ei ole muita tulolähteitä kuin yhtiövastike ja mahdolliset käyttökor-
vaukset. 

Pykälän 1 momentti vastaa pääosin voimassa olevan lain 5 §:n 3 momenttia. 
Momentissa luetteloituja menoja koskevana yleisenä ja itsestään selvänä edelly-
tyksenä olisi, että velvoite on syntynyt normaalissa lain ja yhtiöjärjestyksen mu-
kaisessa järjestyksessä. Se, miten ja millaisia velvoitteita yhtiö voi itselleen ottaa 
tai yhtiölle voi muuten syntyä, määräytyy tämän lain muiden säännösten ja mui-
den oikeussääntöjen perusteella. Momentin 1 kohta vastaa voimassa olevan lain 
5 §:n 3 momentin 1 kohtaa. 

Momentin 2 kohdan sanamuoto poikkeaa voimassa olevan lain 5 §:n 3 momen-
tin 2 kohdasta siten, että ylläpito- ja hoitomenojen sijasta ehdotuksessa käytetään 
ilmausta käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat menot. Muutoksen tarkoituksena 
on sääntelyn selventäminen, ehdotus ei muuta oikeustilaa. 

Voimassaolevan lain sanamuoto ”ylläpidosta ja hoidosta” on ongelmallinen, 
koska alan vakiintuneen käsitteistön mukaan kiinteistönhoito kuuluu osana kiin-
teistön ylläpitoon. Kunnossapito on puolestaan kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa 
toimintaa, joka sisältää paitsi juoksevat pienet korjaukset ja vuosikorjaukset, myös 
suuremmat korjaushankkeet, joissa kiinteistön laatutasoa ei kuitenkaan olennai-
sesti muuteta (peruskorjaukset). 

Perusparannuksen, uudistuksen, lisärakentamisen ja lisäalueen hankkimisen 
osalta ehdotettu 1 momentin 3 kohta poikkeaa voimassa olevan lain 5 §:n 3 mo-
mentin 3 kohdasta siten, että ehdotuksen mukaan vastikkeella voitaisiin rahoittaa 
kaikki sellaiset hankkeet (ja niiden kunnossapito), joista on päätetty laillisella ta-
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valla. Tällöin vastikkeella voitaisiin rahoittaa osakkeenomistajien suostumuksella 
myös tavanomaisen tason ylittävien uudistusten kulut. Lisäksi uudistusten toteut-
tamista, käyttöä ja kunnossapitoa varten voitaisiin periä erityistä hankekohtaista 
vastiketta. Uudistuksen kunnossapitoon tarvittavat varat kerättäisiin normaalin 
vastikkeen tapaan hankkeeseen osallistuneilta tai siihen myöhemmin liittyneiltä 
osakkailta. Tämä selkiyttäisi uudistushankkeiden kunnossapitovastuuseen liittyviä 
kustannusongelmia ja helpottaisi oletettavasti näin myös päätöksentekoa. Kunnos-
sapitokulut on toki mahdollista periä parannuksen teettävältä osakkeenomistaja-
ryhmältä sopimalla siitä erikseen, mutta kun kyseessä olisi yhtiövastike eikä mi-
kään muu tietyltä osakkeenomistajaryhmältä perittävä ”käyttömaksu”, yhtiön ja 
sitä kautta myös muiden osakkaiden asema mahdollisten maksujen laiminlyöntien 
sattuessa olisi turvatumpi (mahdollisuus ottaa huoneisto yhtiön hallintaan ja osak-
keen uuden omistajan vastuu entisen osakkeenomistajan maksulaiminlyönnistä). 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa mainittujen kiinteistön tai rakennuksen käyt-
töön liittyvien hyödykkeiden kulujen kattamisesta vastikkeella ei ole nimenomais-
ta säännöstä voimassa olevassa laissa. Käytännössä yhtiö huolehtii yleensä huo-
neistojen lämmityksestä, käyttövedestä, jätehuollosta ja tietyistä perinteisistä tie-
toliikennepalveluista (TV- ja puhelinverkkoon liittyvät perusoperaattoripalvelut). 
Joissakin yhtiöissä myös huoneistojen sähkönkäyttö- ja internetoperaattoripalvelut 
hankitaan yhtiön toimesta vastikerahoitteisesti. Säännös hyödykkeiden yhteishan-
kinnan vastikerahoituksesta koskisi sellaisia kiinteistön tai rakennuksen käyttötar-
koituksen mukaiseen käyttöön liittyviä palveluita, joiden vastikerahoitteinen yh-
teishankinta on nyt tai tulevaisuudessa tavanomaista. Yhteishankinnan kautta pal-
velu voidaan monissa tapauksissa hankkia edullisemmin siten, että säästö vaikut-
taa asumiskustannuksiin.8  

Ehdotusta pääosin vastaavasta säännöksestä keskusteltiin vuonna 2001 voimaan 
tulleen asunto-osakeyhtiölain osittaisuudistuksen valmistelun yhteydessä. Tuol-
loin nimenomaista säännöstä vastikerahoitteisesta yhteishankinnasta ei ehdotettu 
mm. sen vuoksi, että sen esitettiin vaikuttavan haitallisesti ympäristöä säästävien 
sähköntuotantomuotojen kysyntään, ja toisaalta sen vuoksi, että tuolloin ehdotet-
tua ilmausta ”asumispalvelu” pidettiin epäselvänä ja subjektiivisiin tulkintoihin 
johtavana. Tässä ehdotuksessa sanamuotoa on täsmennetty siten, että puhutaan 
”kiinteistön tai rakennuksen (asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukai-
seen) käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishankinnasta”. Uuden palvelun tai 
muun hyödykkeen vastikerahoitteista yhteishankintaa koskevasta päätöksestä sää-
detään 6 luvun 32 ja 34 §:ssä. Lähtökohtana on, että enemmistöpäätöksellä voitai-
siin päättää vain sellaisen uuden palvelun hankkimisesta vastikerahoituksella, joka 

                                                 
8 Väliraporttiin saadussa palautteessa todettiin erityisesti sähkön yhteishankinnan osalta, että ku-
luttajien valinnan vapautta ei tulisi rajoittaa, vaan terve ja taloudellinen kilpailu edellyttää, että 
kaikilla sähkönkäyttäjillä on mahdollisuus kilpailuttaa sähkönsä ja valita sähköntoimittajansa. 
Tämä mahdollisuus on taattu myös jakeluverkkoon vain kiinteistöverkon välityksin liittyneille 
asiakkaille Sähkömarkkinalaissa. Myös osakkaiden sähkösopimusten määräaikaisuuden katsottiin 
olevan vaikeasti sovitettavissa yhteen palveluiden yhteishankintaa koskevan ehdotuksen kanssa. 
(Energiamarkkinavirasto). Sähkömarkkinalain em. säännös on asuntoyhtiöiden kannalta ongelmal-
linen, jos yhteishankinnasta määrätään yhtiöjärjestyksessä tai jos siitä, että osakkeenomistaja yksi-
puolisesti irtautuu sopimuksesta, aiheutuu asunto-osakeyhtiölle mittarointijärjestelyiden lisäksi 
muita kuluja esimerkiksi sen vuoksi, että yhtiö menettää oikeuden alennukseen, kun sähköntilaaji-
en määrä laskee alle sähköntoimittajan kanssa sovitun rajan. 
   . 
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on kiinteistön tai rakennuksen kannalta välttämätön ja jonka yhteishankinta on 
tavanmukaista (esim. huoneistojen lämmitys, vesi ja jätehuolto). 

Momentin 5 kohta poikkeaa sisällöltään voimassa olevan lain 5 §:n 3 momentin 
4 kohdasta siten, että se kattaa laissa nimenomaisesti säädettyjen kiinteistövero- ja 
vastaavien velvoitteiden lisäksi mm. sellaiset sopimusvelvoitteet ja yhtiön saata-
vien ja riita-asioiden oikeudenkäyntikulut, jotka voivat tulla yhtiön vastattavaksi 
esimerkiksi yhtiön edustamista ja oikeudenkäyntiä koskevan sääntelyn perusteel-
la. Ehdotus ei käytännössä laajenna vastikkeenmaksuvelvollisuutta, koska ny-
kyisinkin osakkaiden on käytännössä viime kädessä katettava kaikki ne yhtiön 
velvoitteet, jotka perustuvat esimerkiksi yhtiötä sitoviin sopimuksiin, sitoumuk-
siin ja tuomioistuimen päätöksiin. 

Pykälän 2 momentissa säädetään mahdollisuudesta määrätä yhtiöjärjestyksessä 
myös muiden maksujen perimisestä vastikkeena. Maksun tulee liittyä kiinteistön 
tai rakennuksen käyttöön tai huoneistoissa käytettävien laitteiden tai muiden hyö-
dykkeiden yhteishankintaan. Ehdotuksen mukaan yhtiökokous voisi päättää esi-
merkiksi talosaunan, pesutuvan tai autopaikan käytöstä suoritettavan maksun pe-
rimisestä yhtiövastikkeena. Osakkeenomistajan sitoutuminen sopimukseen, joka 
lainkohdan mukaan olisi vastikeluonteisuuden edellytyksenä, ilmenisi saunavuo-
ron, pesutupavuoron tai autopaikan varaamisena taikka vuoron tai paikan käytön 
jatkamisena yhtiöjärjestyksen muuttumisen jälkeen. Tästä seuraisi, että maksun 
laiminlyöntiin sovellettaisiin yhtiövastikkeen laiminlyöntiä koskevia säännöksiä 
(hallintaanotto ja osakkeen uuden omistajan rajoitettu vastuu). 

Vastaavasti voitaisiin yhtiöjärjestyksessä määrätä, että yhteishankintana toteu-
tettavan huoneistokohtaisten liesien vaihtamisen kulut peritään yhtiövastikkeena 
niiltä osakkailta, jotka osallistuvat yhteishankintaan.  

Vastikesäännösten soveltamista koskeva päätös voisi koskea vain tulevia mak-
suja. 

Tietyn maksun perimisestä vastikkeena tulisi aina määrätä erikseen yhtiöjärjes-
tyksessä. Pelkkään yhtiökokouksen päätöksen vastikkeenluontoisuus ei voisi pe-
rustua. Maksun periminen vastikkeena yhtiökokouksen päätöksen perusteella saat-
taisi aiheuttaa käytännön ongelmia, koska se ei sido sellaisia tulevia osakkeen-
omistajia, jotka eivät ole olleet siitä tietoisia. Määräyksen ilmeneminen yhtiöjär-
jestyksestä varmistaa sen, että uusi osakkeenomistaja pystyy luotettavasti totea-
maan, minkä maksujen osalta vastuu entisen osakkeenomistajan veloista häneen 
kohdistuu. Toisaalta mahdollisuus ottaa huoneisto yhtiön hallintaan maksujen 
laiminlyömisen vuoksi merkitsee olennaista puuttumista yhteen osakkeenomista-
jan keskeisimmistä oikeuksista, minkä vuoksi on perusteltua edellyttää, että mah-
dollisuuden ollessa laissa säädettyä laajempi (koskee vastikkeen lisäksi muita 
maksulajeja) siitä on säädetty riittävän täsmällisesti yhtiöjärjestyksessä. Viime 
kädessä tuomioistuin ratkaisee sen, sovelletaanko maksun laiminlyöntiin yhtiövas-
tikkeen perimistä ja osakkeen uuden omistajan vastuuta koskevia tämän lain sään-
nöksiä.  

3 §. Erilaiset yhtiövastikkeet. Pykälässä säädetään erilaisten yhtiövastikeperus-
teiden käyttämisestä. Ehdotetusta 1 momentista ilmenee, että yhtiössä voi olla 
samaan aikaan käytössä erilaisia yhtiövastikeperusteita eri menoeriä varten ja että 
joidenkin vastikeperusteiden mukainen maksuvelvollisuus koskee vain osaa osak-
keenomistajista. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, joka kuiten-
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kin vastaa nykyistä oikeustilaa (HE 261/1990, s. 16 ja 17). Nimenomaista sään-
nöstä ehdotetaan sääntelyn selventämiseksi. 

Pykälän 2 momentin olettamasäännöksen mukaan yhtiöjärjestyksessä mahdolli-
sesti määrätyllä rahoitusvastikkeella katetaan vain kiinteistön ja rakennuksen han-
kinnasta ja rakentamisesta sekä peruskorjauksesta ja uudistuksesta aiheutuvat pit-
kävaikutteiset menot, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Peruskorjauksesta 
aiheutuvalla pitkävaikutteisella menolla tarkoitetaan yleensä hyvän kirjanpitota-
van mukaisesti aktivoitavia rakennuksen taloudellista pitoaikaa kasvattavia korja-
usmenoja, vaikka näihin menoihin ei voida katsoa liittyvän varsinaista aktivointi-
pakkoa. Tällä perusteella aktivoitava korjausmeno voi olla myös vain osa korja-
ushankkeen kokonaismenoista. Uudistuksesta aiheutuvalla pitkävaikutteisella me-
nolla tarkoitetaan vastaavasti hyvän kirjanpitotavan mukaan aktivoitavaa peruspa-
rannuksesta, lisärakentamisesta tai muusta uudistuksesta aiheutuvaa aktivoitavaa 
menoa. Aktivoitavia korjaus- ja uudistusmenoja käsitellään kirjanpitolautankun-
nan yleisohjeessa (1680/2002) asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiin-
teistöyhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.   

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, jota ehdotetaan yhtiökäy-
tännön selventämiseksi.  

Käytännössä ongelmia aiheutuu monessa yhtiössä siitä, että hoitovastike ja ra-
hoitusvastike määräytyvät eri perusteiden mukaan, jolloin vastikerasitus kohdistuu 
osakkeeseen eri tavalla pelkästä menon rahoitustavasta riippuen. Nykyisin on epä-
selvää voidaanko velkaannutetun hoitotalouden tasapainottamiseksi otetun lainan 
hoitomenot kattaa rahoitusvastikkeella. Ehdotetun olettamasäännöksen mukaan 
näin ei saisi menetellä, jollei yhtiöjärjestyksessä erikseen toisin määrätä. 

4 §. Yhtiövastikkeen maksuperuste. Pykälästä käy ilmi, että yhtiövastikkeen 
maksuperusteesta on aina määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Lisäksi pykälässä on 
esimerkkiluettelo yleisimmin käytetyistä maksuperusteista. 

Pykälä poikkeaa voimassa olevan lain 5 §:n 2 momentista siten, että osakkeiden 
lukumäärää ei enää mainittaisi esimerkkiluettelossa vaikka sen käyttäminen on 
edelleenkin mahdollista. Esimerkkiluettelon lyhentämistä ehdotetaan sen vuoksi, 
että osakkeiden lukumäärä ei käytännössä ole yleensä yhtä sopiva yhtiön menojen 
jakoperuste kuin lattia-ala. Luotettavasti arvioitavissa oleva kulutus säilytetään 
luettelossa, koska asukasmäärä on hyvin tavanomainen vesivastikkeen peruste ja 
vastikeperusteen muuttamista koskeva helpotettu päätöksenteko (2/3:n määrä-
enemmistö) voisi edelleen koskea myös henkilöluvun ja vastaavien riittävän luo-
tettavien likiarvoisten maksuperusteiden käyttöönottoa. 

5 §. Rakennuksen tai huoneiston tuhoutuminen. Pykälässä säädetään osakkeen-
omistajan velvollisuudesta maksaa yhtiövastiketta silloin, kun hänen hallinnassaan 
oleva huoneisto on tuhoutunut. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 87 §:n 3 mo-
menttia. Tuhoutuneen rakennuksen ja huoneiston uudelleen rakentamista koske-
vasta päätöksestä ja osakkeenomistajan oikeudesta vaatia osakkeidensa lunasta-
mista silloin, kun yhtiön rakennus tai osakkeenomistajan huoneisto on tuhoutunut, 
säädetään 6 luvun 38 §:ssä.   
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Maksuvelvollisuuden alkaminen sekä maksuperusteesta poikkeaminen ja perus-
teen muuttaminen 

 
6 §. Maksuvelvollisuuden alkaminen.  Pykälässä säädetään yhtiövastikkeen 

maksuvelvollisuuden alkamisesta yhtiön perustamisvaiheessa, osakeannin yhtey-
dessä ja osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle. Voimassa olevassa laissa sääde-
tään nimenomaisesti vain osakkeen uuden omistajan maksuvelvollisuuden alka-
misesta. Vastikkeenmaksuvelvollisuuden alkamisajankohdan kattavampaa määrit-
tämistä ehdotetaan sääntelyn selventämiseksi. 

Ehdotetun 17 luvun 2 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan vastikkeen maksun 
alkamisajankohdasta yhtiön perustamisvaiheessa on määrättävä perustamissopi-
muksessa. Vastaavasti vastikkeen maksun alkamisajankohdasta on määrättävä 
osakeantipäätöksessä 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan. Jos perusta-
missopimuksesta tai korotuspäätöksestä ei muuta ilmene, maksuvelvollisuus alkaa 
tämän pykälän 1 momentin mukaan vastikkeen maksuvelvollisuus alkaa viimeis-
tään silloin, kun osake on rekisteröity. 

Pykälän 2 momentin säännös osakkeen uuden omistajan maksuvelvollisuuden 
alkamisajankohdasta vastaa voimassa olevan lain 6 §:n 1 momenttia. 

7 §. Uuden omistajan vastuu vanhan omistajan maksulaiminlyönnistä. Pykälän 
1 momentin mukaan osakkeen uusi omistaja vastaa sellaisesta yhtiövastike-erästä, 
jonka maksun osakkeen entinen omistaja on laiminlyönyt. Voimassa olevan lain 6 
§:n 2 momentista poiketen uusi omistaja vastaisi yhtiövastikkeen lisäksi myös 
yhtiöjärjestyksessä yhtiövastikkeeseen rinnastetun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
maksun laiminlyönnistä. 

Muutosta ehdotetaan yhtiön saatavien turvaamiseksi. On mahdollista, että mui-
den maksujen osuus osakkeenomistajan maksuvelvollisuudesta kastaa suhteessa 
yhtiövastikkeeseen siten, että muiden maksujen perimättä jääminen voi vaikuttaa 
merkittävästi yhtiön talouteen. Muutos ei käytännössä lisää uuden omistajan mak-
suvelvollisuutta, koska hän voi ottaa tällaiset laiminlyönnit huomioon hinnassa, 
jonka hän on valmis maksamaan osakkeista.  

Pykälän 2 momentti poikkeaa voimassa olevan lain 6 §:n 2 momentista siten, 
että uuden omistajan vastuun enimmäismäärää ehdotetaan lisättäväksi kolmen 
kuukauden vastiketta vastaavasta määrästä kuuden kuukauden vastiketta vastaa-
vaan määrään. Vastuun enimmäismäärä vastaisi yhtiövastikkeen yhteenlaskettua 
määrää siltä kuukaudelta, jonka aikana omistusoikeus siirtyi, ja sitä välittömästi 
edeltävältä viideltä kuukaudelta.  

Vastuun enimmäismäärän lisäämistä ehdotetaan yhtiön vastikesaatavien tur-
vaamisen helpottamiseksi. Ehdotuksesta seuraa, että yhtiön johto voi odottaa lai-
minlyönnin korjaamista noin 4-5 kuukautta nykyisen yhden kuukauden sijasta 
ilman, että sen saatavan maksu vaarantuisi sen vuoksi, että osakkeet on luovutettu 
uudelle omistajalle. Muutos ei käytännössä lisää uuden omistajan maksuvelvolli-
suutta, koska hän voi ottaa tällaiset laiminlyönnit huomioon hinnassa, jonka hän 
on valmis maksamaan osakkeista.   

Vastuun enimmäismäärän laskusääntöä ehdotetaan selvennettäväksi, koska 
käytännössä on pidetty epäselvänä sitä, vastaako uusi omistaja kolmea kuukautta 
aiemmin laiminlyödystä vastikkeesta, jos kolmen saantoa välittömästi edeltävän 
kuukauden vastikkeet on maksettu. 
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Pykälän 3 momentin mukaan uusi omistaja ei olisi vastuussa sellaisesta ennen 
isännöitsijäntodistuksen päiväystä erääntyneestä velvoitteesta, jota ei ole mainittu 
todistuksessa. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, jota ehdote-
taan osakkeen ostajan aseman turvaamiseksi.  

8 §. Yhtiövastikkeen perusteesta poikkeaminen ja perusteen muuttaminen.  Py-
kälän viittaussäännöksen tarkoitus on muistuttaa siitä, että yhtiövastikkeen perus-
teita voidaan tietyin edellytyksin muuttaa ja perusteesta voidaan yksittäistapauk-
sessa tietyin edellytyksin poiketa siten kuin 6 luvussa säädetään.    
 
II  OSA. Kunnossapitovastuu, osakkeenomistajan muutostyöt ja yhtiön 
 uudistukset 
 
4 luku. Kunnossapitovastuu 
 
   1 §.  Kunnossapitovastuu ja –oikeus. Pykälässä säädetään kunnossapitovastuun 
jakautumista koskevista yleisistä periaatteista. Pykälän 1-2 momenttia vastaavat 
säännökset ovat voimassa olevan lain 78 §:n 1 ja 2 momentissa. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä vapaasti 
kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajan kesken. Voi-
massa olevan oikeuden mukaan kunnossapitovastuun jaon muuttamiseen sovelle-
taan yleisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista ja tällaisen päätöksen moittimista kos-
kevia säännöksiä (2/3 määräenemmistö ja yhdenvertaisuusperiaate). Koska laissa 
ei ole erityisiä säännöksiä kunnossapitovastuuta koskevien määräysten ottamisesta 
yhtiöjärjestykseen, sovelletaan yleisiä säännöksiä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 
siinäkin tapauksessa, että muutos riidattomasti vähentää joidenkin osakkaiden ja 
lisää toisten osakkeiden maksuvelvollisuutta käytännössä vastaavalla tavalla kuin 
sellainen vastiketta tai muuta maksua koskeva yhtiöjärjestyksen muutos, johon 
vaaditaan niiden osakkaiden suostumus, joiden maksuvelvollisuus kasvaa. 

Käytännössä kunnossapitovastuun muuttaminen vanhojen huoneistojen osalta 
vaikuttaa olennaisesti osakkaiden maksuvelvollisuuteen erityisesti silloin, kun 
huoneistot ovat erikokoisia (osakkaiden erisuuruinen vastikkeen maksuvelvolli-
suus) tai huoneistoissa oleva vastuunjaon kohteeksi tuleva varustus on erilainen. 
Koska yhtiöllä voi olla tarve muuttaa kunnossapitovastuuta yhdenvertaisuusperi-
aatteen kannalta ongelmattomalla tavalla, ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista 
tiukentaa muutosta koskevaan päätökseen sovellettavia muodollisia päätösvaati-
muksia verrattuna voimassa olevaan lakiin. 

Toisaalta kunnossapitovastuun muuttaminen jo olemassa olevassa yhtiössä voi 
edelleenkin tulla kyseeseen vain silloin, kun se voidaan toteuttaa yhdenvertaisuut-
ta loukkaamatta. Yhtiö ei esimerkiksi voi siirtää tietyn rakennuksen osan kunnos-
sapitovastuuta osakkaille silloin, kun korjaustarve on jo syntynyt tai riittävällä 
varmuudella ennakoitavissa. Kunnossapitovastuuta voidaan yhdenvertaisuutta 
loukkaamatta jälkikäteenkin yleensä muuttaa yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 
vaadittavalla 2/3:n määräenemmistöpäätökselle muun muassa 

- osakkeenomistajan muutostyön yhteydessä, jos muutostyö esimerkiksi lisää 
yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien rakennuksen osien kunnossapidon tarvet-
ta tai vaikeuttaa niiden kunnossapitoa;     
- yhtiön peruskorjauksen tai -parannuksen yhteydessä, esimerkiksi yhtiön kunnos-
taessa kerralla kaikki märkätilat taikka uusiessa kaikkien huoneistojen lämmin-
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vesivaraajat, minkä jälkeen niiden kunnossapitovastuu siirtyy osakkaille. Kunnos-
sapitovastuun siirtäminen osakkaalle ei kuitenkaan tällöinkään kaikissa tapauksis-
sa ole perusteltua. Se, kuinka vastuunjako on tarkoituksenmukaista määrittää, 
vaihtelee yhtiöittäin;  
- voimassa olevan lain aikana perustetussa yhtiössä vastaavissa uusissa yhtiöissä 
noudatetun tavanomaisen yhtiöjärjestyskäytännön mukaiseksi, kun yhtiön olemas-
saolon aikana ilmenee, että samankaltaisten huoneistojen käyttötapa, se miten 
kukin osakkeenomistaja käyttää huoneistoaan, vaikuttaa olennaisesti kunnossapi-
dosta yhtiölle aiheutuviin kuluihin (esim. kiukaat, jotka ovat kuuluneet ensin yhti-
ön vastuulle: jos toisen huoneiston osakkeenomistajan saunan käytön voidaan 
todeta kuluttavan kiuasta huomattavasti enemmän kuin toisen, voidaan kunnossa-
pitovastuu siirtää lain pääsääntöä vastaavalla tavalla osakkeenomistajalle). Se, 
loukkaako yhtiöjärjestysmuutos osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta, jää rat-
kaistavaksi tapauskohtaisesti.  
   Määrättäessä kunnossapitovastuun jakautumisesta laista poikkeavalla tavalla 
tulee yhtiöjärjestystä laadittaessa ottaa huomioon, ettei pelkkä viittaus tiettyyn 
lähteeseen ole riittävä, vaan kunnossapitovastuun jakautumisen täytyy käydä ilmi 
nimenomaisesti yhtiöjärjestyksestä. Osakkeenomistajan tai muun tahon tulee pys-
tyä selvittämään vaikeuksitta, kuinka kunnossapitovastuu kulloinkin jakautuu. 
Mikäli kunnossapitovastuu määritellään tarkemmin erillisessä liitteessä (esimer-
kiksi taulukko kunnossapitovastuun jakautumisesta tai kartta yhtiön pihapiha-
alueista, joiden kunnossapitovastuu jaetaan yhtiön ja osakkeenomistajien kesken), 
tällainen liite on osa yhtiöjärjestystä.9  
   Kunnossapitovastuun jakautumista ei voida jättää yhtiön ulkopuolisen tahon 
päätettäväksi. Siten sallittuna ei voida pitää esimerkiksi pelkkää viittausta tiettyyn 
kunnossapitovastuun jakoa koskevaan yhtiön ulkopuolisen tahon julkaisemaan ja 
ylläpitämään taulukkoon tms. standardiin, joka voi ajan myötä muuttua tuon ulko-
puolisen tahon päättämällä tavalla. Julkisesti saatavana olevat vastuunjakotaulukot 
perustuvat yhtiöiden ja kiinteistöjen yleisiin piirteisiin, jotka voivat ajan kulumi-
sen myötä muuttua. Yksittäiset kiinteistöt ja yhtiöt ovat kuitenkin aina ”erityista-
pauksia”, joten on tarkoituksenmukaista, että yhtiössä aina erikseen päätetään sii-
tä, onko syytä ottaa muuttaa vastuunjakoa standardin muutosta vastaavalla tavalla.  
   Edellä selostettu ei tarkoita, ettei tiettynä ajankohtana vallitsevan käytännön 
mukaista vastuunjakotaulukkoa ei voitaisi ottaa osaksi yhtiöjärjestystä. Mikäli 
näin halutaan tehdä, kunnossapitovastuuta koskevan määräyksen tulee kuitenkin 
olla nähtävissä yhtiöjärjestyksestä suoraan. Se, että vastuunjakotaulukon ylläpi-
dosta vastaava ulkopuolinen taho katsoo käytännön muuttuneen ja sen vuoksi 
muuttaa taulukkoaan, ei siten edelleenkään muuta vastuunjakoa yksittäisen yhtiön 
ja sen osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestystä laadittaessa tarkoitettua vas-
tuunjakotaulukkoa sovelletaan siten yhtiössä siihen asti, kunnes yhtiöjärjestystä 
tältä osin nimenomaisesti muutetaan. 
   Mikäli yhtiöjärjestysmääräyksellä halutaan poiketa lain mukaisesta vastuunjaos-
ta, poikkeaminen on syytä määritellä riittävän selkeästi. Jos yhtiöjärjestyksessä 
olevan määräyksen perusteella jää epäselväksi, millä tavoin lain nojalla määräyty-
                                                 
9 Käytännössä eräät maistraatit toimittavat esimerkiksi asunto-osakeyhtiön perustamisasiakirjat 
ilman yhtiöjärjestykseen liitettyä pihakarttaa (maininnoin että yhtiöjärjestykseen liittyy kartta, 
jonka saa erikseen pyydettäessä). Tätä ei voida pitää oikeana menettelytapana: yhtiöjärjestys tulee 
toimittaa tilaajalle kokonaisuudessaan ilman eri vaatimusta.  
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västä kunnossapitovastuusta on haluttu poiketa, saattaa voimassa olevan lain mu-
kaisilla määräyksillä olla merkitystä kunnossapitovastuuta koskevan kysymyksen 
ratkaisemisessa. 
Ehdotetun 3 momentin mallina on voimassa olevan lain 78 § 3 momentti, jonka 
mukaan yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöi-
den suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomista-
jien yhdenvertaisuutta loukkaamatta. Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vaati-
muksesta seuraa, että tällaiset korjaukset eivät saa kohdistua vain osaan huoneis-
toista ja että yhtiövastikkeen maksuvelvollisuudessa tulisi yleensä ottaa huomioon 
osakkaiden itse suorittamat vastaavat korjaukset (HE 216/1990, s. 58 ja 59). 

Yleensä yhtiökokous päättää osakkeenomistajan kunnossapitovastuun piiriin 
kuuluvasta kunnossapidosta, perusparannuksesta ja uudistamisesta vain silloin, 
kun toimenpide on perusteltua tehdä yhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvan 
toimenpiteen yhteydessä. Ongelmallisena on kuitenkin pidetty yksittäistapauksia, 
joissa enemmistöpäätöksellä ja vastikerahoituksella on toteutettu osakkaiden kun-
nossapitovastuun piiriin kuuluvia toimia muuten kuin perusparannuksen tai uudis-
tuksen yhteydessä. 
   Vaikka yhtiökokous päättäisi tehdä osakkeenomistajan vastuulle kuuluvan kor-
jaustyön tai muutoksen, yhtiöllä ei lukuun ottamatta voimassa olevan lain 78 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja välttämättömiä korjaustöitä ole ehdotonta oikeutta teh-
dä kunnossapitotyötä huoneistossa, vaan osakkeenomistaja voi niin halutessaan 
kieltää sen. Osakkeenomistaja käyttää tällöin oikeuttaan päättää huoneistonsa si-
säosien tasosta. Edellytyksenä on kuitenkin, ettei kunnossapitotyön kieltämisestä 
aiheudu yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia.  
   Kun osakkeenomistajan vastuulle kuuluva korjaustyö tai muutos tehdään samal-
la kertaa koko rakennuksessa, ei ongelmia yhdenvertaisuuden kannalta yleensä 
synny, vaikka kyseessä olisikin kertaluonteinen toimenpide, joka ei liity yhtiön 
kunnossapitovastuun piiriin kuuluvaan toimenpiteeseen. Esimerkiksi putkiremon-
tin yhteydessä yhtiö voi yleensä toteuttaa märkätilojen vesikalusteiden ja pinnoit-
teiden tason parannuksen edullisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin kuin yksit-
täinen osakkeenomistaja. Korjaustyön valmistuttua voidaan tarvittaessa yhtenäis-
ten periaatteiden mukaisesti määritellä suoritettavat hyvitykset kaikille niille, jot-
ka eivät halua sallia kunnossapitotyötä huoneistossaan, joiden huoneistossa kysei-
nen kunnossapitotyö ei ole tarpeen (esimerkiksi vesipisteettömään autotalliin ei 
ole tarpeen asentaa käsienpesuallasta) tai jotka ovat sen jo aikaisemmin omalla 
kustannuksellaan teettäneet. Sen sijaan tapaukset, joissa enemmistöpäätöksellä ja 
vastikerahoituksella toteutetaan osakkaiden kunnossapitovastuun piiriin kuuluvia 
toimia muuten kuin peruskorjauksen tai uudistuksen yhteydessä, ovat usein yh-
denvertaisuuden kannalta ongelmallisia. 
   Yhtiön kunnossapito-oikeutta osakkeenomistajan vastuualueella on edellä lausu-
tuin perustein rajattu voimassa olevaan verrattuna siten, että se koskee välttämät-
tömien kunnossapitotöiden lisäksi vain yhtiön vastuulla olevaan rakennustyöhön 
liittyvää kunnossapitoa. 
   Ehdotetussa 4 momentissa on lausuttu julki hyvän rakennustavan noudattamista 
koskeva vaatimus. Hyvällä rakennustavalla tarkoitetaan sekä tuotannon - eli työ-
menetelmien, materiaalien, suunnittelun ja toteutuksen - että lopputuloksen 
asianmukaisuutta. Kunnossapitotyön suorittavalle taholle saattaa hyvän rakennus-
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tavan noudattamatta jättämisestä aiheutua korvausvastuu, josta säädetään erikseen 
13 luvussa  (vrt. 5 momentti). 
   Pykälän 5 momentissa muistutetaan siitä, että vastuun jakoon sovelletaan vahin-
gonkorvaussäännöksiä, jos korjaustarve perustuu tuottamuksellisesti aiheutettuun 
vahinkoon. 
   2 §.  Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu. Pykälän 1 momentti vastaa voi-
massa olevan lain 78 §:n 2 momentissa säädettyä osakkeenomistajan kunnossapi-
tovastuuta. Hallinnassaan olevien rakennuksen ulkopuolisten tilojen osalta osak-
keenomistaja on vastuussa mm. lumen, veden ja roskien poistamisesta siten, ettei 
niistä aiheudu haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille. Osakkeenomistajan hallintaan 
osakkeiden perusteella kuuluvat tilat määräytyvät yhtiöjärjestyksen perusteella.10  
   Ehdotetussa 2 momentissa säädetään selvyyden vuoksi osakkeenomistajan vel-
vollisuudesta hoitaa huoneistoa siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, ra-
kennuksen tai huoneiston osat eivät vaurioidu muuten kuin tavanomaisesta käy-
töstä aiheutuvan kulumisen vuoksi. Säännöksen mallina on käytetty AHVL 25 §:n 
1 ja 2 momenttia. Tarkoitus on, että osakkeenomistajan huolenpitovelvollisuus 
koskee kaikkia sellaisia osakkeenomistajan tiloissa olevia rakennuksen osia ja 
varusteita, joista yhtiö vastaa joko lain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteel-
la.  
   Huolenpitovelvollisuuteen kuuluu yhtiön vastuulle kuuluvien osien vaurioitta-
misen välttämisen lisäksi niiden kunnon seuraamisen ja ilmoittamisen mahdolli-
sesta viasta. Huolenpitovelvollisuus käsittää kuitenkin myös osakkeenomistajalle 
itselleen kuuluvan normaalin kunnossapidon: osakkeenomistajan on huolehdittava 
muun muassa pinnoitteiden riittävän hyvästä kunnosta. Mikäli pintamateriaalin 
tavanomaisen kunnossapidon laiminlyöminen johtaa rakenteen vaurioitumiseen, 
osakkeenomistaja on vastuussa aiheutuneesta vahingosta.  
   Edellä todetun mukaisesti osakkeenomistajan vastuu voi seurata normaalin käy-
tön, ilmoitusvelvollisuuden tai oman kunnossapitovastuun laiminlyönnistä.  
   Osakkeenomistaja ei siis vastaisi yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien huo-
neiston osien vahingoittumisesta siltä osin, kuin kyse on huoneiston tavanomai-
sesta käyttämisestä. Mikäli yhtiön vastuulla olevat huoneiston osat rikkoutuvat 
osakkeenomistajan huolimattomuuden johdosta, osakkeenomistajan velvollisuus 
korvata aiheuttamansa vahinko määräytyisi vahingonkorvausta koskevan 13 luvun 
säännösten ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.  
   Yleisten todistustaakkaa koskevien periaatteiden mukaan sen, jolla on toisen 
omaisuus hallussaan, on yleensä näytettävä, ettei omaisuuden vahingoittuminen 

                                                 
10 Vrt myös KKO 2005:26, jossa korkein oikeus lausui osakkeiden tuottamasta hallintaoikeudesta 
muutostöiden osalta mm. seuraavaa: ”[VAOYL] 7 §:n ja 8 §:n 7 kohdan mukaan yhtiöjärjestykses-
tä on ilmettävä ne tilat, joihin osakkeet tuottavat hallintaoikeuden. Lain 77 §:ään perustuva osak-
keenomistajan oikeus muutostöihin on eräs keskeinen osa tätä hallintaoikeutta. Siten on johdon-
mukaista katsoa, että myös viimeksi mainitussa lainkohdassa tarkoitetaan juuri asunto-
osakeyhtiölain mukaan osakkeisiin liittyvää ja siis nimenomaan yhtiöjärjestyksestä ilmenevää 
hallintaoikeutta. Lainkohdan perusteluissa (HE 216/1990 vp s. 55) onkin todettu, että siinä tarkoi-
tettujen "muutostoimenpiteiden kohteena voisivat olla paitsi itse huoneisto myös muut tilat, joiden 
hallintaan hänen osakkeensa yhtiöjärjestyksen mukaan tuottavat oikeuden". Myös käytännölliset 
näkökohdat puoltavat tulkintaa, jonka mukaan osakkeenomistajan asunto-osakeyhtiölain mukainen 
oikeus muutostöihin rajoittuu tiloihin, joihin hänen osakkeensa yhtiöjärjestyksen mukaan tuottavat 
hallintaoikeuden. Tällaisesta tulkinnasta seuraa, että selkeillä, yhtiöjärjestyksestä ilmenevillä pe-
rusteilla voidaan ratkaista, mihin tiloihin osakkeenomistajan oikeus tehdä muutostöitä ulottuu.” 



 76

ole aiheutunut hänen tuottamuksestaan. Osakkeenomistajahallinnassa olevaa tilaa 
voidaan verrata tällaiseen omaisuuteen: huoneisto tai muu yhtiön omistama tila on 
pysyvästi osakkeenomistajan hallinnassa ja osakkeenomistajan käytettävissä. Oi-
keuskirjallisuudessa on kuitenkin vakiintuneesti otettu se kanta, että asunto-
osakeyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien rakennuksen osien vahingoittuessa 
yhtiön tulee korvausta saadakseen näyttää toteen osakkeenomistajan tuottamus tai 
tahallisuus. Tämä onkin perusteltua sellaisten rakennuksen osien osalta, jotka ovat 
pintarakenteiden alla, sillä niihin huoneiston tavanomaisella käytöllä ei yleensä 
ole vaikutusta.  
   Huoneiston sisäosien osalta on kuitenkin pidettävä tarkoituksenmukaisena, että 
näyttövelvollisuus osakkeenomistajan ja yhtiön välisessä suhteessa olisi osak-
keenomistajalla. Osakkeenomistajan olisi siis näytettävä, ettei hän ole menetellyt 
huoneiston hoidossa huolimattomasti taikka aiheuttanut vahinkoa toimenpiteel-
lään tai laiminlyönnillään. Tämä perustuu siihen, että osakkeenomistajalla huo-
neiston tosiasiallisena haltijana yleensä paremmat mahdollisuudet esittää asiassa 
näyttöä kuin yhtiöllä. 
   3 §.  Yhtiön kunnossapitovastuu. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi yhtiön 
kunnossapitovastuuseen sovellettavasta pääsäännöstä.  
   Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettävän voimassa olevan lain 78 §:n 
4 momenttia vastaavasti, että kunnossapitovastuu on yhtiöllä siltä osin kuin osak-
keenomistaja ei vastaa kunnossapidosta lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella.  
   Kunnossapidosta vastuussa oleva osapuoli vastaa lähtökohtaisesti myös vian 
selvityskuluista. Milloin esimerkiksi osakkeenomistajalla on objektiivisesti arvi-
oiden syytä olettaa, että huoneistossa on yhtiön korjattavaksi kuuluva vika, yhtiöl-
lä on velvollisuus selvittää vian olemassaolo.  
   Monesti osakkeenomistajalla ja yhtiöllä voi kuitenkin olla erilainen näkemys 
siitä, onko korjaustarvetta edes olemassa. Kun selvitystyöstä aiheutuvat kustan-
nukset voivat olla huomattavat, vian korjaaminen saattaa viivästyä sen vuoksi, 
ettei selvityksen tekemisestä päästä yksimielisyyteen. Vian olemassaolon selvit-
tämisestä aiheutuvien kulujen osalta on käytännössä osoittautunut toimivaksi osa-
puolten sopiminen siitä, että kustannukset maksaa väärässä ollut taho. Osakkeen-
omistajalla tulee olla kuitenkin oikeus vaatia vian selvittämistä, vaikka täyttä 
varmuutta siitä ei olisikaan. Muunlaista kantaa ei voida osakkeenomistajan kan-
nalta pitää kohtuullisena. Yhtiö voi vaatia selvityskustannuksista sopimista, jos 
osakkeenomistaja ei voi esittää epäilynsä tueksi konkreettisia seikkoja, vaan pe-
rustaa epäilynsä ainoastaan arveluihin. Jos osakkeenomistajalla on ollut objektii-
visesti arvioiden perusteltu syy epäillä huoneistossa olevan yhtiön korjausvastuul-
le kuuluva vika, yhtiö vastaa selvityskuluista, vaikka vikaa ei lopulta olisikaan.  
   Ehdotetussa 2 momentissa säädetään voimassa olevan lain 78 §:n 2 momentista 
poiketen nimenomaisesti, että yhtiö vastaa myös huoneistojen sisäpinnan ja raken-
teiden välisistä eristeistä. Ehdotus vastaa nykyistä oikeustilaa.11  

                                                 
11 Eristeet on vakiintuneesti katsottu osaksi rakennetta eikä niitä siten liene syytä mainita erikseen. 
Vrt. esim. KKO 1991:160, jonka mukaan ”Pesuhuoneen lattiaan kiinnitetty muovimatto on saatta-
nut laadultaan olla huoneistojen sisustukseen käytettävää materiaalia. Koska se kuitenkin oli pesu-
huoneen lattiarakenteen ainoana vesieristeenä, se oli sellainen rakenteen osa, josta asunto-
osakeyhtiö vastasi.” 
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   Voimassa olevaa oikeutta vastaavalla tavalla yhtiö ei lähtökohtaisesti vastaisi 
rakenteiden ja pinnoitteen välisen tasoitteen kunnossapidosta. Tasoitteen virhei-
den ja kulumisen objektiivinen arviointi on vaikeata eikä ole ilmennyt tarvetta 
yhtiön vastuun kaavamaiseen laajentamiseen tasoitteen osalta. Laaja vastuu voisi 
lisätä merkittävästi yhtiölle aiheutuvia välittömiä kuluja sekä yhtiön ja osakkaiden 
välisiä riitoja.  
   Tasoite on yleensä tarpeen nimenomaan pintamateriaalin asianmukaisen asen-
tamisen mahdollistamiseksi ja pinnan tasaisuuden varmistamiseksi. Sitä voidaan 
näin ollen pitää osana pintarakennetta ja siten huoneiston sisäosana, jonka osalta 
kunnossapitovastuu kuuluisi voimassa olevaa oikeutta vastaavalla tavalla lähtö-
kohtaisesti osakkeenomistajalle. Rakenteeseen rinnastettaisiin kuitenkin sellaiset 
tasoitteet, jotka ovat tarpeen rakenteessa olevan virheen tai puutteen korjaamisek-
si, kuten rakentamista koskevista standardeista poikkeava seinässä olevan painu-
man täyttämiseksi tai vinon lattian oikaisemiseksi tarvittava tasoite. Muilta osin 
tasoitteet olisivat edelleen osakkeenomistajan vastuulla (esteettiset seikat, kuten 
seinän tai katon vähäinen epätasaisuus).  
   Jos tämän lain mukaan osakkeenomistajan vastuulla oleva tasoite tai pinnoite on 
alun perin puutteellinen joissakin huoneistoissa, osakkeenomistajalla voi olla oi-
keus vaatia tilanteen korjaamista tai siitä aiheutuvien kulujen hyvitystä yhtiöltä tai 
huoneistoon oikeuttavien osakkeiden myyjältä yhdenvertaisuusperiaatteen tai 
kaupan kohteessa olevan virheen perusteella. Toisaalta, jos yhtiölle vaatimuksen 
esittävä osakkeenomistaja on saanut myyjältä hinnanalennusta puutteen vuoksi, 
yhtiöllä saattaa vastaavasti olla oikeus vedota perusteettomaan etuun, jonka osak-
keenomistaja on hinnan alennuksen vuoksi saanut tai saisi.     
   Yhtiöllä ei myöskään lain pääsäännöstä poiketen olisi velvollisuutta ryhtyä toi-
menpiteisiin huoneistossa alun perin olleen virheen vuoksi, mikäli se pystyy osoit-
tamaan aiemman osakkeenomistajan hyväksyneen virheen. Esimerkiksi tilantees-
sa, jossa osakkeiden ostaja hyväksyy kohteessa olevat virheet grynderin kanssa 
tehdyn kaupan yhteydessä, myöhempi osakkeenomistaja ei voi vedota kyseisiin 
virheisiin yhtiöön nähden, sillä ostaja ei voi saada edeltäjäänsä parempaa oikeutta.  
   Rakenteiden vahingoittumisen yhteydessä vahingoittuu usein myös osakkeen-
omistajan kunnossapitovastuulle kuuluvia pinnoitteita; esimerkiksi silloin, kun 
yläkerran huoneistossa tapahtuneen (laite- tms.) vuodon johdosta vesi kastelee 
yläkerran huoneiston sisäosia, välipohjarakenteet ja alakerran huoneiston sisäosia. 
Käytännössä on nykyisten säännösten perusteella koettu epäselväksi, miten yhtiön 
ja osakkeenomistajan vastuu jakautuu esimerkiksi silloin, kun osakkeenomistajan 
pesukoneen yllättävän rikkoutumisen vuoksi vettä pääsee rakenteisiin.  
   Jos vahinkoa ei voida pitää yhtiön eikä toisaalta myöskään osakkeenomistajan 
aiheuttamana, on sovellettava kunnossapitovastuuta koskevia normeja. Koska 
vahinko ei kuitenkaan ole aiheutunut rakenteissa olevasta viasta, yhtiö ei voimas-
sa olevan lain 78 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan näyttäisi vastaavan huo-
neiston sisäosien kunnossapidosta. Tämän vuoksi on perusteltu kantaa, jonka mu-
kaan osakkeenomistaja olisi tällaisissa tilanteissa vastuussa pintamateriaalien pur-
kamisesta sekä niiden ennalleen saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, ja yh-
tiö vastaisi vain rakenteiden kunnostamisesta. Toisaalta yhtiö vastaa kunnossapi-
tovastuunsa nojalla myös lähtökohtaisesti tilojen saattamisesta ennalleen. Raken-
teiden korjaaminen edellyttää yleensä myös pintamateriaalien purkamista, ja ra-
kenteita koskeva kunnossapitovastuu kuuluu voimassa olevan lain 78 §:n 2 mo-
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mentin mukaan yhtiölle. Sen on näin ollen varauduttava siihen, että rakenteiden 
kunnossapidon yhteydessä myös pintamateriaaleja joudutaan uusimaan.  
   Oikeudenmukaisena ratkaisuna edellä selostetun kaltaisissa tilanteissa voidaan 
pitää, että sekä pinnoitteen että rakenteen vaurioituessa pinnoitteen kunnossapito-
vastuu kuuluu sille osapuolelle, jonka kunnossapitovastuulle kuuluvasta asennuk-
sesta, laitteesta tms. vahinko johtuu. Siten edellä esitetyssä esimerkkitapauksessa 
yhtiö vastaisi alakerran osakkeenomistajaan nähden sekä rakenteen korjaamisesta 
että tilojen saattamisesta korjauksen jälkeen ennalleen. Sen sijaan yhtiön ja lait-
teen yläkerran osakkeenomistajan välisessä suhteessa rakenteiden korjaaminen 
kuuluisi yhtiön vastuulle, mutta pintojen ennalleen saattamisesta vastaisi vahingon 
aiheuttaneen laitteen kunnossapidosta vastaava osakkeenomistaja.  
   Voimassa olevasta laista poiketen pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi yhtiön vastuusta sen rakentamista tai vastuulleen hyväksymistä lämmitys- 
ym. järjestelmistä. Voimassa olevan lain 78 §:n sanamuodon mukaan johtoja, ka-
navia ja hanoja koskeva yhtiön kunnossapitovastuu ei ulotu laitteisiin, joita joh-
toihin on kytketty. Johtojen ja laitteiden erottaminen toisistaan ei kuitenkaan aina 
ole yksiselitteistä eikä tarkoituksenmukaistakaan. Esimerkiksi sähkölämmitteisen 
rakennuksen lattialämmityksen sähkövastukset eivät ole ”johtoja”. Ne saattavat 
kuitenkin olla välttämätön osa rakennuksen lämmitysjärjestelmää, jonka toimi-
vuudesta vastuu kokonaisuudessaan kuuluisi ehdotuksen mukaan yhtiölle. Osak-
keenomistajan yhtiön järjestelmään liittämät laitteet eivät kuitenkaan kuuluisi yh-
tiön kunnossapitovastuulle, ellei 4 momentista muuta johdu. 
   Ehdotetun 4 momentin perusteella yhtiö vastaisi myös sellaisen osakkeenomista-
jan asennuksen kunnossapidosta, joka vastaa yhtiön teettämää järjestelmää ja joka 
on suunniteltu, toteutettu ja valvottu asianmukaisesti. Yhtiön myönteistä vastausta 
muutostyö- tai kunnossapitoilmoitukseen voitaisiin yleensä pitää osoituksena siitä, 
että yhtiö on valmis ottamaan vastuun tällaisen toimenpiteen kunnossapidosta, jos 
vastauksesta ei muuta ilmene.12 
   Yhtiön olisi katsottava hyväksyneen osakkeenomistajan kunnossapito- tai muu-
tostyön myös silloin, jos osakkeenomistaja on ilmoittanut yhtiölle työstä ja yhtiöl-
lä on ollut mahdollisuus reagoida ilmoitukseen, mutta ei ole sitä tehnyt. Vaikka 
yhtiö hyväksyisi osakkeenomistajan teettämän lisäyksen tai tason parannuksen 
(esim. materiaalit), yhtiö ei vastaa sen kunnossapidosta siltä osin kuin kunnossapi-
tokulut ovat merkittävästi suuremmat kuin yhtiön omaksuman tasoisen rakenteen, 
pinnoitteen tai laitteen kunnossapitokulut (ks. KKO 2003:80). 
   Nykyisin asuntoihin teetetään usein osakkeenomistajan toivomuksesta muutos-
töitä jo rakentamisen aikana ja asunnot voivat olla yksilöllisiä jo siinä vaiheessa, 
kun ne luovutetaan eri osakkaille. Näin ollen yhtiön noudattamaa yhtenäistä ”al-
kuperäistä tasoa” voi olla vaikea määritellä. Uudisrakennuksessa osakkeenomista-
jan toivomuksesta jo ennen huoneiston luovuttamista tehtävät ylimääräiset tai 
normaalivarustuksesta poikkeavalla tavalla tehdyt asennukset eivät kuulu yhtiön 
vastuulle, mikäli niiden kunnostamiskustannukset ovat huomattavasti suuremmat 
kuin standardivarustuksen. Toisaalta on mahdollista, ettei yhtiön noudattamaa 
alkuperäistä tasoa ole edes olemassa: rakentaminen voidaan alusta lähtien tehdä 
täysin osakkeenomistajan toivomusten mukaisesti erilaisia valintoja ja osakoko-
naisuuksia yhdistelemällä. Se, mitä milloinkin on pidettävä normaalivarustuksena 
                                                 
12 Jatkovalmistelun yhteydessä arvioidaan siirtymäsäännöksen tarve (ennen uuden lain voimantu-
loa toteutetut muutokset). 
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ja siten yhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvana, on ratkaistava tapauskoh-
taisesti. Määräävänä varustuksen normaalitason arvioinnissa ei tule pitää teknistä 
ratkaisua, vaan nimenomaan kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia.13  
   Ehdotettuun 5 momenttiin on kirjattu erikseen yhtiön kunnossapitovastuu par-
vekkeiden ulkopinnan osalta. Muutostarve liittyy 1 luvun 3 §:n 2 momentissa sää-
dettävään osakkeenomistajan hallintaoikeuden täsmennykseen. 
   4 §.  Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta kunnossapitotyöstään. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa määräystä kunnossapitotyöstä ilmoitta-
misesta, vaan ilmoitusvelvollisuus koskee voimassa olevan lain 77 §:n mukaisesti 
vain muutostyötä. Yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta osakkeenomis-
tajan kunnossapito- ja muutostyö voi vaikuttaa samalla tavalla, joten rakennustyön 
toteuttavan osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus on syytä säännellä samalla 
tavalla kummassakin tapauksessa.  Tämän vuoksi ilmoitusvelvollisuus on perus-
teltua ulottaa koskemaan myös kunnossapitotöitä. Lainkohdan mallina ovat voi-
massa olevan lain 77 §:n ja tämän ehdotuksen säännökset muutostyöilmoituksesta.  
   Ehdotetun 1 momentin mukaisesti ilmoitusvelvollisuuden syntymisen edellytyk-
senä on, että kunnossapitotyö voi vaikuttaa muun kuin osakkeenomistajan itsensä 
vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen. Siten ilmoitus-
velvollisuus voisi koskea pinnoitteiden uusimista tai muuttamista vain poikkeus-
tapauksissa, jollaisia voivat olla esimerkiksi sellaisen uudenlaisen kosteutta lä-
päisemättömän pinnoitteen asentaminen ulko-oveen tai ikkunan puitteisiin, joka 
voi vaikuttaa kosteuden kertymiseen, taikka parketin asennus muovimaton tilalle, 
jos sen seurauksena esim. huoneistossa kävelemisestä ym. aiheutuvien, toisiin 
huoneistoihin kuuluvien äänien taso voi nousta häiritseväksi.  
   Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti etukäteen. Jos työ aloitetaan ilmoitusta tekemät-
tä, yhtiö voisi vaatia työn keskeyttämistä, kunnes asianmukainen ilmoitus on tehty 
(turvaamistoimenpide tai virka-apu). 
   Voimassa olevan muutostyöilmoitusta koskevasta säännöksestä poiketen kun-
nossapitoa koskeva ilmoitus toimitettaisiin aina yhtiölle, jonka puolestaan pitäisi 
antaa ilmoituksesta tieto sellaiselle toiselle osakkaalle, jolle kunnossapitotyöstä 
voi aiheutua haittaa.  
   Ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on antaa yhtiölle (ja toiselle osakkeen-
omistajalle) mahdollisuus reagoida ilmoituksen saatuaan esimerkiksi asettamalla 
työn suorittamiselle ehtoja. Yhtiöllä ja toisella osakkeenomistajalla olisi myös 
ilmoituksen saatuaan mahdollisuus harkita kunnossapitotyön aikana tarvittavia 
rakennuksen tai toisen huoneiston käyttöön liittyviä tilapäisiä järjestelyjä sekä 
riittävän valvonnan järjestämistä. Erityistä määräaikaa ilmoituksen tekemiselle ei 
asetettaisi, vaan riittävä aika määräytyisi tapauskohtaisesti työn laadun, laajuuden 
ja muiden olosuhteiden mukaan.   
   Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voisi esimerkiksi asettaa lisäehtoja sen var-
mistamiseksi, että kunnossapitotyö toteutetaan riittävän ammattitaitoisesti. Erityis-

                                                 
13 Vrt. KKO 2003:80: Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen eräässä huoneistossa oli ra-
kennuksen virheellisestä rakennustavasta johtuneiden kosteusvaurioiden korjaamisen yhteydessä 
jouduttu uusimaan osakkeenomistajan huoneistoon hankkima, yhtiön muiden huoneistojen tasoa 
kalliimpi lattian pinnoite ja lämmitysjärjestelmä. Tästä aiheutui suuremmat kustannukset kuin 
huoneiston kunnostamisesta muiden huoneistojen tasoa vastaavaksi olisi aiheutunut. Kysymys 
siitä, jäivätkö aiheutuneet lisäkustannukset yhtiön vai osakkeenomistajan vastattaviksi. 
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tä sertifiointia voitaisiin kuitenkin yleensä vaatia vain, jos vaatimus perustuu ra-
kennustöitä koskevaan lainsäädäntöön (esim. sähköasennustyöt). Rakennustyön 
aikaisenkin haitan perusteella voidaan asettaa ehtoja, mutta ei kieltää työtä. Ta-
vanomainen rakennustyön aikainen haitta (esimerkiksi normaaliksi katsottava 
rakennustyöstä johtuva melu, rakennuspöly yms.) on kuitenkin yleensä siedettävä. 
   Samoin kuin ehdotuksen mukaisen muutostöitä koskevan 5 luvun 4 §:n mukaan 
on meneteltävä osakkeenomistajan muutostyöilmoituksen johdosta, myös kunnos-
sapitotyön lisäehtojen asettamisesta tulisi ilmoittaa viipymättä kunnossapitotyötä 
valmistelevalle osakkaalle.  
   Kunnossapitotyö poikkeaa muutostyöstä siten, että kunnossapidolla olosuhteet 
(esimerkiksi laitteen toiminta) saatetaan vastaamaan aiempaa, jo kertaalleen hy-
väksyttyä tilannetta. Kunnossapitotyö ei siis heikennä yhtiön tai muun osakkeen-
omistajan asemaa siitä, mitä se on alun perin ollut suhteessa kunnossapitotyön 
toteuttavaan osakkeenomistajaan, eikä kunnossapitotyön kieltäminen näin ollen 
liene yleensä mahdollista, toisin kuin muutostyön. Ainakin se voinee tulla kysee-
seen vain poikkeuksellisesti, esimerkiksi viranomaismääräysten muututtua siten, 
että korjaaminen uuteen, standardin mukaiseen tasoon edellyttäisi toisenlaista 
rakenteellista ratkaisua. Tällöinkin ”kieltäminen” voinee olla vain väliaikaista: 
osakkeenomistajalle on annettava mahdollisuus korvaavan asennuksen tekemi-
seen.  
   Edellä selostetusta kunnossapitotyön luonteesta johtuen myös myöhemmin il-
menevien seikkojen merkitys ilmoituksen käsittelyn kannalta on erilainen kuin 
muutostöiden osalta: yhtiö tai toinen osakkeenomistaja ei voi jälkikäteen kieltää 
tehtyä kunnossapitotyötä, vaikka työn tekemisen jälkeen olisikin ilmennyt seikko-
ja, jotka olisivat vaikuttaneet yhtiön tai osakkeenomistajan kantaan asiassa (lisä-
ehtojen asettaminen työn tekemiselle). 
   Yhtiössä noudatettavan käytännön mukaisesti osakkeenomistajan ilmoitus voi-
taisiin käsitellä joko hallituksessa tai hallitus voisi valtuuttaa isännöitsijän teke-
mään tarpeelliset päätökset.  
   Ehdotetun 2 momentin mukaan yhtiön tulee ilmoittaa osakkeenomistajan kun-
nossapitotyöstä sellaiselle toiselle osakkeenomistajalle, jonka vastuulla olevaan 
kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai jonka hallinnassa olevien tilojen 
käyttämiseen työ voi vaikuttaa. Yhtiön ratkaistavaksi siten jää, keille muille osak-
keenomistajille työstä ilmoitetaan. Ilmoituksen toimittaminen kokouskutsua vas-
taavalla tavalla voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun ei voida riittävällä var-
muudella määrittää kaikkia niitä huoneistoja, joihin kunnossapitotyö vaikuttaa, tai 
kun osakkeenomistaja ei ole yhtiön tiedossa. 
   Ehdotetun 3 momentin mukaisesti yhtiöllä on oikeus vaatia kunnossapitotoi-
menpiteestä vastaava selvitys (esim. suunnitelmat, toteutus, valvonta) kuin muu-
tostyön osalta. Tarvittaessa yhtiö (tai toinen osakkeenomistaja) voisi ilmoittaa 
kunnossapitotyötä suunnittelevalle osakkaalle kantansa muodostamiseksi tarvitta-
vasta lisäselvityksestä tai muusta perustellusta syystä siihen, ettei vielä voi muo-
dostaa kantaansa muutostyöhön (hallituksen kokousaikataulu, yhtiön sisäisen toi-
mivallan jaon vuoksi tarvitaan yhtiökokouksen päätös, jne.). Epäolennaisten selvi-
tysten vaatimisen tai muun aiheettoman viivyttelyn perusteella yhtiön johtoon 
kuuluville (tai toiselle osakkaalle) voisi syntyä vastuu kunnossapitotyötä suunnit-
televalle osakkaalle aiheutuvasta vahingosta.  
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   Osakkeenomistajan ja yhtiön on otettava huomioon, että ajan kuluessa toiset 
osakkeenomistajat joutuvat tekemään tiettyjä kunnossapitotöitä hallitsemissaan 
tiloissa. Tämän vuoksi yhtiön ja osakkeenomistajan on lähtökohtaisesti otettava jo 
ennalta huomioon kustannukset, jotka näille aiheutuvat toisten osakkeenomistaji-
en kunnossapitohankkeiden arvioinnista ja valvonnasta. Tämän vuoksi ei ole syytä 
asettaa kunnossapitotyön suorittavalle osakkeenomistajalle vastaavaa erityistä 
velvollisuutta korvata yhtiölle ja toisille osakkeenomistajille aiheutuvia kustan-
nuksia kuin mitä jäljempänä 5 luvussa ehdotetaan muutostöiden osalta.  
   Pykälän otsikoinnista ja sanamuodosta huolimatta ilmoitusvelvollisuus ja siihen 
liittyvä vastuu ilmoituksen käsittelemisen kustannuksista koskee myös tilanteita, 
joissa osakkeenomistaja teettää kunnossapitotyön tai siihen liittyvän suunnittelun 
ja valvonnan toisella. Suhteessa yhtiöön ja toiseen osakkeenomistajaan kunnossa-
pitotyön teettävä osakkeenomistaja vastaa yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti 
käyttämistään suunnittelijoista, urakoitsijoista ja valvojista.  
   5 §. Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus yhtiön vastuulla olevasta kunnos-
sapidosta. Vastaava säännös on voimassa olevan lain 78 §:n 2 momentissa.  
   Hallintaoikeutensa nojalla osakkeenomistaja on yhtiötä kohtaan vastuussa huo-
neiston asianmukaisesta käyttämisestä ja hoitamisesta. Osakkeenomistajan tulee 
siten ilmoittaa yhtiölle kaikista havaitsemistaan yhtiön vastuulle kuuluvista viois-
ta.  
   Edellä tämän luvun 2 §:n 2 momentissa säädettävän huolellisuusvaatimuksen 
perusteella osakkeenomistajan olisi tavanomaisella tavalla seurattava myös vuok-
ralle antamansa tai tyhjänä pitämänsä osakkeenomistajahallinnassa olevan tilan 
kuntoa. Vastuuta ei voida määritellä täsmällisesti kalenteriajan ja seurantakäyn-
tien välisenä suhteena, vaan tavanomaiseksi katsottavan huolellisuuden arviointi 
on tehtävä tapauskohtaisesti kulloinkin vallitsevan yleisen käytännön perusteella. 
Esimerkiksi silloin, kun vuokralaisen käyttäytymisen, muilta osakkailta tulevien 
yhteydenottojen tai muutoin ilmi tulleiden seikkojen perusteella on erityistä aihet-
ta olettaa huoneistossa olevan yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluva vika, josta 
yhtiö ei ole tietoinen, käyntitarve on tiheämpi kuin jos tällaista aihetta ei ole.14    
   Käydessään edellä todetulla tavalla huoneistossa sen kunnon seurantaa varten 
osakkeenomistajan tulisi huomioida myös vuokralaisensa tai muun huoneiston 
käyttöoikeuden haltijan oikeudet. Valvontakäynnin ajankohdasta tulisi siten mah-
dollisuuksien mukaan sopia hyvissä ajoin etukäteen. Huoneistossa käynti tulisi 
hoitaa siten, että se mahdollisimman vähän haittaa tai häiritsee huoneiston käyt-
tämistä.  
   Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä voi seurata vastuu sellaisten vikojen 
korjaamisesta aiheutuvien kustannusten osalta, jotka olisi voitu välttää, mikäli 
osakkeenomistaja olisi ilmoittanut vioista yhtiölle ajoissa.  
   Ilmoituksen laiminlyönnin seurauksia käsitellään myös vahingonkorvaussään-
nösten perusteluissa (13 luku).  
                                                 
14 Työryhmässä on keskusteltu tarpeesta säätää osakkeenomistajan velvollisuudesta ilmoittaa yhti-
ölle huoneiston jäämisestä pitkäksi aikaa käyttämättä vastaavalla tavalla kuin vuokralaisen ilmoi-
tusvelvollisuudesta säädetään AHVL 24 §:ssä (”Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, 
vuokralaisen on ilmoitettava siitä vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus päästä huoneis-
toon.”). Vastaavan velvollisuuden asettamisella osakkaalle yhtiötä kohtaan saatettaisiin pystyä 
ehkäisemään tilanteita, joissa tyhjillään olevassa huoneistossa oleva vika pääsee pahenemaan sen 
vuoksi, ettei sitä havaita ajoissa. Yhtiöllä ei kuitenkaan voisi olla velvollisuutta tarkastaa osak-
keenomistajan huoneistoa säännöllisesti, vaan kyseessä olisi ainoastaan yhtiön mahdollisuus. 
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   6 §. Yhtiön ilmoitusvelvollisuus. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa ni-
menomaista säännöstä yhtiön velvollisuudesta ilmoittaa kunnossapitotöistä, ja 
käytäntö yhtiöissä vaihtelee paljon. Osakkeenomistajien ja huoneiston käyttöoi-
keuden haltijan on kuitenkin tärkeää saada riittävän ajoissa tieto huoneiston käyt-
tämiseen vaikuttavista kunnossapitotöistä, minkä vuoksi tätä koskevan määräyk-
sen ottaminen lakiin on perusteltua.  
   Ehdotetussa 1 momentissa ei säädettäisi täsmällistä vähimmäisaikaa ilmoituksen 
toimittamiselle. Ilmoitusvelvollisuuden alaiset kunnossapitotyöt voivat vaihdella 
laadultaan ja laajuudeltaan huomattavasti, eikä yhtiön mahdollisuutta toteuttaa 
tarpeellisia korjaustöitä kohtuuttomasti tule vaikeuttaa. Tämän vuoksi ei ole syytä 
määritellä kiinteitä vähimmäisaikoja ilmoituksen tekemiselle.  
   Ilmoitus voidaan tehdä jo ennen kuin työstä on yhtiökokouksessa lopullisesti 
päätetty, eikä ilmoituksen tarvitse vielä sisältää seikkaperäistä tietoa työn yksi-
tyiskohdista. Melko yleisluonteinenkin ilmoitus voi olla riittävä, kunhan osak-
keenomistaja voi ilmoituksen perusteella riittävällä tavalla arvioida työn pääasial-
liset vaikutukset oman huoneistonsa käyttämisen kannalta. Esimerkiksi vesi- ja 
viemärijohtojen peruskorjausta saatetaan alkaa valmistella jo muutamaa vuotta 
ennen kuin itse työ toteutuu. Riittäväksi olisi katsottava yhtiökokouskutsussa ole-
va maininta siitä, että kokouksessa käsitellään seuraavana vuonna ajankohtaiseksi 
tulevaa putkiremonttia, joka vaikuttaa huoneistojen käyttämiseen.  
   Huoneenvuokralain mukaiset määräajat asukkaalle ilmoittamisesta koskevat 
vain vuokranantajan teettämiä korjaustöitä. Säännökset yhtiön velvollisuudesta 
ilmoittaa osakkaille tulevista korjauksista eivät siten ole ristiriidassa ko. lainsää-
dännön kanssa, vaikka täsmällistä vähimmäisaikaa ei määriteltäisikään. 
   Ehdotetussa 1 momentissa ei ilmoituksen tekemiselle ole säädetty erityistä muo-
tovaatimusta. Ilmoitus voidaan siten tehdä esimerkiksi suullisesti, jos tätä on pi-
dettävä tarkoituksenmukaisena. Ilmoitus on kuitenkin aina katsottava riittävällä 
tavalla tehdyksi, jos se on toimitettu kirjallisesti osakkeenomistajan (ja huoneiston 
käyttöoikeuden haltijan) yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Joissain tapauksissa 
saattaa olla perusteltua noudattaa yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiökokouskutsu-
tapaa. Ilmoituksen toimittaminen kokouskutsua vastaavalla tavalla voi olla tar-
peen esimerkiksi silloin, kun ei voida riittävällä varmuudella määrittää kaikkia 
niitä huoneistoja, joihin kunnossapitotyö vaikuttaa, tai kun osakkeenomistaja ei 
ole yhtiön tiedossa.   
   Ehdotetussa 2 momentissa viitataan erilliseen 8 luvun säännökseen, jossa pää-
systä huoneistoon säädetään voimassa olevan lain 79 §:n suuntaisesti. 
   7 §. Kunnossapitotyön teettäminen osakkeenomistajahallinnassa olevissa tilois-
sa. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Säännös perustuu työ-
ryhmän havaitsemaan muutostarpeeseen. 
   Mikäli osakkeenomistaja tai yhtiö laiminlyö kunnossapitovelvollisuutensa, kun-
nossapitoa vaativalla osapuolella on mahdollisuus nostaa kanne yleisessä alioi-
keudessa ja vaatia, että kunnossapidosta vastuussa oleva osapuoli velvoitetaan 
ryhtymään toimenpiteisiin. Menettely on kuitenkin usein liian raskas ja hidas. 
Monesti laiminlyönnit koskevat kustannuksiltaan pienehköjä korjaustöitä, joilla 
saattaa kuitenkin asumisen tai kiinteistön kunnossapidon kannalta olla vähäistä 
suurempi merkitys. Tällaisista tapauksissa viasta kärsivä osapuoli yleensä jättää 
kanteen nostamatta oikeudenkäyntiin liittyvän kuluriskin ja menettelyn hitauden 
vuoksi.  
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   Jotta kunnossapitovastuuta koskevilla säännöksillä ei olisi vain periaatteellinen 
merkitys, yhtiöllä ja osakkeenomistajalla tulisi olla oikeuksiensa turvaamiseksi 
tehokas mahdollisuus reagoida kunnossapitovastuussa olevan osapuolen laimin-
lyönteihin. Kunnossapitovastuun toteutumista voidaan edistää säätämällä yhtiölle 
oikeus teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella, mikäli tämä 
laiminlyö velvollisuutensa. Teettämisoikeus olisi perusteltu ainakin sikäli, että se 
on osakkeenomistajan kannalta selvästi lievempi keino kuin huoneiston ottaminen 
yhtiön hallintaan huonon hoidon vuoksi (voimassa olevan lain 81 §:n 1 moment-
ti). Myös osakkeenomistajalle tulisi antaa vastaava teettämisoikeus yhtiön kun-
nossapitovastuulle kuuluvien huoneiston sisäpuolisten korjausten osalta. 
   Ehdotetun 1 momentin mukainen yhtiön teettämisoikeus on vaihtoehto huoneis-
ton hallintaan ottamiselle. Koska korjausten teettäminen on osakkeenomistajan 
kannalta lievempi ratkaisu, teettämistä voidaan useimmiten pitää ensisijaisena 
menettelynä. Hallintaan ottaminen olisi yleensä perusteltua vain, mikäli korjaus-
töitä ei muutoin voida tehdä, esimerkiksi osakkeenomistajan estäessä korjausten 
aloittamisen, tai mikäli hallintaan ottamiselle on lisäksi jokin muu peruste. Huo-
neiston ottaminen yhtiön hallintaan korjausten teettämisen sijasta saattaa olla pe-
rusteltua yhtiön taloudellisen riskin välttämiseksi myös silloin, kun tarpeellisesta 
kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset ovat huomattavat eikä osakkeenomista-
jan voida arvioida kohtuudella suoriutuvan niiden korvaamisesta yhtiölle.  
   Yhtiön tulee noudattaa kunnossapitotyön teettäessään huolellisuutta. Työn laa-
dusta, laajuudesta ja muista olosuhteista riippuen yhtiö voi joutua teettämän hank-
keesta erikseen suunnitelman tai järjestämään esimerkiksi tarjouskilpailun, jolloin 
muun kuin halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan valitseminen tulee olla 
perusteltavissa. 
   Ehdotuksen 4 §:n mukaista yhtiön ilmoitusvelvollisuutta sovellettaisiin myös 
teettämisoikeuden nojalla suoritettaviin kunnossapitotöihin.   
   Ehdotetun 2 momentin mukainen osakkeenomistajan teettämisoikeus on kiireel-
listen töiden osalta (1 kohta) voimassa olevan oikeustilan kodifiointia. Muilta osin 
osakkeenomistajan teettämisoikeus tehostaa yhtiön kunnossapitovastuuta ja on 
osakkeenomistajan kannalta ensisijaiseksi tarkoitettu oikeussuojakeino (verrattuna 
jälkikäteiseen johdon vahingonkorvausvastuuseen).   
   Mikä hyvänsä yhtiön kunnossapitotoimen laiminlyönti ei oikeuttaisi osakkeen-
omistajaa teettämään työtä, vaan laiminlyönnillä tulisi olla vähäistä suurempi 
merkitys. Pelkkä esteettinen haitta ei yleensä voine olla lainkohdan tarkoittamalla 
tavalla vähäistä suurempi, vaan teettämisoikeuden piiriin voi tulla vain sellainen 
vika, jolla on konkreettista vaikutusta esimerkiksi tilojen käytettävyyteen tai tur-
vallisuuteen.  
   Lisäksi osakkeenomistajan oikeus teettää yhtiön vastuulle kuuluva korjaus edel-
lyttäisi, että yhtiölle on kirjallisesti ilmoitettu korjaustarpeesta, mutta se ei ole 
kohtuullisessa ajassa ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden riittävyys 
on ratkaistava kussakin tapauksessa erikseen.   
   Ehdotetun 3 momentin nojalla yhtiön tai osakkeenomistajan korvattaviksi kuu-
luisivat korjauskustannusten lisäksi myös tarpeelliset ja kohtuulliset vian selvittä-
misestä sekä suunnittelusta ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset.   
   8 §.  Kunnossapitotyön teettäminen yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. Voi-
massa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Säännös perustuu työryhmän 
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havaitsemaan muutostarpeeseen, jonka perustelujen osalta viitataan edellä seloste-
tun 7 §:n yhteydessä lausuttuun. 
   Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi osakkeenomistajan oikeudesta teettää yhtiön 
hallinnassa olevaan tilaan kohdistuva yhtiön vastuulla oleva kunnossapitotyö, joka 
on välttämätön huoneiston käyttöoikeuden säilyttämisen kannalta. Tällainen poik-
keuksellinen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos yhtiö ei viranomaisten asettamasta 
käyttökiellosta huolimatta ryhdy toimiin rakennuksen vaurioituneiden perustusten 
tai puutteellisesti toimivan ilmanvaihtojärjestelmän korjaamiseksi.  
   Ehdotetusta 7 §:stä (kunnossapitotyön teettäminen osakkeenomistajahallinnassa 
olevissa tiloissa) poiketen kunnossapitotyön kiireellisyydellä ei sellaisenaan olisi 
merkitystä arvioitaessa 8 §:n mukaisen teettämisoikeuden syntymistä. Ehdottoma-
na edellytyksenä teettämisoikeuden syntymiselle yhtiön hallinnassa olevien tilojen 
osalta olisi aina, että kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönti rajoittaa olennaises-
ti osakkeenomistajahallinnassa olevan tilan käyttöä.  
   Osakkeenomistajan oikeus teettää korjauksia yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa 
ei koskisi muiden kuin yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistajahallinnassa 
olevien tilojen käyttöä haittaavia vikoja. Siten osakkeenomistaja ei voisi yhtiön 
kustannuksella maalauttaa esimerkiksi pesutuvan taikka yhtiöltä vuokraamansa 
varaston seiniä eikä korjauttaa käyttöönsä annetussa kellarivarastossa olevaa vuo-
tavaa hanaa, vaikka yhtiö ei korjauksista huolehtisikaan.  
   Ehdotetun 1 momentin sanamuodon mukaisesti teettämisoikeus koskisi vain 
kunnossapitoa, joten säännös ei koskisi esimerkiksi rakennuksen eristeiden tai 
ilmastoinnin muuttamista talon rakentamisen jälkeen voimaan tulleiden normien 
mukaiseksi. Säännös ei myöskään koskisi tuhoutuneen rakennuksen tai huoneis-
ton uudelleen rakentamista, vaan tältä osin sovellettavaksi tulisi ehdotettu 3 luvun 
5 §. Mainitun lainkohdan mukaan uudelleen rakentaminen vaatii kaikkien osak-
keenomistajien suostumuksen, ja yhtiön kieltäytyessä rakentamasta huoneistoa tai 
rakennusta tuhoutuneen tilalle osakkeenomistajalla on oikeus vaatia yhtiöltä osak-
keiden lunastamista.    
   Osakkeenomistajan oikeus teettää yhtiön vastuulle kuuluva korjaus edellyttäisi 
ehdotetun 7 §:n tapaan, että yhtiölle on kirjallisesti ilmoitettu korjaustarpeesta, 
mutta se ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin. Toimenpi-
teiden riittävyys on ratkaistava kussakin tapauksessa erikseen.   
   Ehdotetun 2 momentin nojalla yhtiön korvattaviksi kuuluisivat korjauskustan-
nusten lisäksi myös tarpeelliset ja kohtuulliset vian selvittämisestä sekä suunnitte-
lusta ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset.   
   9 §.  Kunnossapitotyön valvonta. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa mää-
räystä yhtiön oikeudesta valvoa osakkeenomistajan kunnossapitotyötä, vaan val-
vontaoikeus koskee voimassa olevan lain 77 §:n mukaisesti vaan osakkeenomista-
jan muutostyötä. Kuten edellä ehdotetun 4 §:n kohdalla on todettu, merkitystä ei 
kuitenkaan tulisi olla sillä, onko kyseessä kunnossapito vai muutos. Kumpikin 
saattaa aiheuttaa yhtiölle tai muille osakkeenomistajille haittaa, minkä vuoksi yh-
tiöllä on oltava oikeus valvoa työn toteuttamista. Lainkohdan mallina ovat voi-
massa olevan lain 77 §:n ja tämän ehdotuksen säännökset muutostyön valvontaoi-
keudesta.  
   Säännös koskee myös osakkeenomistajaa, joka teettää kunnossapitotyön ura-
koitsijalla tai muulla ulkopuolisella taholla (vrt. edellä 4 §:n yhteydessä isännän-
vastuun osalta lausuttu). 



 85

   Ehdotettu 1 momentti poikkeaa voimassa olevan lain 77 §:n 1 momentissa sää-
detystä valvontaoikeudesta siten, että valvonnan kohteena on selvyyden vuoksi 
rakennuksen vahingoittamattomuuden ohella nimenomaisesti mainittu myös kiin-
teistön vahingoittamattomuus. Osakkeenomistajan kunnossapitotyöt voivat olla 
sen kaltaisia, että niiden seurauksena ei välttämättä aiheudu vahinkoa rakennuk-
selle, mutta muille kiinteistön osille sen sijaan kyllä. Esimerkiksi rivitaloyhtiössä 
osakkeenomistajahallinnassa olevalla piha-alueella pihalla tehtävien töiden yhtey-
dessä työkoneet saattavat vahingoittaa yhtiön istutuksia, yhtiön pihamaan pintara-
kenteita taikka maahan asennettuja sadevesikouruja tai muita rakennuksen käyttöä 
palvelevia, yhtiön vastuulla olevia järjestelmiä.  
   Osakkeenomistajan tulee myötävaikuttaa siihen, että yhtiöllä on mahdollisuus 
valvoa työn edistymistä hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistajan 
vastuulla on näin ollen muun muassa aikataulun tiedottaminen yhtiölle sen var-
mistamiseksi, että yhtiöllä on mahdollisuus tehdä tarpeelliset katselmukset ja 
muutoinkin käyttää valvontaoikeuttaan kunkin merkityksellisen työvaiheen yh-
teydessä.  
   Ehdotetun 2 momentin nojalla kunnossapitotöiden ollessa sellaisia, että ne voi-
vat vaikuttaa muiden osakkeenomistajien vastuulla oleviin rakennuksen osiin tai 
muiden osakkaiden hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen, yhtiön tulee kunnos-
sapitotyötä valvoessaan kiinnittää huomiota myös tällaisten muiden osakkeen-
omistajien etuun. Yhtiön johto voi myös ilmoittaa toisille osakkeenomistajille 
sellaisista näiden kannalta haitallisista seikoista, jotka ilmenevät yhtiön valvonnan 
yhteydessä. Yhtiön olisi myös järjestettävä muulle osakkeenomistajalle (tai tämän 
edustajalle) mahdollisuus osallistua yhtiön järjestämään valvontaan, mikäli osak-
keenomistajien etujen valvominen ei muutoin kohtuudella olisi mahdollista tai se 
muusta syystä olisi katsottava tarpeelliseksi. Osakkeenomistajilla ei kuitenkaan 
olisi itsenäistä oikeutta valvoa toisen osakkeenomistajan kunnossapitotyötä, vaan 
asia jäisi yhtiön harkinnan varaan.   
   Toisaalta yhtiö ei ole velvollinen valvomaan sellaista kunnossapitotyötä, joka 
voi aiheuttaa haittaa vain toiselle osakkaalle. Tällöin osakkeenomistaja voi kui-
tenkin kunnossapitotyötä koskevan ilmoituksen tiedoksi saatuaan edellyttää, että 
työn valvonta on järjestetty riittävällä tavalla, hän saa tarpeelliset valvontatiedot ja 
että tarvittaessa häntä kuullaan työn aikana ilmenneistä, hänen kannaltaan olen-
naisista seikoista.  
   Osakkeenomistajan toteuttamat kunnossapitotyöt poikkeavat muutostöistä siten, 
että yhtiöllä ja muilla osakkailla on perusteltu syy odottaa (toisen) osakkeenomis-
tajan vastuulle kuuluvan kunnossapitotyön tulevan jossain vaiheessa tarpeellisek-
si. Tämän vuoksi yhtiön ja muiden osakkaiden on osattava varautua mahdollisiin 
toimenpiteisiin ja niistä aiheutuviin valvontakustannuksiin. Kunnossapidosta vas-
taavalle osakkeenomistajalle ei näin ollen olisi samanlaista tarvetta asettaa velvol-
lisuutta korvata valvonnasta aiheutuvia kustannuksia kuin muutostöiden osalta. 
Korvausvelvollisuudella saattaisi olla myös tarpeellisten kunnossapitotöiden to-
teutumista haittaava vaikutus, mitä ei voida pitää suotavana.  

 
5 luku. Muutostyöt  

 
   Luvun 1-8 §:ssä säädettäisiin osakkeenomistajan muutostöistä. Luvun 9 §:ssä 
säädettäisiin yhtiön uudistuksen tai muun muutostyön aloittamista koskevasta 
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ilmoituksesta ja työn suorittamisesta.  
Yhtiön muutostyön osalta voimassa olevassa laissa säädetään erikseen vain pe-

rusparannuksen ja muun uudistuksen vastikerahoitusta koskevasta päätöksestä. 
Erityissäännöksiä muutostyön aloittamisesta ja toteutuksen tasosta ehdotetaan 
oikeustilan selventämiseksi. Näiltä osin ei ole syytä säännellä eri tavoin muutok-
sia, jotka nostavat asumistasoa, säästävät yhtiön kuluja tai joissa voi ainakin joi-
denkin osakkeenomistajien mielestä olla kysymys tason laskemisesta (esim. kau-
punkikaasusta luopuminen, kerhohuoneen muuttaminen vuokrattavaksi toimistoti-
laksi). 
 
Osakkeenomistajan muutostyöt 
  

1 § Oikeus muutostyöhön huoneistossa. Osakkeenomistajan muutostyöoikeus 
ehdotetaan säilytettäväksi 1 momentissa sisällöllisesti pääosin ennallaan. Ehdotus-
ta vastaava säännös on voimassa olevan lain 77 §:n 1 momentissa.  

Muutostyöoikeus koskisi voimassa olevan oikeuden tapaan vain yhtiöjärjestyk-
sessä määrättyjä hallinta-alueita, mutta muut alueet, kuten esimerkiksi yhtiöjärjes-
tyksestä ilmenemättömät piha-alueet, jäisivät muutostyöoikeuden ulkopuolelle 
siitäkin huolimatta, että ne olisivat tietyn huoneiston yhteydessä ja rajattu kysei-
sen huoneiston käyttöä varten. Vrt. KKO 2005:26: Osakkeenomistajilla ei ollut 
[voimassa olevan lain 77 §:n 1 momentissa] tarkoitettua oikeutta muutostöihin 
rivitalohuoneistonsa edustalla olleella piha-alueella, kun yhtiöjärjestyksessä ei 
ollut määrätty, että heidän omistamansa osakkeet oikeuttivat myös tämän tilan 
hallintaan. Päätöksessä todetulla tavalla käytännölliset näkökohdat puoltavat tul-
kintaa, jonka mukaan osakkeenomistajan asunto-osakeyhtiölain mukainen oikeus 
muutostöihin rajoittuu tiloihin, joihin hänen osakkeensa yhtiöjärjestyksen mukaan 
tuottavat hallintaoikeuden. Tällaisesta tulkinnasta seuraa, että selkeillä, yhtiöjär-
jestyksestä ilmenevillä perusteilla voidaan ratkaista, mihin tiloihin osakkeenomis-
tajan oikeus tehdä muutostöitä ulottuu.  

Osakkeenomistajan oikeutta muutosten tekemiseen ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että osakkeet tuottavat yleensä muutosten tekemiseenkin oikeuttavan hallinta-
oikeuden sellaisella parvekkeella, jolle on kulkuyhteys vain osakkeenomistajan 
huoneistosta. Yleensä parvekkeelle pääsee vain tietystä huoneistosta tai tietyistä 
huoneistoista. Huoneiston haltijan muutostyö parvekkeella ei tällöin vaikuta mui-
den osakkeenomistajien tai yhtiön mahdollisuuteen käyttää parveketta. Huoneis-
tokohtainen parveke mielletään osakkeenomistajan yksityiseksi alueeksi ja käy-
tännössä on yleistä, että osakkeenomistajat tekevät erilaisia muutostöitä myös 
parvekkeella.  

Muutostyöoikeus ei edelleenkään olisi ehdoton. Siihen sovellettavat, yhtiön ja 
toisten osakkeenomistajien edun huomioon ottamiseksi tarpeelliset rajoitukset 
vastaisivat voimassa olevaa lakia. Esimerkiksi parvekkeiden ja piha-alueiden osal-
ta muutostyöoikeutta rajoittaisi voimassa olevaa lakia vastaavasti myös se, miten 
muutos vaikuttaisi kiinteistön ulkonäköön tai yhtiön kunnossapidettäviin raken-
nuksen osiin.  

Muutosoikeus ei koskisi sellaisia töitä, joiden johdosta huoneiston käyttötarkoi-
tus muuttuisi toiseksi (esimerkiksi varastotilan muuttaminen toimistohuoneeksi), 
vaan sallittuja olisivat ainoastaan muutokset, jotka eivät edellyttäisi yhtiöjärjes-
tyksen mukaisen käyttötarkoituksen muuttamista. Yhtiö voisi kuitenkin sallia yh-
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tiöjärjestyksen mukaisen käyttötarkoituksen muuttamisen, noudattaen mm. mitä 
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta sää-
detään.  

Nimenomaista säännöstä muutostyöoikeuden rajoittumisesta käyttötarkoituksen 
mukaisiin muutoksiin ehdotetaan sen selventämiseksi, että yhtiökokous päättää 
huoneiston käyttötarkoituksen muuttamisesta, koska käyttötarkoituksen muutta-
minen voi vaikuttaa muun muassa yhtiölle kiinteistön pidosta aiheutuviin kustan-
nuksiin, toisten osakkeenomistajien asumiskustannuksiin tai asumismukavuuteen 
taikka yhteisten tilojen käyttämiseen. Tätä pidemmälle menevä muutostyöoikeus 
voisi johtaa siihen, että huoneistoa voitaisiin helpommin käyttää yhtiöjärjestyk-
sessä määrätystä poikkeavaan tarkoitukseen.  

Esimerkiksi myymälätilan muuttamisella ravintolasaliksi saattaa olla yhtiön ja 
osakkaiden kannalta kielteisiä vaikutuksia järjestyshäiriöiden, ylimääräisten sii-
vouskustannusten ym. muodossa. Yhtiöjärjestystä on myös pidettävä lähtökohtana 
yhtiön kunnossapitovastuun tasoa määriteltäessä. Mikäli huoneisto on yhtiöjärjes-
tyksen mukaan ”liikehuone”, pintojen ennalleen saattamista koskeva yhtiön vas-
tuu esimerkiksi vesivahinkotilanteissa muodostuu erilaiseksi kuin huoneiston yh-
tiöjärjestyksen mukaisen käyttötarkoituksen ollessa varasto. Jos käyttötarkoitus on 
yhtiöjärjestykseen osakkeenomistajan aloitteesta muutettu, myöhemmällä osak-
keenomistajalla on oikeus luottaa yhtiöjärjestyksen merkintään käyttötarkoituk-
sesta ja sen mukaan määräytyvään yhtiön vastuuseen, ellei yhtiöjärjestykseen ni-
menomaisesti ole otettu vastuunjakoa koskevaa poikkeavaa määräystä.   

Käyttötarkoituksen muuttamista tarkoittavien muutosten rajaamisesta osakkeen-
omistajan muutostyöoikeuden ulkopuolelle seuraa, ettei esimerkiksi tuomioistuin 
voi vastoin yhtiön tahtoa sallia tällaista muutosta, vaikka muutos muutoin täyttäi-
sikin ehdotetun 6 §:n asettamat edellytykset. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi osakkeenomistajan velvollisuu-
desta huolehtia siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. 
Velvollisuus kuuluu osakkeenomistajalle siinäkin tapauksessa, että työn suorittaa 
rakennusliike osakkeenomistajan toimeksiannosta. Hyvän rakennustavan noudat-
taminen tarkoittaa sekä muutostyöprosessia että lopputulosta: niiden kummankin 
tulee olla hyvän rakennustavan mukaisia.   

Ehdotetun 3 momentin mukaan osakkeenomistajan suorittamaan lisärakentami-
seen sovelletaan samoja säännöksiä kuin huoneistossa toteutettavaan muutostyö-
hön. Vastaava säännös on voimassa olevan lain 77 §:n 4 momentissa.  

Ehdotettavassa 4 momentissa viitataan muutosta koskevien tietojen säilyttämi-
sen ja tietojen antamisen osalta 7 luvun 27 ja 28 §:ään, jossa olisi nimenomaiset 
säännökset yhtiön johdon velvollisuudesta säilyttää muutostyöilmoitukset ja antaa 
ilmoituksia koskevia tietoja. Uusien säännösten tarkoituksena on parantaa muu-
tostöiden seurantaa, selventää yhtiön ja osakkeenomistajan välistä vastuunjakoa 
sekä helpottaa uuden omistajan tietojensaantia sellaisista hänen hallintaansa tule-
vaan huoneistoon liittyvistä seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan huoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden arvoon. 

2 §. Ilmoitus muutostyöstä. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi muutostyötä 
suunnittelevan osakkeenomistajan velvollisuudesta ilmoittaa hankkeesta etukäteen 
yhtiölle. Vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 77 §:n 1 momentissa. 

Ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan selvennettäväksi 1 momentissa siten, että 
muutostyöilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja osakkeenomistajan on ilmoitettava 
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suunnittelemastaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta hankkeesta aina yh-
tiön hallitukselle tai isännöitsijälle, joiden on huolehdittava ilmoituksen toimitta-
misesta myös sellaiselle toiselle osakkeenomistajalle, jonka hallinnassa oleviin 
tiloihin tai niiden käyttämiseen muutostyö voi vaikuttaa. Säännös poikkeaa voi-
massa olevasta laista myös siten, että ilmoitusvelvollisuus on osakkeenomistajalla 
myös silloin, kun rakennustyö tai muutoksen muu toteuttaminen vaikuttaa yhtiön 
tai toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen.  

Ehdotuksen tarkoituksena on selventää muutostyön suunnittelua sekä helpottaa 
yhtiön ja toisten osakkaiden mahdollisuuksia arvioida yksittäisen osakkeenomista-
jan kaavailemaa muutostyötä ja muutostyöhön liittyvien riitojen ratkaisemista. 
Kirjallinen muutostyöilmoitus on myös edellytys sille, että yhtiö voi tarkoituk-
senmukaisella tavalla säilyttää ja myöhemmin antaa muutostyötä koskevia tietoja 
siten kuin 7 luvun 27 ja 28 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi. 

Voimassa olevasta laista poiketen jäisi siis yhtiön harkittavaksi, milloin muutos-
työ voi vaikuttaa toisen osakkeenomistajan hallinnassa oleviin tiloihin siten, että 
muutostyöstä on ilmoitettava tällaiselle osakkaalle. Ehdotus edistää muutostyötä 
suunnittelevan osakkeenomistajan yksityisyydensuojaa ja se voi jossain määrin 
rajoittaa osakkaiden välisiä riitoja. 

Voimassa olevassa laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, millä tavoin yh-
tiön on ilmoitettava muutostyöstä toiselle osakkeenomistajalle tai minkälaisia tie-
toja muutostyötä koskevan ilmoituksen tulee sisältää. Pykälän 2 momentissa vii-
tattaisiin 4 luvun 4 §:n 2 momenttiin, jossa on säädetty kunnossapitoa koskevan 
ilmoituksen antamisesta toiselle osakkeenomistajalle sekä 3 momenttiin, jossa 
puolestaan säädetään ilmoituksen sisällöstä.  

Ehdotuksen tarkoitus on selventää ilmoitusmenettelyä muutostyötä suunnittele-
van kannalta ja helpottaa yhtiön ja toisen osakkeenomistajan mahdollisuuksia 
arvioida ja seurata muutostyötä. Ilmoituksen saavan toisen osakkeenomistajan 
pitäisi edelleen omalla vastuullaan harkita, onko hänellä perusteita vastustaa muu-
tosta tai hyväksyä se vain tietyin ehdoin. Yhtiön tiedoksi antamisen laiminlyönti 
ei vaikuttaisi toisen osakkeenomistajan oikeuteen vastustaa hänelle vahinkoa ai-
heuttavaa muutostyötä.  

Yhtiölle voimassa olevasta laista poiketen asetettu ilmoitusvelvollisuus voisi li-
sätä yhtiön vastuuta muutostyötä suunnittelevalle tai toiselle osakkaalle aiheutu-
vasta vahingosta vain, jos vahinko on aiheutunut tiedoksi antamisen laiminlyön-
nistä. Käytännössä yhtiön vastuu suhteessa muutostyön tekijään voisi laajentua, 
jos muutostyö viivästyy tai estyy sen vuoksi, että yhtiö on laiminlyönyt ilmoittaa 
työstä toiselle osakkaalle, joka muutostyön aloittamisen jälkeen vaatii työstä aikaa 
vievää selvitystä. Työ voi myös estyä tai sen kustannukset nousta sen vuoksi, että 
toinen osakkeenomistaja kieltää sen tai hyväksyy sen vain tietyin ehdoin, joista 
tietoisena muutostyön tekijä ei olisi lainkaan ryhtynyt työhön.  

Muilta osin 2 momentin perustelujen osalta viitataan kunnossapitovastuuta kos-
kevan 4 luvun 4 §:n 2-3 momenttien perusteluihin.  

Ehdotetun 3 momentin nojalla kunnossapitotyön suorittavan osakkeenomistajan 
tulee korvata yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä ai-
heutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kulut. Käsittelykustannusten korvaaminen on 
yhdenmukaista sen periaatteen kanssa, ettei yhtiölle ja sitä kautta muille osak-
keenomistajalle saa aiheutua mitään ylimääräisiä kustannuksia osakkeenomistajan 
toteuttamasta muutostyöstä.  
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Kulujen kohtuullisuus ja tarpeellisuus on ratkaistava tapauskohtaisesti erikseen 
kunnossapitotyön laatu, laajuus, odotettavissa olevat haitat, tarvittavat selvitykset 
yms. seikat huomioon ottaen.  

Yhtiölle korvattavia kuluja saattavat olla esimerkiksi isännöitsijälle ja hallituk-
sen jäsenille ilmoituksen käsittelemisen johdosta maksettava kokouspalkkio, jos 
yhtiössä maksetaan kokouspalkkiota ja ilmoituksen käsittelemistä varten joudu-
taan pitämään ylimääräinen kokous, sekä kustannukset, joita yhtiölle aiheutuu sen 
teettäessä muutostyöhön liittyvät tarpeelliset tarkastukset. Toiselle osakkeenomis-
tajalle saattaa niin ikään aiheutua kustannuksia selvitysten tekemisestä, mikäli 
tiettyjen selvitysten hankkiminen ei kunnossapitotyön suorittavalle osakkeenomis-
tajalle ole mahdollista.   

Muutostyön toteuttavalle osakkeenomistajalle ei myöskään voida antaa oikeutta 
kaikissa tilanteissa itse teettää selvityksiä, vaan suostumuksen antamisesta päättä-
vällä osakkeenomistajalla tulee olla mahdollisuus valita ne lähteet ja asiantuntijat, 
joita hän katsoo tarvitsevansa päätöksensä tueksi. Vastaavasti myös yhtiön on 
muutostyölupaa harkitessaan voitava luottaa siihen, että selvitys saadaan sellaisis-
ta seikoista ja sellaisella tarkkuudella, kuin yhtiö itse katsoo tarpeelliseksi.   

Selvitystä tarvitseva on siis oikeutettu hankkimaan tarvitsemansa selvityksen it-
se, ja muutostyötä suunnitteleva osakkeenomistaja vastaa kustannuksista siltä 
osin, kuin niitä voidaan pitää tarpeellisina ja kohtuullisina.  

3 §.  Muutoksen kieltäminen ja ehdot. Ehdotuksen mukaan yhtiöllä ja toisella 
osakkeenomistajalla olisi oikeus vastustaa muutostyötä vastaavilla edellytyksillä 
kuin voimassa olevan lain 77 §:n 1 momentin mukaan.  

Ehdotetussa 1 momentissa ei ole erikseen mainittu toimielintä, joka päättää yhti-
ön kannasta osakkeenomistajan muutostyöhön. Toimivalta ratkeaisi tapauskohtai-
sen harkinnan perusteella yleisten toimivaltaa koskevien säännösten perusteella. 
Useimmiten hallitus voisi tehdä ratkaisun muutostyöluvan antamisesta.  

Yhtiön elinten välisestä toimivallan jaosta voi erityisen merkittävän muutostyön 
kohdalla kuitenkin seurata, että hallitus voi poikkeustapauksissa olla velvollinen 
viemään asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Lakiehdotuksen 6 ja 7 luvussa sää-
detään nimenomaisesti, että hallitus voi viedä ja yhtiökokous ottaa asian päätettä-
väksi, jos muutostyö on epätavallinen tai laajakantoinen tai voi vaikuttaa olennai-
sesti asumiseen. Vaikka muutostyötä koskeva päätös tehdään pääsääntöisesti hal-
lituksessa, se voi olla syytä viedä yhtiökokouksen käsiteltäväksi myös silloin, kun 
päätöksellä on merkitystä osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden kannalta. Yh-
denvertaisuuden kannalta ongelmallinen voi olla esimerkiksi sellainen yksittäisen 
osakkeenomistajan muutostyö, jota vastaavaa hanketta muut osakkeenomistajat 
eivät voi myöhemmin toteuttaa lainkaan (esim. muutoksen jälkeen ei enää raken-
nusoikeutta) tai vastaavin kustannuksin (esim. johdotukseen tarvittavissa kanavis-
sa ei enää tilaa uudelle johdotukselle).  

Selvissä tapauksissa hallitus voisi siirtää muutostyölupaa koskevan toimivallan 
isännöitsijälle: isännöitsijä voisi päättää muutostyöluvasta lähinnä silloin, kun 
yhtiön kanta kyseisen kaltaisiin muutoksiin on vakiintunut. 

Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan suostumusta edellyttävän haitan tai vahin-
gon määritelmä vastaa voimassa olevaa lakia. Käytännössä haitan arvioinnissa 
rakennuksen ulkonäköön vaikuttavaan muutokseen rinnastetaan myös osakkeen-
omistajahallinnassa olevalle pihalle tai parvekkeelle tehtävät laitteet ja rakennel-
mat, jotka vaikuttavat olennaisesti kiinteistön ulkonäköön. Perusparannuksia ja 
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uudistuksia vastaavalla tavalla osakkeenomistajan muutostöihin voidaan tarvitta-
essa varautua yhtiöjärjestykseen otettavilla määräyksillä.  

Ehdotetussa 2 momentissa säädetään nimenomaisesti perusteista, joiden nojalla 
yhtiön tai toisen osakkeenomistajan on kuitenkin suostuttava muutostyöhön. 
Voimassa olevassa lain 77 §:n 3 momentissa säädetään vastaavalla tavalla perus-
teista, joilla tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan kieltämän muutoksen. Ehdotus ei muuta oikeustilaa, 
mutta se selventää suostumuksen antamisen edellytyksiä yhtiön ja toisen osak-
keenomistajan kannalta.  

Muutostyön voisi yleensä kieltää vain pysyvän haitan perusteella. Väliaikaisen 
haitan perusteella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voisi asettaa vain ehtoja muu-
tostyön toteuttamiselle. Käytännössä yhtiöt asettavat muutenkin muutoksen edel-
lytykseksi sen, että muutostyön tekevä osakkeenomistaja vastaa kaikista kustan-
nuksista, kuten mahdollisen yhtiöjärjestyksen muutoksen vuoksi pidettävän yhtiö-
kokouksen, yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnin ja viranomaisen luvan 
hankkimisen kustannuksista. Muutostyöluvan ehdoksi voidaan asettaa myös esi-
merkiksi vakuuden toimittaminen: yhtiö voisi vaatia osakkeenomistajalta vakuut-
ta, jos yhtiö samankaltaisia töitä teettäessään normaalisti vaatisi vakuutta omalta 
urakoitsijaltaan.  

Yhtiön tulisi muutostyön sallimista käsitellessään kiinnittää huomiota myös yh-
tiölle muutostyöstä mahdollisesti aiheutuviin pysyviin lisäkustannuksiin. Esimer-
kiksi osakkeenomistajan rakentaessa kylpyhuoneettomaan huoneistoon suihkuti-
lan ja pesukoneliitännän yhtiölle aiheutuu muutoksen johdosta pysyviä kustan-
nuksia lisääntyneen veden kulutuksen myötä. Tällaisista kustannuksista yhtiöllä 
on oikeus saada korvaus muutostyön toteuttavalta osakkeenomistajalta.  

Muutostyön perusteeton kieltäminen voi synnyttää yhtiölle tai toiselle osak-
keenomistajalle vahingonkorvausvelvollisuuden. 

Pykälän 3 momentin tarkoituksena on selventää oikeustilaa. Voimassa olevan 
lain perusteella on epäselvää, voiko yhtiö tai toinen osakkeenomistaja olosuhtei-
den muuttumisen perusteella vaatia työn lopettamista tai keskeyttämistä tai asettaa 
lisäehtoja muutostyölle. Ehdotus korostaa muutostyön tekijän vastuuta siten, että 
muutostyötä tekevä osakkeenomistaja vastaa yleensä viime kädessä kaikista muu-
tostyön kustannuksista. Tarkoitus on, että yhtiö ja muut osakkeenomistajat eivät 
joudu vastuuseen työn aikana muuttuneista olosuhteista tai ilmenneistä uusista 
tiedoista aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai lisäkuluista. Selonotto- ja tiedonan-
tovelvollisuuden kohdistaminen ensisijassa muutostyön suorittavaan osakkaaseen 
on perusteltua, koska muutostyö hyödyttää yleensä vain häntä. Mahdollisuus työn 
keskeyttämiseen korostaa työn aloittamista edeltävän suunnittelun ja muutos-
työilmoituksen merkitystä.  

Käytännössä yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi vaatia, että osakkeenomistaja 
keskeyttää muutostyön kunnes muuttuneiden olosuhteiden tai uusien tietojen mer-
kitys on arvioitu yhtiön ja toisen osakkeenomistajan kannalta. 

Ehdotettavan erityissäännöksen perusteella voi olla myös helpompaa hakea tur-
vaamistoimenpidettä työn keskeyttämiseksi.  

Perusteeton muutostyön keskeyttäminen voi johtaa yhtiön, sen johdon tai toisen 
osakkeenomistajan korvausvastuuseen muutostyötä tekevälle osakkaalle aiheutu-
vasta vahingosta voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla.  

4 §.  Muutostyön aloittaminen ja ilmoituksen käsittely. Muutostyöilmoituksen 
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käsittelyä ja muutostyön aloittamisajankohtaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan sel-
vennettäväksi siten, että yhtäältä yhtiöllä ja toisella osakkeenomistajalla on riittä-
vä aika arvioida muutostyön vaikutuksia ja toisaalta siten, että nämä eivät voi ai-
heettomasti viivytellä vastauksen antamisessa. 

Ehdotettavilla menettelysäännöksillä pyritään helpottamaan erityisesti merkittä-
vämpien muutostöiden suunnittelua ja muutosten vaikutusten arviointia.  

Pykälän 1 momentin mukaan muutostyötä, jonka yhtiö tai toinen osakkeenomis-
taja voisi kieltää vahingon tai muun haitan perusteella, ei saa aloittaa, ennen kuin 
muutostyöilmoituksen tekemisestä on kulunut riittävästi aikaa. Koska muutostyöt 
vaihtelevat laadultaan ja laajuudeltaan, myös ilmoituksen käsittelemiseen kulloin-
kin tarvittava aika voi vaihdella merkittävästi. Muutostöiden aloittamiselle ei ole 
säädettävissä kiinteätä määräaikaa, joka soveltuisi kaikkiin muutostöihin, vaan 
tarvittava aika on arvioitava tapauskohtaisesti.  

Kohtuullisuutta arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja olisivat mm. aiotun 
muutostyön laatu ja laajuus, muutostyön mahdolliseen epäonnistumiseen liittyvät 
vahinkoriskit, muissa huoneistoissa aiemmin toteutetut vastaavat muutostyöt yms. 
seikat. Myös ilmoituksen ajankohdalla saattaa olla merkitystä: esimerkiksi loma-
aikana (keskikesä, joulu-vuodenvaihde) ei voida edellyttää hallituksen kokoontu-
van yhtä usein tai yhtä lyhyellä varoitusajalla kuin muutoin. Hyvän tavan mukais-
ta olisi tällöinkin ilmoittaa osakkeenomistajalle, että asiassa tullaan tekemään rat-
kaisu loma-ajan päättyessä, tiettyyn päivään mennessä.   

Asunto-osakeyhtiöissä yhtiön toimintavelvoite ei myöskään lähtökohtaisesti ole 
yhtä tiukka kuin kiinteistöosakeyhtiöissä, joissa muutostyön mahdollisimman no-
pealla toteutuksella saattaa olla osakkeenomistajan kannalta olennainen merkitys. 
Ilmoituksen riittävän nopean käsittelyn merkitys voi korostua esimerkiksi silloin, 
jos huoneistossa harjoitettava liiketoiminta muutoksen viivästymisen johdosta 
häiriintyy.  

Toisaalta asunto-osakeyhtiöissäkin saattaa osakkeenomistajan kannalta olla 
olennaisen tärkeää, että muutostyö voidaan toteuttaa viivytyksettä. Omistajan-
vaihdostilanteissa muutostyön viivästyminen voi viivästyttää osakkeenomistajan 
mahdollisuutta muuttaa huoneistoon. Tällöin kohtuullinen käsittelyaika voi olla 
lyhyempi kuin silloin, jos huoneistossa jo asuva osakkeenomistaja pyytää muutos-
työlupaa.  

Vaikka muutostyöilmoitus tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä, tulee koh-
tuullisuutta arvioitaessa ottaa huomioon myös hallituksen työskentelyrytmi: ko-
kousaikataululla saattaa olla merkitystä esimerkiksi silloin, kun edellinen kokous 
on juuri pidetty ja seuraava on sovittu pidettäväksi kuukauden-parin kuluttua (vas-
taa keskimäärin 6-12 kokousta / vuosi). Jos aiottu muutostyö on melko yksinker-
tainen eikä edellytä laajaa selvitystä, osakkeenomistajan kannalta em. odotteluaika 
saattaa olla pitkä – isommissa yhtiöissä, joissa muutostöitä tehdään useita vuodes-
sa, joudutaan kuitenkin helposti ”kokouskierteeseen”, jos muutostöitä varten on 
kokoonnuttava erikseen.  

Edellä todetun mukaisesti kohtuullisena aikana voitaneen yleensä pitää enintään 
noin yhtä kuukautta muutostyöilmoituksen tekemisestä, lukuun ottamatta joulu- ja 
kesäloma-aikoja, jolloin vastaava aika voisi olla yleensä enintään noin kaksi kuu-
kautta. Tapauksesta riippuen kohtuullinen aika voi kuitenkin myös olla lyhyempi 
tai pidempi.  

Jos muutostyö aloitetaan ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut riittä-
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västi aikaa, yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi vaatia sen keskeyttämistä, jos 
työstä voi aiheutua edellisessä pykälässä tarkoitettua vahinkoa tai haittaa.  

Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi hyväksyä muutostyön aloittamisen jo en-
nen ilmoituksen käsittelemiselle varattavan ajan päättymistä. Riski siitä, että yhtiö 
tai toinen osakkeenomistaja päättää myöhemmin kieltää työn tai asettaa sille ehto-
ja, on muutostyön toteuttavalla osakkeenomistajalla.  

Ehdotuksen valmisteluvaiheessa on ollut esillä myös vaihtoehto, jossa suostu-
mus katsottaisiin annetuksi, jollei yhtiö reagoi ilmoitukseen määräajassa. Tämä 
vaihtoehto on kuitenkin ongelmallinen erityisesti sen vuoksi, että muutostyöt 
vaihtelevat suuresti ja niiden vaikutukset rakennukseen ja haitat yhtiölle tai toisel-
le osakkaalle voivat olla hyvinkin erilaisia. Yhtiön passiivisuuden vuoksi auto-
maattisesti syntyvä muutostyöoikeus olisi ongelmallinen myös muutostyön suun-
nittelua, toteutusta ja valvontaa koskevien vaatimusten, työn keskeyttämisen edel-
lytysten sekä vastuusuhteiden kannalta.   

Pykälän 2 momentissa todetaan selvyyden vuoksi, että muutostyöilmoitus on kä-
siteltävä viivytyksettä. Säännös vastaa nykyistä oikeustilaa, joka perustuu yhtiön 
johdon osalta asunto-osakeyhtiölain yleisiin periaatteisiin ja jonka voidaan katsoa 
olevan voimassa myös toisen osakkeenomistajan suhteen asunto-osakeyhtiölain ja 
sopimusoikeuden yleisten periaatteiden nojalla. 

Osakkaalle on tiedotettava myönteisestäkin päätöksestä. Kielteinen päätös on 
perusteltava. Perustelujen nojalla osakkeenomistaja voi esimerkiksi arvioida, onko 
muutostyölupaa aiheellista viedä tuomioistuimen harkittavaksi, taikka voisiko 
muutostyön toteuttaa jollakin muulla tavalla ja saada tällaiselle työlle yhtiön suos-
tumuksen. 

Yhtiön ja toisen osakkeenomistajan olisi annettava 2 momentissa tarkoitettu il-
moitus (työn kieltäminen, ehdot tai aika, jonka kuluessa muutostyöilmoitukseen 
vastataan) kirjallisesti vain, jos muutostyöilmoituksen tehnyt osakkeenomistaja 
sitä pyytää. Todistelun helpottamiseksi ilmoituksen tekeminen kirjallisesti lienee 
kuitenkin yleensä perusteltua.  

5 §.  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja viranomaisen lupa. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi tilanteista, joissa muutostyön toteuttamisen yhteydessä on muutetta-
va yhtiöjärjestystä tai työhön vaaditaan viranomaisen lupa. Pykälää vastaavat 
säännökset ovat voimassa olevan lain 77 §:n 1 ja 2 momentissa.  

Pykälän 1 momentissa on viittaus yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaan lu-
kuun. Oikeus muutostyön tekemiseen ei sinänsä oikeuta yhtiöjärjestyksen muut-
tamiseen. Koska muutostyöoikeus on 1 §:n mukaan vain huoneiston käyttötarkoi-
tuksen rajoissa, osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia käyttötarkoitusmäärä-
yksen muuttamista. 

Pykälän 2 momentin mukaisen luvan hakemiselle tai osakkeenomistajan valtuut-
tamiselle on tietysti edellytyksenä, että yhtiö tai toinen osakkeenomistaja on ensin 
antanut muutostyöhön suostumuksensa. Mikäli työn toteuttamiseksi tarvittavia 
suostumuksia ei ole saatu, ei viranomaisen lupaa tarvitse hakea.  

Pykälän 3 momentissa on selvyyden vuoksi mainittu, että yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta ja luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa muutos-
työn teettävä osakkeenomistaja. Muutostyöstä ei saa aiheutua yhtiölle ja sitä kaut-
ta muille osakkeenomistajille ylimääräisiä kustannuksia, vaan muutoksen toteut-
tavan osakkeenomistajan tulee vastata kaikista muutostyön aiheuttamista kustan-
nuksista. Vaikka velvollisuus tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin tai hakea 
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muutostyön edellyttämät viranomaisluvat on asetettu yhtiölle ja yhtiö on viran-
omaiseen nähden asianosaisen asemassa, yhtiölle aiheutuvista kustannuksista vas-
taa muutostyön toteuttava osakkeenomistaja.  

6 §.  Muutostyö tuomioistuimen päätöksellä. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
siitä, millä edellytyksillä osakkeenomistajalla on oikeus toteuttaa muutostyö siinä 
tapauksessa, että yhtiö tai toinen osakkeenomistaja vastustaa muutosta. Pykälää 
vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 77 §:n 3 momentissa.  

Pykälän 1 momentissa säädetään tuomioistuimen mahdollisuudesta oikeuttaa 
osakkeenomistaja tekemään muutos. Turhien prosessien välttämiseksi sekä yhtiön 
ja toisen osakkeenomistajan oikeusturvan takaamiseksi tuomioistuimen tulee va-
rata yhtiölle ja niille osakkeenomistajille, joiden hallinnassa oleviin tiloihin tai 
niiden käyttämiseen muutos voi vaikuttaa, tilaisuus tulla kuulluksi.  

Voimassa olevasta laista poiketen ehdotetussa 2 momentissa olisi nimenomainen 
säännös siitä, että tuomioistuin voisi arvioida muutostyön kieltämisen kohtuulli-
suuden lisäksi myös yhtiön tai toisen osakkeenomistajan asettamien ehtojen koh-
tuullisuutta ja sallia muutostyön ehdoista poikkeavasti, mikäli ehdot ovat kohtuut-
tomat. Muutosta ehdotetaan selvyyden vuoksi eikä se muuta oikeustilaa (Kyläkal-
lio – Iirola - Kyläkallio, 2002, s. 680). 

7 §. Muutostyön valvonta. Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan 
rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. 
Hallituksen ja isännöitsijän on huolehdittava siitä, että muutostyön valvonta on 
yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Muu-
tostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön 
valvontakuluista. 

Ehdotus on pääosin nykyisen oikeustilan mukainen, yhtiön valvontaoikeus vas-
taa sisällöltään voimassa olevan lain 77 §:n 1 momentin toiseksi viimeisen virk-
keen säännöstä. Ehdotetussa säännöksessä on kuitenkin selvyyden vuoksi mainittu 
valvonnan kohteena rakennuksen vahingoittamattomuuden ohella nimenomaisesti 
myös kiinteistön vahingoittamattomuus:  

Osakkeenomistajan muutostyöt voivat olla sen kaltaisia, että niiden seurauksena 
ei välttämättä aiheudu vahinkoa rakennukselle, mutta muille kiinteistön osille sen 
sijaan kyllä. Esimerkiksi rivitaloyhtiössä osakkeenomistajahallinnassa olevalla 
piha-alueella pihalla tehtävien muutostöiden yhteydessä työkoneet saattavat va-
hingoittaa yhtiön istutuksia, yhtiön pihamaan pintarakenteita taikka maahan asen-
nettuja sadevesikouruja yms. rakennuksen käyttöä palvelevia, yhtiön vastuulla 
olevia järjestelmiä. 

Selvyyden vuoksi säännös on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että yhtiön valvon-
taoikeuden lisäksi siitä käy ilmi lain yleisiin periaatteisiin (1 luvun 12 §) perustu-
va yhtiön johdon valvontavelvollisuus suhteessa yhtiöön ja muihin osakkaisiin. 
Oikeustilan selventämiseksi säännöksessä on nimenomaisesti mainittu, että val-
vonnan järjestämisessä yhtiön johdon on otettava huomioon myös muiden osak-
kaiden etu. Hyvän rakennustavan noudattamiseksi muutostyössä on kiinnitettävä 
huomiota myös muiden huoneistojen ja yhteisten tilojen käyttäjille aiheutuvien 
melu-, ääni- tms. haittojen arvioimiseen ja estämiseen rakennusteknisillä ratkai-
suilla. 

Valvontaoikeus on ehdotuksen mukaan vain yhtiöllä, ei toisella osakkeenomista-
jalla. Ehdotuksen tarkoituksena on edistää muutostyötä suunnittelevan osakkeen-
omistajan yksityisyydensuojaa, jossain määrin se voi myös rajoittaa osakkaiden 
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välisiä riitoja. Kunnossapitotöiden voidessa vaikuttaa muiden osakkeenomistajien 
vastuulla oleviin rakennuksen osiin tai muiden osakkaiden hallinnassa olevien 
tilojen käyttämiseen on siten tärkeää, että yhtiö muutostyötä valvoessaan kiinnit-
tää huomiota myös tällaisten muiden osakkeenomistajien etuun. Edun valvomi-
seen kuuluu mm. se, että yhtiö ilmoittaa osakkaille sellaisista näiden kannalta hai-
tallisista seikoista, jotka ilmenevät yhtiön valvonnan yhteydessä. Mikäli osak-
keenomistajien etujen valvominen ei muutoin kohtuudella olisi mahdollista tai se 
muusta syystä olisi katsottava tarpeelliseksi, yhtiön olisi järjestettävä muulle 
osakkeenomistajalle mahdollisuus osallistua yhtiön järjestämään valvontaan. Itse-
näistä valvontaoikeutta muilla osakkeenomistajilla ei kuitenkaan olisi.  

Toisaalta yhtiö ei ole velvollinen valvomaan sellaista muutostyötä, joka voi ai-
heuttaa haittaa vain toiselle osakkaalle. Tällöin osakkeenomistaja voisi kuitenkin 
muutostyötä koskevan ilmoituksen tiedoksi saatuaan edellyttää, että työn valvonta 
on järjestetty riittävällä tavalla, hän saa tarpeelliset valvontatiedot ja että tarvitta-
essa häntä kuullaan työn aikana ilmenneistä, hänen kannaltaan olennaisista sei-
koista. 

Osakkeenomistajan tulee myötävaikuttaa siihen, että yhtiöllä on mahdollisuus 
valvoa työn edistymistä hyvän rakennustavan mukaisesti; osakkeenomistajan on 
siten esimerkiksi tiedotettava yhtiölle muutostyön eri työvaiheiden aikataulusta, 
jotta yhtiö pystyy käyttämään valvontaoikeuttaan kunkin merkityksellisen työvai-
heen yhteydessä. 

Lähtökohta on, että muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa viime kä-
dessä muutoksesta yhtiölle tai toiselle osakkaalle aiheutuvista vahingoista. Yhtiön 
valvonta ei sinänsä siirrä vastuuta työstä yhtiölle, mutta työn hyväksyminen yhti-
ön puolesta voi osaltaan vaikuttaa muutostyön tekijän tuottamuksen arviointiin, 
jos muutostyöstä aiheutuu vahinkoa.  

Säännöksen sanamuodolla (”riittävällä tavalla”) on pyritty selventämään sitä, et-
tä hallitus ja isännöitsijä voivat käyttää valvonnassa myös ulkopuolista asiantun-
temusta vastaavalla tavalla kuin vastaavissa rakennustöissä, jotka toteutettaisiin 
yhtiön toimesta. Muutostyön tekijä vastaa sellaisista yhtiön lukuun toimivan val-
vojan palkkiosta ja kuluista, jotka ovat muutostyön laatuun ja laajuuteen nähden 
tarpeellisia ja kohtuullisia.  

Ulkopuolisen valvojan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten lisäksi muutos-
työn tekevä osakkeenomistaja vastaa yhtiön ylimääräisistä hallinnon kustannuk-
sista, jotka ovat muutostyön laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellisia ja kohtuulli-
sia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi isännöitsijälle valvontakäynneistä tai katsel-
muksista suoritettava palkkio taikka hallituksen jäsenille suoritettavat kokous-
palkkiot, milloin kokoontuminen on ollut tarpeen muutostyön valvontaan liittyvi-
en seikkojen käsittelemiseksi. 

Valvontakustannusten tarpeellisuus ja kohtuullisuus ei läheskään aina ole yksi-
selitteisesti todettavissa etukäteen, vaan asiaa voidaan perustellusti arvioida vastaa 
sen jälkeen, kun muutostyö on valmistunut. Osakkeenomistajan kannalta saattaa 
kuitenkin usein olla tarpeellista osata jo etukäteen arvioida, kuinka suuriksi kus-
tannukset lopulta nousevat. Hyvän tavan mukaista olisikin ilmoittaa muutostyöil-
moituksen tehneelle osakkaalle valvontaoikeuden käyttämisestä sekä antaa arvio 
valvonnasta aiheutuvista kustannuksista, jos se on kohtuudella tehtävissä.  

Muutostyön toteuttavan osakkeenomistajan tulee kuitenkin vastata lähtökohtai-
sesti kaikista muutostyön aiheuttamista kustannuksista, minkä vuoksi valvontaku-



 95

luja koskevalla arviolla voi olla korkeintaan informatiivinen merkitys. Osakkeen-
omistaja on siten vastuussa valvontakustannuksista siltäkin osin, kuin ne ylittävät 
arvioidun enimmäismäärän.  Tilannetta on luonnollisesti arvioitava toisin, mikäli 
kustannukset muodostuvat kohtuuttoman suuriksi valvottavan työn laatuun ja laa-
juuteen nähden, taikka jos valvontakustannuksia kasvatetaan tarpeettomasti.  

8 §. Muutostyö yhtiön tiloissa. Pykälään ehdotetaan voimassa olevasta lainsää-
dännöstä poiketen nimenomaisia säännöksiä osakkeenomistajan muutostöistä yh-
tiön hallinnassa olevissa tiloissa. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan osakkeenomistaja voi tehdä muutoksia yhteisissä 
tiloissa yhtiön suostumuksella. Säännös vastaa voimassa olevaa oikeustilaa. Yhti-
ön puolesta suostumuksen voi antaa hallitus sen toimivaltaan kuuluvassa asiassa. 
Jos muutos on epätavallinen tai laajakantoinen tai se voi vaikuttaa olennaisesti 
asumiseen tai asumiskustannuksiin, suostumuksen antamisesta päättää yhtiökoko-
us tai sen valtuutuksen perusteella hallitus. Suostumuksen antamisesta päätettäes-
sä on arvioitava muutoksen vaikutuksia myös osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun 
kannalta. Yhtiö voi asettaa suostumukselleen ehtoja ja sallia muutoksen vain eril-
listä korvausta vastaan (esim. nimikilpien tai mainosten asentaminen rakennuksen 
ulkovaippaan tai yhteisiin tiloihin).  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, milloin yhtiön olisi annettava 
lupa sen tiloissa tehtäville muutoksille. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa huoneistojen käyttömahdolli-
suuksien säilyttämistä silloin, kun käyttöä koskevat viranomaismääräykset muut-
tuvat. Tarkoitus on, että osakkeenomistajahallinnassa olevassa huoneistossa voi-
taisiin harjoittaa sen käyttötarkoituksen mukaista toimintaa viranomaismääräysten 
muutoksen jälkeenkin, jos muutos on tarpeen uusien vaatimusten vuoksi ja siitä ei 
aiheudu olennaista vahinkoa tai muuta haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. 

Ehdotuksen mukaan 2 momentissa säädetty osakkeenomistajan oikeus voisi 
koskea vain sellaisen toiminnan harjoittamiseksi välttämättömiä muutoksia, joka 
on yksilöity yhtiöjärjestyksessä (huoneiston käyttötarkoitukseksi on merkitty esi-
merkiksi ”ravintola” tai ”kampaamotila”) tai jota on rakennusluvan mukaisesti tai 
muuten vakiintuneesti harjoitettu huoneistossa yhtiöjärjestyksen mukaisen käyttö-
tarkoituksen rajoissa (esim. ravintolatoiminta yhtiöjärjestyksessä ”liikehuoneis-
toksi” määritellyissä tiloissa). 

Yhtiöjärjestykseen sisältyvä laaja käyttötarkoitusmääräys ei sinänsä oikeuttaisi 
tekemään muutostöitä yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. Toisaalta pyritään sii-
hen, että yhtiöjärjestyksen puitteissa harjoitettavan vakiintuneen ja ulospäin ha-
vaittavissa olleen toiminnan perusteella osakkeenomistajalla olisi samat muutos-
työoikeudet kuin jos käyttötarkoitus olisi määrätty yksityiskohtaisesti yhtiöjärjes-
tyksessä. Käyttötarkoituksen vakiintuminen voisi oikeuttaa muutostyön tekemi-
seen, mutta siitä ei seuraa yhtiön vastuuta muutoksen tai sen kunnossapidon kus-
tannuksista, jollei toisin sovita.  

Osakkeenomistajalla voisi olla vakiintuneen toiminnan perusteella muutostyöoi-
keus yhtiön tiloissa vain, jos yhtiön ja muiden osakkaiden voidaan katsoa hyväk-
syneen sen, että huoneistossa harjoitetaan po. toimintaa myös tulevaisuudessa. 

Ehdotuksen lähtökohtana on, että osakkeenomistaja vastaa tässä pykälässä tar-
koitetusta muutostyöstä aiheutuvista kustannuksista silloinkin, kun muutostyö on 
huoneiston käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan jatkamisen edellytys. Tämä 
johtuu siitä, että osakkeenomistaja voi vaikuttaa huoneistossa harjoitettuun toi-
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mintaan, saa toiminnan tuoton ja vastaa sen riskeistä. Osakkeenomistaja voi myös 
ennakoida toimintaansa liittyviä toimintaympäristön muutoksesta aiheutuvia kus-
tannuksia paremmin kuin yhtiö ja sen muut osakkeenomistajat. Yhtiö voi kuiten-
kin sitoutua vastaamaan myös siitä, että huoneistoa voidaan käyttää yhtiöjärjes-
tyksessä yksilöidyn käyttötarkoituksen mukaisesti viranomaismääräysten muut-
tumisen jälkeenkin. Yhtiön sitoumus voi ilmetä yhtiöjärjestyksestä, yhtiön ja 
osakkeenomistajan välisistä sopimuksista ja muista olosuhteista. Se, onko kysees-
sä edellä mainitun jo olemassa olevan laitteen kunnossapito, uudistaminen toisen-
laiseksi vai kokonaan uudenlaisen laitteen hankkiminen, ei välttämättä ole aina 
selvää. 

Vrt. voimassa olevaan lakiin perustuva oikeuskäytäntö, kuten KKO:1998:105, 
jossa oli kysymys huoneistosta, jonka yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus 
oli liikehuoneisto. Huoneisto oli aikanaan suunniteltu kahvilakäyttöön ja siihen oli 
sen vuoksi asennettu tehokkaampi ilmanvaihtojärjestelmä kuin talon muihin huo-
neistoihin. Huoneistossa ei ollut toiminut kahvilaa tai ravintolaa ennen kuin osak-
keenomistajan vuokralainen aloitti siinä pelisali- ja baaritoiminnan. Kahvila- tai 
ravintolatoiminnan harjoittaminen edellytti nykyisten rakentamismääräysten mu-
kaan tehokkaampaa ilmanvaihtoa kuin oli vaadittu rakennuksen valmistuessa. 
Vastuu kustannuksista, jotka aiheutuivat ilmanvaihdon saattamisesta vastaamaan 
voimassaolevia määräyksiä, kuului asunto-osakeyhtiölle eikä osakkaalle (Ään.).]   

Yhtiöllä on oikeus korvaukseen mahdollisesta haitasta tai vahingosta, joka muu-
tostyöstä aiheutuu. Yhtiölle aiheutuva haitta voi olla esimerkiksi lattia-alan vähe-
neminen, rakennuksen ulkoasun muuttuminen tai muu sellainen seikka. Yhtiön 
tulee suostumuksen antamista harkitessaan ottaa huomioon myös muiden osak-
keenomistajien etu: yhtiö voi esimerkiksi vaatia muille osakkaille aiheutuvan hai-
tan rajoittamiseksi, että yhden osakkeenomistajan käyttöön tuleva koneellinen 
ilmastointi on riittävän hiljainen.  

Osakkeenomistajan toiminnalle annettu yhtiön hyväksyminen voi perustua myös 
toiminnan jatkumisen sallimiseen. Vaikka yhtiö ei nimenomaisesti olisi ilmoitta-
nut hyväksyvänsä kyseistä toimintaa taikka tehnyt hyväksyvää päätöstä, hyväk-
syminen voi ilmetä myös siten, että huoneistossa on harjoitettu yhtiönkin tiedossa 
olevaa tiettyä yhtiöjärjestyksen laajaan käyttötarkoitusmääräyksen piiriin sisälty-
vää toimintaa pidemmän aikaa eikä yhtiö ole tätä riitauttanut. 

Pykälän 3 momentissa säädetään muutostyösääntelyn soveltamisesta myös sel-
laisiin muutostöihin, jotka osakkeenomistaja toteuttaa yhtiön tiloissa. 

9 §. Yhtiön muutostyö.  Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi yhtiön velvollisuu-
desta ilmoittaa perusparannuksesta, muusta uudistuksesta, lisärakentamisesta ja 
muusta muutostyötä riittävän ajoissa osakkeenomistajalla ja vuokralaiselle, jos 
toimenpide vaikuttaa huoneiston käyttämiseen. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa nimenomaista säännöstä yhtiön velvollisuudesta ilmoittaa perusparan-
nuksista tai muista uudistuksista, ja käytäntö yhtiöissä vaihtelee paljon. Osak-
keenomistajien ja huoneiston käyttöoikeuden haltijan on kuitenkin tärkeää saada 
riittävän ajoissa tieto huoneiston käyttämiseen vaikuttavista kunnossapitotöistä, 
minkä vuoksi tätä koskevan määräyksen ottaminen lakiin on perusteltua.  

Ehdotetussa 1 momentissa ei säädettäisi täsmällistä vähimmäisaikaa ilmoituksen 
toimittamiselle. Ilmoitusvelvollisuuden alaiset perusparannustyöt ja uudistukset 
voivat vaihdella laadultaan ja laajuudeltaan huomattavasti, eikä yhtiön mahdolli-
suutta toteuttaa uudistuksia tule tarpeettomasti vaikeuttaa.  Ilmoitus voidaan tehdä 
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jo ennen kuin työstä on yhtiökokouksessa lopullisesti päätetty, eikä ilmoituksen 
tarvitse vielä sisältää seikkaperäistä tietoa työn yksityiskohdista. Melko yksinker-
tainenkin ilmoitus voi olla riittävä, ilmoituksen tarkoituksena on, että osakkeen-
omistaja voi riittävällä tavalla arvioida työn pääasialliset vaikutukset huoneiston 
käyttämiselle. Riittävänä voidaan pitää esimerkiksi hallituksen ilmoitusta siitä, 
että se on alkanut alustavasti selvittää mahdollisuutta rakentaa porrashuoneisiin 
hissit, jos ilmoitus sisältää tiedon siitä, milloin työn aikaisin mahdollinen aloi-
tusajankohta olisi, mikä olisi työn arvioitu kesto ja millaisia haittoja huoneistojen 
käyttämiselle remontista voidaan arvioida aiheutuvan.   

Huoneenvuokralain mukaiset määräajat asukkaalle ilmoittamisesta koskevat 
vain vuokranantajan teettämiä korjaustöitä. Säännökset yhtiön velvollisuudesta 
ilmoittaa osakkaille tulevista korjauksista eivät siten ole ristiriidassa ko. lainsää-
dännön kanssa, vaikka täsmällistä vähimmäisaikaa ei määriteltäisikään. 

Ehdotetussa 1 momentissa ei ilmoituksen tekemiselle ole säädetty erityistä muo-
tovaatimusta. Ilmoitus on kuitenkin aina katsottava riittävällä tavalla tehdyksi, jos 
se on toimitettu kirjallisesti osakkeenomistajan (ja huoneiston käyttöoikeuden 
haltijan) yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Joissain tapauksissa saattaa olla pe-
rusteltua noudattaa lisäksi yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiökokouskutsutapaa. 
Ilmoituksen toimittaminen kokouskutsua vastaavalla tavalla voi olla tarpeen esi-
merkiksi silloin, kun osakkeenomistaja ei ole yhtiön tiedossa.   

Ehdotetussa 2 momentissa viitataan 6 luvun säännöksiin, joissa käsitellään kun-
nossapitoa ja uudistusta sekä maksuvelvollisuuden muuttamista koskevaa päätök-
sentekoa. 

Yhtiön muutostyötä koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja osakkeenomista-
jan omalla kustannuksellaan aiemmin tekemän vastaavan työn huomioon ottami-
sesta maksuvelvollisuuden vähennyksenä säädetään 6 luvun 32 ja 33 §:ssä. 

III OSA. Hallinto ja tilinpäätös 

6 luku. Yhtiökokous 

Yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän välinen toimivallan jako ehdote-
taan säilyttäväksi ennallaan. Ehdotus sisältää säännökset siitä, missä asioissa ja 
miten toimivaltaa voidaan siirtää yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän vä-
lillä. Lähtökohtana on ollut voimassa olevan oikeuden kirjaaminen lakiin. Pääpe-
riaatteena on, että hallituksen yleiseen toimivaltaan kuuluva asia voidaan siirtää 
yhtiökokoukselle ja hallitus voi ottaa päätettäväkseen isännöitsijän yleiseen toimi-
valtaan kuuluvan asian. Siirtäminen ei vaikuta yhtiön edustamiseen, joka määräy-
tyy tavanomaisten periaatteiden mukaan. Sitä vastoin siirtämisellä on merkitystä 
vahingonkorvausvastuun osalta, sillä vastuu siirretystä päätöksestä siirtyy lähtö-
kohtaisesti päätöksen tekijälle. Hallitus voi toisaalta olla yhtiökokouksen tekemän 
päätöksen osalta vahingonkorvausvastuussa siksi, että se on pannut päätöksen 
täytäntöön. Jos hallitus yrittää siirtää muun kuin yleistoimivaltaansa kuuluvan 
asian yhtiökokouksen päätettäväksi, siirto ei kuitenkaan rajoita hallituksen vastuu-
ta. 

Tässä luvussa säädetään yhtiökokouksen osalta pitkälti samoista seikoista kuin 
voimassa olevan lain 3 luvussa. Lähtökohtana on ollut se, että nykyinen yhtiöko-
kousmenettely toimii kohtuullisen hyvin, vaikka kritiikkiä on jonkin verran koh-
distettu siihen, että varsinaista äänestysmenettelyä, erityisesti äänestysjärjestystä, 
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ei ole säännelty. Ehdotuksessa on otettu huomioon myös se, että kokousmenette-
lyä koskeva sääntely on yhteisöoikeudessa yleensäkin suppeata. Myöskään sel-
laista vakiintunutta käytäntöä, joka voitaisiin kirjata lakiin, ei juuri ole. 

Yhtiökokousta koskevissa säännöksissä ehdotetaan luovuttavaksi osakkeen-
omistajan asiamiehen esteellisyyttä koskevista säännöksistä. Asiamiehen käyttä-
mistä helpottaa myös se, että useampaa osakkeenomistajaa edustava asiamies voi-
si käyttää täysimääräisestä edustamaansa äänioikeutta vaikka edustettujen osak-
keenomistajien yhteenlaskettu äänimäärä ylittäisi 20 prosenttia annetuista äänistä. 
Kokouspaikkaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiöjär-
jestysmääräyksen nojalla kokous voitaisiin pitää Suomen ulkopuolella esimerkiksi 
silloin, kun yhtiön kiinteistö sijaitsee toisessa valtiossa. 

Yhtiökokouskutsua, kutsuaikaa ja nähtävänä pidettäviä asiakirjoja koskevat 
säännökset on keskitetty yhtiökokousta koskevaan lukuun eräitä vähäisiä poikke-
uksia lukuun ottamatta. Poikkeusten osalta luvussa on selkeä viittaus lainkohtaan, 
jossa asiasta säädetään. Muutoksilla on tarkoitus helpottaa yhtiökokousten järjes-
tämistä. Voimassa olevaa lakia on arvosteltu siitä, että yhtiökokouksiin liittyviä 
säännöksiä on lain eri osissa, jolloin niiden havaitseminen on vaikeaa. Myös ko-
kouskutsuihin liittyviä muotomääräyksiä ehdotetaan kevennettäviksi. Esimerkiksi 
päätös omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta ei edellyttäisi erityisen 
kirjallisen kutsun toimittamista osakkeenomistajille. Velvollisuus päätösehdotuk-
sen pääasiallisen sisällön ilmoittamiseen kokouskutsussa rajoittuisi yhtiöjärjestyk-
sen muutostilanteisiin. 

Lakiin ehdotetaan nimenomaisia säännöksiä yhtiön kunnossapitoa ja uudistuk-
sia koskevasta päätöksenteosta. Päätösvaatimukset koskisivat sekä rakennustyön 
tai muun hankinnan sisältöä että toimenpiteen kustannusten jakoa osakkeenomis-
tajien kesken.  

Merkittävin yhtiökokousta koskeva muutos on päätöksenteon helpottaminen si-
ten, että yhtiökokous voi 2/3:n määräenemmistöllä poiketa yhtiövastikeperustees-
ta, jos se on selvästi tarpeen yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi. 

Yhtiön kunnossapidon osalta ei ole tarvetta säätää vastikeperusteesta poikkeamisesta, 
koska osakkeenomistajan on yhtiön osakkeita hankkiessaan otettava huomioon yhtiön 
tuleva kunnossapitotarve ja sen kustannusten jakaminen vastikeperusteen mukaisessa 
suhteessa osakkeenomistajien kesken. Osakkeenomistaja ja yhtiö voivat sopia osakkeen-
omistajan kustantaman kunnossapidon huomioon ottamisesta, kun yhtiö myöhemmin 
päättää vastaavasta kunnossapidosta muiden huoneistojen osalta. 

   
Yleisiä säännöksiä 

1 §. Osakkeenomistajien päätöksenteko. Pykälässä säädettäisiin osakkeenomis-
tajien päätösvallan käyttämisestä. Voimassa olevan lain 23 §:stä poiketen ehdote-
taan nimenomaista säännöstä myös edellytyksistä, joilla osakkeenomistajat voivat 
päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta erillistä kokousta pitämättä. Ehdotus 
vastaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:ää.  

Pykälän 1 momentin mukaan pääsääntönä on, että päätösvaltaa käytetään yhtiö-
kokouksessa. Ehdotetussa 2 momentissa säädetään poikkeuksena tästä, että yhtiö-
kokouksen päätettävissä oleva asia voidaan kaikkien osakkeenomistajien suostu-
muksella päättää erillistä kokousta pitämättä. Näin tehdyt päätökset tulee kirjata, 
päivätä, numeroida ja allekirjoittaa. Yhdenyhtiössä tämä tarkoittaa ainoan osak-
keenomistajan allekirjoitusta. Usean osakkeenomistajan yhtiössä vähintään kah-
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den on allekirjoitettava päätös. Päätöksiä ei välttämättä ole kirjattava pöytäkirjan 
muotoon, mutta kirjattuun päätökseen sovelletaan, mitä yhtiökokouspöytäkirjasta 
säädetään. Tämä koskee muun muassa päätöksen säilyttämistä ja osakkeenomista-
jan oikeutta saada jäljennös siitä. Rinnastus pöytäkirjaan merkitsee myös sitä, että 
tässä momentissa tarkoitettu kirjattu päätös on ensisijassa todisteluasiakirja, eikä 
lopullisesti osoita tehdyn päätöksen sisältöä. Erillistä ääniluetteloa ei tässä mo-
mentissa tarkoitetussa tilanteessa tarvitse laatia, koska äänestys ei voi tällaisessa 
päätöksenteossa tulla kysymykseen. Oikeuteen osallistua päätöksentekoon sovel-
letaan, mitä 6 §:ssä säädetään. 

Säännös ei vaikuta siihen yhtiökäytäntöön, joka on syntynyt voimassa olevan 
lain 35 §:n perusteella. Viimeksi mainittua säännöstä vastaa ehdotettu 16 §. Yh-
tiökokousta koskevista muotomääräyksistä voidaan siten poiketa myös muulla 
kuin tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos poikkeamiseen saadaan 
asianomaisten osakkeenomistajien suostumus. 

2 §. Toimivalta. Lähtökohtana on, että yhtiökokous voi päättää sille asunto-
osakeyhtiölain mukaan kuuluvista asioista. Yleinen toimivalta yhtiön päätöksen-
teossa kuuluisi voimassa olevan lain 54 §:ää vastaavalla tavalla yhtiökokoukselle. 
Pykälässä säädetään lisäksi käytännössä suhteellisen tavallisesta toimivallan siir-
tämisestä toimielimeltä toiselle. Säännökset on pyritty laatimaan siten, että ne 
vastaisivat voimassa olevaa oikeutta. Yhtenevästä sanamuodosta huolimatta sään-
nös poikkeaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:stä yhtiökokouksen ja hallituksen 
välisen toimivallan jaon osalta, mikä ilmenee 7 lukuun ehdotetun 2 §:n 1 momen-
tista.   

Pykälän 1 momentissa säädetään, että yhtiökokoukselle voidaan yhtiöjärjestyk-
sen määräyksellä siirtää päätettäväksi sellaisia hallituksen ja toimitusjohtajan toi-
mivaltaan kuuluvia asioita, joista ei ole erikseen säädetty tässä laissa. Hallituksen 
yleistoimivalta on määritelty 7 luvun 2 §:n 1 momentin 1 virkkeessä yhtiön hal-
linnosta ja sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä huolehtimiseksi. Toimitusjohtajan yleistoimivalta on määri-
telty 7 luvun 17 §:n 1 momentin 1 virkkeessä kattamaan yhtiön juoksevan hallin-
non hoitaminen. Mahdollisuus siirtää päätöksenteko yhtiökokoukselle ei koske 
näiden toimielimien muita asunto-osakeyhtiölakiin perustuvia tehtäviä. 

Tehtävien siirtäminen yhtiökokoukselle ei vaikuta yhtiön edustamiskelpoisuu-
teen. Yhtiön edustajana toimii siten tällaisissakin tilanteissa edustamiseen yleensä 
kelpoinen henkilö tai toimielin. Toimivallan siirtäminen ja yhtiökokouksen päätös 
vaikuttavat ainoastaan edustajan toimivaltaan. 

Yhtiöjärjestyksen toimivallan siirtämistä koskevan määräyksen vastainen me-
nettely vaikuttaa johtoon kuuluvan toiminnan vahingonkorvausoikeudelliseen 
arviointiin. Menettelyn yhtiöjärjestyksen vastaisuudella on merkitystä 13 luvun 
1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna vastuuperusteena. Jäljempänä 13 luvun 1 §:n 
3 momentissa säädetään lisäksi tuottamusolettamasta tilanteessa, jossa johtoon 
kuuluva on toiminut muun muassa yhtiöjärjestyksen määräyksen vastaisesti. Yh-
tiöjärjestyksestä johtuva toimivallan siirto ja päätöksenteko voi toisaalta synnyttää 
osakkeenomistajalle 13 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vahingonkorvausvastuun. Yhtiön 
johto ei myöskään tämän säännöksen tarkoittamassa tilanteessa saa panna täytän-
töön yhtiökokouksen lain tai yhtiöjärjestyksen vastaista päätöstä. 

Pykälän 2 momentissa viitataan selvyyden vuoksi 7 luvun 7 §:stä johtuvaan hal-
lituksen mahdollisuuteen saattaa hallituksen ja toimitusjohtajan yleistoimivaltaan 
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kuuluvia asioita yhtiökokouksen päätettäväksi. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi 
yritysjärjestelyiden yhteydessä. Esimerkiksi sulautumisessa voidaan yhtiökokouk-
sen hyväksyttäväksi tulevaan sulautumissuunnitelmaan lisätä ehtoja, joita siihen ei 
lain mukaan ole välttämätöntä kirjata. Myös erilaisissa monivaiheisissa päätösti-
lanteissa voi olla tarve tuoda puhtaaseen yhtiöoikeudelliseen päätösmenettelyyn 
kuulumattomia, mutta kokonaisuuden kannalta merkittäviä seikkoja yhtiökokouk-
sen päätettäväksi. 

Yhtiökokous ei ole velvollinen tekemään päätöstä asiassa, jonka hallitus on vie-
nyt sen päätettäväksi. Yhtiökokouksen asiassa tekemän päätöksen oikeusvaiku-
tukset vastaavat pitkälti edellä 1 momentin yhteydessä lausuttua. Päätöksen teke-
minen yhtiökokouksessa ei välittömästi vaikuta kelpoisuuteen edustaa yhtiötä, 
mutta yhtiökokouksen päätöstä on pidettävä toimivallan rajoituksena. Hallituksen 
jäsenet voivat olla asiassa vahingonkorvausvastuullisia täytäntöönpanijoina. Halli-
tuksen jäsenelle saattaa syntyä vastuu myös yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen 
perusteella. Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu määräytyy 13 luvun 2 §:n 
mukaisesti. 

Momentin 2 virkkeen mukaan kaikki osakkeenomistajat voivat yksimielisinä 
tehdä päätöksen sellaisessakin hallituksen ja toimitusjohtajan yleistoimivaltaan 
kuuluvassa asiassa, jota hallitus ei ole tuonut yhtiökokouksen päätettäväksi. Täl-
laisen päätöksen oikeusvaikutukset vastaavat edellä 1 virkkeen osalta esitettyjä. 
Yksimielisten osakkeenomistajien päätöksenteko-oikeus on johdonmukainen 
1 §:n 2 momentista ja 16 §:stä ilmenevien periaatteiden kanssa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yhtiöjärjestykseen perustuva toimivallan siirto 
poikkeaa 2 momentissa tarkoitetuista tapauksista muun muassa siten, että yhtiön 
sopimuspuolen on ensiksi mainitussa tilanteessa helpompi saada tietää yhtiön 
edustajan toimivallan ylityksestä.  

Ehdotetussa 13 luvun 6 §:n 1 momentissa on erityissäännös, jonka mukaan yh-
tiökokous voi päättää asiasta, joka koskee yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen. 
Tällöin lähtökohtaisesti hallitukselle kuuluva päätösasia siirtyy yhtiökokouksen 
päätettäväksi muutenkin kuin hallituksen toimesta, esimerkiksi yksittäisen osak-
keenomistajan aloitteesta. 

3 §. Varsinainen yhtiökokous. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan voimassa ole-
van lain 29 §:n 1 momentin tapaan säädettäväksi, että varsinainen yhtiökokous on 
pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lain vastaista ei 
luonnollisestikaan ole se, että tilinpäätöksen hyväksyminen siirretään 24 §:n 
2 momentin mukaisesti jatkokokoukseen. Myös muun asian siirtäminen jatkoko-
koukseen on mahdollista. Ehdotetun 18 §:n mukaan hallitus kutsuu yleensä sekä 
varsinaisen että ylimääräisen yhtiökokouksen koolle. Ehdotusta vastaava säännös 
on uuden osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään kokouksessa esitettävistä asiakirjoista ja selvi-
tyksistä. Voimassa olevan lain 29 §:n 1 momentista poiketen momentin 1 kohdan 
perusteella emoyhtiön yhtiökokouksessa on esitettävä myös konsernitilinpäätös, 
jos emoyhtiö on sen laatimiseen velvollinen kirjanpitolain tai tämän lain 10 luvun 
säännösten perusteella. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös sisältää aina taseen, tu-
loslaskelman ja liitetiedot. Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan emo-
yhtiön tilinpäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen. Kohtaan on lukemisen 
helpottamiseksi otettu maininta konsernitilinpäätöksen esittämisestä emoyhtiössä. 
Muualla laissa tilinpäätöksen katsotaan käsittävän konsernitilinpäätöksen ilman 
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erityistä mainintaakin. Vaikka konsernitase ei ehdotuksen mukaan olekaan voiton-
jaon kannalta määräävässä asemassa, on konsernin tiedoilla sekä osakkeenomista-
jille että yhtiön sidosryhmille suuri merkitys. Konsernitiedoilla on varoja jaettaes-
sa merkitystä myös yhtiön maksukykyisyyttä arvioitaessa. Konsernitilinpäätöstä ei 
tarvitse vahvistaa, jos yhtiö ei ole velvollinen laatimaan sellaista. 

Momentin 2 kohdan perusteella esitettävä hallituksen selvitys sellaisesta yhtiön 
rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta kokousta seuraavan 5 vuoden 
aikana, joka voi vaikuttaa olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevien tilo-
jen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin käyttökuluihin. Tarkoitus on 
kiinnittää yhtiöiden hallinnossa toimivien ja osakkeenomistajien huomiota pitkä-
jänteisen kiinteistön hoidon tarpeeseen ja tulevien toimenpiteiden rahoituksen 
järjestämiseen. Selvitys on laadittava kulloinkin yleisesti noudatettavan hyvän 
tavan mukaisesti. Selvitys voi perustua esimerkiksi yhtiön hankkimaan asiantunti-
jalausuntoon tai kuntotarkastusraporttiin. Vaikka yhtiössä ilmenisi pian yhtiöko-
kouksen jälkeen uusi merkittävä korjaustarve, hallituksen ja isännöitsijän ei voida 
katsoa rikkoneen selvityksen antamista koskevaa säännöstä, jos selvitys on laadit-
tu ja sen perusteena mahdollisesti olevat ulkopuoliset arviot on hankittu tuolloin 
noudatetun hyvän tavan mukaisesti.   

Pykälän 3 momentissa säädetään varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä 
asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa ei ehdotuksen mukaan ole pakko päättää 
vastuuvapaudesta. Tällaisten päätösten käytännön merkitys on yhtiökokoukselle 
vastuuvapauspäätöksen tueksi annettujen ylimalkaisten tietojen takia ollut olema-
ton. Toisaalta vastuuvapaudesta voidaan ehdotetun 13 luvun 6 §:n 2 momentin 
mukaisesti päättää. Vastuuvapauspäätöksen tekemisestä voidaan myös määrätä 
yhtiöjärjestyksessä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään momentin 1 kohdan mukaan tilinpää-
töksen vahvistamisesta. Säännös poikkeaa voimassa olevan lain 29 §:n 2 momen-
tin 1 kohdasta siten, että kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös eikä pelkästään 
tuloslaskelma ja tase. Emoyhtiössä päätetään myös konsernitilinpäätöksen vahvis-
tamisesta, jos emoyhtiö on velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen. Toisaalta 
toimintakertomus ei enää ole osa tilinpäätöstä. Ehdotusta vastaava säännös on 
uuden osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa. 

Momentin 2 kohdan mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään taseen 
osoittaman voiton käyttämisestä. Jos yhtiö on tuottanut tappiota, siirretään tappio 
tilikauden voitto/tappio -tilille ilman eri päätöstä, joten tappion käsittelemistä kos-
kevasta päätöksestä ei tarvitse erikseen säätää voimassa olevan lain 29 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdasta ilmenevällä tavalla. Ehdotusta vastaava säännös on uuden osa-
keyhtiölain 5 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa. 

Momentin 3 kohdan mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään talousar-
viosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökokoukselle. Ehdotusta 
vastaava säännös on voimassa olevan lain 29 §:n 2 momentin 4 kohdassa. 

Momentin 4 kohdassa säädetään, että varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta, mikäli 
asiasta ei ole osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty toisin. Ehdotusta 
vastaava säännös on voimassa olevan lain 50 §:n 3 momentissa ja uuden osakeyh-
tiölain 5 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa. Ehdotuksen 7 ja 8 lukujen olettama-
säännösten perusteella hallituksen ja tilintarkastajan toimikausi on yksi vuosi, 
jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiöjärjestyksessä voi olla määräys niin 
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sanotusta valintayhtiökokouksesta (ks. 4 momentti), jolloin mainitut valinnat teh-
dään varsinaisen yhtiökokouksen sijasta tässä kokouksessa. 

Momentin 5 kohdan mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä myös 
muista varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asiois-
ta. Koska voimassa olevan lain 29 §:ssä edellytetään nyt ehdotettua useampien 
asioiden päättämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja koska nämä seikat on 
omaksutun käytännön mukaan tullut kirjata yhtiöjärjestykseen, on varsin monilla 
yhtiöillä tällaisia yhtiöjärjestyksestä johtuvia päätösasioita. Tyypillinen esimerkki 
on yhtiön johdon vastuuvapautta koskeva päätös. 

Pykälän 4 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä voimassa ole-
van lain 29 §:n 3 momenttia vastaavalla tavalla useammasta varsinaisesta yhtiö-
kokouksesta. Uudessa osakeyhtiölaissa ei säädetä useammasta varsinaisesta yh-
tiökokouksesta. Osakeyhtiölaista poikkeavan erityissäännöksen säilyttäminen on 
tarpeen selvyyden vuoksi.  

4 §. Ylimääräinen yhtiökokous. Pykälässä säädetään ylimääräisen yhtiökokouk-
sen kutsumisesta koolle. Tällainen kokous on ensiksikin kutsuttava koolle aina 
silloin kun yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Tämän lisäksi hallitus, osakkeen-
omistaja tai tilintarkastaja 5 §:n mukaisesti sekä hallintoneuvosto, jos sille on yh-
tiöjärjestyksessä annettu siihen oikeus, voivat saada ylimääräisen yhtiökokouksen 
koolle. Koolle kutsujasta säädetään 18 §:ssä. Yleensä se on hallitus. 

5 §. Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta. Pykälässä säädettäisiin osak-
keenomistajien vähemmistön oikeudesta vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen 
koolle kutsumista. Ehdotusta vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 
30 §:ssä. Ehdotus vastaa yksityistä osakeyhtiötä koskevia säännöksiä uuden osa-
keyhtiölain 5 luvun 4 §:ssä.  Jäljempänä 18 §:ssä säädetään lääninhallituksen vel-
vollisuudesta kutsua kokous koolle silloin, kun sitä ei ole tehty lain ja yhtiöjärjes-
tyksen mukaisesti. 

Osakkeenomistaja voi vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista 
vain yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvan asian käsittelemistä varten. Vallitse-
van oikeuskäytännön mukaisesti osakkeenomistajalla ei ole lähtökohtaisesti oike-
utta saada koolle ylimääräinen yhtiökokous sellaisen asian käsittelemistä varten, 
josta yhtiökokous on jo aiemmin päättänyt (KHO 1990:504). Osakkeenomistajalla 
voi kuitenkin olla tällainen oikeus, jos uuden perusteen tai selvityksen vuoksi asi-
an luonne on muuttunut uudeksi (KHO 2003:6). Jo päätettyä asiaa koskevien uu-
sien tietojen pitänee kuitenkin olla sellaisia, että päätettäväksi vaadittua asiaa voi-
daan pitää uutena tai sellaisia, että ne vaikuttavat olennaisesti siihen, miten tehty 
päätös vaikuttaa yhtiön tai sen osakkeenomistajien oikeuksiin tai velvollisuuksiin. 
Jos uudet tiedot voivat vaikuttaa vain päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen, osak-
keenomistajalla ei ole tämän pykälän perusteella yleensä oikeutta vaatia asian 
käsittelemistä uudelleen. 

6 §. Oikeus saada asia käsiteltäväksi. Pykälässä säädetään voimassa olevan lain 
31 §:n mukaisesti osakkeenomistajan oikeudesta saada tietty asia yhtiökokouksen 
käsiteltäväksi. Säännöstä on selvennetty, jotta siitä kävisi ilmi, että yhtiökokouk-
sen käsiteltäväksi voidaan saattaa vain yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvia asi-
oita. Käsiteltäväksi otettavan asian suhteen osakkeenomistajan oikeutta koskevat 
rajoitukset vastaavat edellä 5 §:n kohdalla ylimääräisestä yhtiökokouksesta esitet-
tyä, mikä vastaa voimassa olevaa oikeutta (HE 216/1990 vp., s. 32). Osakkeen-
omistajan 25 §:ssä tarkoitetun kyselyoikeuden puitteissa voidaan verraten vapaasti 
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käydä keskustelua esimerkiksi yhtiön taloudelliseen asemaan ja toimintaan liitty-
vistä asioita. 

Kysymys siitä, koska vaatimus on tullut niin hyvissä ajoin, että asia voidaan si-
sällyttää kokouskutsuun, ratkeaa tapauskohtaisesti. Vaatimuksen voidaan yleensä 
katsoa tulleen ajoissa ainakin silloin, kun se on saapunut viikkoa ennen aikaisinta 
kokouskutsun toimittamisajankohtaa. Jos asia ei ehdi valmisteilla olevaan yhtiö-
kokoukseen, asia on saatettava seuraavan mahdollisen yhtiökokouksen käsiteltä-
väksi, jollei osakkeenomistajan itse muuta vaadi. 

Säännöksessä edellytetään vaatimuksen esittämistä hallitukselle. Ehdotusta vas-
taavat säännökset ovat uuden osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:ssä.  

  
Yhtiökokoukseen osallistuminen 

7 §. Osakkeenomistajien osallistuminen. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää-
dettäväksi osakkeenomistajien oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. Jäljempänä 
9 §:ssä säädetään, ettei yhtiön hallussa olevilla osakkeilla kuitenkaan voida osal-
listua yhtiökokoukseen. Säännös ei sisällä voimassa olevan lain mainintaa oikeu-
desta käyttää puhevaltaa yhtiökokouksessa, koska tämän on katsottu liittyvän niin 
elimellisesti osallistumisoikeuteen, ettei sitä tarvitse erikseen mainita. Toisaalta 
puhevallan käyttö voi olla rajoitettua silloin, kun osakkeenomistajat voivat osallis-
tua yhtiökokoukseen teknisen apuvälineen avulla. 

Ehdotetussa 2 momentissa säädetään osallistumiselle asetettavista edellytyksistä. 
Säännöksen sisältö vastaa voimassa olevaa lakia. Osallistumisen edellytyksenä on 
2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti joko asianmukainen merkintä osakeluette-
lossa tai se, että osakkeenomistaja ilmoittaa yhtiölle saantonsa ja esittää siitä luo-
tettavan selvityksen. Tämä vastaa voimassa olevan lain 22 §:n 1 momentissa sää-
dettyä.  

8 §. Asiamies ja avustaja. Osakkeenomistajalla on ehdotuksen mukaan edelleen 
oikeus käyttää asiamiestä. Pykälän 1 momentin mukaan asiamiehen on esitettävä 
valtakirja tai muu luotettava osoitus oikeudestaan edustaa osakkeenomistajaa. 
Muuhun luotettavaan osoitukseen oikeudesta edustaa osakkeenomistajaa voidaan 
turvautua erityisesti silloin kun ulkomaalainen osakkeenomistaja on valtuuttanut 
omaisuudenhoitajan toimimaan puolestaan. Koko valtuutusketjun läpi ulottuvaa 
kirjallista valtakirjaa ei tällöin aina ole saatavilla. Säännös vastaa tältä osin voi-
massa olevaa lakia. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista siten, että valtuutuksen muotovaati-
mukset ja voimassaoloaikaa koskevat rajoitukset poistetaan. Voimassa olevassa 
laissa ei ole valtuutuksen uudistamista koskevaa kieltoa, joten käytännössä on 
ollut mahdollista järjestää jatkuvasti voimassa oleva valtuutus. 

Kun valtuutuksen voimassaoloa ei enää rajoiteta korkeintaan kolmeen vuoteen, 
on esimerkiksi puolisoiden tai lesken ja perillisten yhteisomistuksessa oleviin 
osakkeisiin liittyvän äänioikeuden käyttäminen järjestettävissä helpommin kuin 
nykyisin. Yleisistä siviilioikeudellisista periaatteista johtuu, että valtuutus on aina 
peruutettavissa, silloinkin kun valtuutetun ja valtuuttajan välillä olisi sovittu toi-
sin. 

Myös valtuutuksen muotovaatimusten poistamisen tarkoitus on helpottaa yhteis-
omistuksessa oleviin osakkeisiin liittyvän äänivallan käyttämistä. Perinteisen al-
kuperäisen allekirjoitetun valtakirjan lisäksi valtuutus voidaan osoittaa myös yh-
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tiökokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien todettavissa olevalla 
muulla tavalla, kuten sähköposti- tai tekstiviestillä tai puhelulla sellaiselta osak-
keenomistajalta, jonka henkilöllisyys voidaan varmistaa kokouskäytännössä ta-
van-omaisella tavalla.   

Omistuksen ja äänivallan erottamista koskevan yhtiöoikeudessa yleisesti sovel-
letun periaatteen noudattamisesta seuraa, että huoneistoa hallitsevalla leskellä ja 
huoneistossa asuvalla yhteisomistajalla ei edelleenkään ole äänioikeutta pelkän 
hallintaoikeuden tai yhteisasumisen perusteella. Valtuutuksen kestoa koskevan 
rajoituksen poistamisen myötä perilliset voivat myös valtuuttaa lesken toistaisek-
si, mikä helpottaa äänivallan käyttöä. 

Pykälän 2 momentin mukaan sekä osakkeenomistajalla että asiamiehellä saa 
edelleenkin olla yhtiökokouksessa avustaja. 

Lakiin ei ehdoteta otettavaksi säännöksiä postiäänestyksestä tai valtakirjojen ke-
räämisestä. Yhtiön varoilla tapahtuva yhtiökokousvaltakirjojen käytön edistämi-
nen kuuluu yhtiön toiminnan tarkoituksen ja hallituksen toimivallan piiriin samal-
la tavalla kuin muutkin toimenpiteet, joilla edistetään osakkeenomistajien osallis-
tumista päätöksentekoon. Valtakirjalomakkeiden tulee kuitenkin olla luonteeltaan 
puolueettomia, eikä niiden siten tule edistää tietyn päätöksen tulemista hyväksy-
tyksi tai hylätyksi. Eri tavoilla puolueellisten valtakirjalomakkeiden ja –mene-
ttelyjen käyttäminen ei kuulu hallituksen toimivaltaan, koska tällöin ei ole kysy-
mys osallistumisen helpottamisesta vaan yhtiön valta-asemiin vaikuttamisesta. 
Yhdenvertaisuusperiaatteesta johtuu, ettei yhtiön varoilla voida kerätä valtakirjoja 
siten, että menettelyllä olisi tarkoitus tukea tietyn osakkeenomistajan tai osak-
keenomistajaryhmän pyrkimyksiä. 

9 §. Yhtiön omat osakkeet. Pykälässä säädetään voimassa olevan lain 24 §:n 
1 momentin mukaisesti siitä, ettei yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osak-
keella voida osallistua yhtiökokoukseen ja että tällaista osaketta ei oteta lukuun 
kun lasketaan pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn oikeuden käyttämiseen 
vaadittavaa kaikkien osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien määräosan suos-
tumusta. Ehdotuksen mukaan tytäryhteisön käsite pitää sisällään yhtiön määräys-
vallassa olevat säätiöt mukaan lukien eläkesäätiöt. Säännöksen 2 virke koskee 
esimerkiksi tilannetta, jossa erityisen tarkastuksen tai vähemmistöosingon vaati-
misen yhteydessä lasketaan osakkeiden yhden kymmenesosan vähemmistöä. 

10 §. Muiden osallistuminen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi muiden kuin 
6 §:ssä tarkoitettujen osakkeenomistajien sekä 8 §:ssä tarkoitettujen asiamiehen ja 
avustajan osallistumisesta yhtiökokoukseen. 

Pykälän 1 virkkeen mukaan yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oi-
keus olla läsnä yhtiökokouksessa, jollei yhtiökokous yksittäistapauksessa päätä 
toisin. Hallituksen jäsenenä tai isännöitsijänä olevan osakkeenomistajan osallis-
tumisoikeus perustuu 7 §:ään, joten yhtiökokous ei voi kieltää häntä osallistumas-
ta kokoukseen tämän pykälän perusteella. Säännös vastaa voimassa olevan oikeu-
den sisältöä. Asiasta ei kuitenkaan ole ollut nimenomaista säännöstä laissa. Lä-
hinnä osakkeenomistajan kyselyoikeuden toteutumisen varmistamiseksi sääde-
tään, että yhtiökokous voi päättää mainittujen henkilöiden osallistumisesta toisin 
vain yksittäistapauksessa. Yhtiöjärjestyksen määräyksellä ei siten voida etukäteen 
estää hallituksen jäsenten taikka isännöitsijän osallistumista yhtiökokoukseen. 

Pykälän 2 virkkeessä säädetään, että hallituksen ja toimitusjohtajan on huoleh-
dittava siitä, että osakkeenomistajan kyselyoikeus voi toteutua. Käytännössä tämä 
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merkitsee sitä, että yhtiökokouksessa on oltava paikalla johtoon kuuluvia sillä 
tavoin, että osakkeenomistajien kysymyksiin voidaan vastata. Koko hallituksen 
paikalle tuleminen ei aina käytännön syistä ole mahdollista. Yleensä isännöitsijä 
ja hallituksen puheenjohtaja pystyvät vastaamaan esitettäviin kysymyksiin. Ehdo-
tus vastaa voimassa olevan lain sisällöstä kirjallisuudessa esitettyä kantaa. 

Tilintarkastajien läsnäolosta säädetään tilintarkastuslaissa. 
Pykälän viimeisen virkkeen mukaan yhtiökokous voi sallia myös muiden läsnä-

olon.  
Eräät 17 §:ssä tarkoitetut kokouspaikan ulkopuolelta tapahtuvan osallistumisen 

tavat saattavat merkitä sitä, että kokousta voivat seurata myös muut kuin osak-
keenomistajat. Etäosallistumista koskeva päätös sisältää näissä tilanteissa yleensä 
päätöksen myös siitä, että ulkopuoliset voivat ainakin seurata kokouksen kulkua. 

Ehdotusta vastaavat säännökset ovat uuden osakeyhtiölain 5 luvun 10 §:ssä. 
11 §. Asukkaiden osallistuminen. Säännöksiä vuokralaisten ja muiden asukkai-

den oikeudesta ehdotetaan muutettavaksi voimassa olevan lain 49 §:ään verrattuna 
siten, että ilmoitus asukkaille on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen 
yhtiökokousta. Ehdotettu määräaika vastaa kokouskutsun toimittamisen määräai-
kaa, josta säädetään 20 §:ssä. Lisäksi ehdotetaan selvyyden vuoksi säännöksen 
sanamuodon yhdenmukaistamista suhteessa yhteisten tilojen käytöstä, kunnossa-
pidosta ja uudistamisesta muualla tässä laissa käytettyihin ilmauksiin. Jos huo-
neistossa on useampia asukkaita, he voivat käytännössä osallistua yhtiökokouk-
seen vain, jos he sopivat yhteisestä edustajasta ennen kokousta. 

 
Yleistä päätöksenteosta 

12 §. Päätettävät asiat. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi nimen-
omaisesti, että yhtiökokouksessa voidaan päättää vain asiasta, joka on mainittu 
kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä yhtiökokoukses-
sa. Tämän lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on aina päätettävä 3 §:ssä sääde-
tyistä seikoista ja siinä voidaan päättää 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta tilintarkasta-
jan valinnasta sekä käsitellä ehdotusta 8 luvun 7 §:ssä tarkoitetun erityisen tarkas-
tuksen määräämisestä. Edelleen yhtiökokous voi päättää 2 momentissa mainituista 
uuden kokouksen koolle kutsumisesta ja asian siirtämisestä jatkokokoukseen. 
Säännös vastaa voimassa olevaa oikeutta. 

Ehdotetusta 16 §:stä johtuu, että yhtiökokous voi, jos kaikki osakkeenomistajat 
ovat läsnä ja he suostuvat menettelyyn, päättää muustakin seikasta, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. 

Ehdotus vastaa voimassa olevaa oikeutta ja uuden osakeyhtiölain 5 luvun 
11 §:ää.  

13 §. Äänimäärä. Pykälässä säädetään osakkeenomistajan äänimäärästä yhtiö-
kokouksessa. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan selvyyden vuoksi säännöstä, jonka 
mukaan osakkeenomistaja saa äänestää edustamiensa osakkeiden koko äänimää-
rällä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakkeenomistajan oikeutta äänes-
tää voidaan siis rajoittaa vain yhtiöjärjestyksen määräyksellä, jonka mukaan jo-
kainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen. Säännös vastaa sisällöltään voimassa 
olevan lain 26 §:n 1 momenttia. Uuden osakeyhtiölain 5 luvun 12 §:stä poiketen 
asunto-osakeyhtiössä ei edelleenkään sallita erisuuruisen äänimäärän tuottavia 
osakkeita. Uudistuksen valmistelun yhteydessä ei ole ilmennyt tarvetta sallia täl-
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laisia osakkeita, joiden käyttäminen voisi osakkaiden erilaisten intressien vuoksi 
johtaa merkittäviin ongelmiin erityisesti yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kun-
nossapitoa ja uudistamista koskevassa päätöksenteossa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään osakkeenomistajan enimmäisäänimäärän ra-
joittamista koskevasta olettamasta eli niin sanotusta äänileikkurista. Voimassa 
olevan lain 26 §:n 2 momentista poiketen rajoitusta sovellettaessa ei enää lasket-
taisi yhteen valtuutetun edustamien osakkeenomistajien äänimääriä. 

Muutosta ehdotetaan valtuutuksen käytön helpottamiseksi. Äänileikkurioletta-
man säilyttäminen ehdotetussa muodossa on tarpeen sen edistämiseksi, että yhtiö-
kokouksen enemmistöpäätökset tarkoituksenmukaisuuskysymyksissä olisivat 
kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisia. Vaikeasti ennakoitavissa oleva osak-
kaiden välinen intressiristiriita voi syntyä esimerkiksi, kun sijoittaja hankkii ker-
ralla useita huoneistoja samasta yhtiöstä.  

Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, miten osakkeenomistajan äänimäärä las-
ketaan 2 momentissa tarkoitettua äänileikkuria sovellettaessa. Laskentasääntö 
kattaa  

- määräysvallassa olevan oikeushenkilön välityksellä syntyvän välillisen omis-
tuksen (1 kohta),  

- huollettavien alaikäisten lasten ja muiden osakkeenomistajan edunvalvonnassa 
olevien vajaavaltaisten omistukset (2 kohta), sekä  

- sellaisten yhteisomistussuhteet, joissa yhdellä yhteisomistajalla on sopimuksen 
perusteella oikeus yksin päättää äänivallan käytöstä yhtiökokouksessa (2 kohta).   

Laskentasäännöt on laadittu siten, että äänileikkuria sovelletaan myös silloin, 
kun osakkeiden tuottaman äänivallan käytöstä päättävä taho ei suoraan omista 
yhtään osaketta.  

Oikeushenkilön kautta toteutuvan välillisen omistuksen ja yhteisomistuksen 
osalta sääntelyn mallina on käytetty uuden osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n 2 mo-
mentin määritelmää lunastusoikeuden ja –velvollisuuden aikaansaavasta omistuk-
sesta. Tässä laskentasääntö on yhteisomistuksen osalta kuitenkin suppeampi kuin 
osakeyhtiölaissa, jossa kaikki yhdessä omistetut osakkeet luetaan lunastajan omis-
tus- ja ääniosuuteen. 

Pelkästään se, että yhteisomistajista yksi valtuutetaan käyttämään osakkeiden 
tuottamaa äänivaltaa yhtiökokouksessa ei osoita, että hän voi yksin päättää osak-
keiden tuottaman äänimäärän käyttämisestä yhtiökokouksessa.     

Jos osakeryhmä tai samojen tahojen yhdessä omistamat osakeryhmät yksinään 
tuottavat yli 20 %:n ääniosuuden, äänileikkuria sovelletaan 2 momentin perusteel-
la (esimerkiksi useampia huoneistoja omistaneen vainajan kuolinpesä). 

Äänileikkuria ei sovelleta, jos jokainen osakeryhmä, jolla osallistutaan yhtiöko-
koukseen, tuottaa vähintään 20 % kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteen-
lasketusta äänimäärästä.    

14 §. Yhdenvertaisuusperiaate. Säännöksessä viitataan selvyyden vuoksi ja peri-
aatteen korostamiseksi 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun yhdenvertaisuusperiaattee-
seen. Ehdotusta vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 9 ja 46 §:ssä.   

15 §. Esteellisyys. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi osakkeenomistajan esteel-
lisyydestä. Pykälä poikkeaa voimassa olevan lain 27 §:stä siten, että osakkeen-
omistajan asiamiehen mahdollisella henkilökohtaisella esteellisyydellä ei enää 
olisi merkitystä. Pykälään ei siis ehdoteta voimassa olevan pykälän  momentin 
viimeistä lausetta. Poistettu säännös poikkeaa yleisistä valtuutusta koskevista pe-
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riaatteista, joissa ei vastaavalla tavalla kiinnitetä huomiota valtuutetun henkilöön: 
myös esimerkiksi oikeustoimikelpoisuutta vailla oleva voi toimia toisen henkilön 
asiamiehenä. Voimassa olevan lain säännös ei myöskään ole koskenut lakimää-
räistä edustamista, minkä takia esimerkiksi yhtiön hallituksen jäsen on voinut ää-
nestää omasta vastuuvapaudestaan osakkeenomistajan lakimääräisen edustajan 
ominaisuudessa. 

 Toisaalta esteellisyysperusteita laajennetaan siten, että yhtiökokouksessa sovel-
letaan samoja esteellisyysperusteita kuin hallituksen päätöksenteossa. Voimassa 
olevaa lakia vastaavalla tavalla osakkeenomistaja ei saisi osallistua myöskään 
päätöksentekoon, joka koskee hänen huoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan tai 
vahingonkorvausta ja vastuusta vapauttamista. 

Asiamiehen esteellisyysperusteiden osalta ehdotusta vastaava säännös on uuden 
osakeyhtiölain 5 luvun 14 §:ssä. 

 Esteellisyyden sääntelemistä samalla tavalla asunto-osakeyhtiön kummassakin 
päättävässä elimessä ehdotetaan, koska asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen toi-
mivaltaan kuuluu päättää myös sellaisista yhtiön toimintaan liittyvistä asioista, 
joista osakeyhtiössä päättää hallitus. Tämän vuoksi ehdotus poikkeaa uudessa 
osakeyhtiölaissa säilytetystä  ja voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia vastaa-
vasta esteellisyysperusteiden jaottelusta yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksen-
teossa huomioon otettaviin tilanteisiin.  

Lisäksi asunto-osakeyhtiölain esteellisyyssäännöksissä on tarpeen ottaa huomi-
oon sellaiset asunto-osakeyhtiölakiin perustuvat päätöstilanteet, joissa yhtiön oi-
keuksiin ja velvollisuuksiin voi liittyä vastaavia intressiristiriitoja kuin sellaisiin 
sopimuksiin ja muihin oikeustoimiin, joiden osalta hallituksen päätöksentekoon 
sovelletaan voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain ja uuden osakeyhtiölain esteel-
lisyyssäännöksiä.   

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä 
ei saa äänestää asiassa, joka koskee osakkeenomistajan ja yhtiön välistä sopimusta 
tai muuta oikeustointa. Ehdotusta vastaava säännös hallituksen jäsenen esteelli-
syydestä on voimassa olevan lain 58 §:n 1 momentin 1 kohdassa. 

Momentin 2 kohdan mukaan esteellisyys syntyy myös silloin, kun yhtiökokous 
päättää kanteesta osakkeenomistajaa vastaa taikka hänen vapauttamista velvoit-
teesta yhtiötä kohtaan. Voimassa olevan lain 27 §:stä poiketen ei ehdoteta erillistä 
mainintaa vastuuvapauspäätöksestä, koska se ei enää kuuluisi varsinaisen yhtiö-
kokouksen pakollisiin asioihin. Jos yhtiössä tehdään tällainen päätös yhtiöjärjes-
tyksen perusteella tai muuten, osakkeenomistaja ja hänen asiamiehensä on katsot-
tava nykyiseen tapaan esteelliseksi osallistumaan äänestykseen.  

Momentin 3 kohdan mukaan osakkeenomistaja on esteellinen äänestämään sel-
laisesta hänen hallinnassaan olevaa huoneistoa koskevasta uudistuksesta tai muus-
ta kuin välttämättömästä kunnossapidosta, joka poikkeaa muiden osakkeenomista-
jien hallinnassa olevien huoneistojen uudistamisesta tai kunnossapidosta. Tätä 
esteellisyysperustetta ei  sovelleta välttämättömiin kunnossapitotoimiin, jotka voi-
vat koskea esimerkiksi putkiston, sähköverkon, ulko-oven, ikkunoiden tai eristys-
ten korjaamiseen, eikä muutenkaan tavanomaisena pidettävän suunnitelman mu-
kaan vaiheittain toteuttavaan huoneistojen kunnossapitoon tai uudistamiseen. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, joka on tarpeen sen vuoksi, 
että yhtiön ja osakkeenomistajan mahdollisen eturistiriidan suhteen tällaiset tilan-
teet rinnastuvat sopimuksen tekemiseen yhtiön ja osakkeenomistajan kesken. 
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Momentin 4 kohdan mukaan osakkeenomistaja on esteellinen osallistumaan 
päätöksentekoon, joka koskee hänen huoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan. 
Vastaava säännös on voimassa olevan lain 27 §:ssä.   

Pykälän 2 momentin mukaan osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä on es-
teellinen äänestämään myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitettu asia koskee yh-
tiön ja sivullisen välistä suhdetta ja osakkeenomistajalle on odotettavissa siitä 
olennaista etua, joka voi olla ristiriidassa yhtiön kanssa. Vastaavasta periaatteesta 
säädetään voimassa olevan lain 27 §:ssä ja uuden osakeyhtiölain 5 luvun 14 §:ssä.  

  Pykälän 3 momentin mukaan esteellisyyssäännöksiä sovelletaan myös päätök-
seen, joka koskee oikeudenkäyntiä tai muuta yhtiön puhevallan käyttämistä. Vas-
taava selventävä säännös hallituksen päätöksenteon osalta on voimassa olevan 
lain 58 §:n 2 momentissa ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:ssä.  

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan kirjallisuudessa esitettyä kantaa vastaavaa 
säännöstä, jonka mukaan esteellisyyteen ei kiinnitetä huomiota, mikäli kaikki ovat 
esteellisiä. Säännöksen lähtökohtana on se, että tällaisessakin tilanteessa yhtiön on 
voitava tehdä tarpeelliset päätökset. Säännöksessä tarkoitetaan yhtiön kaikkia 
osakkeenomistajia, eikä pelkästään läsnä olevia osakkeenomistajia. Samaan tulok-
seen päästään usein tämän luvun 16 §:n mukaan, jos kaikki osakkeenomistajat 
suostuvat muotovaatimuksen syrjäyttämiseen. Erityinen säännös poistaa kuitenkin 
epävarmuuden siitä, katsotaanko esteellisyyttä koskeva säännös 16 §:ssä tarkoite-
tuksi muotomääräykseksi. Erityinen säännös kattaa myös tilanteen, jossa kaikki 
osakkeenomistajat ovat esteellisiä, mutta eivät yksimielisiä. 

16 §.  Muotovaatimusten sivuuttaminen. Pykälään ehdotetaan voimassa olevaa 
35 §:ää muistuttavaa, mutta sanonnaltaan huomattavasti laajempaa säännöstä 
muotovaatimusten sivuuttamisesta. Säännöksen tarkoituksena on osoittaa, että 
osakkeenomistajien suojaksi säädetyt muotomääräykset voidaan osakkeenomista-
jien suostumuksella sivuuttaa. Jos muotomääräyksien noudattamisessa on vain 
tiettyjä osakkeenomistajia koskevia puutteita, ne voidaan sivuuttaa heidän suos-
tumuksellaan. Periaate vastaa voimassa olevaa oikeutta. Voimassa olevan lain 
sanamuoto on liian suppea ja sitä onkin käytännössä tulkittu laajentavasti. 

Säännöksessä viitataan asian käsittelyssä noudatettavaan menettelyyn, eli siis 
muotomääräyksiin. Koska säännöksessä viitataan niiden osakkeenomistajien suos-
tumukseen, joita virhe koskee, on selvää, että säännös ei koske velkojien suojaksi 
säädettyjä tai määrättyjä menettelyjä. Vaikka säännöksen sanamuoto on huomat-
tavasti nykyistä sanamuotoa laajempi, sitä sovelletaan todennäköisesti pääasiassa 
kokouskutsuihin liittyviin menettelyvirheisiin. 

Säännös ei merkitse sitä, että suostumuksen puute johtaisi automaattisesti pää-
töksen mitättömyyteen. Tämä johtuu päätöksen pätemättömyyttä ja mitättömyyttä 
koskevista 23 luvun säännöksistä. 

Ehdotus vastaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:ää. 
 

Kokousmenettely 

17 §. Kokouspaikka ja osallistuminen kokouspaikan ulkopuolelta. Pykälän 
1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi yhtiökokouksen pitopaikasta. Säännös 
vastaa pitkälti voimassa olevaa 28 §:ää. Lähtökohtana ehdotuksessa on, että yh-
tiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa, mutta yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä 
toisestakin kokouspaikkakunnasta. Paikkakunta voi voimassa olevan lain tapaan 
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olla joko yksinomainen tai vaihtoehtoinen kokouspaikka. 
Voimassa olevasta laista poiketen yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä kokous-

paikkakunnaksi myös paikkakunta ulkomailla. Paikkakunta on mainittava vastaa-
valla tarkkuudella kuin yhtiön kotipaikka. Yhtiöjärjestyksen muutos, jolla yhtiö-
kokouspaikkakunta siirretään ulkomaille ja joka vaikeuttaa liiallisesti osakkeen-
omistajien osallistumista, voi luonnollisesti olla yhdenvertaisuusperiaatteen vas-
tainen. Hyväksyttävä syy kokouspaikan siirtämiselle muuhun maahan on esimer-
kiksi se, että osakkeenomistajat asuvat siellä. 

Momentin 2 virkkeessä säädetään voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla, että 
kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Kirjalli-
suudessa tällaisina syinä on mainittu ainoan mahdollisen kokouspaikan tuhoutu-
minen, luonnonmullistus ja sotatila. Kokous on tällöin luonnollisesti pidettävä 
mahdollisimman lähellä ja mahdollisimman helppojen kulkuyhteyksien päässä 
yhtiöjärjestyksessä tarkoitetusta kokouspaikasta. Kokouspaikkaa koskevan säänte-
lyn tarkoituksena on varmistaa, että osakkeenomistajat voivat käytännössä osallis-
tua yhtiökokoukseen. 

Momentin säännökset vastaavat uuden osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 moment-
tia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään yhtiökokoukseen osallistumisesta kokouspai-
kan ulkopuolelta. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, jonka mal-
lina on uuden osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentti. Etäosallistuminen voi-
daan toteuttaa esimerkiksi tosiaikaisesti teknisen apuvälineen avulla, kuten reaali-
aikaisena kuva- ja ääniyhteys tai tietoverkkoyhteytenä, taikka perinteisen postin, 
sähköpostin, telekopion tai muun vastaavan yhteyden kautta. Säännöksen sana-
muodosta johtuu, että yhtiön on aina järjestettävä myös perinteinen yhtiökokous.  

Esteenä etäosallistumiseen ei ole, että osakkeenomistajat eivät voi apuvälineen 
välityksellä käyttää täysimääräisesti puhevaltaansa, jolla yhtiöoikeudessa tarkoite-
taan esimerkiksi kysely- tai puheoikeutta. Tämä ilmenee momentin viimeisestä 
virkkeestä. Osakkeenomistajilla on aina mahdollisuus osallistua kokoukseen hen-
kilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, joten puheoikeuden rajoittamista ei 
voida pitää periaatteellisesti ongelmallisena. Koska mainittujen oikeuksien puut-
tuminen on poikkeus lain osoittamasta pääsäännöstä, siitä on mainittava kokous-
kutsussa. 

Ehdotuksen mukaan on selvää, että asiasta voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös kieltää hallitukselta mahdollisuus apuvälineen 
käyttämiseen. Jos kieltoa ei ole, hallitus voi tehdä päätöksen osallistumisesta apu-
välineen avulla. 

Postiäänestykseen rinnastuvia valtakirjamenettelyjä käsitellään 8 §:n peruste-
luissa. 

18 §. Koolle kutsuminen. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi voi-
massa olevan lain 32 §:n tapaan, että hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Voi-
massa olevaa lakia vastaa myös säännös, jonka mukaan hallituksen jäsen voi kut-
sua yhtiökokouksen koolle, jos hänellä on syytä epäillä, että yhtiöllä ei enää ole 
muita hallituksen jäseniä. 

Ehdotus vastaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 17 §:n 1 momenttia.  
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi menettelystä silloin, kun yhtiö-

kokousta ei kutsuta koolle, vaikka kutsu olisi lain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiöko-
kouksen päätöksen mukaan toimitettava. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi 
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silloin, kun kutsua varsinaiseen yhtiökokoukseen ei lainkaan toimiteta tai silloin, 
kun vähemmistöosakkaiden vaatimusta ylimääräisestä yhtiökokouksesta ei toteu-
teta. Säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että lääninhallituksen tulee 
toimittaa kutsu myös silloin, kun kutsu on toimitettu niin virheellisenä, että siinä 
tarkoitetun yhtiökokouksen päätös olisi 23 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan no-
jalla mitätön. Voimassa olevassa laissa on tämän sijasta epätietoisuutta aiheuttanut 
maininta siitä, että kokousta ei ole kutsuttu koolle säädetyssä järjestyksessä. Ehdo-
tus vastaa kirjallisuudessa omaksuttuja kantoja. 

Lääninhallituksen on oikeutettava hakija kutsumaan kokous koolle yhtiön kus-
tannuksella. Säännös vastaa näiltä osin voimassa olevan lain 32 §:n toisen virk-
keen säännöstä. Lääninhallituksen on yleensä ennen päätöksen tekemistä kuultava 
yhtiötä. 

Säännös poikkeaa voimassa olevasta siten, että lääninhallituksen päätös on täy-
täntöönpanokelpoinen muutoksenhausta huolimatta. Mahdollisesti vuosia kestävä 
valitusmenettely johtaisi käytännössä siihen, ettei oikeussuojakeinolla olisi merki-
tystä. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 32 §:n nojalla muutoksenhakutuomiois-
tuin voi tarvittaessa tehdä päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä. 

Momentin säännökset vastaavat uuden osakeyhtiölain 5 luvun 17 §:n 2 moment-
tia. 

19 §. Kokouskutsun sisältö. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan voimassa olevan 
lain 33 §:n 1 ja 3 momenttia osittain vastaavaa säännöstä kokouskutsun sisällöstä. 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja ne on mainittava 
niin selvästi, että osakkeenomistajat ymmärtävät, mistä on kysymys. Kokouksessa 
voidaan käsitellä kutsussa mainitsemattomia asioita vain 12 §:ssä tarkoitetuissa 
tilanteissa. Käsiteltävien asioiden lisäksi kutsusta on käytävä ilmi kokouspaikka ja 
–aika ja kokousasiakirjojen saatavuus sekä luonnollisesti se, minkä yhtiön yhtiö-
kokouskutsusta on kysymys. Viimeksi mainituista seikoista ei ole mainintaa voi-
massa olevassa laissa. 

Jos tarkoituksena on muuttaa yhtiöjärjestystä, muutoksen pääasiallinen sisältö 
on selostettava kokouskutsussa. Lisäksi siinä voidaan luonnollisesti kertoa, missä 
muutos on täydellisenä nähtävänä. Muiden päätösasioiden osalta pääasiallista si-
sältöä ei ehdotuksen mukaan enää tarvitse esittää. 

Ehdotus poikkeaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 18 §:n 1 momentista siten, että 
asunto-osakeyhtiössä kutsussa on aina mainittava, missä ja milloin kokousasiakir-
jat ovat osakkeenomistajien saatavina. Osakeyhtiölaista poikkeavaa vaatimusta 
ehdotetaan selvyyden vuoksi, koska usein asunto-osakeyhtiöllä ei vastaavia hal-
linnon toimitiloja kuin osakeyhtiöllä.    

Pykälän 2 momentissa luetellaan lain käyttämisen helpottamiseksi ne lainkohdat, 
joissa on erityisiä kokouskutsun sisältöä koskevia määräyksiä. Säännöksellä ei ole 
aineellista merkitystä. 

Ehdotus poikkeaa osakeyhtiölain 5 luvun 18 §:n 2 momentista siten, että tässä ei 
erikseen vaadita sulautumis- tai jakautumisasian mainitsemista kutsussa, koska 
asunto-osakeyhtiössä näihin päätöksiin vaaditaan lähtökohtaisesti kaikkien osak-
keenomistajien suostumus.  

20 §. Kutsuaika. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi kokouskutsun toimitta-
misajasta. Ehdotuksen mukaan kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta 
ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Voimassa olevan lain 33 §:n 
1 momentin mukaan kutsu on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeis-
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tään viikkoa ennen kokousta. Aikaisinta mahdollisen kutsun toimittamisajankoh-
taa vastaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:ssä säädettyä. Lyhimmän sallitun 
kutsuajan pidentäminen on puolestaan tarpeen, jotta osakkeenomistajilla on tar-
peeksi aikaa valmistautua yhtiökokoukseen, jossa yleensä päätetään myös huo-
neiston käyttämisen ja osakkeenomistajan maksuvelvollisuuden kannalta merkit-
tävistä asioista. Lyhemmän määräajan pidentäminen on tarpeen myös sitä varten, 
että osakkeenomistajan loma- tai työmatka tai muu poissaolo vaikeuttaisi nykyistä 
olennaisesti harvemmin ja vähemmän osallistumista yhtiökokoukseen. Lyhyem-
män määräajan pidentäminen voi käytännössä moninkertaistaa sen ajan, joka esi-
merkiksi talon ulkopuolella asuvalle osakkeenomistajalle jää yhtiökokoukseen 
valmistautumiseen silloin, kun kutsu toimitetaan postitse. Käytännössä asunto-
osakeyhtiön toiminta sen verran hidastempoisempaa kuin liiketoimintaa harjoitta-
vassa osakeyhtiössä, että kutsuajan pidentäminen ei merkittävästi vaikeuta yhtiön 
toimintaa.    

[Ehdotetun voimaanpanolain __ §:n mukaan uutta vähimmäiskutsuaikaa sovelle-
taan sellaiseen uuden asunto-osakeyhtiölain voimaantulon järjestettävään kokouk-
seen, jota koskeva kutsu toimitetaan lain tultua voimaan. Saman siirtymäsäännök-
sen mukaan yhtiökokouksen kutsuaikaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys on 
muutettava uuden lain mukaiseksi seuraavan yhtiöjärjestyksen muutoksen yhtey-
dessä. Muutosilmoitus on kuitenkin tehtävä viiden kuluessa uuden lain voimaan-
tulosta.]15   

Kutsun toimittamisella on vakiintuneesti tarkoitettu esimerkiksi kirjeen jättämis-
tä postiin ja lehti-ilmoitusta käytettäessä sanomalehden ilmestymispäivää.  

Pykälän 2 momentissa on lain käyttämisen helpottamiseksi mainittu lainkohta, 
jossa on kokouskutsuaikaa koskevia erityisiä säännöksiä. Säännöksellä ei ole ai-
neellista merkitystä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään kokouskutsun toimittamisesta silloin, kun pää-
töksen pätevyyden edellytyksenä yhtiöjärjestyksen mukaan on päätöksen tekemi-
nen kahdessa yhtiökokouksessa. Tällöin kutsua jälkimmäiseen kokoukseen ei saa 
toimittaa ennen kuin ensimmäinen kokous on pidetty. Kutsussa on myös mainitta-
va ensimmäisessä kokouksessa tehty päätös. Kokousten välisen ajan on tällöin 
oltava riittävän pitkä, jotta kokouskutsu ehditään toimittaa lain ja yhtiöjärjestyk-
sen mukaisesti. Momentti vastaa voimassa olevan 33 §:n 1 momentin kahden vii-
meisen virkkeen säännöksiä. 

21 §. Kutsutapa. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan olettamasäännöstä siitä, mi-
ten kokouskutsu toimitetaan. Säännöksen mukaan kutsu on toimitettava kirjalli-
sesti, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Kutsut on toimitettava vain niille 
osakkeenomistajille, joiden osoitteet ovat yhtiön tiedossa.   

Sähköpostilla lähetettyä kutsua voidaan pitää kirjallisena, mutta sen käyttämisen 
edellytyksenä on pidettävä, että osakkeenomistaja on ilmoittanut sähköpostiosoit-
teensa yhtiölle tällaista tarkoitusta varten. Arvioitaessa säännöstä pienten yhtiöi-
den näkökulmasta on muistettava, että osakkeenomistajat voivat yksimielisinä 
sivuuttaa lain ja yhtiöjärjestyksen kokouskutsuun liittyvät muotosäännökset. Li-
säksi jo perustettujen yhtiöiden yhtiöjärjestykset sisältävät poikkeuksetta määrä-
yksen kokouskutsutavasta. 

Voimassa olevan lain 8 §:n mukaan kutsun toimittamistavasta on aina määrättä-

                                                 
15 Siirtymäsäännökset laaditaan jatkovalmistelun yhteydessä. 
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vä yhtiöjärjestyksessä. Ehdotus vastaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 20 §:n 
1 momentin säännöksiä kutsun toimittamisesta.  

Pykälän 2 momentissa on lueteltu ne tilanteet, joissa kaikille osakkeenomistajille 
on aina toimitettava kirjallinen kokouskutsu sen lisäksi, mitä yhtiöjärjestyksessä 
mahdollisesti määrätään. Tällaisia ovat yhtiöjärjestyksen muuttaminen 28 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla ja 29 §:ssä tarkoitetut päätökset toiminnan tai yhtiömuodon 
muuttamisesta tai lopettamisesta tai omaisuuden luovuttamisesta. Jos yhtiöjärjes-
tyksessä siis edellytetään kutsun toimittamista esimerkiksi talon ilmoitustauluille, 
kutsu on näissä tilanteissa lisäksi toimitettava kirjallisena jokaiselle osakkeen-
omistajalle. Jos kirjallisen kutsun vaatimus johtuu jo suoraan 1 momentista tai 
yhtiöjärjestyksestä, ei toista kirjallista kutsua tarvitse tämän lainkohdan perusteel-
la toimittaa. 

Ehdotus vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 33 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Säännöksen kirjoitusasun mallina on uuden osakeyhtiölain 5 luvun 20 §:n 2 mo-
mentti. 

22 §. Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitäminen ja lähettäminen. Pykälässä 
säädetään kokousasiakirjojen nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä osakkeen-
omistajille. Ehdotetun 1 momentin mukaan hallituksen päätösehdotukset ja, mil-
loin kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, myös tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus on vähintään kahta viikkoa ennen kokousta pidettävä osak-
keenomistajien nähtävänä. Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan tilinpäätös sisältää 
aina tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n mukaan 
emoyhtiön tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, milloin yhtiö on velvollinen 
sellaisen laatimaan.  

Voimassa olevan lain 34 §:stä poiketen asiakirjat voivat olla nähtävänä myös in-
ternet-sivuilla. Edellytyksenä on, että internet-sivut ovat osakkeenomistajien ylei-
sesti tuntemat ja ne toimivat asianmukaisesti. Asiakirjat on viivytyksettä lähetet-
tävä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Asiakirjojen on myös oltava nähtävänä 
yhtiökokouksessa.  

Momentti poikkeaa voimassa olevasta laista myös siten, että nähtävänä pitämi-
sen määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi ja että nähtävänä pitäminen koskisi 
kaikkia hallituksen päätösehdotuksia. Voimassa olevassa laissa nähtävänä pito-
velvollisuudesta säädetään vain tiettyjen päätösehdotusten osalta (lähinnä yhtiö-
järjestyksen, osakepääoman tai yhtiörakenteen muuttamista koskevat ehdotukset). 
Nähtävänä pitämisen määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi, jotta se vastaisi 
20 §:ssä ehdotettua kutsuajan pidennystä. Päätösehdotusten osalta nähtävänä pi-
don laajentamisen tarkoitus on, että osakkeenomistajat voisivat hyvissä ajoin en-
nen kokousta saada riittävät tiedot käsiteltävistä asioista. Esimerkiksi päätös yhti-
ön talousarviosta ja perittävästä yhtiövastikkeesta tai päätös laajasta kunnossapito-
toimenpiteestä tai uudistuksesta voivat käytännössä olla osakkeenomistajan kan-
nalta yhtä merkittäviä kuin yhtiöjärjestyksen muuttaminen. 

Internet-sivujen ja nähtävänä pidettävien asiakirjojen osalta momenttia  vastaa-
vat säännökset ovat uuden osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa.  

Pykälän 2 momentissa säädetään osakeannin, optio-oikeuksia tai muita osakkei-
siin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevan annin, osakepääoman rahastokoro-
tuksen, osingon jakamisen, muun vapaan oman pääoman jakamisen, osakepää-
oman alentamisen taikka omien osakkeiden hankkimisen tai lunastamisen yhtey-
dessä 1 momentin mukaisesti annettavista tiedoista silloin, kun kokouksessa ei 
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käsitellä tilinpäätöstä. Säännös vastaa aineelliselta sisällöltään osakepääoman 
muuttamisen osalta voimassa olevaa lain 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan viittaus-
säännösten perusteella sovellettavia vanhan osakeyhtiölain säännöksiä. 

Viimeisellä tilinpäätöksellä tarkoitetaan tässä myös esimerkiksi varojen jakoa 
varten kesken tilikautta laadittua tilinpäätöstä. Tilintarkastajan lausuntoa hallituk-
sen selostuksesta tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista seikoista ei ehdotuksen mukaan enää tarvitsisi pitää näh-
tävänä, eikä siten myöskään hankkia. Nähtävänä olisi ehdotuksen mukaan pidet-
tävä mahdolliset varojen jakamista koskevat päätökset. 

Momentti poikkeaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentista siten, et-
tä sitä ei sovelleta asunto-osakeyhtiön selvitystilasta päättävään yhtiökokoukseen, 
koska tällaiseen päätökseen vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus. 

23 §. Puheenjohtaja, ääniluettelo ja pöytäkirja. Pykälässä on yhtiökokouksen 
kulkuun liittyviä säännöksiä. Yksimieliset osakkeenomistajat voivat kuitenkin 
sivuuttaa nämä säännökset ja jättää varsinaisen kokouksen pitämättä. Tällöinkin 
on tehtyjen päätösten osalta kuitenkin noudatettava yhtiökokouspöytäkirjaa kos-
kevia säännöksiä, jotta päätöksistä jäisi todiste. Jos kaikki osakkeenomistajat ovat 
yksimielisiä kaikista päätettävistä asioista, äänestys ei voi tulla kysymykseen eikä 
erillistä ääniluetteloa tarvitse laatia. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan uusia säännöksiä yhtiökokouksen avaamisesta. 
Säännökset vastaavat pitkälti yhtiöissä noudatettua käytäntöä. Lähtökohtana on, 
että yhtiökokouksen avaa sen koolle kutsujan nimeämä henkilö. Tyypillisesti 
koolle kutsuja on hallitus ja tämä tavallisesti nimeää, usein ilman kirjattua päätös-
tä, avaajaksi puheenjohtajansa. Jos yhtiökokous pidetään osakkeenomistajien vä-
hemmistön tai tilintarkastajan vaatimuksesta, koolle kutsujana on aina hallitus, 
joka siis tällöinkin nimeää kokouksen avaajan. Lääninhallituksen oikeuttaessa 
18 §:n mukaisesti esimerkiksi osakkeenomistajan kutsumaan yhtiökokouksen 
koolle, on kuitenkin osakkeenomistajan tehtävänä osoittaa yhtiökokouksen avaaja. 
Tämä on luonnollista, koska tällaisessa tilanteessa yhtiöltä usein puuttuvat toimi-
kelpoiset toimielimet. Poikkeuksena edellä esitetystä säädetään, että mikäli yhtiö-
järjestyksessä on määräys kokouksen puheenjohtajasta, tämä myös avaa kokouk-
sen.  

Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan. Yhtiöjärjestyksessä voi kui-
tenkin olla määräys puheenjohtajan henkilöstä. Tällöinkin yhtiökokous voinee 
aina kesken kokouksen päättää vaihtaa puheenjohtajan. Säännös vastaa voimassa 
olevan lain 36 §:n 1 momenttia ja uuden osakeyhtiölain 5 luvun 23 §:n 1 moment-
tia.  

Ehdotetussa 2 momentissa säädetään yhtiökokouksen puheenjohtajan velvolli-
suudesta laatia ääniluettelo, johon otetaan läsnä olevien osakkeenomistajien osak-
keiden lukumäärä ja äänimäärä. Osakkeiden lukumäärätieto on olennainen silloin, 
kun päätöksiä tehdään määräenemmistöllä, koska tällöin enemmistö lasketaan 
paitsi annetuista äänistä myös edustetuista osakkeista. Luetteloon on merkittävä 
kaikki sellaiset läsnä olevat osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiö-
kokoukseen. Jos puheenjohtajasta äänestetään, luettelon laatimisesta huolehtii 
kokouksen avaaja. Kokouksessa on myös oltava nähtävänä osakasluettelo. Mo-
mentti vastaa voimassa olevan lain 36 §:n 2 momenttia ja uuden osakeyhtiölain 
5 luvun 23 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentin mukaan puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan pitämisestä yh-
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tiökokouksessa. Pöytäkirjaan on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestysten tulos. 
Pöytäkirja on todiste niistä päätöksistä ja muista toimista, joita yhtiökokouksessa 
on tehty. Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjantarkastajan on allekirjoituksellaan 
vahvistettava pöytäkirja. Ääniluettelo on joko sisällytettävä pöytäkirjaan tai otet-
tava sen liitteeksi. Momentti vastaa voimassa olevan lain 36 §:n 3 momentin viittä 
ensimmäistä virkettä ja uuden osakeyhtiölain 5 luvun 23 §:n 3 momenttia. 

Pöytäkirjan tarkastajaa koskevaa säännöstä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi yh-
denyhtiössä, jossa ainoa osakkeenomistaja voi luvun 1 §:n 2 momentin mukaan 
päättää asioista yhtiökokousta pitämättäkin siten, että hänen allekirjoituksensa 
päätöstä kirjattaessa on riittävä. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan yhtiökokouksen pöytäkirjan julkisuutta koske-
via säännöksiä. Pöytäkirja on kahden viikon kuluessa kokouksesta pidettävä näh-
tävänä yhtiön isännöitsijän tai  hallituksen luona tai internet-sivuilla. Pöytäkirjan 
ja sen liitteiden kopio on toimitettava sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Pöytä-
kirjasta ja sen mahdollisesti laajojenkin liitteiden kopioista voidaan pyytää halli-
tuksen vahvistama kohtuullinen maksu korvauksena yhtiölle aiheutuvista kuluista. 
Jos sähköisessä muodossa olevat asiakirjat toimitetaan osakkeenomistajalle esi-
merkiksi sähköpostilla, yhtiölle voi yleensä aiheutua kuluja vain sähköpostiviestin 
lähettämiseen kuluvasta ajasta.  

Muilla ei ole oikeutta saada pöytäkirjaa, mutta yhtiön johto voi luonnollisesti 
toimittaa pöytäkirjan muullekin taholle, jos se on yhtiön edun mukaista. Myös 
pöytäkirjan internetissä nähtävänä pitämistä on arvioitava yleisten periaatteiden 
mukaan. Yleisön nähtävänä pitäminen ei ole perusteltua, jos siitä voi aiheutua 
haittaa yhtiölle. Pöytäkirjan toimittaminen muulle taholle on välttämätöntä silloin, 
kun se on esimerkiksi rekisterimerkinnän edellytys. 

Pöytäkirja on säilytettävä luotettavalla tavalla. Mitään määräaikaa säilyttämisel-
le ei ole. Säilyttämisvelvollisuus kattaa ainakin yhtiön toiminnan ajan ja toimin-
nan loputtua vähintään kirjanpitoaineiston säilyttämistä vastaavan ajan. 

Säännökset vastaavat pääosin voimassa olevan lain 36 §:n 3 momentin kolmea 
viimeistä virkettä. Uuden osakeyhtiölain 5 luvun 23 §:n 4 momentista poiketen 
asunto-osakeyhtiössä pöytäkirjan kopiointi- ja lähetyskuluja voidaan edelleen 
periä pöytäkirjaa pyytävältä osakkeenomistajalta.   

24 §. Jatkokokous. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan selvyyden vuoksi otetta-
vaksi maininta siitä, että yhtiökokous voi päättää minkä tahansa asian käsittelyn 
siirtämisestä jatkokokoukseen. Ehdotus vastaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 
24 §:n 1 momenttia. Asunto-osakeyhtiölakiin ei ehdoteta uuden osakeyhtiölain 
5 luvun 24 §:n 2 momenttia vastaavia säännöksiä osakkeenomistajien vähemmis-
tön oikeudesta siirtää varsinaisen yhtiökokouksen tilinpäätöksen hyväksymistä ja 
voiton käyttämistä koskeva asia jatkokokoukseen. Asunto-osakeyhtiössä tilinpää-
töksen osoittamalla yhtiön taloudellisella asemalla voi vain erittäin poikkeukselli-
sissa tapauksissa olla vastaava merkitys osakkeenomistajan kannalta kuin osake-
yhtiössä, koska asunto-osakeyhtiö ei yleensä pyri jakamaan osinkoa ja yhtiön 
osakkeiden hinnoittelu osakkeita merkittäessä tai luovutettaessa perustuu yleensä 
pääosin muihin seikkoihin kuin osakkeiden tasearvoon. Tarvittaessa yhtiöjärjes-
tyksessä voidaan määrätä osakkeenomistajien oikeudesta vaatia asian siirtämistä 
jatkokokoukseen.  

Pykälän 2 momentissa on 1 momentissa tarkoitettuja tilanteita koskeva säännös 
kokouskutsun toimittamisesta jatkokokoukseen. Säännös vastaa sisällöltään uuden 
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osakeyhtiölain 5 luvun 24 §:n 3 momenttia. 
25 §. Kyselyoikeus. Pykälässä säädetään osakkeenomistajan oikeudesta esittää 

hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kysymyksiä yhtiökokouksessa sekä näi-
den velvollisuudesta vastata kysymyksiin.  

Pykälä poikkeaa sisällöltään voimassa olevan lain 37 §:stä siten, että ehdotetun 
3 momentin mukaan hallituksen on annettava osakkeenomistajan pyytämät tiedot 
tilintarkastajalle, jos hallitus katsoo, että tietojen antamisesta osakkeenomistajalle 
aiheutuisi olennaista vahinkoa yhtiölle. Tilintarkastajan on puolestaan annettava 
saamansa tiedon perusteella lausunto sen vaikutuksesta tilintarkastuskertomuk-
seen tai muuhun tilintarkastajan yhtiökokoukselle antamaan lausuntoon. Muutok-
sen tarkoitus on varmistaa, että hallitus ei perusteetta kieltäydy vastaamasta ky-
symyksiin. Tarkoitus on myös ohjata osakkeenomistajien epäilyt tilintarkastajan 
selvitettäviksi erityisen tarkastuksen sijasta.  

Ehdotus vastaa vanhan osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 3 momenttia. Uudessa 
osakeyhtiölaissa ei ole 3 momenttia vastaavaa säännöstä. Poikkeavaa sääntelyä 
ehdotetaan, koska asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen ja hallituksen välinen 
toimivallan jako poikkeaa osakeyhtiöstä ja asunto-osakeyhtiön päätökset kunnos-
sapidosta ja uudistuksista sekä yhtiön tilojen käytöstä voivat vaikuttaa olennaisesti 
ja hyvinkin eri tavoin yksittäisten osakkeenomistajien asemaan.   

Pykälän 1 momentin mukaan kyselyoikeutta käytetään yhtiökokouksessa. Ky-
symykset voivat voimassa olevan lain tapaan koskea seikkoja, joilla voi olla vai-
kutusta kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Tilinpäätöksen käsittelyn yh-
teydessä voidaan esittää yleisemminkin yhtiön taloudellista asemaa koskevia ky-
symyksiä. Tämä pitää sisällään konsernin taloudelliseen asemaan ja konserniyh-
teisöjen välisiin suhteisiin liittyvät seikat. Myös erilaisiin yksittäisiin toimiin liit-
tyviä kysymyksiä voidaan tällöin esittää. Vaikka esimerkiksi suunnattua osakean-
tia koskevan päätöksen yhteydessä ei käsiteltäisi tilinpäätöstä, osakkeenomistajal-
la on kuitenkin tällöinkin oikeus esittää yhtiön taloudelliseen asemaan liittyviä 
kysymyksiä, jos nämä ovat merkityksellisiä esimerkiksi merkintähinnan määritte-
lyn suhteen. Säännöksen tarkoituksena on sallia verrattain laaja kyselyoikeuden 
käyttö. Voimassa olevan lain tapaan säädettäisiin, ettei tietoja saa antaa, jos anta-
minen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa. Vähäisen haitan aiheutuminen ei siten 
ole peruste kieltäytyä vastaamasta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteesta, jossa kysymykseen ei voida vastata 
käsillä olevan tiedon perusteella. Säännös vastaa sisällöltään pääosin voimassa 
olevan lain 37 §:n 2 momenttia. Momentin sanamuotoa on kuitenkin uudistettu ja 
säännöstä on muutettu siten, että pääkonttorissa esillä pitämisen sijasta vastaus 
olisi toimitettava osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Osakkeenomistajan on 
näin helpompi tutustua toisen osakkeenomistajan tekemään kysymykseen annet-
tuun vastaukseen. Pyyntö vastauksen saamiseksi on tehtävä yhtiökokouksessa tai 
kohtuullisessa ajassa sen jälkeen. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan hallituksen on annettava osakkeenomistajan 
pyytämät tiedot tilintarkastajalle, jos hallitus katsoo, että tietojen antamisesta 
osakkeenomistajalle aiheutuisi olennaista vahinkoa yhtiölle. Tilintarkastajan on 
puolestaan annettava saamansa tiedon perusteella lausunto sen vaikutuksesta tilin-
tarkastuskertomukseen tai muuhun tilintarkastajan yhtiökokoukselle antamaan 
lausuntoon. Muutoksen tarkoitus on varmistaa, että hallitus ei perusteetta kieltäy-
dy vastaamasta kysymyksiin. Tarkoitus on myös ohjata osakkeenomistajien epäi-



 116

lyt tilintarkastajan selvitettäviksi erityisen tarkastuksen sijasta.  
Ehdotus vastaa vanhan osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 3 momenttia. Uudessa 

osakeyhtiölaissa ei ole ehdotettua 3 momenttia vastaavaa säännöstä. Poikkeavaa 
sääntelyä ehdotetaan, koska asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen ja hallituksen 
välinen toimivallan jako poikkeaa osakeyhtiöstä ja asunto-osakeyhtiön päätökset 
kunnossapidosta ja uudistuksista sekä yhtiön tilojen käytöstä voivat vaikuttaa 
olennaisesti ja hyvinkin eri tavoin yksittäisten osakkeenomistajien asemaan. 

   
Päätöksentekovaatimukset 

26 §. Enemmistöpäätös. Pykälä vastaa pääosin voimassa olevan lain 38 §:ää. 
Yhtiökokouksen päätökset tehdään yleensä annettujen äänten enemmistöllä. 

Päätöksenteossa noudatettavaa menettelyä ei ole pyritty tarkemmin sääntele-
mään. Puheenjohtajalla olisi edelleen, hyvän kokouskäytännön asettamissa rajois-
sa, mahdollisuus ehdottaa, mitä menettelyä esimerkiksi äänestyksissä noudatetaan. 
Päätösvalta menettelytapakysymyksissäkin on kuitenkin viime kädessä yhtiöko-
kouksella. Puheenjohtajan asemaa arvioitaessa saattaa olla syytä kiinnittää huo-
miota ehdotettuun 13 luvun 3 §:n säännökseen yhtiökokouksen puheenjohtajan 
vahingonkorvausvastuusta. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 5 luvun 26 §:ää. 
Pykälän 1 momentin mukaan yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on 

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Muualla laissa, erityisesti tämän luvun 
27—30 §:ssä, on erityisiä säännöksiä vaadittavasta enemmistöstä. Vaalien osalta 
pääsääntönä on, että eniten ääniä saanut valitaan. Kokous voi kuitenkin ennen 
vaalia päättää, että valituksi tulee se, joka saa yli puolet äänistä. Tasatilanteessa 
vaalit ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä, jollei asiasta ole 
määrätty toisin yhtiöjärjestyksessä. 

Pykälän 2 momentista käy ilmi, että enemmistövaatimusta voidaan yhtiöjärjes-
tysmääräyksellä tiukentaa, muttei lieventää muiden asioiden kuin vaalien osalta. 

27 §.  Määräenemmistöpäätös. Pykälässä säädetään tilanteista, joissa päätös on 
tehtävä määräenemmistöllä. Jäljempänä 28 - 30 §:ssä säädetään tilanteista, joissa 
vaaditaan tiettyjen tai kaikkien osakkeenomistajien suostumus. 

Määräenemmistöllä tarkoitetaan 1 momentin mukaan sitä, että ehdotusta on 
kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa eduste-
tuista osakkeista. Enemmistön laskeminen kokouksessa edustetuista osakkeista 
merkitsee sitä, että myös passiivisina pysyvät osakkeenomistajat vaikuttavat ää-
nestyksen lopputulokseen pelkällä läsnäolollaan. Tämä vastaa voimassa olevaa 
lakia (esimerkiksi 40 §) ja uuden osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n 1 momenttia.  

Pykälän 2 momentissa säädetään niistä päätöksistä, jotka on tehtävä määrä-
enemmistöllä. Säännös on puhtaasti soveltamista  helpottava, sillä määräenemmis-
töllä tapahtuvasta päätöksenteosta säädetään myös asianomaisissa säännöksissä. 
Momentissa ei viitata erikseen hallituksen valtuutuspäätöksiin. Momentista käy 
yhdessä pykälän 4 momentin kanssa ilmi, että yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä 
korkeammasta määräenemmistöstä. Ehdotus vastaa suunnatun annin ja yhtiöjär-
jestyksen muuttamisen osalta voimassa olevaa lakia (3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 
40 §). Optio-oikeuksien antamisen osalta vastaavasta määräenemmistövaatimuk-
sesta säädetään uuden osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n 2 momentissa. Osakeyhtiö-
laista poiketen ei ehdoteta määräenemmistövaatimusta sulautumista, jakautumista 
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tai selvitystilaa koskevan päätöksen osalta, koska asunto-osakeyhtiössä näihin 
päätöksiin vaaditaan ehdotetun 29 §:n mukaan lähtökohtaisesti kaikkien osak-
keenomistajien suostumus. 

Pykälän 3 momentin mukaan määräenemmistöpäätöksentekoa koskevat sään-
nökset ovat sikäli pakottavia, ettei niitä voida lieventää yhtiöjärjestyksen määrä-
yksellä. Tiukempia vaatimuksia voidaan luonnollisesti asettaa.16 

28 §. Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Ehdotuksen mukaan yhtiöjär-
jestyksen muuttamiseen on saatava osakkeenomistajan suostumus silloin, kun 
muutoksella on osakkeenomistajan kannalta 1 momentissa luetellut vaikutukset. 
Tilanteet, joissa suostumusta vaaditaan, vastaavat hyvin pitkälle voimassa olevan 
lain 41 ja §:n säännöksiä.  

Suostumuksen edellyttäminen on tarpeen, koska säännöksessä tarkoitettuja tilan-
teita ei voida kaikissa tilanteissa ratkaista pelkästään yhdenvertaisuusperiaatteen 
nojalla. 

Kaavamaista suostumusvaatimusta ei sovellettaisi kunnossapitovastuun muut-
tamiseen, toimialan laajennuksen eikä hissiä tai muuta tulevaa uudistusta koske-
van varauksen lisäämiseen yhtiöjärjestykseen tai tällaisen määräyksen poistami-
seen. Tällaiseen päätökseen vaaditaan kuitenkin osakkeenomistajan suostumus 
30 §:n perusteella, jos sen on tarpeen yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi.   

Voimassa olevan lain tapaan myös ehdotettavat säännökset koskevat lähtökoh-
taisesti jo annettuja osakkeita.  

Pykälän 1 momentin 1 kohta vastaa voimassa olevan lain 41 §:n 1 kohtaa. Hal-
lintaoikeuden muutoksena pidetään myös sellaista rajoitusta, joka estää tai haittaa 
huoneiston käyttämistä sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Kohtaa sovelle-
taan siten esimerkiksi päätökseen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen siten, että 
asuinhuoneistoa ei saisi vuokrata asuinkäyttöön tai siten, että asuinhuoneistossa ei 
saisi pitää tavanomaisia lemmikkieläimiä, tupakoida tai jossain muussa suhteessa 
viettää tavanomaista elämää. 

Momentin 2 kohta vastaa voimassa olevan lain 41 §:n 2 kohtaa. Momentin 
3 kohta vastaa voimassa olevan lain 41 §:n 3 kohtaa. Momentin 4 kohta vastaa 
voimassa olevan lain 41 §:n 4 kohtaa ja 42 §:n 1 momenttia.  

Momentin 5 kohdan mukaan osakkeenomistajan suostumusta vaaditaan, jos hä-
nen oikeuttaan yhtiön voittoon tai netto-omaisuuteen vähennetään yhtiöjärjestyk-
sen määräyksellä. Viimeksi mainittu tilanne voi käytännössä ilmetä lähinnä sellai-
sessa asunto-osakeyhtiölakia soveltavassa vanhassa yhtiössä, jossa on taloudellis-
ten oikeuksien suhteen erilajisia osakkeita, tai sellaisessa muussa yhtiössä, jolla on 
paljon muita kuin vastiketuloja. Vastaavaa säännöstä ei ole voimassa olevassa 
laissa. Säännöksen mallina on uuden osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n 1 momentin 
1 kohta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään voimassa olevan lain 42 §:n 2 momenttia vas-
taavalla tavalla siitä, että suostumusta ei kuitenkaan vaadita silloin, kun vastikepe-
rustetta muutetaan siten, että uutena perusteena on hyödykkeen todellinen kulutus. 

Pykälän 3 momentissa säädetään selvyyden vuoksi nimenomaisesti siitä, milloin 
osakkeenomistajan katsotaan suostuneen päätökseen. Päätöstä kannattaneen osak-
keenomistajanomistajan katsotaan suostuneen siihen, jollei hän osoita sellaista 
äänestyskäyttäytymiseensä vaikuttanutta seikkaa, jonka osalta hän vedota yleisiin 
                                                 
16  
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oikeusperiaatteisiin hyväksytyllä tavalla. Momentti vastaa nykyistä oikeustilaa.17   
30 §. Suostumus yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiseen.  
Pykälän mukaan yhtiö saa tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisen päätöksen 

vain päätöksestä kärsivän osakkeenomistajan suostumuksella. Säännös vastaa 
voimassa olevaa oikeutta. 

 
Muut säännökset 

31 §. Päätös kunnossapidosta. Pykälässä säädetään kunnossapitoa koskevasta 
päätöksenteosta yhtiössä. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiökokous päättää kun-
nossapidosta, jos toimenpide on laajakantoinen taikka vaikuttaa olennaisesti asu-
miseen tai asumiskustannuksiin. Ehdotus vastaa voimassa olevan lain 54 §:n 
2 momentista ilmenevää toimivallan jakoa yhtiökokouksen ja hallituksen kesken. 
Nimenomaista säännöstä ehdotetaan selvyyden vuoksi ja lain luettavuuden paran-
tamiseksi. Voimassa olevaa oikeutta vastaavalla tavalla yhtiökokous voi valtuut-
taa hallituksen päättämään kunnossapitotoimenpiteen ajankohdasta, toteutuksesta 
ja muista yksityiskohdista. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiökokous päättää kunnossapidosta lähtökohtai-
sesti tavallisella enemmistöpäätöksellä, mikä vastaa voimassa olevaa lakia (38 §:n 
1 momentti). 

Yhtiön kunnossapidon osalta mahdollisuus vastikeperusteesta poikkeamiseen tai 
osakkeenomistajan hyvittämiseen voi olla tarpeen vain, jos osakkeenomistajan 
toteuttamasta kunnossapitotyöstä koituu yhtiölle säästöä vastaavalla tavalla kuin 
32 §:n perusteluissa kuvataan. 

Jos osakkeenomistaja remontoi huoneistoaan niin, että rakennustyössä puututaan 
yhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin, laitteisiin ym., kunnossapitotyöstä on ilmoi-
tettava etukäteen yhtiölle (4 luvun 4 §:n 1 momentti). Vastikkeen alennus tai hyvi-
tys voi käytännössä ylipäätään tulla kyseeseen vain, jos osakkeenomistaja on suo-
rittanut yhtiön vastuulla olevan rakennustyön 4 luvun mukaisesti. Lähtökohtana 
on, että osakkeenomistajan on pyrittävä sopimaan yhtiön kanssa myös siitä, miten 
hänen kunnossapitotyönsä otetaan huomioon, kun yhtiö suorittaa vastaavan työn 
muiden huoneistojen osalta. Osakkeenomistajan on otettava oman kunnossapito-
työnsä valmistelussa se, että yhtiö on velvollinen huolehtimaan kunnossapidosta 
ennemmin tai myöhemmin muiden huoneistojen osalta.  

Yhtiön elimet voivat toimivaltansa rajoissa hyväksyä sen, miten osakkeenomis-
tajan suorittama kunnossapito otetaan huomioon yhtiön kunnossapitokulujen jaos-
sa. Yleensä hallitus voi hyväksyä vain sen, että osakkeenomistajan kunnossapito-
toimenpide otetaan huomioon siihen määrään asti, jonka yhtiö säästää myöhem-
min kaikkien huoneistojen osalta toteutettavan toimenpiteen kohdalla. 

Kysymys siitä, milloin ja minkä sisältöisesti yhtiön katsotaan hyväksyneen 
osakkeenomistajan kunnossapitotoimien huomioon ottamisesta, ratkaistaan sopi-
musoikeuden yleisten periaatteiden nojalla. Yhtiön hyväksynnän olemassaolo ja 
sisältö ratkaistaan yleisten periaatteiden nojalla myös silloin, kun osakkeenomista-
jan kunnossapitotyö on suoritettu ennen uuden lain voimaantuloa. 

Jos yhtiökokous myöhemmin päättää vastikkeen perimisestä osakkeenomistajal-
                                                 
17 Pitäisikö esim. voimaanpanolaissa ottaa huomioon sellaiset vanhat yhtiötä, joissa on erilajisia 
osakkeita? Näiden osalta voisi olla tarpeen säätää esim. osakelajien yhdistämisestä uuden osakeyh-
tiölain 5:28 §:ää vastaavasti. 
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ta siten, että päätöksessä ei oteta huomioon yhtiölle tulevaa säästöä yhtiön ja 
osakkeenomistajan aiemmin sopimalla tavalla, osakkeenomistaja voi moittia täl-
laista päätöstä yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla. Vaihtoehtoisesti osakkeenomis-
taja voi vedota yhtiön kanssa tekemäänsä sopimukseen, jos vastikkeen perimises-
sä ei oteta huomioon yhtiön ja osakkeenomistajan aiemmin sopimaa hyvitystä. 
Esimerkiksi mahdollisessa huoneiston hallintaanottomenettelyssä osakkeenomis-
taja voi esittää selvityksen siitä, että hyvitystä koskevasta yhtiön hyväksynnästä ja 
hyvityksen määrästä.  

Käytännössä olosuhteet voivat muuttua olennaisesti sen jälkeen, kun yhtiö on 
suostunut hyvityksen antamiseen myöhemmin toteuttavan yhtiön rakennustyön 
yhteydessä. Tarvittaessa yhtiö voisi siten näyttää, että olosuhteet ovat muuttuneet 
niin huomattavasti, että olisi kohtuutonta katsoa yhtiön olevan sidottu sopimuk-
seen. Arvioitaessa sitä, miten pitkälle yhtiön on kannettava riski muuttuvista olo-
suhteista, on otettava huomioon myös se, että järjestely liittyy osakkeenomistajan 
kunnossapitotyöhön, jonka suorittamiseen yhtiön on suostuttava, jos kieltäytymi-
seen ei ole tässä laissa säädettyä perustetta. Yhtiön riskin rajoittamiseksi on yleen-
sä selvyyden vuoksi suositeltavaa sopia, että olosuhteiden muutos voi vaikuttaa 
hyvitykseen. 
Esimerkki: Osakkeenomistaja vaihtaa huoneistoonsa ajankohdan vaatimusten mu-
kaiset uudet ikkunat. Yhtiön hallitus suostuu siihen, että osakkeenomistaja saa 
ikkunoiden vaihtamisesta aikanaan tietyn suuruisen hyvityksen, kun yhtiö vaihtaa 
muut ikkunat. Viiden vuoden kuluttua yhtiö uusii kaikki ikkunat. Tähän mennessä 
on ilmennyt, että osakkeenomistajan asentamat ikkunat eivät vastaa tuolloin voi-
massa olevia määräyksiä ja että niiden ikkunoiden puitteet eivät kestäkään tavan-
omaista sään vaihtelua. Myös osakkeenomistajan aiemmin vaihtamat ikkunat on 
uusittava, koska niistä todennäköisesti aiheutuisi yhtiölle huomattava ikkunoiden 
ja rakennuksen ulkovaipan korjaustarve jo lähitulevaisuudessa.  

32 §. Päätös kaikkien osakkaiden rahoittamasta uudistuksesta. Pykälässä sääde-
tään uudistusta koskevaan päätöksentekoon sovellettavista pääsäännöistä. Uudis-
tuksella tarkoitetaan perusparannuksen ja muun uudistuksen, kuten uuden tietolii-
kenneyhteyden, lisäksi lisärakentamista ja lisäalueen hankkimista.  

Voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla lähtökohtana on, että yhtiökokous voi 
suoraan lain nojalla päättää enemmistöpäätöksellä vastikevaikutukseltaan kohtuul-
lisesta ja ajankohdan tavanomaista tasoa vastaavasta uudistuksesta. Selvyyden 
vuoksi pykälässä säädetään nimenomaisesti uudistusten osalta toimivallan jaosta 
hallituksen ja yhtiökokouksen kesken ja yhtiökokouksen enemmistöpäätöksestä 
myös silloin, kun päätetään tietyt edellytykset täyttävän, kiinteistön tai rakennuk-
sen käyttämiseen liittyvän hyödykkeen yhteishankinnasta taikka yhtiöjärjestykses-
sä nimenomaisesti määrätystä tai yhtiön toimintaa koskevan yhtiöjärjestyksen 
määräyksen mukaisesta uudistuksesta. 

Jos pykälässä tarkoitettu uudistus on ongelmallinen yhdenvertaisuusperiaatteen 
kannalta, yhtiökokouksen päätöksentekoon voivat tulla sovellettavaksi myös tä-
män luvun säännökset tiettyjen osakkeenomistajien suostumuksesta (30 §) ja tiet-
tyjen osakkeenomistajien maksuvelvollisuuden vähentämisestä (33 ja 34 §). 

Muihin uudistuksiin, kuten tavanomaisen tason ylittävään uudistukseen, sovel-
lettavista päätösvaatimuksista säädetään 35 §:ssä.  

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiökokous päättää uudistuksesta, joka on laaja-
kantoinen taikka vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Ehdo-
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tus vastaa voimassa olevan lain 54 §:n 2 momentista ilmenevää toimivallan jakoa 
yhtiökokouksen ja hallituksen kesken. Nimenomaista säännöstä ehdotetaan sel-
vyyden vuoksi ja lain luettavuuden parantamiseksi. 

Pykälän 2 momentissa säädetään niistä käytännössä yleisimmistä tapauksista, 
joissa yhtiökokous voi päättää uudistuksesta tavallisella enemmistöpäätöksellä, 
kun osakkeenomistajan maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttoman ankaraksi. 

Momentin 1 kohdan mukaan enemmistöpäätöksellä voidaan päättää kunkin 
ajankohdan tavanomaisia vaatimuksia vastaavasta uudistuksesta. Ehdotus vastaa 
voimassa olevaa oikeustilaa (voimassa olevan lain 5 §:n 3 momentin 3 kohta ja 
38 §:n 1 momentti).  

Osakkeenomistajalla on hallintaoikeutensa perusteella lähtökohtaisesti oikeus 
päättää huoneistonsa sisäosien tasosta. Tällä perusteella osakkeenomistaja voi 
esimerkiksi kieltäytyä märkätilojen pinnoitteen vaihtamisesta toisenlaiseksi talon 
putkiston peruskorjauksen yhteydessä.  

Toisaalta osakkeenomistajalla ei ole oikeutta kieltäytyä lämpöpattereiden vaih-
tamisesta putkiston korjauksen tai talon lämmitysjärjestelmän vaihtamisen yhtey-
dessä, jos yhtiö vastaa lain pääsäännön mukaisesti lämmitysjärjestelmän kunnos-
sapidosta. Kunnossapito- ja ylläpitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeen-
omistajan kesken riippuu myös se, onko osakkeenomistajalla oikeus kieltäytyä 
huoneistonsa sisäikkunoiden vaihtamisesta rakennuksen ikkunoiden vaihtamisen 
yhteydessä.  

Jos osakkeenomistaja kieltäytyy hänen huoneistonsa osalle kaavaillusta uudis-
tuksesta, hänelle ei kuitenkaan synny automaattisesti oikeutta hyvitykseen, mutta 
yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi yhtiö voi tietyin edellytyksin maksaa 
hänelle hyvitystä. Esimerkiksi putkiston peruskorjaukseen liittyvän märkätilojen 
pinnoitteiden ja vesikalusteiden uudistamisen yhteydessä on usein hyväksi havait-
tu järjestely, jossa yhtiö tarjoutuu uudistamaan huoneistojen märkätilojen pinnoit-
teet ja vesikalusteet hyvinkin tavanomaiseen tasoon sellaisella hinnalla ja muilla 
ehdoilla, joilla yksittäinen osakkeenomistaja ei yleensä voisi toteuttaa uudistusta, 
minkä vuoksi käytännössä yleensä yksikään osakkeenomistaja ei kyseenalaista 
uudistuksen toteuttamista yhtiön toimesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajalla voi 
olla mahdollisuus valita uudistuksen yhteydessä mieleisensä pinnoite tai vesika-
lusteet siten, että osakkeenomistaja vastaa valinnoistaan aiheutuvista lisäkuluista, 
kuten pinnoitteiden tai kalusteiden hintaerosta sekä poikkeavista asennuskuluista.  

 Jos osakkeenomistaja kieltää uudistuksen toteuttamisen huoneistonsa osalta, 
hän ei voi myöhemmin vaatia tällaisen uudistuksen toteuttamista huoneistonsa 
osalta. Periaate on sama kuin huoneistoa ensimmäistä kertaa osakkeenomistajalle 
luovutettaessa: jos osakkeenomistaja esimerkiksi poistaa huoneistossa olleet keit-
tiökalusteet, hänellä tai hänen seuraajallaan ei ole oikeutta vaatia yhtiötä myö-
hemmin asennuttamaan uusia näiden tilalle.18  

Kun osakkeenomistaja on teettänyt huoneistossaan muutoksia ja yhtiö päättää 
myöhemmin laajentaa vastikerahoitteisesti vastaavat muutokset kaikkiin huoneis-
toihin, saattaa yhtiölle syntyä säästöä sen johdosta, ettei osaan huoneistoja tarvitse 

                                                 
18 Väliraportissa ko. perustelu näyttää kattavan myös kysymyksen oikeudesta hinnanalennukseen. 
Perustelu ei kuitenkaan sovellu hinnanalennukseen, koska osakkeiden ostaja on voinut ottaa en-
siasennustason huomioon ostopäätöstä tehdessään, minkä vuoksi hänen voidaan katsoa suostuneen 
maksamaan merkintähintana tai kauppahintana myös kunnossapitovastuulleen tulevista huoneis-
toon asennetuista rakenteista ja kalusteista. 
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uusia asennuksia enää tehdä.  Mikäli hyvityksiä ei maksettaisi asennukset jo teet-
täneille osakkaille vaan vastike kerättäisiin normaalisti, mahdollinen säästö koi-
tuisi kaikkien osakkaiden yhteiseksi hyödyksi. Tällöin muutokset omalla kustan-
nuksellaan tehnyt osakkeenomistaja joutuisi tietyllä tavalla ”uudelleen” maksa-
maan osuutensa parannushankkeesta. Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi 
voi tällöin olla tarpeen ottaa huomioon yhtiölle tuleva säästö esimerkiksi siten, 
että vähennetään tietyn tai tiettyjen osakkeenomistajien velvollisuutta maksaa 
yhtiövastiketta tällaisen hankkeen kustannusten kattamiseksi.  

Osakkeenomistajan muutostyöstä ei tietenkään tule säästöä yhtiölle, jos yhtiöllä 
on perusteltu syy toteuttaa uudistus myös tällaisessa huoneistossa.  Osakkeen-
omistajan muutostyö voi olla esimerkiksi niin vanha tai siten toteutettu tai doku-
mentoitu, että yhtiön tulevan kunnossapitovastuun kannalta on perusteltua tehdä 
uudistus myös tässä huoneistossa.  Käytännössä osakkeenomistaja voi pyrkiä so-
pimaan yhtiön kanssa siitä, miten hänen kaavailemansa muutostyö otetaan huomi-
oon, kun yhtiö toteuttaa vastaavan uudistuksen muiden huoneistojen osalta. 

Osakkeenomistaja voi saada yhtiöltä hyvitystä enintään määrän, jonka yhtiö to-
dellisuudessa säästää sen vuoksi, että osakkeenomistajan huoneistoon tarvitse 
kyseistä uudistusta teettää yhtiön toimesta. Jos uudistuksesta aiheutuva kustannus 
on kunkin huoneiston osalta suurin piirtein yhtä suuri ja osakkeenomistajan vasti-
keperusteella laskettu osuus yhteiskustannuksista on keskimääräistä suurempi, 
osakkeenomistaja voi joutua osallistumaan hankkeen kustannuksiin vastikkeen 
muodossa vaikka hänen maksettavakseen tulevaa vastiketta alennettaisiin kustan-
nussäästön perusteella. Jos osakkeenomistajan vastikeperusteen mukainen mak-
suosuus on keskimääräistä pienempi, hänellä ei myöskään ole oikeutta saada vas-
tikkeen alentamisen lisäksi muuta hyvitystä yhtiölle tulevasta säästöstä. 

Hyvityksen määrää laskettaessa otetaan huomioon muun muassa yhtiön uudis-
tuksen taso. Esimerkiksi parvekelasien asennuksessa mahdollinen alennus tai hy-
vitys lasketaan yhtiön valitseman peruslasituksen kustannusten perusteella eikä 
merkitystä anneta sille, että joku osakkeenomistaja on hankkinut poikkeuksellisen 
hienot ja erikoiset parvekelasit huoneistoonsa. Alennuksen tai hyvityksen määrään 
voivat vaikuttaa myös yhtiölle aiheutuvat ylimääräiset purku- ja asennuskulut. Jos 
esimerkiksi parvekelasitus toteutetaan rakennuksen ulkovaipan pinnoituksen pe-
ruskorjauksen yhteydessä, osakkeenomistajan asentamat parvekelasitukset on 
yleensä purettava ennen pinnoituksen korjausta. Ylimääräisestä purkutyöstä yhti-
ölle aiheutuvat kustannukset vähentävät säästöä, joka yhtiölle tulee osakkeen-
omistajan hankkimasta lasituksesta.  

Hyvitystä voidaan maksaa myös osakkeiden uudelle omistajalle vaikka edelli-
nen omistaja on asentanut parvekelasit tai toteuttanut muun uudistuksen, joka vä-
hentää yhtiön myöhemmin suorittaman toimenpiteen kustannuksia. 

 Ehdotuksen valmistelussa on päädytty siihen, että ei ole tarkoituksenmukaista 
säätää yksityiskohtaisesti siitä, milloin hyvitystä voidaan tai pitää suorittaa tai 
miten hyvitys pitäisi laskea. Vastausta kumpaakin kysymystä on viime kädessä 
haettava lain yleissäännösten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökäytännön sekä kyseisen 
yhtiön ja osakkeenomistajien välisten sopimusten kautta.19  
                                                 
19 Väliraportissa ehdotettiin, että ”Perusteluissa tulisi käsitellä alalla vakiintuneita ja hyväksi ha-
vaittuja hyvitys-käytäntöjä. Seuraaviin seikkoihin olisi syytä ottaa kantaa ainakin suuntaa-
antavasti: 1) milloin osakkeenomistajalla on oikeus hyvitykseen, 2) hyvityksen maksamisen perus-
teet (aikajana, jolla osakkeenomistaja on oikeutettu hyvitykseen, taso, määrä), 3) miten hyvitys 
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Lähtökohtana on, että osakkeenomistajan on osoitettava syntyvä säästö. Käytän-
nössä osakkeenomistajan näyttövelvollisuudesta seuraa yleensä, että säästön on 
oltava vähäistä merkittävämpi, jotta yhtiö olisi velvollinen ottamaan sen huomi-
oon osakkeenomistajan maksuvelvollisuuden vähennyksenä. 

Momentin 2 kohdan mukaan enemmistöpäätöksellä voidaan päättää sellaisen 
kiinteistön tai rakennuksen käyttämiseen liittyvän hyödykkeen hankkimisesta, 
jonka vastikerahoitteinen yhteishankinta on tavanomaista. Voimassa olevassa lais-
sa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, mutta käytännössä osa huoneistojen 
käyttöön liittyvistä välttämättömyyshyödykkeistä ja –palveluista lähes aina yhtiön 
toimesta ja vastikerahoituksella (lähinnä huoneistojen lämmitys, käyttövesi, jäte-
huolto, perinteiset yhteisantennit ja muut vastaavat tietoliikenneyhteyslaitteet). 
Ehdotuksen tarkoituksena on säätelyn selventäminen. Tässä tarkoitettuja hyödyk-
keitä ovat tällä hetkellä lähinnä huoneistoissa käytettävä vesi ja huoneistojen jäte-
huolto sekä sellaiset laitteet, ohjelmistot ja palvelut, joita osakkeenomistaja tarvit-
see voidakseen käyttää ohjelma- ja tietoliikennepalveluita huoneistossaan oman 
päätelaitteensa ja mahdollisen henkilökohtaisen palvelusopimuksen kautta. 

Käytännössä tässä tarkoitetuksi ei voi muodostua hyödyke, jonka suhteen osak-
keenomistajien tarpeet eroavat huomattavasti ja jonka kustannukset vaikuttaisivat 
merkittävästi vastikkeen määrään. Esimerkiksi yleisimmin katsottujen ohjelma-
maksuttomien televisiokanavien seuraamiseen tarvittavan antennijärjestelmän tai 
kaapeliliittymän asennus- ja ylläpitokulut katetaan tavanmukaisesti yhtiövastik-
keella. Toisaalta maksullisia televisiokanavia tai vain joitakin osakkeenomistajia 
kiinnostavien televisiokanavien katsomiseen vaadittavia antenneja ei tiettävästi 
tällä hetkellään käytännössä rahoiteta vastikkeella. Vastaavasti huoneistojen sii-
vouksen vastikerahoitteinen yhteishankinta ei ole tällä hetkellä tavanomaista 
vaikka siivoaminen onkin kiinteistön ja rakennuksen tavanomaisen käytön kannal-
ta välttämätöntä. Tämän vuoksi huoneistojen siivouksen vastikerahoitteisesta yh-
teishankinnasta ei voida päättää tavallisen asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa 
yksinkertaisella enemmistöllä. 

Käytännössä siihen, voiko hyödyke muodostua tässä tarkoitetulla tavalla tavan-
omaiseksi, vaikuttaa myös hyödykettä koskeva muu lainsäädäntö. Esimerkiksi 
sähkömarkkinalakia on tulkittu siten, että siinä taataan myös kiinteistöverkon väli-
tyksellä jakeluverkkoon liittyville yksittäisille osakkeenomistajille mahdollisuus 
kilpailuttaa sähkönsä ja valita sähköntoimittajansa. Myös osakkeenomistajien 
sähkösopimusten määräaikaisuuden katsotaan olevan vaikeasti sovitettavissa yh-
teen sen kanssa, että yhtiökokous voisi päättää huoneistoissa käytettävän sähkön 
vastikerahoitteisesta yhteishankinnasta. 

Momentin 3 kohdan mukaan enemmistöpäätöksellä voidaan päättää myös sellai-
sesta uudistustoimenpiteestä, johon on varauduttu yhtiöjärjestyksessä. Enemmis-
töpäätöksellä voidaan siten päättää esimerkiksi hissien jälkiasennuksesta tai tie-
tyn, 3 luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun, palvelun hankkimisesta 
vastikerahoituksella, jos siihen on varauduttu yhtiöjärjestyksessä. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan varautua myös tavanomaisen tason ylittävään uudis-
tukseen. Päätökseen tällaisen määräyksen ottamisesta yhtiöjärjestykseen tai mää-
                                                                                                                                      
voidaan suorittaa osakkaalle ja missä ajassa se tulee suorittaa, 4) mahdollisuus periä hyvitys takai-
sin, jos osakkeenomistajan aiemmin teettämä asennus vaatii uusimisen pian parannuksen toteutta-
misen jälkeen, 5) mahdollisuus siirtää osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluva asennus 
yhtiön omistukseen ja vastuulle (esim. parvekelasitukset). 
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räyksen muuttamisesta vaaditaan myös niiden osakkeenomistajien suostumus, 
joiden osakkeisiin liittyy velvollisuus maksaa yhtiövastiketta toimenpiteestä yhti-
ölle aiheutuvien kulujen kattamiseksi (ks. 35 ja 36 §).     

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, jota ehdote-
taan oikeustilan selventämiseksi. 

Yhtiökokouksen päätökseen tällaisen varauksen muuttamista tai lisäämisestä yh-
tiöjärjestykseen sovelletaan päätöksentekoa koskevia yleisiä säännöksiä. Osak-
keenomistajalla on oikeus moittia yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaa päätös-
tä vastaavilla perusteilla kuin hänellä olisi oikeus moittia uudistuksen toteuttamis-
ta koskevaa päätöstä.  Esimerkiksi hissin jälkiasennusta koskevan varauman li-
sääminen yhtiöjärjestykseen voi olla vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta, jollei 
vastikeperusteen noudattamiseen kustannusten jaossa saada alimman kerroksen 
huoneistoja hallitsevien osakkeenomistajien suostumusta tai vastikkeen maksu-
velvollisuutta ei vähennetä heidän osaltaan.  

Käytännössä uudistusta koskevasta varauksesta on syytä määrätä yhtiöjärjestyk-
sessä niin selvästi, että osakkeenomistajan voidaan katsoa hyväksyneen varauksen 
osakkeet merkitessään tai hankkiessaan. Jos uudistuksen toteuttamista ei ole tar-
kemmin määritelty yhtiöjärjestyksessä, osakkeenomistajalla voi olla oikeus moit-
tia uudistuksen toteuttamista koskevaa päätöstä esimerkiksi sillä perusteella, että 
hänen ei voida katsoa suostuneen uudistuksen toteuttamiseen yhdenvertaisuuspe-
riaatteesta poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi, jos yhtiöjärjestyksessä on varauduttu 
hissien rakentamiseen ja niiden kustannusten jakamiseen tavallisen vastikeperus-
teen mukaisesti, ja myöhemmin päätetään hissin rakentamisesta vain joihinkin 
rappuihin, muissa rapuissa olevia huoneistoja hallitsevilla osakkeenomistajilla voi 
olla oikeus moittia rakentamispäätöstä yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla. 

Momentin 4 kohdan mukaan enemmistöpäätöksellä voidaan päättää sellaisesta 
uudistuksesta, joka on yhtiöjärjestyksessä määrätyn muun toimintamuodon mu-
kainen (ks. 1 luvun 5 §:n 2 momentti). Tällaisesta toiminnan laajentamisesta voi 
olla kysymys esimerkiksi ikääntyneiden ihmisten palvelutalossa, jossa yhtiön teh-
täviin voi kuulua myös tiettyjen palveluiden, kuten terveydenhuollon, ruokailu-
mahdollisuuksien ja siivouspalveluiden tarjoaminen osakkeenomistajille (ks. 
1 luvun 5 §:n 2 momentin perustelut).  Käytännössä yhtiön muu toiminta on syytä 
määrittää yhtiöjärjestyksessä niin selvästi, että osakkeenomistajan voidaan katsoa 
hyväksyneen nämä toimintamahdollisuudet osakkeet merkitessään tai hankkies-
saan, jos esimerkiksi toimintaan tarvittavat tilat ja laitteet on tarkoitus hankkia ja 
ylläpitää vastikerahoituksella. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, mutta voi-
massa olevassa laissa sallitaan yhtiön toiminnan laajentaminen ehdotusta vastaa-
valla tavalla (HE 216/1990, s. 13). Ehdotuksen tarkoituksena on sääntelyn selven-
täminen. 

33 §. Maksuvelvollisuuden muuttaminen uudistuksen yhteydessä. Pykälän 
1 momentin mukaan yhtiökokous voi päättää 2/3:n määräenemmistöllä uudistuk-
sesta aiheutuvien kulujen jakamisesta tasan osakkeenomistajien kesken, jos toi-
menpide liittyy osakkeenomistajien hallinnassa oleviin huoneistoihin tai niiden 
käyttämiseen ja siitä kunkin huoneiston osalta saatava hyöty ja aiheutuva kustan-
nus ovat yhtä suuret. 

Voimassa olevan lain 39 §:n mukaan mahdollisuus poiketa yhtiövastikeperus-
teen mukaisesta kulujaosta yhtiökokouksen päätöksen perusteella koskee sekä 
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kunnossapitokorjauksia että uudistuksia.  
Poikkeusmahdollisuuden rajoittamisen tarkoitus on selventää yhtiövastikkeen 

maksuvelvollisuutta siten, että yhtiön kunnossapitovastuuseen liittyvät kulut jae-
taan aina yhtiöjärjestyksen mukaisen vastikeperusteen tai –perusteiden mukaisesti, 
jollei poikkeamiseen ole 33 §:ssä tarkoitettua perustetta.  

Poikkeusmahdollisuuden säilyttäminen uudistusten osalta on tarpeen tällaisia 
hankkeita koskevan päätöksenteon helpottamiseksi silloin, kun huomattava osa 
osakkaista vastustaisi kustannusten kattamista vastikeperusteen mukaisesti siksi, 
että he eivät ole voineet ottaa ennalta huomioon uutta kuluerää.  

Ehdotuksen mukaan kulujen tasajakoa sovelletaan myös sellaisissa uudistuksis-
sa, jotka eivät kohdistu suoraan osakkeenomistajahallinnassa oleviin tiloihin, mut-
ta joista kukin huoneisto saa yhtä suuren hyödyn (esim. rivitalossa kunkin huo-
neiston käyttöön tuleva auton lämmitystolppa tai postilaatikko). Yhtiövastikkeen 
käyttämistä koskevista 32 §:n pääsäännöistä seuraa, että määräenemmistöllä voi-
daan päättää kustannusten tasajaosta vain ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia 
vastaavan uudistuksen osalta.       

Käytännössä vastikeperusteesta poikkeamisesta seuraa lähes aina, että suurten 
huoneistojen maksuvelvollisuus pienenee ja pienten huoneistojen maksuvelvolli-
suus kasvaa verrattuna vastikeperusteen mukaiseen kulujakoon. Käytännössä 
poikkeusmahdollisuutta ei tiettävästi ole pidetty ongelmallisena parannusten ja 
uudistusten rahoituksen osalta. Ongelmatilanteiden syntymistä vähentää se, että 
ehdotuksen ja voimassa olevan lain mukaan poikkeaminen vastikeperusteesta on 
mahdollista vain, jos toimenpiteen kulut ja hyödyt ovat samat kaikkien huoneisto-
jen osalta ja kun toimenpide on tavanomainen tai siitä on määrätty yhtiöjärjestyk-
sessä.           

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiökokous voi päättää 2/3:n määräenemmistöllä 
osakkeenomistajalta uudistuksesta aiheutuviin kuluihin perittävän yhtiövastikkeen 
alentamisesta, jos se on tarpeen 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperi-
aatteen noudattamiseksi. Edellytyksenä on, että yhtiövastikeperusteen soveltami-
nen olisi selvästi vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta. 

Momentin mukaan yhtiövastikeperusteesta voitaisiin poiketa yhdenvertaisuuspe-
riaatteen noudattamiseksi myös silloin, kun päätetään sellaisesta sinänsä tavan-
omaisesta uudistuksesta, jonka osalta on selvää, että se hyödyttää olennaisesti 
vähemmän tai ei lainkaan joitakin osakkeenomistajia. Yhtiökokous voisi tällöin 
päättää, että näiltä osakkailta peritään vähemmän tai ei lainkaan vastiketta tällai-
sen uudistuksen kuluihin. Ehdotuksen mukaan yhtiökokous voisi poiketa uudis-
tuksen rahoittamisen osalta yhtiövastikeperusteesta, jos se olisi selvästi tarpeen 
yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi. Poikkeusmahdollisuutta voitaisiin 
soveltaa esimerkiksi hissin jälkiasennuksen kulujen osalta niiltä osakkailta perit-
tävään vastikkeeseen, joiden huoneistojen sisäänkäynti on katutasossa tai samassa 
tasossa kuin hissin alin pysähdystaso tai alin maan päällinen pysähdystaso. Tällai-
nen uudistus voisi olla myös parvekkeen jälkiasennus vain osaan huoneistoista 
taikka sellainen osakkeenomistajan aiemmin omalla kustannuksellaan huoneiston-
sa osalta toteuttama uudistus, jota ei tarvitse toteuttaa tämän huoneiston osalta 
myöhemmin kaikki huoneistot kattavan yhtiön uudistustoimenpiteen yhteydessä. 
Toisaalta sellainen yhtiön kunnossapitoon liittyvä uudistus, joka on lähellä kun-
nossapitoa ja jonka kustannusvaikutus ei ole merkittävä, voi olla ongelmaton yh-
denvertaisuusperiaatteen kannalta, vaikka toimenpide toteutettaisiin vain osassa 
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huoneistoista (ks. esimerkit 1 luvun 10 §:n perusteluissa). 
Osakkeenomistajan omalla kustannuksellaan toteuttaman uudistuksen osalta 

käytännössä samaan lopputulokseen voidaan usein päästä myös siten, että yhtiö 
tarjoutuu ostamaan osakkeenomistajan toteuttaman uudistuksen hintaan, joka yh-
tiöltä näin säästyy tämän huoneiston osalta. Näin syntyvällä osakkeenomistajan 
saatavalla voidaan kuitata hänen maksettavakseen kuuluvaa, yhtiöjärjestyksen 
vastikeperusteen mukaan laskettavaa vastiketta vastaan.  

Yhtiövastikkeen alentamismäärän tai maksettavan hyvityksen määrän laskemi-
seen liittyviä kysymyksiä käsitellään edellä 31 ja 32 §:n perusteluissa.  

Tarkoitus on, että yhtiökokous voisi kaikissa oloissa tehdä enemmistöllä tai 
määräenemmistöllä myös yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisen pätevän päätök-
sen tavanomaisen uudistuksen toteuttamisesta vastikerahoituksella. Poikkeamis-
mahdollisuus koskisi vain sellaista uudistusta, jonka rahoituksessa vastikeperus-
teen soveltaminen olisi selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. 

 Kunnossapidon ja yhtiöjärjestyksessä vastikeperusteella rahoitettavaksi määrät-
tyjen uudistusten osalta poikkeusmahdollisuuteen ei ole tarvetta. Tällöin vastike-
perusteen soveltaminen ei ole vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta, koska osak-
kaaksi ryhtyvän on pitänyt ottaa huomioon se, että vastikeperustetta sovelletaan 
tällaisten hankkeiden rahoittamiseen. Osakkeenomistajan suorittaman kunnossapi-
totyön huomioon ottamista muulla perusteella käsitellään edellä 31 §:n peruste-
luissa. 

Osakkeenomistajalla ei olisi oikeutta vaatia, että yhtiökokous päättää vastikepe-
rusteesta poikkeavasta maksuperusteesta. Osakkeenomistaja voisi vain moittia 
vastikeperusteen mukaista tai siitä poikkeavaa uudistuspäätöstä lähinnä yhdenver-
taisuusperiaatteen nojalla. 

  34 §. Päätös muusta uudistuksesta. Pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään edel-
lytyksistä, joilla yhtiökokous voi enemmistö- tai määräenemmistöpäätöksellä 
päättää ajankohdan tavanomaisen tason ylittävästä uudistuksesta tai yhtiön hallin-
nassa olevien tilojen luovuttamisesta käyttämisestä uudistukseen, joka hyödyttää 
vain osaa osakkeenomistajista. Erityisenä edellytyksenä on, että tällaisesta uudis-
tuksesta ja uuden rakenteen, laitteen tai muun hyödykkeen kunnossapidosta yhti-
ölle aiheutuvien kulujen ja uuden rakenteen tai laitteen kunnossapitokulujen kat-
tamiseksi peritään yhtiövastiketta vain siihen suostuneilta osakkeenomistajilta ja 
heidän osakkeidensa uusilta omistajilta. Lisäksi päätöksenteossa on tietenkin nou-
datettava yhdenvertaisuusperiaatetta. 

Voimassa olevan lain mukaan tavanomaisen tason ylittävää uudistusta ei voida 
lainkaan rahoittaa yhtiövastikkeella, joten hanke voidaan rahoittaa vain siihen 
suostuvilta osakkeenomistajilta perittävillä muilla maksuilla. Tässä kohden ehdo-
tettu säännösmuutos on tarpeen, koska 3 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mu-
kaan yhtiövastiketta voidaan periä kaikkien asianmukaisesti päätettyjen uudistus-
ten rahoittamiseksi. Tavanomaisen tason ylittävän uudistuksen osalta ehdotettu 
säännös muuttaa oikeustilaa lähinnä siten, että uudistuksen kustannusten kattami-
seen perittävien maksujen laiminlyöntiin voidaan soveltaa tässä asunto-
osakeyhtiölaissa säädettäviä yhtiön saatavien turvaamiskeinoja eli säännöksiä 
huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan ja osakkeen uuden omistajan vastuusta 
laiminlyödystä vastikkeesta.  Osakkeenomistaja olisi siten edelleenkin velvollinen 
osallistumaan vain ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia vastaavien, yhtiön toi-
minnan valossa tavanomaisten ja yhtiöjärjestyksessä ennalta mainittujen tulevien 
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uudistusten kustannuksiin.  
Käytännössä yhtiön hallinnassa olevia tiloja käytetään myös vain joitakin osak-

keenomistajia hyödyttäviin uudistuksiin, jotka nämä myös itse rahoittavat. Tältä 
osin ehdotus vastaa nykyistä hyvää yhtiökäytäntöä. Nimenomaisella säännöksellä 
pyritään vähentämään epäselvyyksiä, jotka liittyvät yhtiön tiloihin vaikuttavien 
uudistusten toteuttamiseen. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi tavanomaisen tason ylittävä tai 
vain osaa osakkeenomistajista hyödyttävä uudistus on toteutettava siten, että 
myöhemmin muut osakkeenomistajat voivat liittyä uudistuksen käyttäjiksi tai hei-
dän osaltaan voidaan toteuttaa vastaava järjestely ilman, että siitä aiheutuu heille 
alkuperäisen uudistuksen toteutustavan vuoksi merkittävästi enemmän kuluja kuin 
uudistukseen alun perin osallistuneille.   

Yhtiökokouksen päätökseen sovelletaan yhdenvertaisuusperiaatetta samansuun-
taisesti kuin silloin, kun jonkun tai joidenkin osakkaiden sallitaan käyttää yhteisiä 
tiloja muutostyöhön. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiökokous päätös yhteisten tilojen käyttämisestä 
1 momentissa tarkoitetulla on tehtävä 2/3:n määräenemmistöllä. Tavanomaisen 
tason ylittävästä uudistuksesta sen sijaan voitaisiin päättää tavallisella enemmistö-
päätöksellä, koska uudistuksen kustannuksista vastaavat vain siihen suostuneet 
osakkeenomistajat ja heidän osakkeidensa uudet omistajat. 

35 §. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Pykälässä säädetään yhtiöjärjestyksen 
muuttamista koskevaan päätökseen sovellettavista yleissäännöistä sekä muutoksen 
rekisteröimisestä ja voimaantulosta. Voimassa olevan lain 40 ja 44 §:n säännökset 
ehdotetaan muotoiltavaksi uuden osakeyhtiölain 5 luvun 30 §:ää vastaavasti.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voimassa olevan lain 40 §:n 1 momentin 
mukaisesti, että yhtiökokous päättää määräenemmistöllä yhtiöjärjestyksen muut-
tamisesta. 

Pykälään 2 momenttiin ehdotetaan voimassa olevan lain 44 §:n 1 momentin 
1 virkkeen säännöstä, jossa säädetään velvollisuudesta ilmoittaa yhtiöjärjestyksen 
muutos rekisteröitäväksi viivytyksettä sekä siitä, ettei muutosta saa, eikä voi, pan-
na täytäntöön ennen muutoksen rekisteröintiä. 

Voimassa olevan lain 44 §:n 2 momenttia vastaava säännös ehdotetaan otetta-
vaksi lakiin aikaisempaa yleisemmässä muodossa. Voimassa olevassa laissa on 
poikkeus momentin 1 virkkeen säännökseen vain osakepääoman korottamisen ja 
alentamisen osalta. Tällöin on samanaikaisesti rekisteröitävä yhtiöjärjestyksen 
muutos ja sitä vastaava korotus tai alennus. Yhtiöjärjestystä voidaan kuitenkin 
muuttaa muillakin sellaisilla tavoilla, joiden osalta on perusteltua edellyttää sekä 
muutoksen että sen täytäntöönpanotoimen rekisteröimistä samanaikaisesti. Yksi 
esimerkki on hallituksen jäsenten lukumäärän pienentäminen, jolloin on perustel-
tua ilmoittaa rekisteriin sekä yhtiöjärjestyksen muutos että uusi, aikaisempaa pie-
nempi hallitus samanaikaisesti. Tällaista menettelyä on oikeuskirjallisuudessa 
pidetty mahdollisena. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan voimassa olevan lain 40 §:n 2 momenttia 
säännöstä, jonka mukaan yhtiön luopuminen nimellisarvosta ei vaikuta sellaiseen 
oikeuteen, joka määräytyy nimellisarvon perusteella, ellei tästä erikseen päätetä. 

36 §. Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
yhtiöjärjestyksen määräyksen kohtuullistamisesta tuomioistuimen päätöksellä 
silloin, kun yhtiökokous ei ole hyväksynyt kohtuullistamista koskevaa ehdotusta. 
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Pykälän mallina on voimassa olevan lain 43 § siten muutettuna, että 1 ja 2 mo-
mentin mukaan säännöstä voitaisiin soveltaa myös silloin, kun hallitus on ehdot-
tanut yhtiöjärjestyksen muuttamista. Kanneoikeus olisi 2 kuukauden kuluttua yh-
tiöjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen tekemisestä, minkä seurauksena 
yhtiökokouksen pitämisen viivyttämisellä tai asian käsittelyn estämisellä ei enää 
voisi viivyttää tai estää kohtuullistamiskanteen käsittelyä tuomioistuimessa. Ehdo-
tuksen mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjaan olisi merkittävä niiden osakkeen-
omistajien nimet, jotka äänestyksessä vastustavat yhtiöjärjestyksen muuttamista. 
Yhtiöjärjestyksen kohtuullista koskevasta vaatimuksesta ei siten voitaisi päättää 
suljetulla lippuäänestyksellä.  

Kanteen nostamisen määräajasta säädetään 3 momentissa voimassa olevan lain 
43 §:n 1 momenttia vastaavasti. Määräajan alkamisajankohdan määrittelyssä on 
otettu huomioon myös tilanne, jossa yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaa eh-
dotusta ei käsitellä yhtiökokouksessa.  

Pykälän 4 ja 5 momentti ovat samansisältöisiä kuin voimassa olevan lain 43 §:n 
2 ja 3 momentti. Kohtuullistamiskanteessa voidaan vaatia yhtiöjärjestyksen muut-
tamista vain yhtiökokouksessa esitettyjä vaatimuksia vastaavalla tavalla, minkä 
vuoksi tuomioistuin voi päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vain yhtiökoko-
uksessa esillä olleella tavalla.      

 37 §. Päätöksen moittiminen. Pykälässä viitattaisiin lain soveltamisen helpotta-
miseksi 23 luvussa oleviin päätöksen moittimista koskeviin säännöksiin. 

38 §. Rakennuksen tai huoneiston tuhoutuminen. Pykälässä säädetään yhtiön 
asuinrakennusten ja yksittäisten huoneiston uudelleen rakentamisesta sekä osak-
keenomistajan oikeudesta vaatia osakkeidensa lunastamista silloin, kun osakkeen-
omistajan huoneisto on tuhoutunut.  Pykälä vastaa voimassa olevan lain 87 §:n 
1 ja 2 momenttia. 

 
7 luku. Asunto-osakeyhtiön johto ja edustaminen  

Luvussa säädetään voimassa olevan lain 4 luvun tapaan hallituksesta ja isännöit-
sijästä sekä yhtiön edustamisesta. 

Lain selkeyden lisäämiseksi säännökset esitetään toimielin kerrallaan ja toimie-
linkohtainen käsittely aloitetaan toimielimen tehtävistä, ei valinnasta. Ratkaisu 
lisää pykälien määrää. Sääntely kattaa kuitenkin pääasiassa samat seikat kuin 
voimassakin oleva laki. 

Luvussa määriteltyyn yhtiön johtoon kuuluvat isännöitsijä ja hallitus. Näistä hal-
litus on ainoa pakollinen toimielin. Voimassa olevaa oikeutta selkeytetään siten, 
että muihin kuin johtoon kuuluviin edustajiin ei sovellettaisi johtoa koskevia 
säännöksiä. 

 
Yhtiön johto 

1 §. Hallitus ja isännöitsijä. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi osakeyhtiön 
toimielimistä. Samalla pykälässä määritellään yhtiön johto asunto-osakeyhtiö-
oikeudellisena käsitteenä. Asunto-osakeyhtiölain yhtiön johdon käsite kattaa siten 
hallituksen ja isännöitsijän. Pykälä sisältää myös selvyyden vuoksi viittaukset 
yhtiön johdon tehtävien ja vastuun kannalta keskeisiin säännöksiin.  

Sisällöltään ehdotettua pykälää vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 
50 ja 52 §:ssä. Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:ää sillä erotuksella, 
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että asunto-osakeyhtiössä ei edelleenkään voisi olla a, koska tällaiseen muutok-
seen ei ole ilmennyt tarvetta. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiöllä on aina oltava hallitus, joka siis on ainoa 
pakollinen osakeyhtiön toimielin. Yhtiöllä voi hallituksen lisäksi olla isännöitsijä. 
Yhtiön johtoa koskevia säännöksiä ei myöskään miltään osin sovelleta muihin 
kuin yhtiön johtoon kuuluviin edustajiin. Ehdotus poikkeaa näiltä osin voimassa 
olevan lain 4 luvun säännöksistä. Yhtiön muut edustajat katsotaan yhtiön edusta-
jiksi samaan tapaan kuin prokuristit ja muutoin valtuutuksen nojalla yhtiötä edus-
tavat. 

Pykälän 1 momentissa tarkoitetut yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt eivät voi-
massa olevan oikeuden mukaan ole työsuhteessa yhtiöön, eivätkä siten lähtökoh-
taisesti kuulu työoikeudellisen lainsäädännön soveltamisalaan. Johtoon kuuluvan 
henkilön ja yhtiön väliset muut kuin yhtiöoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet 
voidaan määritellä tarkemmin erillisessä toimi- tai palvelussopimuksessa. Palve-
lusopimusta, muun muassa sen irtisanomista, arvioidaan yleisten sopimusoikeu-
dellisten sääntöjen mukaisesti. Estettä ei myöskään ole sopia siitä, että esimerkiksi 
isännöitsijän palvelussuhteessa sovelletaan työlainsäädännön osien, kuten vuosi-
lomalain, säännöksiä vastaavia sääntöjä. 

Pykälän 2 momentissa viitataan soveltamisen helpottamiseksi 1 luvun 10 §:n 
yhdenvertaisuusperiaatteeseen, 1 luvun 11 §:ssä säädettyyn johdon huolellisuus-
velvollisuuteen, joka sisältää myös niin sanotun lojaliteettivelvollisuuden, sekä 
13 luvun vahingonkorvausta koskeviin säännöksiin. Nämä säännökset koskevat 
kaikkia toimielimiä ja niiden jäseniä. Lisäksi 3 momentissa viitataan yhtiön edus-
tamista koskeviin 25—28 §:n säännöksiin. 

 
Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko 

2 §. Hallituksen yleiset tehtävät. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin hallituksen 
tehtävistä. Hallituksella on ehdotuksen mukaan toimivalta niissä yhtiön hallintoon 
liittyvissä asioissa, joita ei ole nimenomaisesti osoitettu yhtiökokoukselle tai jotka 
eivät yhtiön sisäistä toimivallan jakoa koskevien tämän pykälän yleissäännösten 
perusteella kuulu yhtiökokouksen päätettäväksi.  

Yhtiössä mahdollisesti olevalle isännöitsijälle  kuuluu yhtiön juokseva hallinto. 
Jos isännöitsijää ei ole, myös juokseva hallinto kuuluu hallituksen toimivallan 
piiriin.  

Ehdotettu toimivallanjako vastaa voimassa olevaa lakia.  
Hallituksen tehtävien määrittely vastaa voimassa olevan lain 54 §:ää, vaikka 

säännöksen sanamuotoa on muutettu. Säännöksen mukaan hallitus huolehtii yhti-
ön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävän määrittely jätettäisiin tarkoitukselli-
sesti edelleen yleisluontoisen säännöksen varaan. Voimassa olevan lain määritel-
mä on osoittautunut toimivaksi. Määritelmän yleisluontoisuutta puoltaa se, että 
yhtiöt voivat olla varsin erilaisia, minkä vuoksi tehtäviä ei kuitenkaan voitaisi 
määritellä kovin tarkasti. Lisäksi käsitys hallituksen tehtävistä muuttuu ajan kulu-
essa, mikä puoltaa yleisluontoista määritelmää. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteis-
tön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Kiinteistön ja rakennusten pitoa ei nimenomaisesti mainita voimassa olevan lain 
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54 §:n 1 momentissa hallituksen tehtävänä. Nimenomaisen maininnan tarkoituk-
sena on osoittaa nykyistä selvemmin, että yhtiön toiminnan tavoitteena oleva 
osakkaiden asumis- tai muun tilan käyttötarpeen tyydyttäminen ei rajoitu vain 
välttämättömään kunnossapitoon. Viime kädessä yhtiökokous päättää lähinnä hal-
lituksen ehdotusten perusteella yhtiössä noudatettavasta kiinteistön ja rakennusten 
pidon tasosta.   

Momentissa säädettäisiin myös voimassa olevan lain 54 §:n 3 momentin mukai-
sesti, että hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä ei edelleenkään olisi itse huolehtia 
näistä tehtävistä, vaan järjestää niiden hoitaminen asianmukaisella tavalla. 

Oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty erityistä huomiota hallituksen niin sanot-
tuun valvontavastuuseen, eli velvollisuuteen jatkuvasti seurata ja arvioida yhtiön 
taloudellista asemaa sekä huolehtia tätä arviointia koskevan raportoinnin järjestä-
misestä. Tähän liittyy myös hallituksen vastuu kirjanpidon ja varainhoidon val-
vonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ehdotetusta 17 §:stä ilmenee, että halli-
tuksen on ohjattava isännöitsijää toimintaa sellaisin ohjein ja määräyksin kuin 
yhtiön toiminnan kannalta on tarpeellista. Tämä on yksi hallituksen tärkeimmistä 
tehtävistä ja liittyy hallituksen valvontavastuuseen. 

Momentti poikkeaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 1 momentista yhtiömuo-
tojen erilaisen tarkoituksen ja toiminnan vuoksi. Laissa säädetyn tarkoituksen ja 
toimintamuodon vuoksi asunto-osakeyhtiön hallitukselle kuuluu aina kiinteistön 
ja rakennusten pidon järjestäminen.  

Pykälän 2 momentin mukaan hallitus saa ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksen 
perusteella toimiin, jotka ovat yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen laajakan-
toisia tai epätavallisia, taikka jotka vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan 
hallinnassa olevan huoneiston käyttämiseen tai yhtiövastikkeen maksuvelvollisuu-
teen tai muihin huoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Momentti 
vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 54 §:n 2 momenttia sillä selvennyksellä, 
että myös asunto-osakeyhtiön rakennuksessa sijaitsevan, osakkeenomistajan hal-
linnassa olevan liikehuoneiston käyttöön olennaisesti vaikuttavan päätöksen te-
keminen kuuluu lähtökohtaisesti yhtiökokoukselle. Uudessa osakeyhtiölaissa ei 
ole vastaavaa rajoitusta, koska liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön hallituksel-
la on yleistoimivalta yhtiössä. 

Pykälän 3 momentista ilmenee, että hallitus saa kuitenkin ryhtyä 2 momentissa 
tarkoitettuun toimeen, jos yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta 
yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tätä voimassa olevan lain 54 §:n 2 momen-
tista ilmenevää sääntöä ehdotetaan täydennettäväksi toimivallan jakoa koskevien 
yleisen periaatteiden mukaisesti siten, että hallituksen on kuitenkin mahdollisim-
man pian ilmoitettava tällaisesta toimenpiteestä osakkeenomistajille, jotta nämä 
voivat tarvittaessa vaatia esimerkiksi asian käsittelemistä yhtiökokouksessa.  Uu-
dessa osakeyhtiölaissa ei ole vastaavaa säännöstä, koska osakeyhtiölaissa ei rajoi-
teta hallituksen toimivaltaa tämän pykälän 2 momenttia vastaavalla tavalla.     

Pykälän 4 momentissa kielletään hallitusta tai hallituksen jäsentä noudattamasta 
sellaista yhtiökokouksen tai hallituksen itsensä tekemää päätöstä, joka on pätemä-
tön asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena. Pykälä poikkeaa osit-
tain voimassa olevasta lain 61 §:stä, jonka mukaan kielto noudattaa pätemätöntä 
päätöstä ulottuu kaikkiin yhtiön osakeyhtiölaissa tarkoitettuihin edustajiin. Ehdo-
tuksessa tämän säännöksen soveltamisalasta on poistettu muut kuin yhtiön joh-
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toon kuuluvat edustajat.  
Momenttia vastaavat säännökset ovat uuden osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 2 mo-

mentissa.  
3 §. Hallituksen päätöksenteko. Pykälän 1 momentin mukaan päätökset hallituk-

sessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrät-
ty määräenemmistöstä. Tällainen määräys voi koskea tiettyjä tai kaikkia asioita. 
Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa. 
Säännöksen sanamuodosta käy ilmi, ettei enemmistövaatimusta voida lieventää 
yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Momenttia vastaavat säännökset ovat voimassa 
olevan lain 56 §:n 1 momentissa ja 57 §:n 2 momentissa. Ehdotus vastaa uuden 
osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n 1 momenttia.  

Pykälän 2 momentissa säädetään hallituksen kokouksen päätösvaltaisuudesta. 
Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että paikalla on yli puolet jäsenistä. Yhtiö-
järjestyksessä voidaan kuitenkin edellyttää suurempaakin määrää. Momenttiin on 
lisätty voimassa olevan oikeuden kantaa vastaava virke, jossa selvennetään sitä, 
miten päätösvaltaisuus lasketaan. Uuden säännöksen mukaan läsnä olevien mää-
rää verrataan hallitukseen valittuihin jäseniin, eikä esimerkiksi sitä oteta huomi-
oon, että jäsen on eronnut hallituksesta. Valitulla tarkoitetaan sekä yhtiökokouk-
sessa että mahdollisesti muuten valittuja jäseniä. Säännöksessä selvennetään myös 
sitä, että esteellisen hallituksen jäsenen ei katsota olevan paikalla. 

Momentin mukaan päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille jäsenille ole varattu mah-
dollisuutta osallistua asian käsittelyyn. Lakiin ei sisälly kokouskutsua koskevia 
säännöksiä. Olennaista on, että kutsuajat ovat kohtuullisia ja kokoukset pyritään 
muutenkin järjestämään siten, että mahdollisimman moni hallituksen jäsen voi 
niihin osallistua. Osalle jäsenistä voidaan myös järjestää mahdollisuus osallistua 
kokoukseen teknisten apuvälineiden avulla. Estyneen jäsenen sijaan on pyrittävä 
saamaan mahdollinen varajäsen. Kiireellisessä tapauksessa on kuitenkin tärkeäm-
pää saada päätösvaltainen hallitus koolle kuin pyrkiä varmistamaan jokaisen jäse-
nen osallistuminen. Säännökset vastaavat voimassa olevan lain 57 §:n 1 moment-
tia ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n 2 momenttia.  

Momenttiin ehdotetaan selvyyden vuoksi lisättäväksi virke, jossa todetaan mah-
dollisuus tehdä päätöksiä varsinaista kokousta pitämättä. Tämä voi tarkoittaa niin 
sanotun puhelinkokouksen järjestämistä, päätöksen tekemistä esimerkiksi sähkö-
postikirjeenvaihdon perusteella tai päätöspöytäkirjan kierrättämistä jäsenten alle-
kirjoitettavana. Tällaisestakin päätöksestä on aina tehtävä asianmukainen pöytä-
kirja, johon voi olla syytä dokumentoida päätöksentekotapa. Tällaiset muut pää-
töksentekomenettelyt on katsottu hyväksyttäviksi myös voimassa olevan lain pe-
rusteella. Muun päätöksentekomenettelyn käyttämiselle ei ole asetettu erityisiä 
muotovaatimuksia, kuten kaikkien jäsenten osallistumista. Muussa menettelyssä 
sovelletaan näiltäkin osin edellä esitettyä periaatetta, jonka mukaan kaikille on 
pyrittävä antamaan tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Periaate voi rajoittaa niitä 
tapoja, joilla päätös voidaan tehdä. 

Hallituksen päätös voi olla menettelyvirheen johdosta pätemätön kuten nyky-
äänkin. Pätemättömyyteen vetoamiseksi ei ole säädetty määräaikaa. On katsottu, 
että osakkeenomistaja, jonka oikeutta päätöksen täytäntöönpano välittömästi kos-
kee, voi omalta osaltaan ajaa kannetta pätemättömyyden toteamiseksi. Yleistä 
oikeutta tuomioistuimessa moittia hallituksen päätöksiä ei kuitenkaan ole. Eri asia 
on, että ehdotuksen 23 luvun 3 §:ssä säädetään hallituksen yhtiökokouksen anta-
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man valtuutuksen nojalla tekemän aineellisella perusteella mitättömän päätöksen 
rinnastamisesta yhtiökokouksen vastaavaan päätökseen.  

Jos yhtiön sopijapuoli ei ollut pätemättömän päätöksen syntytavan osalta vilpit-
tömässä mielessä, on mahdollista, että päätöksen seurauksena syntynyt oikeustoi-
mi ei sido yhtiötä. Menettelyn osalta virheellisen päätöksen tekeminen ja täytän-
töön paneminen saattaa johtaa tähän myötävaikuttaneiden vahingonkorvausvas-
tuuseen. Myös muu kuin yhtiön johtoon kuuluva yhtiön edustaja saattaa yleisten 
vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden nojalla joutua yhtiötä kohtaan kor-
vausvelvolliseksi, jos hän toimii päätöksen mukaisesti, vaikka tiesi päätöksen te-
kotapaan liittyvistä merkittävistä virheistä. 

4 §. Hallituksen jäsenen esteellisyys. Pykälässä säädettäisiin pääasiassa hallituk-
sen jäsenen esteellisyydestä. Käytännössä esteellisyyssäännöksiä on tulkittu ver-
rattain ankarasti. Esteellisyys ei tulisi sovellettavaksi muuhun kuin yhtiön johtoon 
kuuluvaan yhtiön edustajaan.  

Ehdotuksen lähtökohdat vastaavat voimassa olevan lain 58 §:ää. Ehdotus poik-
keaa voimassa olevasta laista siten, että esteellisyyssäännöksiä sovellettaisiin 
myös tiettyihin asunto-osakeyhtiölakiin perustuviin sopimukseen tai muuhun oi-
keustoimeen rinnastuviin tilanteisiin, kuten hallituksen jäsenen  huoneiston otta-
miseen yhtiön hallintaan.   

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan hallituksen jäsen on esteellinen osallis-
tumaan hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa koskevan asian 
käsittelyyn. Viittaus muuhun oikeustoimeen tarkoittaa sitä, että hallituksen jäsen 
on esteellinen päätettäessä esimerkiksi optio-oikeuksien myöntämisestä hänelle 
itselleen. Ehdotusta vastaava säännös on voimassa olevan lain 58 §:n 1 momentin 
1 kohdassa ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:ssä. 

Momentin 2 kohdan mukaan hallituksen jäsen on esteellinen, kun hallitus päät-
tää sellaisesta hänen hallinnassaan olevan huoneiston uudistusta tai muuta kuin 
välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muihin huoneistoihin kohdistuvista 
vastaavista toimenpiteistä. Säännös ei sinänsä kaavamaisesti estä hallitusta päät-
tämästä päättää kunnossapidon tai uudistuksen toteuttamisesta vaiheittain siten, 
että hallituksen jäsenten huoneistot kuuluvat ensivaiheessa toimenpiteen kohteeksi 
tuleviin huoneistoihin. Mahdollisten esteellisyystilanteiden välttämiseksi on kui-
tenkin suotavaa, että yhtiökokous päättää vaiheittaisessa toteutuksessa noudatetta-
vista periaatteista silloin, kun se on toimenpiteen toteutuksen kannalta tarkoituk-
senmukaista.  

Voimassa olevassa laissa ei ole tätä kohtaa vastaavaa rajoitusta, josta on tarpeen 
säätää, koska näihin asunto-osakeyhtiölakiin perustuviin osakkeenomistajan oike-
uksiin ja velvollisuuksiin voi liittyä vastaavia eturistiriitoja kuin voimassa olevas-
sa laissa 58 §:ssä ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettuihin sopimuk-
siin ja muihin oikeustoimiin.  

Momentin 3 kohdan mukaan hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan sel-
laisen asian käsittelyyn, joka koskee  hänen huoneistonsa ottamista yhtiön hallin-
taan. Voimassa olevassa laissa vastaava rajoitus koskee vain osakkeenomistajaa, 
kun yhtiökokous päättää hänen huoneistonsa ottamisesta yhtiön hallintaan (27 §). 
Vastaavasta esteellisyysperusteesta on syytä säätää myös hallituksen päätöksente-
on osalta, koska hallituksen toimet vaikuttavat olennaisesti siihen, milloin hallin-
taan ottamiseen ryhdytään. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallituksen jäsen ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön 
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ja kolmannen välisen 1 momentissa tarkoitetun asian  käsittelyyn, jos hänellä on 
odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kans-
sa. Sopimusten ja muiden oikeustoimien osalta vastaava rajoitus on voimassa ole-
van lain 58 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n 
2 momentissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan edellä tässä pykälässä säädettyjä rajoituksia sovel-
letaan vastaavasti oikeudenkäyntiä ja muuta yhtiön puhevallan käyttämistä koske-
van asian käsittelyyn. Sopimusten ja muiden oikeustoimien osalta vastaava rajoi-
tus on voimassa olevan lain 58 §:n 2 momentissa ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 
4 §:n 3 momentissa. 

5 §. Hallituksen kokoontuminen. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
voimassa olevan lain 56 §:n 2 momenttia vastaavasti, että hallituksen puheenjoh-
tajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. 
Asianmukainen kokoustiheys riippuu yhtiökohtaisista olosuhteista, eikä sitä voida 
tarkemmin säännellä. Momentissa säädettäisiin niin ikään voimassa olevan lain 
mukaisesti siitä, että hallituksen puheenjohtajalla on velvollisuus kutsua hallitus 
kokous koolle, jos hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii.  

Voimassa olevassa laissa säädettyä hallituksen jäsenen oikeutta kutsua kokous 
koolle ehdotetaan rajoitettavaksi siten, että jos puheenjohtaja ei pyynnöstä huoli-
matta kutsu kokousta koolle tai tee sitä kohtuullisessa ajassa, kutsun voi toimittaa 
isännöitsijä tai hallituksen jäsen, jälkimmäinen sillä edellytyksellä, että puolet 
jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Hyväksyntä voidaan hankkia vapaamuotoi-
sesti. Säännöksen on tarkoitus selventää niitä ongelmia, joita on käytännössä syn-
tynyt puheenjohtajan kieltäytyessä tai ollessa kyvytön kutsumaan hallitusta kool-
le. Voimassa olevaa lakia vastaavasti yksikin hallituksen jäsen tai isännöitsijä voi 
toimittaa kutsun, jos hallituksen puheenjohtajaa ei ole valittu tai hän on estynyt. 
Ehdotus vastaa sisällöltään myös uuden osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 1 momenttia.  

 Pykälän 2 momentissa säädetään hallituksen oikeudesta päättää muun henkilön 
läsnäolosta kokouksessa. Päätösvalta tässäkin asiassa kuuluu hallitukselle, ei esi-
merkiksi sen puheenjohtajalle yksin. Isännöitsijällä olisi 18 §:n perusteella edel-
leen pääsääntöisesti oikeus olla paikalla kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa. 
Pykälässä todettaisiin selvyyden vuoksi, että läsnäolosta voitaisiin määrätä myös 
yhtiöjärjestyksessä. Myös tilintarkastajalla saattaa olla tilintarkastuslain 21 §:n 
nojalla oikeus olla läsnä kokouksessa. Momentti vastaa nykyistä oikeustilaa ja 
uuden osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 2 momenttia. 

6 §. Hallituksen pöytäkirja. Pykälässä säädetään kokouspöytäkirjan laatimisesta, 
allekirjoittamisesta ja säilyttämisestä sekä oikeudesta saada eriävä mielipide mer-
kityksi pöytäkirjaan. Säännökset vastaavat voimassa olevan lain 56 §:n 3 moment-
tia. Ehdotus poikkeaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 6 §:stä voimassa olevaa asun-
to-osakeyhtiölakia vastaavasti siten, että asunto-osakeyhtiössä puheenjohtajan 
lisäksi pöytäkirjan allekirjoittava voi olla isännöitsijä.  

Pöytäkirja on edelleen lähinnä todisteluasiakirja. Jos pöytäkirjan ovat allekirjoit-
taneet kaikki hallituksen paikalla olleet jäsenet, kuten usein on tapana, se on vah-
va näyttö siitä, mitä kokouksessa on tapahtunut. Koska pöytäkirja on lähinnä to-
disteluasiakirja, hallitus voinee poikkeuksellisessa tapauksessa päättää, että pöy-
täkirjan allekirjoittaa muu jäsen kuin puheenjohtaja. 

Oikeudellisesta näkökulmasta arvioituna pöytäkirjaan tulisi merkitä tehtyjen 
päätösten lisäksi erityisesti jäsenten eriävät mielipiteet ja mahdollisten äänestysten 
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tulokset, joilla on merkitystä hallituksen jäsenten mahdollista vahingonkorvaus-
vastuuta arvioitaessa. Muutenkin päätöksenteon dokumentointi saattaa olla halli-
tuksen jäsenten etujen mukaista, koska näyttökysymyksillä on mahdollisessa va-
hingonkorvausoikeudenkäynnissä keskeinen merkitys. 

7 §. Tehtävien siirtäminen. Lakiin ehdotetaan selvyyden vuoksi nimenomaisia 
säännöksiä tehtävien siirtämisestä yhtäältä isännöitsijältä hallitukselle ja toisaalta 
hallitukselta yhtiökokoukselle. Säännökset vastaavat voimassa olevan lain mukai-
sia periaatteita ja käytäntöjä. Lakiin ei ehdoteta säännöksiä tehtävien jakamisesta 
hallituksen jäsenten kesken. Mahdolliseen tehtävien jakamiseen sovelletaan oike-
uskäytännössä ja -kirjallisuudessa muodostuneita periaatteita. On katsottu, että 
tehtävien jaolla voi olla merkitystä esimerkiksi jäsenen korvausvastuun määrää 
arvioitaessa. 

Pykälä vastaa voimassa olevaa oikeustilaa ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 
7 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallitus voi tehdä isännöitsijän yleiseen toimival-
taan kuuluvan päätöksen myös silloin, kun yhtiöllä on isännöitsijä. Säännös vastaa 
voimassa olevan lain perusteluissa otettua kantaa. Jos hallitus ottaa tällaisen asian 
päätettäväkseen, se ottaa myös vastuun päätöksen asianmukaisuudesta. Isännöitsi-
jälle saattaa kuitenkin syntyä vahingonkorvausvastuu lain tai yhtiöjärjestyksen 
vastaisen päätöksen täytäntöönpanosta. Säännöksessä ei ole pyritty määrittele-
mään sitä, kuinka suuren osan isännöitsijän tehtävistä hallitus voi itselleen ottaa. 
Periaatteessa kaikki isännöitsijän yleiseen toimivaltaan kuuluvat asiat voidaan 
päättää hallituksessa, joskaan tällaiseen järjestelyyn ei liene mitään käytännöllistä 
syytä. Säännös ei koske isännöitsijän yleisen toimivallan ulkopuolisia tehtäviä. 
Lähtökohtana on se, että muun kuin isännöitsijän yleisen toimivallan osalta vastuu 
säilyy isännöitsijällä siitä riippumatta, että hallitus on ottanut asian päättääkseen 
tai tehtävän hoitaakseen. Momentin mukaan yleiseen toimivaltaan kuuluvien teh-
tävien siirrosta voidaan määrätä myös yhtiöjärjestyksessä. Tehtävien siirto ei vai-
kuta kelpoisuuteen edustaa yhtiötä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään hallituksen oikeudesta viedä hallituksen tai 
isännöitsijän yleiseen toimivaltaan kuuluva asia yhtiökokouksen päätettäväksi. 
Asian siirtäminen yhtiökokoukselle vastaa periaatteiltaan kaikessa olennaisessa 
siirtoa isännöitsijältä hallitukselle. Hallitus voi vapautua vahingonkorvausvastuus-
ta tämän momentin nojalla tapahtuneen tehtävien siirron perusteella, joskin täy-
täntöönpanovastuu ja mahdollisesti myös esittelijän vastuu jää hallitukselle. Jos 
yhtiökokoukselle viedään päätettäväksi muita kuin hallituksen yleiseen toimival-
taan kuuluvia asioita, mitä säännös ei koske, vastuu säilyy joka tapauksessa halli-
tuksella. Menettelyä käsitellään myös 6 luvun 2 §:n perusteluissa. On selvää, että 
yhtiökokouksella ei ole velvollisuutta tehdä päätöstä asiassa, jonka hallitus tämän 
momentin nojalla saattaa yhtiökokouksen päätettäväksi. 

Pykälän säännökset eivät vaikuta kelpoisuuteen edustaa yhtiötä. Tehtävien siir-
rolla on siten lähtökohtaisesti merkitystä vain toimielinten ja niiden jäsenten vas-
tuun kannalta. Jos tehtävien siirto kuitenkin perustuu 1 momentin mukaisessa ti-
lanteessa yhtiöjärjestyksen määräykseen, yhtiö voi vapautua vastoin määräystä 
syntyneeseen päätökseen perustuvasta oikeustoimesta, jos yhtiön vastapuoli oli 
vilpillisessä mielessä. Sama koskee muutakin tilannetta, jossa vastapuoli tiesi toi-
mikelpoisuuteen liittyvästä rajoituksesta. 

Ehdotuksessa ei säännellä hallituksen oikeutta delegoida päätöksentekoa esi-
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merkiksi isännöitsijälle. Tällainen delegointi on mahdollista, mutta hallitus ei kui-
tenkaan voi siirtää vastuuta tehtäviensä hoitamisesta muulle taholle. Käytännössä 
delegointia saattaa rajoittaa myös esimerkiksi isännöitsijän suppeampi kelpoisuus 
edustaa yhtiötä. 

 
Hallituksen jäsenet sekä jäsenyyden alkaminen ja päättyminen 

8 §. Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan olettamasäännöstä hallituksen jäsenmäärästä, jolloin asiasta ei olisi 
välttämätöntä erikseen määrätä yhtiöjärjestyksessä. Olettamasäännöksen mukaan 
hallituksessa on kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei tarvitse määrätä 
hallituksen jäsenten lukumäärästä, jos olettamasäännös riittää yhtiön tarpeisiin. 
yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä olettamasäännöksestä poikkeavasta vähim-
mäis- tai enimmäismäärästä tai kiinteästä jäsenten lukumäärästä. Hallitukseen on 
aina valittava vähintään yksi varsinainen jäsen.  

Oletettu hallituksen jäsenten vähimmäismäärä vastaa voimassa olevan lain 50 
§:n 1 momentin pääsääntöä. Voimassa olevasta laista poiketen yhtiöjärjestyksessä 
voidaan määrätä osakkeenomistajien hallinnassa olevien huoneistojen lukumää-
rästä riippumatta, että hallituksessa on yksi tai kaksi jäsentä. Muutos on tarpeen 
yhtiöiden ja niiden omistuspohjan erilaisuuden vuoksi.  

Voimassa olevan lain 50 §:n 1 momenttia vastaavasti 2 momentissa säädetään, 
että hallituksessa, jossa on yksi tai kaksi jäsentä, on lisäksi oltava ainakin yksi 
varajäsen. Edelleen voimassa olevan lain tapaan säädetään, että varajäseneen so-
velletaan, mitä varsinaisesta jäsenestä on säädetty. Säännös koskee suoranaisesti 
muun muassa varajäsenen valintaa, toimikautta, toimen lakkaamista ja kelpoisuut-
ta toimia jäsenenä. Varajäsenellä on kuitenkin hallituksen jäsenen oikeudet ja vel-
vollisuudet vain silloin, kun varajäsen toimii hallituksen jäsenen tilalla hallituk-
sessa. Varajäsen on esimerkiksi vahingonkorvausvastuussa hallituksen päätökses-
tä vain osallistuttuaan päätöksentekoon. Oikeuskäytännössä on kuitenkin poikke-
uksellisessa tilanteessa rinnastettu varajäsen varsinaiseen jäseneen silloinkin, kun 
varajäsen ei muodollisesti ole toiminut varsinaisen jäsenen tilalla. 

Momentti poikkeaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n 1 momentista hallituk-
sen jäsenten lukumäärää koskevan olettamasäännön suhteen edellä mainitusta 
syystä (osakeyhtiölain olettamasääntönä on vähintään yksi jäsen).  

Pykälän 3 momentissa säädetään velvollisuudesta valita hallitukselle puheenjoh-
taja, jos hallituksessa on useita jäseniä. Puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsen-
ten keskuudesta. Valinnan tekee yleensä hallitus, mutta myös valitsijana toimiva 
yhtiökokous voi päättää puheenjohtajasta. Puheenjohtajan valinnasta voidaan 
määrätä myös yhtiöjärjestyksessä.  

Voimassa olevan lain 56 §:n 1 momentin mukaan isännöitsijää ei voida missään 
olosuhteissa valita hallituksen puheenjohtajaksi. Ehdotuksen mukaan tämä on 
mahdollista, jos yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja tai jos kaikki osakkeen-
omistajat kuuluvat samaan konserniin. Tarkoitus on helpottaa yhtiön hallinnon 
järjestämistä yhtiössä, jossa osakkeenomistajilla on yleensä täysin yhtenevä in-
tressi sen suhteen, miten yhtiötä johdetaan. Uuden osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n 
2 momentissa ei rajoiteta isännöitsijää vastaavan toimitusjohtajan valintaa halli-
tuksen puheenjohtajaksi. 

9 §. Hallituksen jäsenten valinta. Pykälän 1 momentin mukaan hallituksen valit-
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see yhtiökokous. Ehdotus vastaava säännös on voimassa olevan lain 50 §:n 
3 momentissa ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin mukaan vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä voi-
daan valita muussa järjestyksessä. Sisällöltään vastaava säännös on voimassa ole-
van lain 50 §:n 3 momentissa. Säännöksessä käytettäisiin näiltäkin osin sanaa ”va-
lita” voimassa olevan lain ”asettaa” –sanan sijasta, koska laissa muutenkin viita-
taan vain valittuihin hallituksen jäseniin. Muutoksella ei ole asiallista merkitystä. 

Yleisesti on katsottu, ettei hallitukselle tai isännöitsijälle voida antaa oikeutta 
valita hallituksen jäseniä.  

Pykälään ehdotetaan voimassa olevaan lakiin nähden uutta säännöstä, jonka 
mukaan yhtiökokous voi suorittaa valinnan, jos momentin toisessa virkkeessä 
tarkoitettu muu taho ei tee valintaa. Säännöksellä voidaan ratkaista esimerkiksi 
valitsijan kuolemaan tai purkautumiseen liittyviä ongelmallisia tilanteita. Yhtiö-
kokous voi tehdä valinnan vasta, kun on selvää, ettei toisessa virkkeessä tarkoitet-
tu muu taho toimi lainkaan tai ei toimi kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon valin-
tatilanteesta.  

Momenttia vastaavat säännökset sisältyvät uuden osakeyhtiölain 6 luvun 
9 §:ään. 

10 §. Hallituksen jäsenen kelpoisuus. Pykälän 1 momentiksi ehdotetaan osittain 
voimassa olevan lain 53 §:ää vastaavaa säännöstä hallituksen jäsenen kelpoisuu-
desta. Ehdotuksessa kuitenkin hieman laajennetaan niiden henkilöiden piiriä, joil-
la ei ole kelpoisuutta toimia hallituksen jäsenenä. Pääosin tämä johtuu holhous-
toimesta annetusta laista (442/1999). Lähtökohtana on pidetty sitä, että henkilö, 
joka ei pysty huolehtimaan omista asioistaan, ei voisi tulla valituksi hallituksen 
jäseneksi. 

Holhoustoimesta annetun lain 2 §:n mukaan alaikäisiä ovat alle 18-vuotiaat hen-
kilöt. Saman lain 3 §:n mukaan alaikäisen ja muuten vajaavaltaisen taloudellisia ja 
muita mainitussa laissa tarkoitettuja asioita hoitaa edunvalvoja. Muulle kuin va-
jaavaltaiselle voidaan määrätä edunvalvoja, jos hän tarvitsee tukea asioittensa 
hoitamisessa. Jos edunvalvojan määrääminen ei ole riittävä toimenpide, hänen 
toimintakelpoisuuttaan voidaan rajoittaa mainitussa laissa tarkoitetulla tavalla. 
Lain 8 §:n nojalla edunvalvoja voidaan määrätä, jos täysi-ikäinen sairauden, hen-
kisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan 
syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etujaan taikka huolehtimaan itseään tai 
varallisuuttaan koskevista asioista. 

Konkurssista aiheutuvan kelpoisuuden puutteen ajallisesta kestosta säädetään 
lähemmin konkurssilain (120/2004) 4 luvun 13 §:ssä.  

Liiketoimintakiellosta säädetään liiketoimintakiellosta annetussa laissa 
(1059/1985). Lain 4 §:n mukaan liiketoimintakieltoon asetettu ei saa toimia yhtei-
sön, esimerkiksi asunto-osakeyhtiön, hallituksen jäsenenä. Liiketoimintakiellosta 
annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi erityisistä syistä määrätä, 
että kielto ei koske tiettyä liiketoimintaa, tiettyjä tehtäviä taikka toimintaa tietyssä 
yhteisössä tai säätiössä. 

Pykälään ei ehdoteta erityistä määräystä siitä, että hallituksen jäsenen on oltava 
luonnollinen henkilö, koska tätä on kotimaisessa yhtiöoikeudellisessa kirjallisuu-
dessa pidetty itsestään selvänä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään voimassa olevan lain 53 §:n 1 momentin mu-
kaisesti, että vähintään yhden hallituksen jäsenen kotipaikan on oltava Euroopan 
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talousalueella. Poikkeuksen vaatimuksesta voisi edelleen myöntää rekisteriviran-
omainen, eli Patentti- ja rekisterihallitus. Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 
annetun lain (122/1919) 6 §:n 3 momentin mukaan elinkeinonharjoittajalla on aina 
oltava Suomessa kotipaikan omaava edustaja, joka voi ottaa vastaan haasteita ja 
muita tiedoksiantoja, mutta jota ei muuten rinnasteta hallituksen jäseneen. 

11 §. Hallituksen jäsenen toimikausi. Pykälä sisältää olettamasäännökset halli-
tuksen jäsenen toimikauden pituudesta. Yhtiöjärjestyksessä ei siten tarvita määrä-
ystä toimikaudesta, ellei toimikausien haluta poikkeavan lain olettamasäännöksis-
tä. Toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan toimikaudesta määrätä toisin. Lain olettamasäännök-
sestä poikkeava määräys voi koskea sekä toimikauden pituutta (muu määräaika tai 
toistaiseksi jatkuva toimikausi) että valinnan tekevää yhtiökokousta. Henkilöva-
linnat voitaisiin siten edelleen osoittaa varsinaisesta yhtiökokouksesta erilliseen 
varsinaiseen yhtiökokoukseen.. 

Säännöksen mukaan toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden 
jäsenen valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiö-
järjestyksessä määrätä toisin tai jollei yhtiökokous uuden jäsenen valinnan yhtey-
dessä päätä toisin. Yhtiökokous ei siis voi päättää toimikaudesta yhtiöjärjestyksen 
vastaisesti, mutta yhtiökokous voi päättää toimikauden tarkemmasta päättymises-
tä. 

Jos hallituksen jäsenet valitaan erillisessä valintakokouksessa esimerkiksi tili-
kauden loppupuolella, yhtiöjärjestyksessä on yleensä selvyyden vuoksi syytä mää-
rätä esimerkiksi, että toimikausi päättyy vastaavan valintakokouksen päättyessä 
(eikä vielä valintaa seuraavan, tilinpäätösasioista päättävän, yhtiökokouksen päät-
tyessä). 

Voimassa olevan lain 8 §:n 10 kohdan ja 50 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjes-
tyksessä on aina määrättävä määräaikaisesta, enintään noin neljä tilikautta kestä-
västä toimikaudesta. Olettamasääntöä ja toistaiseksi jatkuvan toimikauden salli-
mista ehdotetaan asunto-osakeyhtiöiden perustamisen ja hallinnon helpottamisek-
si. Uuden osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:n mukaan yksityisen osakeyhtiön hallituk-
sen jäsenet valitaan toistaiseksi, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Asunto-
osakeyhtiöön soveltuu paremmin olettama varsinaisten yhtiökokousten välisen 
ajan kestävästä toimikaudesta, koska tällöin voidaan tarvittaessa välttää vanhojen 
hallituksen jäsenten toiminnan julkinen arviointi kokouksessa silloin, kun se ei ole 
tarpeen esimerkiksi vastuun arvioimiseksi.  

12 §. Hallituksen jäsenen eroaminen. Pykälän 1 momentissa säädetään hallituk-
sen jäsenen oikeudesta aina erota toimestaan ennen toimikauden päättymistä. 
Eroamisoikeutta ei voida rajoittaa yhtiöjärjestyksessä tai valintaa koskevassa pää-
töksessä. Momenttia vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 51 §:n 
1 momentissa ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 12 §:n 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan eroamisesta on ilmoitettava hallitukselle ja, jos va-
lintaa ei ole suorittanut yhtiökokous, myös tälle muulle valitsijalle. Eroamisen 
oikeusvaikutukset kytkeytyvät kuitenkin aina hallitukselle ilmoittamiseen. Halli-
tukselle ilmoittamiseen riittää ilmoitus jollekin toiselle hallituksen jäsenelle.  
Eroamisesta ei tarvitse ilmoittaa kirjallisesti. Kirjallisuudessa on katsottu, että 
eroamisen on voimassakin olevan lain nojalla voinut toteuttaa muuten kuin kirjal-
lisesti.. Eroavan hallituksen jäsenen etujen mukaista saattaa kuitenkin olla eroami-
sen toteuttaminen todisteellisesti. Jos hallituksen jäsen ilmoittaa erostaan ainoas-
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taan suoraan kaupparekisteriin, jää todistelun varaan se, milloin yhtiö on saanut 
erosta tiedon. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan silloin, kun ilmoitus on tullut 
hallitukselle. Eroilmoituksessa voi olla määriteltynä myöhempi ajankohta. 

Momenttia vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 51 §:n 1 momentissa 
ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 12 §:n 2 momentissa. 

Pykälän 3 momentissa selvennetään voimassa olevan lain 30 §:ssä ja 51 §:n 
3 momentissa säädettyä hallituksen jäsenen velvollisuutta kutsua yhtiökokous 
koolle silloin, kun yhtiön hallituksessa ei enää olisi jäljellä yhtään jäsentä. Voi-
massa olevaa lakia vastaavalla tavalla ehdotus poikkeaa uuden osakeyhtiölain 
6 luvun 12 §:n 3 momentista siten, että asunto-osakeyhtiön hallituksen viimeinen 
jäsen voi kutsua yhtiökokouksen koolle ilman lääninhallituksen päätöstä.  

13 §. Hallituksen jäsenen erottaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevan lain 51 §:n 1 momenttia vastaavalla tavalla, että hallituksen jäsenen 
voi erottaa se, joka hänet on valinnut. Erottaminen voi tapahtua kesken hallituksen 
jäsenen toimikauden, mikä todetaan selvyyden vuoksi itse säännöksessä, vaikka 
sen voi katsoa sisältyvän erottamisen käsitteeseen. Vakiintuneen kannan mukaan 
erottamisoikeutta ei voida sopimuksin tai yhtiöjärjestysmääräyksin rajoittaa.  

Momenttiin ehdotetaan uutta säännöstä, jonka mukaan muun kuin yhtiökokouk-
sen valitseman jäsenen voi erottaa yhtiökokous, jos säännöksessä tarkoitetun 
muun tahon valintaoikeutta ei enää ole. Valintaoikeus voi päättyä puhtaasti yhtiö-
järjestyksen muutoksen takia taikka muun olosuhteiden muuttumisen johdosta. 
Valintaoikeus on voitu esimerkiksi sitoa tiettyjen erityisehtojen täyttymiseen. Va-
lintaoikeutta ei enää ole siinäkään tapauksessa, että valitsijana oleva luonnollinen 
henkilö on kuollut tai oikeushenkilö purettu taikka on tapahtunut jokin muu vas-
taava muutos ja yhtiöjärjestystä on muutettu vastaamaan muuttunutta asiaintilaa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään erotetun jäsenen toimikauden päättymisestä. 
Yhtiökokouksen erottaman jäsenen toimikausi päättyy erottamisesta päättävän 
yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiökokous päätä muusta ajankohdasta. Sään-
nöksen sisältämä olettama on yhdenmukainen edellä 11 §:ssä olevan toimikauden 
päättymistä koskevaa säännöksen kanssa. Yhtiökokous voisi kuitenkin päättää 
muustakin toimikauden päättymisajasta. Toimikausi voitaisiin määrätä päättyväk-
si myös kesken yhtiökokouksen. Muun tahon kuin yhtiökokouksen erottaman jä-
senen ero astuu ehdotuksen mukaan voimaan välittömästi, jollei erottamisen yh-
teydestä käy muuta ilmi. 

14 §. Hallituksen täydentäminen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi voimassa 
olevan lain 51 §:n 2 momenttia vastaavalla tavalla hallituksen täydentämisestä 
tilanteessa, jossa jäsen on eronnut, erotettu tai menettänyt jäsenkelpoisuutensa. 
Säännös vastaa pääosin voimassa olevaa lakia, mutta poikkeaa siinä, että mikäli 
hallituksen jäsenen valinta kuuluu yhtiökokoukselle ja hallitus on päätösvaltainen, 
valintaa voidaan lykätä seuraavaan yhtiökokoukseen. Voimassa olevan lain mu-
kaan lykkäys voidaan tehdä siihen seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa jäsenet 
muutenkin olisi valittava. Ehdotus saattaa muuttaa hallituksen jäsenten valinta-
rytmiä joissakin yhtiöissä, mutta on toisaalta selkeä useimmissa tilanteissa. Muu-
tos on tarpeen hallituksen täydentämistä koskevan säännösten selventämiseksi 
silloin, kun yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsen on valittu toimeensa tois-
taiseksi. 
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Hallitusta koskevat muut säännökset 

15 §. Konsernisuhde. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi asunto-osakeyhtiön 
velvollisuudesta ilmoittaa tytäryhteisön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle 
konsernisuhteen syntymisestä ja lakkaamisesta sekä tytäryhteisön hallituksen tai 
vastaavan toimielimen velvollisuudesta ilmoittaa emoyhtiölle konsernitilinpäätök-
sen laatimisen kannalta tarpeelliset tiedot. On selvää, että erillistä ilmoitusta ei 
tarvitse tehdä, jos tieto on tytäryhteisöllä muutenkin. Tytäryhteisön velvollisuus 
antaa tietoja koskee pääasiassa konsernitilinpäätöksen laatimista. Säännöksellä on 
merkitystä tytäryhteisön johdon salassapitovelvollisuuden arvioinnin kannalta, 
koska säännös oikeuttaa antamaan pykälässä tarkoitetut tiedot. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Muutosehdotus liittyy kon-
sernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen, josta ehdotetaan säädettäväksi 10 lu-
vussa. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 15 §:ää. 
16 §. Sopimus ainoan osakkeenomistajan kanssa. Pykälässä ehdotetaan säädet-

täväksi yhtiön ainoan osakkeenomistajan kanssa tehtävien sellaisten sopimusten ja 
sitoumusten dokumentoinnista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoi-
mintaan.  

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Ehdotettu säännös on tar-
peen yhtiön ja sen perustajan ja perustamisvaiheessa osakkeita merkinneiden vä-
listen oikeussuhteiden selventämiseksi esimerkiksi silloin, kun perustaja sopii 
myös yhtiön kanssa yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden rajoittamisesta tai kuit-
taamisesta yhtiöltä olevalla saatavalla. 

 
Isännöitsijä 

17 §. Isännöitsijän yleiset tehtävät. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi voimassa olevan lain 54 §:n 1 momenttia vastaavalla tavalla isännöitsijän 
yleisistä tehtävistä. Säännöksen sanamuotoa on muutettu vastaamaan hallituksen 
tehtäviä koskevan 2 §:n sanamuotoa, mutta muutoksella ei ole asiallista merkitys-
tä. Isännöitsijän yleiseksi toimivallaksi on määritelty juoksevan hallinnon hoita-
minen. Määritelmällä on merkitystä toimivallan siirtoa koskevien säännösten kan-
nalta. Isännöitsijän tehtävät on määritelty yleisluontoisesti, eikä säännöksessä lue-
tella muualla laissa isännöitsijälle annettuja erityisiä tehtäviä. Perusteet ovat sa-
moja kuin mitä hallituksen tehtävien määrittelyn osalta 2 §:n kohdalla on esitetty. 

Isännöitsijä vastaa myös yhtiön kirjanpidon lain mukaisuudesta sekä siitä että 
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tältäkin osin isännöitsijän tehtävi-
en määrittely vastaa voimassa olevaa lakia.  

Momenttiin on lisätty säännös, jonka mukaan isännöitsijän on annettava halli-
tukselle ne tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien suorittamiseksi. Isän-
nöitsijän on oma-aloitteisesti annettava tällaiset tiedot hallitukselle. Tarvittaessa 
hallitus määrittää sen, mitkä tiedot ovat tarpeen sen tehtävien suorittamiselle. 
Säännös on pyritty kirjaamaan siten, että se vastaa voimassa olevaa oikeutta. Sekä 
n tiedonsaantioikeutta koskevat voimassa olevan lain ja ehdotuksen säännökset 
että tämän pykälän 2 momentin säännös epätavallisista toimista ilmoittamisesta 
puoltavat säännöksen kirjaamista lakiin. 

Momentti poikkeaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 17 §:ssä säädetyistä yleisistä 
tehtävistä yhtiömuotojen erilaisen tarkoituksen ja toimintamuodon vuoksi. Asun-
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to-osakeyhtiössä isännöitsijälle kuuluu aina yhtiön kiinteistön ja rakennusten pito.   
Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan uuden osakeyhtiölain 6 luvun 17 §:n 2 mo-

menttia vastaavaa säännöstä, jonka mukaan isännöitsijä saa 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun poikkeukselliseen, laajakantoiseen taikka asumiseen tai sen kustan-
nuksiin olennaisesti vaikuttavaan toimeen yleensä vain poikkeustilanteissa. Ni-
menomaista säännöstä ehdotetaan hallituksen ja isännöitsijän välisen toimivallan 
jaon selventämiseksi.  

18 §. Isännöitsijän läsnäolo hallituksen kokouksessa. Isännöitsijällä on ehdotuk-
sen mukaan, voimassa olevan lain 56 §:n 2 momenttia vastaavalla tavalla, oikeus 
olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa myös silloin, kun hän ei 
ole hallituksen jäsen. Puhevallan käyttäminen tarkoittaa tässäkin yhteydessä myös 
oikeutta tehdä aloitteita. Ehdotus poikkeaa kuitenkin voimassa olevasta laista si-
ten, että hallituksella on oikeus päättää asiasta toisin muutenkin kuin määrätyssä 
tapauksessa. Käytännössä isännöitsijän läsnäolo lienee useimmiten välttämätöntä, 
mutta laissa ei ole syytä rajoittaa sitä, miten hallitus työskentelynsä tältä osin jär-
jestää.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 18 §:ää. 
19 §. Isännöitsijään  sovellettavat säännökset. Pykälän mukaan isännöitsijään 

sovelletaan, vastaavasti kuin voimassa olevan lain mukaan, muun  ohessa eräitä 
hallituksen jäseniin sovellettavia säännöksiä. Näitä ovat 2 §:n 4 momentti, jonka 
mukaan hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöstä, 
joka on tämän lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Isännöitsijään so-
velletaan myös hallituksen jäsenen esteellisyyttä koskevaa 4 §:ää. Edellä 4 §:n 
kohdalla on selostettu niitä muutoksia, joita esteellisyyssäännöksiin ehdotetaan. 
Isännöitsijään sovelletaan myös samoja kelpoisuussäännöksiä kuin hallituksen 
jäseniin 10 §:n nojalla. Myös näihin säännöksiin ehdotettuja muutoksia on käsitel-
ty edellä asianomaisen pykälän yhteydessä. Isännöitsijän on nykyiseen tapaan aina 
asuttava Euroopan talousalueella, jollei tästä myönnetä poikkeusta.  

Isännöitsijään sovelletaan tämän luvun 1 §:n nojalla myös yhdenvertaisuusperi-
aatetta koskevaa 1 luvun 10 §:ää ja huolellisuusvelvollisuutta koskevaa 1 luvun 
10 §:ää. Isännöitsijää koskevat vahingonkorvaussäännökset ovat 13 luvussa. 

20 §. Isännöitsijän valinta, eroaminen ja erottaminen. Ehdotuksen mukaan 
isännöitsijän valitsee hallitus, mikä vastaa voimassa olevan lain 52 §:n 2 moment-
tia ja uuden osakeyhtiölain 6 luvun 20 §:n 1 momenttia.  

Säännös ei ole poikkeukseton. Yhtiön perustamissopimuksessa 17 luvun 2 §:n 
mukaan ja kombinaatiosulautumisen osalta sulautumissuunnitelmassa 19 luvun 
3 §:n mukaan voidaan määrätä isännöitsijän henkilöstä. 

Pykälän 2 momentin mukaan isännöitsijäksi voidaan valita voimassa olevasta 
laista poiketen myös rekisteröity yhteisö. Rekisteröidyllä yhteisöllä tarkoitetaan 
käytännössä lähinnä osakeyhtiötä, osuuskuntaa, avointa yhtiöt ja kommandiittiyh-
tiötä tai niitä vastaavaa ulkomaista yhteisöä. Rekisteröityä säätiötä tai yhdistystä 
ei käytännössä voida valita isännöitsijäksi ammatti- ja liiketoiminnan harjoittamis-
ta koskevien säätiölakiin ja yhdistyslakiin perustuvien rajoitusten vuoksi. Muutos-
ta ehdotetaan nykyisen isännöintikäytännön huomioon ottamiseksi myös lain ta-
solla. Isännöintiyhteisön velvollisuudesta nimetä päävastuullinen isännöitsijä sää-
detään 21 §:ssä.  

Pykälän 3 momentissa säädetään isännöitsijän eroamisoikeudesta. Isännöitsijän 
eroamisoikeus vastaa pääosin hallituksen jäsenen eroamisoikeutta, jota on käsitel-
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ty edellä 12 §:n perusteluissa. Eroamista ei voida yhtiöoikeudellisin vaikutuksin 
estää, mutta se saattaa olla toimi- tai palvelussopimuksen vastaista ja johtaa sopi-
musoikeudellisiin seuraamuksiin. Hallitukselle ilmoittaminen tarkoittaa käytän-
nössä hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenelle ilmoittamista. Jos yhtiöllä ei ole 
lainkaan hallitusta eikä muitakaan edustajia, lienee riittävää, että isännöitsijä tekee 
ilmoituksen kaupparekisteriin. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan silloin kun 
siitä on ilmoitettu hallitukselle. Eroilmoituksessa voi olla mainittuna myöhempi-
kin ajankohta. 

Voimassa olevassa laissa ei säädetä nimenomaisesti isännöitsijän eroamisoikeu-
desta, mutta ehdotus vastaa voimassa olevaa oikeutta. Momentti vastaa uuden 
osakeyhtiölain 6 luvun 20 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 4 momentin säännökset isännöitsijän erottamisesta vastaavat sisällöltään 
voimassa olevan lain 52 §:n 2 momentissa säädettyä. Hallituksella on aina oikeus 
erottaa isännöitsijä tehtävästään. Erottamiselle ei tarvitse antaa mitään erityistä 
syytä. Yleinen luottamuspula riittää aina yhtiöoikeudelliseksi perusteeksi erottaa 
isännöitsijä. Toimi- tai palvelussopimukseen voidaan luonnollisesti ottaa asiaa 
koskevia määräyksiä, mutta näiden rikkomisella on vain sopimusoikeudellisia 
vaikutuksia. 

Isännöitsijältä ei ehdotuksen mukaan tarvittaisi kirjallista suostumusta toimeen, 
kuten voimassa olevassa laissa edellytetään. Isännöitsijäksi ei voida valita ketään 
ilman tämän suostumusta. 

21 §.  Isännöitsijäyhteisön päävastuullinen isännöitsijän tehtävät. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi isännöinnistä vastaavan luonnollisen henkilön nimeämises-
tä silloin, kun yhtiökokouksen valitsema isännöitsijä on yhteisömuotoinen. Pykä-
län mallina on käytetty tilintarkastuslain (936/1994, TTL) 15 §:ää, jossa säädetään 
tilintarkastajaksi valitun tilintarkastusyhteisön päävastuullisesta isännöitsijästä. 
Päävastuullista isännöitsijää koskevat vaatimukset ovat tarpeen isännöintiin liitty-
vien tehtävien hoidon ja vastuun järjestämiseksi yhtiön, osakkeenomistajien ja 
sivullisten kannalta riittävällä tavalla. 

Pykälän 1 momentin mukaan isännöitsijäksi on valitun yhteisön on ilmoitettava 
yhtiölle, kenellä on päävastuu isännöinnistä. Isännöitsijän valinnan yhteydessä 
asunto-osakeyhtiö voi tietenkin edellyttää, että päävastuullisena isännöitsijänä 
toimii tietty henkilö. Jos muuta ei ole sovittu, isännöintiyhteisö voi ainakin peri-
aatteessa vaihtaa päävastuullista isännöitsijää omatoimisestikin. Hyvän hallin-
nointitavan mukaista on, että isännöintiyhteisö ilmoittaa asunto-osakeyhtiölle 
isännöinnin käytännön järjestelyissä tapahtuvista muutoksista riittävän ajoissa 
etukäteen aina, kun se on mahdollista. 

Pykälän 2 momentin mukaan päävastuulliseksi isännöitsijäksi voidaan valita 
vain isännöintiyhteisön johtoon kuuluva tain isännöintiyhteisön palveluksessa 
oleva, jollei asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön kesken toisin sovita. Vaati-
muksen tarkoitus on selventää isännöintisopimuksen sisältöä, erityisesti isännöin-
titehtävien toteuttamista ja isännöintiin liittyviä vastuusuhteita.  

Pykälän 3 momentin mukaan isännöintiyhteisöön ja sen nimeämään pää-
vastuulliseen isännöitsijään sovelletaan, mitä tässä laissa ja muussa laissa sääde-
tään isännöitsijästä. Päävastuulliseen isännöitsijään sovelletaan siten muun muas-
sa tämän luvun säännöksiä isännöitsijän tehtävistä, oikeuksista, kelpoisuudesta ja 
esteellisyydestä. Päävastuullisen isännöitsijän ja isännöintiyhteisön vahingonkor-
vausvastuusta säädetään 13 luvussa. Isännöitsijää koskevia säännöksiä on myös 



 141

kaupparekisterilaissa (129/1979) ja yritys- ja yhteisötietolaissa (1244/2001). 
 

Edustaminen 

22 §. Hallitus ja isännöitsijä edustajina. Lukuun otettaisiin voimassa olevan lain 
59 §:n tapaan yhtiöoikeudelliset edustamista koskevat säännökset. Yhtiö voi yh-
tiöoikeudellisen edustamisen lisäksi käyttää hyväkseen muualla siviilioikeudessa 
tunnettuja valtuuttamista koskevia menettelyjä. 

Pykälässä säädetään, että hallitus edustaa yhtiötä yleensä ja että isännöitsijä voi 
edustaa yhtiötä niissä asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä 17 §:n nojalla. 
Ehdotettu isännöitsijän edustamisoikeus vastaa voimassa olevan lain 59 §:n 
1 momenttia. Säännöksellä ei luonnollisestikaan rajoiteta hallituksen mahdolli-
suuksia erikseen valtuuttaa isännöitsijä edustamaan yhtiötä asiassa, joka menee 
isännöitsijän 17 §:ssä säänneltyjen tehtävien ulkopuolelle, tai antamasta tälle 
26 §:ssä tarkoitettua edustamisoikeutta. 

Pykälää vastaavat säännökset ovat uuden osakeyhtiölain 6 luvun 25 §:ssä. Osa-
keyhtiölaista poiketen ehdotetaan toiminimenkirjoittamista tarkoittavien ilmausten 
säilyttämistä sen selventämiseksi, miten yhtiötä käytännössä yleensä edustetaan. 
Tarkoitus on, että ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään osakeyhtiölain säännöstä.  

23 §. Muut edustajat. Ehdotettu säännös vastaa osittain voimassa olevan lain 
59 §:n 3 ja 4 momenttia. Yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan antaa hallituksen 
jäsenelle tai isännöitsijälle edustamisoikeus. Tämän edustamisoikeuden on katsot-
tu olevan asemaan sidottu ja se koskee asianomaisen yhtiöjärjestyksen määräyk-
sen mukaisesti hallituksen jäsentä tai isännöitsijää näiden henkilöstä riippumatta. 
Yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan myös antaa hallitukselle oikeus antaa 
edustamisoikeus hallituksen jäsenelle, isännöitsijälle tai muulle henkilölle. Tällai-
sen edustamisoikeuden on puolestaan katsottu olevan henkilökohtainen, toisin 
sanoen kohdistuvan johonkin nimenomaiseen henkilöön. Tämän erottelun selven-
tämiseksi säännöksen 1 virkkeen loppuun on lisätty maininta siitä, että edustamis-
oikeus annetaan nimenomaan nimetylle henkilölle. 

Voimassa olevan lain tapaan säännöksessä todetaan hallituksen oikeus peruuttaa 
edustamisoikeus milloin tahansa. Säännös on yhtiöoikeudellinen, eikä rajoita 
edustajan oikeutta vaatia vahingonkorvausta mahdollisen asiaa koskevan sopi-
muksen perusteella. 

Ehdotettu säännös poikkeaa voimassa olevasta laista sikäli, että muuhun kuin 
yhtiön johtoon kuuluvaan edustajaan ei enää sovellettaisi erityisiä kelpoisuusvaa-
timuksia eikä esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Hänellä ei olisi myöskään lakiin 
perustuvaa velvollisuutta noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta. Muutokset perus-
tuvat siihen, että tässä tarkoitettu edustaja ei kuulu yhtiön johtoon, eikä hänellä ole 
tässä asemassa varsinaista itsenäistä päätöksenteko-oikeutta, vaan hänen tehtävän-
sä rajoittuu yhtiön edustamiseen. Yhtiöoikeudelliset päätökset tehdään yhtiön joh-
don, pääasiassa hallituksen ja isännöitsijän toimesta ja vastuulla. Johto voi luon-
nollisesti delegoida päätösvaltaa organisaatiossa muillekin tahoille ja usein ni-
menomaan niille, joilla on samalla oikeus edustaa yhtiötä. Edustaja voi periaat-
teessa tehdä oikeustoimen esimerkiksi esteellisenä, mutta tällöin hän vastaa mah-
dollisesti aiheutuneesta vahingosta niiden periaatteiden mukaan, joita yleisesti 
sovelletaan asiamiessuhteessa. Nykyäänkään muuhun edustajaan kuin johdon jä-
seneen ei ole sovellettu yhtiöoikeudellisia vahingonkorvaussäännöksiä. 
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Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 26 §:ää.  
24 §. Edustamisoikeuden rajoitukset. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-

vaksi voimassa olevan lain 59 §:n 3 momenttia vastaava säännös, jonka mukaan 
edustamisoikeutta voidaan rajoittaa vain siten, että kahdella tai useammalla henki-
löllä on vain yhdessä oikeus edustaa yhtiötä.  

Pykälän sanamuoto poikkeaa uuden osakeyhtiölain 6 luvun 27 §:stä siten, että 
pykälään ei ehdoteta nimenomaista säännöstä siitä, miten toimialaa koskeva yhtiö-
järjestyksen määräys vaikuttaa edustajan toimivaltaan. Osakeyhtiölakia vastaava 
nimenomainen säännös olisi harhaanjohtava asunto-osakeyhtiön yhteydessä, kos-
ka asunto-osakeyhtiölaissa säädettävä yhtiön tarkoitus, toimiala ja toimivallan 
jako yhtiön elinten kesken rajoittavat käytännössä myös ulkoista edustuskelpoi-
suutta pidemmälle kuin vain voittoa tavoittelevassa, mitä tahansa sallittua liike-
toimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä. Käytännössä asunto-osakeyhtiön yhtiöjär-
jestyksessä määrätään nimenomaisesti vain laissa säädettyä toimialaolettamaa 
laajemmasta toimialasta, joten nimenomainen säännös toimialamääräykseen pe-
rustuvasta edustajan sisäisen toimivallan rajoituksesta olisi harhaanjohtava tästä-
kin syystä. 

25 §. Edustajan toimien sitovuus. Pykälän säännökset vastaavat pääosin voimas-
sa olevaa oikeustilaa (62 §). Voimassa olevassa laissa säädetään nimenomaisesti 
vain edellytyksistä, joiden vallitessa yhtiön edustajan toimivaltansa ylittäen teke-
mä toimi ei sido yhtiötä (62 §). Vaikka voimassa olevassa laissa ei nimenomaises-
ti säädetäkään ulkoisen (edustus)kelpoisuuden ylittämisestä, lain esitöiden mu-
kaan kelpoisuuden ylittäen tehty sopimus ei sido yhtiötä. Voimassa olevan lain 
säännösten katsotaan olevan kaikkein tiedossa eikä asunto-osakeyhtiölle vieraassa 
tarkoituksessa tehty sopimus siten sido yhtiötä (HE 216/1990, s. 50 ja 51). Sään-
nösehdotus vastaa siten pääosin nykyistä oikeustilaa. Nimenomaisella säännöksen 
tarkoitus on, että asunto-osakeyhtiön johtoon kuuluvat ja sen edustajina toimivat 
maallikot voivat mahdollisimman helposti selvittää, miten edustamistoimet yleen-
sä toteutetaan.  

Pykälä vastaa sisällöltään uuden osakeyhtiölain 6 luvun 28 §:ää. 
26 §. Tiedoksiannot yhtiölle. Pykälä sisältää säännökset niin sanotusta passiivi-

sesta edustamisesta eli yhtiön edustajien kelpoisuudesta ottaa vastaan yhtiölle 
osoitettuja tiedoksiantoja.  

Pykälän 1 momentti vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
10 kohdan viittaussäännöksen ja uuden osakeyhtiölain voimaanpanolain perus-
teella sovellettavaksi tulevaa vanhan osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 momentin 
1 virkettä. Oikeuskäytännön mukaan tiedoksianto voidaan toimittaa myös halli-
tuksen varajäsenelle (KKO 1993:81). 

Pykälän 2 momentti vastaa puolestaan pääsääntöisesti voimassa olevan lain mu-
kaan sovellettavaksi tulevaa vanhan osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 momentin 
2 virkettä. Säännöksen sanamuotoa on kuitenkin hieman muutettu kattamaan sel-
vemmin myös tilanteet, joissa kaupparekisterissä tosin on merkintä edustajasta, 
mutta kysymys ei oikeasti ole yhtiön edustajasta esimerkiksi siksi, että henkilö on 
eronnut tai erotettu kyseisestä tehtävästä taikka siksi, että merkintä on alusta alka-
en ollut paikkansa pitämätön. Lisäksi lain luettavuuden helpottamiseksi voimassa 
olevan lain viittaus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:ään on ehdotuksessa kir-
joitettu osittain auki.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 23 luvun 5 §:ää. 
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Isännöitsijäntodistus sekä kunnossapito- ja muutostyöilmoitusten säilyttäminen 

 
27 §. Isännöitsijäntodistus. Pykälässä säädetään osakkeenomistajan huoneistoa, 

sekä yhtiötä ja sen rakennusta ja kiinteistöä koskevien tietojen antamisesta isän-
nöitsijäntodistuksen muodossa.  

Pykälä vastaa voimassa olevan lain 55 §:ää siten muutettuna, että hallituksen 
puheenjohtaja antaisi isännöitsijäntodistuksen vain, jos yhtiössä ei ole isännöitsi-
jää tai tämä on esteellinen esimerkiksi sen vuoksi, että todistus koskee hänen hal-
linnassaan olevaa huoneistoa. Puheenjohtajan ei siten tarvitsisi antaa todistusta, 
kun isännöitsijä on lomalla tai muusta syystä tavoittamattomissa.  

Isännöitsijäntodistuksen sisällöstä säädetään yksityiskohtaisesti asunto-osake-
yhtiöasetuksessa (811/1991). Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaantulon yhtey-
dessä asetusta on tarkoitus täydentää siten, että tämän pykälän 2 kohdan perusteel-
la todistuksessa on mainittava myös yhtiön hankkimasta tai yhtiön hallussa muu-
ten olevasta selvityksestä tai yhtiön hallituksen käsittelemästä suunnitelmasta, 
joka koskee asetuksen 3 §:n 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua toimenpidettä. 
Tämän pykälän 5 kohdan perusteella asetusta on tarkoitus täydentää siten, että 
todistuksessa olisi mainittava myös yhtiölle ilmoitetuista tämän lain 4 luvun 
3 §:ssä ja 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta kunnossapito- ja muutostyöstä, jonka osak-
keenomistaja on suorittanut tai suorittaa huoneistossa. 

Kaavaillut lisätietovaatimukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että huoneis-
ton ostajan ja vakuudensaajan käytettävissä on riittävät tiedot huoneiston arvoon 
vaikuttavista seikoista. Käytännössä on pidetty epäselvänä esimerkiksi sitä, missä 
vaiheessa yhtiön peruskorjauksen tai perusparannuksen valmistelu on edennyt niin 
pitkälle, että se on merkittävä isännöitsijäntodistukseen. Selvitys- tai suunnittelu-
vaiheissa olevista hankkeista annettavien tietojen osalta isännöitsijäntodistuksen 
antaja ei tietenkään vastaa todistuksen saajalle siitä, että yhtiökokous päättäisi 
asiasta tai että se toteutuisi kaavaillulla tavalla. Osakkeiden ostajan ja vakuuden 
saajan kannalta osakkeenomistajan huoneistossa tekemät kunnossapito- ja muu-
tostyöt voivat vaikuttaa osakkeiden arvoon vastaavalla tavalla kuin yhtiön suorit-
tamat rakennustyöt, minkä vuoksi niitä koskevista yhtiölle tulleista ilmoituksista 
on mainittava isännöitsijäntodistuksessa. Isännöitsijäntodistuksen antaja ei yleen-
sä vastaa todistuksen saajalle osakkeenomistajan ilmoituksesta ilmenevien tietojen 
oikeellisuudesta. 

Selvyyden vuoksi ja todistuksen antajan vastuun rajoittamiseksi yhtiön selvitys-
ten ja suunnitelmien laatija ja mahdollinen päätös- tai toteutusajankohta on yleen-
sä syytä mainita todistuksessa. Vastaavasti todistukseen on yleensä syytä merkitä, 
että osakkeenomistajan huoneistossaan tekemiä kunnossapito- ja muutostöitä kos-
kevat tiedot perustuvat osakkeenomistajan ilmoitukseen.    

28 §. Kunnossapitoa ja muutostyötä koskevien ilmoitusten säilyttäminen. Pykä-
län 1 momentin mukaan hallituksen on ylläpidettävä luetteloa yhtiölle toimitetuis-
ta kunnossapitoa ja muutostöitä koskevista ilmoituksista, joista säädetään 5 luvun 
3 §:ssä ja 5 luvun 2 §:ssä. Osakeluettelon pitämistä vastaavalla tavalla hallituksen 
on huolehdittava siitä, että ilmoituksia koskevan luettelon pitäminen järjestetään 
asianmukaisesti. Ilmoitukset on säilytettävä luotettavalla tavalla yhtiön olemassa-
olon ajan. Käytännössä ilmoitukset on säilytettävä huoneistokohtaisesti, koska 
2 momentin mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada jäljennökset kutakin 
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huoneistoa koskevista ilmoituksista. Ilmoitustietoja tarvitaan myös isännöitsijän-
todistusta varten. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia säännöksiä, jotka ovat tarpeen kiinteis-
tön ja rakennuksen hyvän hoidon, isännöitsijäntodistusta koskevien vaatimusten 
täyttämisen ja vastuusuhteiden selventämisen kannalta.  

 
8 luku. Pääsy huoneistoon ja huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan 

 
Luvussa säädetään pääasiassa voimassa olevan lain 79 ja 81 – 86 §:ää vastaaval-

la tavalla yhtiön edustajan pääsystä osakkeenomistajan hallinnassa olevaan huo-
neistoon sekä huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan. 

Käytännössä huoneiston hallintaan ottamiseen johtanut olosuhde voi muuttua 
hallintaanoton aikana siten, että hallintaanoton keskeyttäminen voi olla perustel-
tua. Esimerkiksi vastikkeen maksun laiminlyönti saattaa johtua osakkeenomista-
jan sairastumisesta, tilapäisestä työttömyydestä tai muusta tilapäisestä taloudelli-
sesta vaikeudesta. Viimeksi mainituissa tapauksissa hallintaan oton jatkaminen 
vastikerästien maksun ja osakkeenomistajan maksukyvyn palautumisen jälkeen 
voi olla tarpeetonta yhtiön tulevien vastikesaatavien turvaamiseksi ja osakkeen-
omistajan kannalta kohtuutonta. Myös muiden hallintaan ottoperusteiden osalta 
voi syntyä vastaavia tilanteita (häiritsevää elämää viettänyt tai huoneistoa huonos-
ti hoitanut puoliso tai lapsi muuttaa muualle tai kuolee). 

Työryhmän mielestä ei kuitenkaan ole tarpeen nimenomaisesti säätää hallin-
taanoton keskeyttämisestä näissä tapauksissa, koska yleisten säännösten perusteel-
la osakkaalla voi olla oikeus vaatia asian käsittelemistä uudelleen, jos tilanne on 
muuttunut siten kuin yhtiökokousasioiden uudelleen käsittelemistä koskevasta 
oikeuskäytännöstä ilmenee.  

Käytännössä yhtiöt ottavat yleensä vapaaehtoisesti huomioon olosuhteiden 
muuttuminen siten, että hallintaanotto saatetaan keskeyttää. Käytäntö perustuu 
viime kädessä maallikkohallinnon haluun välttää hankalia riitoja, jotka voivat 
vähentää asumismukavuutta (naapurisopu) ja aiheuttaa maallikkohallinnon hanka-
liksi mieltämiä toimintavelvollisuuksia ja vastuita (onko huoneisto vuokrattu käy-
pään hintaan, onko vuokralaisen valinta ja seuranta riittävän huolellista, jne.). 

1 §. Pääsy huoneistoon. Pykälässä säädetään voimassa olevan lain 79 §:ää vas-
taavalla tavalla yhtiön edustajan oikeudesta päästä osakkeenomistajan hallinnassa 
olevaan huoneistoon.  

2 §. Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan. Pykälässä säädetään voimassa ole-
van lain 81 §:ää vastaavasti, että yhtiökokous voi pykälästä ilmenevällä perusteel-
la päättää osakkeenomistajan huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan määräajak-
si.  

Pykälän 1 - 3 momentista ilmenevät hallintaanottamisen edellytykset ja yhtiöko-
kouksen päätöksen sisältöä koskevat vaatimukset vastaavat voimassa olevaa lakia.  

Joidenkin asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä tai järjestyssäännössä on 
tarkempia määräyksiä yhtiön tai osakkeenomistajan itsensä hallinnassa olevien 
tilojen käyttämisestä. Voimassa olevassa laissa tässä ehdotuksessa ei ole nimen-
omaisia rajoituksia sen suhteen, miten yhtiön järjestyssäännöissä voidaan määrätä 
rakennuksessa olevien tilojen ja piha-alueen käytöstä. Pykälän 1 momentin 5 koh-
taa vastaavan voimassa olevan lain 81 §:n 1 momentin 5 kohdan esitöiden mukaan 
"[s]äännös on ilmaus siitä yleisestä periaatteesta, että yhteisöasumisessa jokaisen 
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asukkaan on otettava huomioon yhteisön toiset asukkaat. Terveyden ja järjestyk-
sen säilymiseen tähtääviä eriasteisia normeja sisältyy esimerkiksi terveydenhoito-
lainsäädäntöön, kunnallisiin järjestyssääntöihin sekä yhtiössä noudatettaviksi 
mahdollisesti hyväksyttyihin järjestyssääntöihin." (HE 216/1990, s. 62).  Toisaalta 
oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on katsottu, että järjestyssäännöissä ei voi-
da rajoittaa normaalia asumista (esim. KKO 15.12.1970 nro 2807 koiran pitämi-
sestä asunnossa vastoin yhtiön järjestyssääntöä ja Arjasmaa - Kuhanen, Asunto-
osakeyhtiölaki, 2001, s. 470). 

Se mitä pidetään normaalina asumisena, voi muuttua ajan myötä. Esimerkiksi 
tupakoinnin terveyshaittojen selviäminen ja tupakoinnin rajoittamiseen tähtäävät 
julkisen vallan toimet voivat ajanoloon käytännössä vaikuttaa myös siihen, miten 
normaalina - toisten huoneiston häiriöttömän käytön kannalta katsottuna hyväk-
syttävänä - parveketupakointia pidetään. 

Taloyhtiön järjestyssääntöjen "lainmukaisuus" tai pätevyys ilmenee käytännössä 
lähinnä siinä, voiko taloyhtiö ottaa sääntöjä rikkoneen osakkeenomistajan huo-
neiston yhtiön hallintaan tällä perusteella. Viime kädessä asian ratkaiseminen kuu-
luu yleiselle tuomioistuimelle, jos osakkeenomistaja vastustaa huoneistonsa otta-
mista yhtiön hallintaan. 

Työryhmä on harkinnut hallintaanoton perusteiden laajentamista siten, että hal-
lintaanotto olisi mahdollista myös silloin, kun osakkeenomistaja laiminlyö tähän 
lakiin perustuvan vahingonkorvausvastuunsa täyttämisen. Tällainen säännös voisi 
olla tarpeen yhtiön vahingonkorvaussaatavan turvaamiseksi ja perinnän helpotta-
miseksi. Toisaalta voimassa olevassa lain ja tämän luvun säännösten mukaan 
osakkeen uuden omistajan on maksettava hallintaanoton perusteena olevat yhtiön 
saatavat täysimääräisesti, ennen kuin huoneiston hallinta luovutetaan hänelle. 
Esimerkiksi vesivahingon yhteydessä vanhan osakkeenomistajan korvattavaksi 
tuleva määrä voi olla huomattava verrattuna osakkeiden arvoon ennen vahinkoa. 
Hallintaanottoa koskeva sääntelyn soveltamisalan laajentaminen koskemaan myös 
yhtiön vahingonkorvaussaatavaa vaikeuttaisi olennaisesti asunto-osakkeiden käyt-
tämistä vakuutena (vakuusarvon määrittely ja seuranta tai vastuun kattaminen 
vakuutuksella). Viimeksi mainitusta syystä työryhmä ei ehdota hallintaanoton 
perusteiden laajentamista koskemaan myös vahingonkorvausvelvollisuuden lai-
minlyöntiä.    

Pykälän 4 momentissa säädetään selvyyden vuoksi nimenomaisesti siitä, miten 
hallintaanottoa koskeva 1 momentista ilmenevä määräaika lasketaan. Voimassa 
olevan lain esitöistä ilmenevää tulkintaa (HE 216/1990, s. 60) vastaavasti määrä-
aika lasketaan siitä, kun yhtiö on tosiasiassa saanut huoneiston hallintaansa, jollei 
yhtiökokous päätä aikaisemmasta ajankohdasta. Määräajan kuluminen on tarkoi-
tuksenmukaista sitoa yhtiön hallinnan alkamiseen, koska käytännössä on tavallis-
ta, että yhtiö antaa osakkaalle mahdollisuuden oikaista käyttäytymistään vielä sen 
jälkeenkin, kun päätös hallintaanotosta on tehty. Toisaalta ei ole ilmennyt tarvetta 
säännellä tarkemmin sitä, mihin mennessä hallintaanottamista koskeva päätös on 
viimeistään pantava täytäntöön, joten tämä kysymys jää edelleen ratkaistavaksi 
tapauskohtaisesti viime kädessä osakkeenomistajan tai muun asukkaan häädön 
yhteydessä. 

3 §. Varoituksen antaminen. Pykälän mukaan päätöstä huoneiston ottamisesta 
yhtiön hallintaan ei saa tehdä, ellei hallitus ole antanut osakkeenomistajalle kirjal-
lista varoitusta. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 82 §:ää siten muutettuna, että 
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voimassa olevan lain pykälän 1 momentti on sääntelyn selventämiseksi jaettu 
kolmeksi momentiksi. Lisäksi voimassa olevan lain 2 momentti on siirretty 
4 momentiksi siten muutettuna, että varoituksen antamisen jälkeen yhtiövastike-
velkansa maksava tai varoituksen perusteena olevan muun seikan oikaisevan 
osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle kulut, jotka ovat aiheutuneet varoituk-
sen antamisesta ja mahdollisesta yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Muutoksen 
tarkoitus on, että huoneiston hallintaan ottamiseen sinänsä oikeuttavalla tavalla 
käyttäytynyt osakkeenomistaja olisi myös käytännössä vastuussa toimintansa tai 
laiminlyöntinsä yhtiölle aiheuttamista, yhtiön saatavan tai muun edun turvaami-
seksi käytännössä välttämättömistä kuluista. Osakkeenomistaja voi tietenkin vas-
tustaa yhtiön vaatimusta kulujen korvaamisesta, jos huoneiston ottamiseen yhtiön 
hallintaan ei ole ollut perusteita. 

4 §. Päätöksen tiedonanto. Pykälässä säädetään hallintaan ottamista koskevan 
yhtiökokouksen päätöksen antamisesta tiedoksi osakkeenomistajalle ja huoneis-
tossa asuvalle muulle käyttöoikeuden haltijalle. Pykälä vastaa voimassa olevan 
lain 83 §:ää. 

5 §. Päätöksen moittiminen ja täytäntöönpano. Pykälässä säädetään hallintaan 
ottamista koskevan yhtiökokouksen päätöksen moittimisesta ja täytäntöönpanosta. 
Pykälä poikkeaa voimassa olevan lain 84 §:stä siten, että 1 momentissa ei ole 
voimassa olevan lain 84 §:n 2 momenttia vastaavaa virka-apua koskevaa viittausta 
aiemmin kumottuun ulosottolain 7 luvun 15 §:ää. Lisäksi 2 momentista ilmenee 
voimassa olevan lain 84 §:n 3 momenttiin verrattuna selvemmin se, että  häätöpe-
rusteeksi käy myös sellainen tuomioistuimen päätös, jolla on hylätty kanne hallin-
taanottamista koskevan yhtiökokouksen päätöksen kumoamiseksi. Jos osakkeen-
omistaja tai asukas ei moiti yhtiökokouksen päätöstä hallintaanottamisesta, yhtiö 
voi voimassa olevaa oikeutta vastaavalla tavalla hakea häädön täytäntöönpanon 
perusteeksi tarvittavan tuomioistuimen päätöksen siten kuin muualla laissa sääde-
tään. 

6 §. Yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraaminen. Pykälä vastaa voimassa 
olevan lain 85 §:ää. Voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla 1 mom. viimeisestä 
virkkeestä ilmenee, että yhtiön tekemä vuokrasopimus sitoo osakkeenomistajaa 
vain sen ajan, jonka hänen huoneistonsa on yhtiön hallinnassa. Osakkaalla on si-
ten oikeus saada huoneisto hallintaansa välittömästi hallintaanoton päätyttyä vaik-
ka yhtiö olisi sopinut pidemmästä tai toistaiseksi jatkuvasta vuokrakaudesta. Vii-
meksi mainitussa tapauksessa vuokrasuhteen ennen aikainen päättyminen voi tulla 
arvioitavaksi sopimus-rikkomuksena yhtiön ja vuokralaisen välisessä suhteessa. 

7 §. Uuden omistajan oikeus saada huoneisto hallintaansa. Pykälä vastaa voi-
massa olevan lain 86 §:ää. Jos yhtiö on antanut sen hallinnassa määräajan olevan 
huoneiston vuokralle, myös huoneistoon oikeuttavien osakkeiden uudella omista-
jalla on 6 §: n 1 momentin mukaisesti oikeus saada huoneisto hallintaansa vii-
meistään silloin, kun yhtiökokouksen päätöksen mukainen hallintaanottoaika päät-
tyy. 

Yhtiö voi keskeyttää hallintaanoton ennen toimenpiteen perusteena olleen saata-
van suorittamista tai määräajan päättymistä. Jos yhtiö luovuttaa huoneiston hallin-
nan osakkeen uudelle omistajalle, yleisistä oikeusperiaatteista seuraa, että yleensä 
yhtiön katsotaan luopuneen tästä asunto-osakeyhtiölakiin perustuvasta erityisestä 
saatavan perintäkeinosta suhteessa osakkeen uuteen omistajaan. Hallintaanoton 
keskeyttämisestä huolimatta yhtiö voi kuitenkin yleensä edelleen periä saatavaan-
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sa muilla keinoilla.  
   

9 luku. Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 
 
Luvussa säädetään pääasiassa voimassa olevan lain 5 lukua vastaavalla tavalla 

tilintarkastuksesta ja erityisestä tarkastuksesta.  
Ehdotus sisältää olettamasäännökset tilintarkastajan toimikaudesta. Olettama-

säännökset vastaavat hallituksen jäsenen toimikautta koskevia olettamasäännök-
siä. 

Lukuun on tehty eräitä teknisiä muutoksia. Erityistä tarkastusta koskevia sään-
nöksiä on pyritty kirjoittamaan nykyistä selkeämmiksi ja täydellisemmiksi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistellaan tilintarkastuslain muutosta syk-
syllä 2003 julkistetun Tilintarkastuslakityöryhmän mietinnön pohjalta. Jos tilin-
tarkastuslakia muutetaan siten, että vain hyväksytty tilintarkastaja saa toimia tilin-
tarkastajana ja että tilintarkastusvelvollisuudesta luovutaan pienimpien yhtiöiden 
osalta, yksittäisellä osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajien määrävähemmis-
töllä tulisi olla oikeus vaatia tilintarkastuksen suorittamista asunto-osakeyhtiössä. 
Tällaiset vähemmistönsuojasäännökset pitäisi valmistella tilintarkastuslain muu-
toksen yhteydessä.    

Tilintarkastuslakityöryhmä on ehdottanut, että tilintarkastuksen lisäksi esimer-
kiksi asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajien pitäisi voida valita osakkeenomista-
jia edustava valvoja tai tarkastaja ja että tarvittavat lainmuutokset tulisi valmistella 
erikseen. Voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain perusteella yhtiöjärjestyksessä 
voidaan määrätä tällaisesta ylimääräisestä toimielimestä, jolla ei ole tilintarkasta-
jan lain mukaan kuuluvia tehtäviä. Uuden asunto-osakeyhtiölain jatkovalmistelun 
yhteydessä on kuitenkin syytä harkita osakastarkastajan käyttöä helpottavaa ja 
selventävää nimenomaista sääntelyä. 

 
Tilintarkastus 

1 §. Sovellettava laki. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että osakeyhtiön tilin-
tarkastukseen sovelletaan ensi sijassa tämän lain ja toissijaisesti tilintarkastuslain 
säännöksiä. Koska tilintarkastuslaki on yleislaki, jolloin se tulisi toissijaisesti so-
vellettavaksi joka tapauksessa, on viittaus ensisijassa selventävä. Viittauksella 
tilintarkastuslakiin on kuitenkin myös se merkitys, että tilintarkastuslain vastaises-
ti suoritettu tilintarkastus on samalla asunto-osakeyhtiölain vastainen. Tämä puo-
lestaan johtaa muun muassa asunto-osakeyhtiölain vahingonkorvausta koskevien 
säännösten soveltamiseen. Viittauksen käytännön merkitystä vähentää se, että 
tilintarkastuslain vahingonkorvaussäännökset pitkälti vastaavat asunto-osake-
yhtiölain vastaavia säännöksiä ja tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun osalta 
asunto-osakeyhtiölaissa viitataan tilintarkastuslain säännöksiin. 

Pykälän 2 momentissa todetaan, jälleen soveltamisen helpottamiseksi, että asun-
to-osakeyhtiölaissa hyväksytyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan samaa kuin tilintar-
kastuslain 2 §:ssä, eli KHT- ja HTM-tilintarkastajia sekä KHT- ja HTM-yhteisöjä. 
Säännös vastaa voimassa olevaa lakia. 

Pykälä vastaa voimassa olevan lain 63 §:n 1 momenttia muotoiltuna uuden osa-
keyhtiölain 7 luvun 1 §:ää vastaavalla tavalla. 

2 §. Tilintarkastajan valinta. Pykälässä säädetään voimassa olevan lain 63 §:n 
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2 momenttia vastaavalla tavalla siitä, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Jos 
tilintarkastajia on yhtiöjärjestyksen mukaan valittava useita, voidaan yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä, että joku tai jotkut valitaan muussa järjestyksessä. Kaikkia ei 
kuitenkaan voida valita muussa järjestyksessä. Momentissa käytetään sanan ”aset-
taa” sijasta sanaa ”valita”, kuten ehdotetun 7 luvun hallituksen valintaa koskevissa 
säännöksissä. Muutoksella ei ole asiallista merkitystä.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 7 luvun 2 §:ää. 
3 §. Varatilintarkastaja. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voimassa olevan 

lain 63 §:n 3 momentin mukaisesti siitä, että yhtiökokous voi valita yhden tai use-
amman varatilintarkastajan. Momentissa säädetään lisäksi selvyyden vuoksi, että 
jos asunto-osakeyhtiöön valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkas-
tuslain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi vara-
tilintarkastaja. Säännös vastaa tilitarkastuslain 9 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään voimassa olevan lain 63 §:n 3 momentin ta-
paan, että varatilintarkastajaan sovelletaan, mitä tilintarkastuslaissa ja tässä laissa 
säädetään tilintarkastajasta. Säännös vastaa sanamuodoltaan ehdotettua 7 luvun 
8 §:n 2 momentin säännöstä hallituksen varajäseneen sovellettavista säännöksistä. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan 2 §:n 1 momentin mukaan määrätä, että joku tai 
jotkut tilintarkastajista, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä. 
Koska varatilintarkastajaan sovelletaan, mitä tilintarkastajasta säädetään, voidaan 
yhtiöjärjestyksessä määrätä myös varatilintarkastajan valinnasta muussa järjestyk-
sessä. Jos muun kuin yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan osalta ei ole 
määrätty mitään varatilintarkastajasta, jää tulkinnanvaraiseksi, kenellä on oikeus 
valita tällaiselle tilintarkastajalle varamies. Jos yhtiöjärjestysmääräyksen perus-
teella ei tulla muuhun tulokseen, määrää varamiehen yhtiökokous. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 7 luvun 3 §:ää. 
4 §. Tilintarkastajan toimikausi. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi tilintarkas-

tajan toimikaudesta. Toimikausi päättyy olettamasäännöksen mukaan valintaa 
seuraavan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Yhtiöjärjes-
tyksessä voidaan määrätä toistaiseksi jatkuvasta tai muusta määräaikaisesta toimi-
kaudesta. Lain olettamasäännöksestä poikkeava määräys voi koskea valinnan te-
kevää yhtiökokousta.  

Säännöksen mukaan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi al-
kaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei 
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin tai jollei yhtiökokous uuden tilintarkastajan 
valinnan yhteydessä päätä toisin. Yhtiökokous ei siis voi päättää toimikaudesta 
yhtiöjärjestyksen vastaisesti, mutta yhtiökokous voi päättää toimikauden tarkem-
masta päättymisestä. Säännöksen sanamuoto vastaa hallituksen jäsenen toimikau-
desta säädettyä. 

Jos uutta tilintarkastajaa ei valita, aiemmin valitun tilintarkastajan toimikausi 
päättyy silloin, kun uusi tilintarkastaja olisi viimeistään pitänyt valita. 

Voimassa olevan lain 8 §:n mukaan tilintarkastajan toimikaudesta on aina mää-
rättävä yhtiöjärjestyksessä. Toimikautta koskevaa olettamasääntö on tarpeen sa-
moista syistä, joiden perusteella edellä 7 luvun 11 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi 
vastaavasta olettamasäännöstä hallituksen jäsenten toimikauden osalta. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 7 luvun 5 §:ää. 
5 §. Velvollisuus valita hyväksytty tilintarkastaja. Pykälässä ehdotetaan säädet-

täväksi siitä, milloin yhtiökokouksen on valittava tilintarkastajaksi vähintään yksi 
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hyväksytty tilintarkastaja.  
Pykälä vastaa voimassa olevan lain 65 §:ää siten muutettuna, että hyväksytyn ti-

lintarkastajan valintaan velvoittavaa huoneistojen lukumäärään sidottua vaatimus-
ta tiukennetaan 1 momentin 1 kohdassa 40 huoneistoon. Raja-arvon alentaminen 
kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastuslakityöryhmän syksyllä 2003 anne-
tussa mietinnössä ehdotettuun 30:een ei ole tarkoituksenmukaista asunto-
osakeyhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien tarpeet ja kohtuuhintaisten tilintar-
kastuspalveluiden saatavuus huomioon ottaen. 

Momentin 2 kohtaan ehdotetaan tilintarkastajan valinnan helpottamiseksi viit-
tausta tilintarkastuslaissa ja muussa laissa säädettyihin hyväksytyn tilintarkastajan 
käyttämistä koskeviin vaatimuksiin.  

Momentin 3 kohdan ja 2 momentin perusteella osakkeenomistajien vähemmis-
töllä olisi aina oikeus vaatia hyväksytyn tilintarkastajan asettamista. Säännös kos-
kee sellaisia yhtiöitä, joiden ei ole momentin 1 kohdan, tilintarkastuslain tai muun 
lain taikka yhtiöjärjestyksen nojalla valittava hyväksyttyä tilintarkastajaa. 

Säännös on vähemmistönsuojasäännöksenä pakottava. Yhtiöjärjestyksessä voi-
daan kuitenkin määrätä vähemmistöosakkeenomistajan kannalta edullisemmasta 
menettelystä. 

Tämän kohdan mukaan yhtiössä on aina valittava hyväksytty tilintarkastaja, jos 
osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai 
yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista sitä vaativat joko varsinaises-
sa yhtiökokouksessa tai muussa yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mu-
kaisesti on käsiteltävä. Vähemmistöä koskeva vaatimus ehdotetaan asetettavaksi 
voimassa olevan lain 65 §:n 2 kohdan mukaan..  

Jos yhtiökokous ei vähemmistön vaatimuksesta huolimatta valitse hyväksyttyä 
tilintarkastajaa, pykälän 3 momentin mukaan lääninhallitus määrää yhtiölle sellai-
sen tilintarkastuslain 27 §:ssä tarkoitetussa järjestyksessä. Edellytyksenä on, että 
osakkeenomistaja hakee määräystä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. 

Vähemmistöosakkeenomistajien oikeutta koskevat säännökset vastaavat uuden 
osakeyhtiölain 7 luvun 5 §:ää.  

 
Erityinen tarkastus 

6 §. Erityisen tarkastuksen määrääminen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
erityisestä tarkastuksesta voimassa olevan lain 68 §:ää vastaavalla tavalla. Sään-
nöksen sanamuotoa on kuitenkin jossakin määrin muutettu sen asian osoittami-
seksi, että erityinen tarkastus voidaan määrätä vain viranomaisen toimesta ja että 
yhtiökokouskäsittelyllä ei sinänsä ole hakemuksen kannalta muuta merkitystä 
kuin osoittaa riittävää kannatusta hankkeelle. Yhtiökokouksen enemmistö ei voi 
pätevästi päättää toimittaa erityistä tarkastusta. Jos tällainen päätös tehdään, on 
kysymys jostakin muusta asiasta, esimerkiksi yhtiön tilintarkastajalle annetusta 
erityistä ohjeesta. Enemmistön päätöksellä ei myöskään ole vaikutusta viranomai-
sen erityisen tarkastuksen toimittamista kohdistuvaan harkintaan.  

Pykälän 1 momentin mukaan osakkeenomistajalla on oikeus vaatia lääninhalli-
tukselta erityisen tarkastuksen toimittamista, jos ehdotusta on käsitelty ja kanna-
tettu yhtiökokouksessa 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Momentissa säädetään 
myös voimassa olevaa lakia vastaavasta kuukauden määräajasta, jossa hakemus 
on tehtävä. 
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Pykälän 2 momentissa säädetään voimassa olevan 68 §:n 1 momentin mukaisista 
määrävähemmistöistä. Olennaista hakemuksen tekemisen kannalta on, että sään-
nöksessä tarkoitettu määrä osakkeenomistajia on kannattanut ehdotusta erityisen 
tarkastuksen toimittamisesta. Kysymystä erityisestä tarkastuksesta voidaan aina 
käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja sen lisäksi muussa yhtiökokouksessa, 
jonka esityslistalla asia on ollut. Ehdotetussa 6 luvussa säädetään osakkeenomista-
jan oikeudesta saada asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sekä osakkeenomistaji-
en vähemmistön oikeudesta saada ylimääräinen yhtiökokous koolle. 

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa olevan lain 68 §:n 2 momenttia. Erona 
voimassa olevaan lakiin on kuitenkin se, että lääninhallituksen päätös voidaan 
panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Hallintolainkäyttölain 32 §:n mukaan 
muutoksenhakutuomioistuin voi keskeyttää täytäntöönpanon. 

Lääninhallituksen on hyväksyttävä hakemus, jos tarkastuksen toimittamiseen 
katsotaan olevan painavia syitä. Yleensä tarkastuksen syynä ovat epäilyt yhtiön 
varojen väärinkäytöstä taikka yhtiön johdon tai joidenkin osakkeenomistajien 
saamasta rahassa arvioitavissa olevasta hyödystä toisten osakkeenomistajien kus-
tannuksella. Tarkastuksen täytyy liittyä asunto-osakeyhtiölain oikeussuojajärjes-
telmään siten, että tarkastuksella voidaan saada sellaisia tietoja, joita tarvitaan 
esimerkiksi vahingonkorvauskanteen nostamiseksi. Hakijan on myös voitava saat-
taa todennäköiseksi, että esimerkiksi kanteen nostamiseksi tarvittavien tietojen 
saaminen voi olla mahdollista tarkastuksen avulla (af Schultén, Osakeyhtiölain 
kommentaari I, 2003, s. 243 ja 244). Toisaalta lääninhallitus ei saa ”vaatia seikka-
peräistä näyttöä, sillä vastat tarkastuksen tapahduttua voidaan tietää, ovatko esite-
tyt väitteet paikkaansa pitäviä vai eivät” (HE 27/1977, s. 79).  

Erityisen tarkastuksen käynnistäminen ei katkaise vahingonkorvausta koskevan 
kanteen vanhentumista, mikä ilmenee 13 luvun 8 §:stä. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:ää. 
7 §. Erityinen tarkastaja. Pykälään ehdotetaan voimassa olevan lain 68 §:n 

3 momenttia vastaavia säännöksiä erityisestä tarkastajasta. Erityiseen tarkastajaan 
sovellettaisiin edelleen tilintarkastuslain 15, 21—25 ja 44 §:n säännöksiä ja vii-
meksi mainittua pykälää täydentäviä tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta 
koskevia samoin kuin yhtiöjärjestykseen perustuvaa välimiesmenettelyä koskevia 
osakeyhtiölain säännöksiä.  

Tilintarkastuslain 10 §:ää koskeva viittaus on ehdotuksessa kirjoitettu auki lain 
soveltamisen ja eräiden tulkintaongelmien helpottamiseksi. Erityinen tarkastaja 
olisi luonnollinen henkilö, jollei erityiseksi tarkastajaksi valittaisi tilintarkastus-
laissa tarkoitettua hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä. Erityisellä tarkastajalla olisi 
oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus 
kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitami-
seksi. Muukin vaatimukset täyttävä henkilö kuin tilintarkastaja voitaisiin edelleen 
määrätä erityiseksi tarkastajaksi. 

Yhtiökokous ei voi erottaa erityistä tarkastajaa, koska lääninhallitus määrää eri-
tyisen tarkastuksen suorittamisesta. 

Vaikka asiasta ei olekaan erityistä mainintaa laissa, on selvää, ettei konkurssissa 
tai liiketoimintakiellossa olevaa taikka vajaavaltaista tai henkilöä, jonka toiminta-
kelpoisuutta on rajoitettu, tule valita erityiseksi tarkastajaksi.  

8 §. Tarkastuslausunto. Pykälään ehdotetaan otettavaksi voimassa olevan lain 
68 luvun 14 §:n 4 momenttia vastaava säännös erityisen tarkastajan antamasta 
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lausunnosta. Säännöstä on muutettu vastaamaan ehdotettua 6 luvun 22 §:n 1 mo-
menttia siltä osin, että lausunto voidaan pitää osakkeenomistajien saatavana myös 
yhtiön internet-sivuilla.  

Pykälä poikkeaa uuden osakeyhtiölain 7 luvun 9 §:stä vain sen suhteen, että eh-
dotuksessa otetaan voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla huomioon se, että 
asunto-osakeyhtiöllä ei yleensä ole omaa konttorihuoneistoa.  

9 §. Palkkio ja muut kustannukset. Pykälään ehdotetaan voimassa olevan lain 
68 §:n 2 momenttia vastaavaa säännöstä, jonka mukaan erityisellä tarkastajalla on 
oikeus saada yhtiöltä palkkio. Oikeustilan selkeyttämiseksi säädetään lisäksi, että 
yhtiö vastaa muistakin tarkastuksesta aiheutuvista kuluista. 

Pykälään ehdotetaan myös säännöstä, jonka mukaan tuomioistuin voisi erityises-
tä syystä velvoittaa tarkastusta hakeneen osakkeenomistajan osittain tai kokonaan 
korvaamaan tarkastuksen kustannukset. Säännöstä on tulkittava suppeasti. Sen on 
tarkoitus tulla sovellettavaksi vain poikkeuksellisessa tapauksessa, lähinnä silloin, 
kun osakkeenomistaja selvästi käyttää väärin oikeuttaan. Kysymyksessä olisi ta-
vallinen riita-asia. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 7 luvun 10 §:ää. 
 

10 luku. Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni 

Luku koskee yhtäältä yhtiön oman pääoman jakautumista sidottuun ja vapaaseen 
omaan pääomaan ja toisaalta sellaisia tilinpäätöksen laadintaa ja rekisteröintiä 
koskevia velvoitteita, joista ei ole tarkoituksenmukaista säätää kaikkia kirjanpito-
velvollisia koskevassa kirjanpitolainsäädännössä.  

Ehdotettu omaa pääomaa koskeva sääntely poikkeaa voimassa tilinpäätöstä kos-
kevista voimassa olevan lain 6 luvun säännöksistä. Olennaiset muutokset johtuvat 
aitoon nimellisarvottomuuteen perustuvasta pääomajärjestelmästä ja tähän liitty-
västä pääomasijoituksia koskevien säännösten muuttumisesta. Ehdotuksen mu-
kaan sijoitettu pääoma voidaan, sen sijaan että se kirjattaisiin kokonaan sidottuun 
omaan pääomaan, kirjata joko osakepääomaan tai vapaaseen omaan pääomaan 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Toisaalta ehdotus ei sisällä rakennus-
rahastoa  koskevia säännöksiä, koska osakkeiden nimellisarvottomuuteen perustu-
vassa järjestelmässä ei synny ylikurssia. Rakennusrahastoa ei tarvita senkään 
vuoksi, että kaikki sidotun oman pääoman sijoitukset voidaan tehdä osakepää-
omaan, myös nimellisarvoja käyttävässä yhtiössä. 

Luvussa säädetään pääasiassa voimassa olevan lain 6 luvun mukaisesti asunto-
osakeyhtiön tilinpäätöksestä. Tiedonantosäännöksiä pyritään yksinkertaistamaan. 

Lukuun ehdotetaan otettavaksi myös konsernin määritelmä. Määritelmässä viita-
taan kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä olevaan määräysvallan käsitteeseen. Tarkoitus 
on, että voimassa olevasta laista poiketen myös asunto-osakeyhtiömuotoisen 
emoyhtiön pitäisi laatia konsernitilinpäätös, jos konsernitilinpäätöksen laatimista 
koskevat kirjanpitolaissa säädetyt raja-arvot ylittyvät taikka yhtiö jakaa varoja. 
Konsernimääritelmä on saman sisältöinen kuin uudessa osakeyhtiölaissa. 

Luvun säännökset poikkeavat uuden osakeyhtiölain 8 luvusta lähinnä siten, että 
asunto-osakeyhtiölaissa ei edelleenkään säädettäisi lähipiirilainoja koskevien tie-
tojen antamisesta eikä tilinpäätöksen rekisteröimisestä. Ehdotuksen mukaan asun-
to-osakeyhtiö ei saa antaa lainaa lähipiiriin kuuluvalle. Osakeyhtiölakia vastaavan 
tilinpäätöksen rekisteröintivelvoitteen säätämiseen ei ole ilmennyt tarvetta asunto-
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osakeyhtiöiden kohdalla. Asunto-osakeyhtiön velvollisuudesta antaa jäljennös 
tilinpäätösasiakirjoista säädetään kirjanpitolain 3 luvun 11 §:ssä. 

 
Oma pääoma 

1 §. Oman pääoman lajit ja käyttö. Pykälässä määritellään asunto-osakeyhtiön 
oman pääoman lajit. Ehdotus poikkeaa asiallisesti voimassa olevan lain 73 §:stä, 
vaikka sääntelytekniikka on pitkälti sama.  

Pykälän 1 momentissa säädetään, että osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidot-
tuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma 
sekä arvonkorotusrahasto ja muut kirjanpitolain mukaiset realisoitumattomiin 
arvonkorotuksiin perustuvat rahastot. Viimeksi mainittuja ovat kirjanpitolain 
5 luvun 2 a §:ssä tarkoitettu käyvän arvon rahasto samoin kuin kirjanpitolain 
7 a luvun mukaisesti noudettavissa kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa 
(IFRS-standardit) tarkoitetut käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto.  

Lisäksi sidottua omaa pääomaa on ennen tämän laina voimaantuloa muodostu-
nut rakennusrahasto, mikä vastaa voimassa olevaa lakia. Tällaista rakennusrahas-
toa voidaan käyttää rahastokorotukseen. Koska ehdotuksen lähtökohtana on, ettei 
yhtiön osakkeilla ole nimellisarvoa, ehdotus ei sisällä säännöksiä rakennusrahas-
tosta. Rakennusrahastoa koskevaa sääntelyä ei tarvita senkään vuoksi, että yhtiö 
voi halutessaan korottaa osakepääomaa lisäämättä osakkeiden lukumäärää sekä 
aitoon nimellisarvottomuuteen siirtyneessä yhtiössä että nimellisarvon säilyttäväs-
sä yhtiöissä. 

Momentissa arvonkorotusrahasto on säädetty sidotuksi omaksi pääomaksi vas-
taavalla tavalla kuin uudessa osakeyhtiölaissa. Aineelliset säännökset arvonkoro-
tusrahastosta ovat kirjanpitolaissa, jonka 5 luvun 17 §:n mukaan pysyviin vastaa-
viin kuuluvasta maa- tai vesialueesta ja tietyistä arvopaperista saadaan tehdä ar-
vonkorotuksia.  

Voimassa olevasta laista poiketen arvonkorotusrahastoa ei saisi käyttää osake-
pääoman korottamiseen. Ehdotetun 14 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan rahastokoro-
tukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa, mistä poiketaan voimaan-
panolaissa rakennusrahaston osalta. Arvonkorotusrahaston siirtäminen osakepää-
omaan ei vastaa kirjanpitolain 5 luvun 17 §:n säännöksiä rahaston käyttämisestä. 
On myös epäjohdonmukaista, että arvonkorotusta voidaan käyttää osakepääoman 
korotukseen, jos arvonkorotusta ei siihen liittyvän epävarmuuden vuoksi sallita 
jaettavan osakkeenomistajille. 

Arvonkorotusrahastoa vastaavasti myöskään käyvän arvon rahastoa tai uudel-
leenarvostusrahastoa ei voitaisi käyttää osakepääoman korottamiseen. 

Momenttiin ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaa mainintaa siitä, että tappio vähen-
tää vapaata omaa pääomaa. Asia on selvä ilman erillistä säännöstä. 

Laissa luetellaan siis ainoastaan sidotun oman pääoman erät. Muut oman pää-
oman erät ovat 2 momentin mukaan vapaata omaa pääomaa. Luvun 2 §:ssä tarkoi-
tettu sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on nimensä mukaisesti jakokelpoi-
nen. Myös mahdolliset muut rahastot ovat vapaata omaa pääomaa. 

Pykälän 3 momentissa todetaan lain käyttämisen helpottamiseksi, että ennen 
tammikuun 1 päivää 1992 syntynyt vararahasto on esitettävä asunto-osakeyhtiön 
omassa pääomassa sen ehtoja vastaavalla tavalla. Voimassa olevan lain 96 §:n 
2 momentin mukaan asunto-osakeyhtiön taseessa ennen mainittua päivää ollut 



 153

vararahasto on pitänyt muuttaa rakennusrahastoksi viimeistään toisessa tuon lain 
voimaantulon jälkeen laadittavassa tilinpäätöksessä. Käytännössä osa vararahas-
toista ei ole vastannut ehdoiltaan rakennusrahastoa, minkä vuoksi niitä ei ole muu-
tettu rakennusrahastoiksi. On myös mahdollista, että joissakin yhtiöissä vararahas-
toa ei ole muutettu rakennusrahastoksi, vaikka näin olisi pitänyt menetellä. Näistä 
syistä momentissa säädetään, että ennen voimassa olevaa lakia syntyneet varara-
hastot on merkittävä asunto-osakeyhtiön omaan pääomaan rahaston ehtoja vastaa-
valla tavalla.20 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi selvyyden vuoksi, että oman 
pääoman jakamisesta säädetään tämän luvun lisäksi 16—18 luvuissa. Oman pää-
oman käyttämistä koskevat kysymykset ovat niin keskeinen osa yhtiöoikeutta, että 
viittaus on katsottu tarpeelliseksi. 

Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat uuden osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n 1 mo-
menttia ja sen voimaanpanolain 13 §:n 1 momenttia ja pykälän 4 momenttia vas-
taa uuden osakeyhtiölain pykälän 2 momenttia. Pykälän 3 momentti on tarpeen 
voimassa olevan lain 96 §:n 2 momentin siirtymäsäännöksessä tarkoitettujen tilan-
teiden huomioon ottamiseksi.  

2 §. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Koska ehdotuksessa on luovuttu 
osakkeen nimellisarvosta ja nykymuotoisesta kirjanpidollisesta vasta-arvosta, eh-
dotukseen ei sisälly voimassa olevan lain säännöksiä ylikurssista ja ylikurssirahas-
tosta. Näitä ei ehdotetun 2 luvun 3 §:n mukaan tarvita myöskään yhtiössä, joka 
haluaa säilyttää nimellisarvon. 

Ehdotuksen mukaan se osa merkityistä osakkeista maksettavasta määrästä, jota 
ei kirjata osakepääomaan, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Sääntö koskee sekä perustamista että osakeantia. Käytännössä vapaan oman pää-
oman sijoituksiin voi olla tarvetta esimerkiksi yhtiössä, jonka hallinnassa oleva 
kiinteistö rakennetaan perustamisvaiheessa vain osittain siinä tarkoituksessa, että 
kiinteistölle rakennetaan myöhemmin uusia osakkeenomistajien hallintaan tulevia 
huoneistoja, joihin oikeuttavia osakkeita tarjotaan merkittäväksi myöhemmin.  

 Optio-oikeuden mahdollinen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon, jollei muuta päätetä.  

Rahastoon merkittäisiin myös sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei 
merkitä muuhun rahastoon. Tämä voi olla esimerkiksi osakkeenomistajan vastik-
keeton sijoitus yhtiöön. 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään myös sellainen osakepää-
oman alentamismäärä, jota ei jaeta osakkeenomistajille eikä käytetä tappion kat-
tamiseen. Kirjanpitosäännökset ratkaisevat, merkitäänkö rahastoon myös esimer-
kiksi sulautumisen seurauksena yhtiölle tullut pääoman lisäys, jota ei merkitä osa-
kepääomaan ja jota ei voida pitää voittovarojen lisäyksenä. Yhtiöoikeudellisesti 
tälle ei ole estettä. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:ää. 
  

Tilinpäätös ja toimintakertomus 

3 §. Kirjanpitolain soveltaminen. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevan lain 
                                                 
20 Jatkovalmistelussa on selvitettävä KTM:n ja Kirjanpitolautakunnan kanta siihen, saako varara-
hastoksi edelleen nimittää sellaista vanhaa vararahastoa, jota ei tarvitse esittää vanhana rakennus-
rahastona tai merkitä osakepääomaan. 
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69 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä vastaavasti ja lähinnä selvyyden vuoksi, 
että tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain ja tämän lain säännösten mukaisesti. 
Koska kirjanpitolain mukaan toimintakertomus ei enää ole osa tilinpäätöstä, on 
säännöksessä erikseen mainittava myös toimintakertomuksen laatimisesta kirjan-
pitolain mukaan. Säännöksen tärkein merkitys liittyy vahingonkorvaussäännök-
siin. Kirjanpitolain ja tilinpäätösstandardien vastaisesti laadittu tilinpäätös on 
säännöksen perusteella myös asunto-osakeyhtiölain vastainen. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 8 luvun 3 §:ää. 
4 §. Tilikausi. Ehdotuksen mukaan tilikaudesta määrätään yhtiötä perustettaessa 

perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Jos tilikaudesta määrätään perus-
tamissopimuksessa, sen muutoksista päättää yhtiökokous enemmistöpäätöksenä, 
jollei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Tilikaudesta voidaan kuitenkin määrätä 
myös yhtiöjärjestyksessä, jolloin esimerkiksi tilikauden muuttamisen osalta nou-
datetaan yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevia säännöksiä. Säännös poikkeaa 
voimassa olevan lain 8 §:n 13 kohdasta, jonka mukaan tilikausi on aina määrättä-
vä yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden muuttamista pidetään kuitenkin tarpeettoman 
hankalana. Lisäksi yhtiöjärjestykseen on usein otettava sellaisia erityisiä säännök-
siä ensimmäisen tilikauden pituudesta, joilla ei ole merkitystä yhtiön myöhemmän 
toiminnan kannalta. Ehdotuksella ei ole tarkoitus sulkea pois sellaista vaihtoehtoa, 
että vain ensimmäisestä poikkeavasta tilikaudesta määrätään perustamissopimuk-
sessa ja tilikaudesta muuten yhtiöjärjestyksessä. 

Jos yhtiöjärjestystä myöhemmin muutetaan poistamalla siitä tilikautta koskeva 
määräys, tilanne muuttuu tilikauden muuttamisen suhteen vastaavaksi kuin silloin, 
kun tilikaudesta on määrätty perustamissopimuksessa. Tällä tavoin voi menetellä 
myös yhtiö, joka on perustettu ennen uuden lain voimaan tuloa. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 8 luvun 4 §:ää. 
5 §. Toimintakertomus. Aikaisemmin tilinpäätöksen liitetietoina ilmoitetut seikat 

ehdotetaan ilmoitettaviksi toimintakertomuksessa. Ilmoitettavien tietojen keskit-
täminen yhteen paikkaan yhtäältä selkeyttää tilinpäätösinformaatiota.  

Ehdotetut tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset poikkeavat jonkin ver-
ran voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain 71 §:n liitetietoja koskevista ja 72 §:n 
toimintakertomusta koskevista säännöksistä. 

Pykälän 1 momentissa säädetään velvollisuudesta aina ilmoittaa tämän lain edel-
lyttämät tiedot toimintakertomuksessa. Asunto-osakeyhtiön on siten laadittava 
toimintakertomus silloinkin kun yhtiön ei tarvitsisi sellaista laatia kirjapitolain 
nojalla. Toimintakertomukseen on kuitenkin tällöin otettava vain osakeyhtiölaissa 
tarkoitetut tiedot. 

Toimintakertomuksessa on 2 momentin mukaan oltava tiedot 
- yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastiketta voidaan periä eri tarkoituksiin eri pe-

rustein (1 kohta), 
- pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja kuluksi kirjaamaton korko (2 koh-

ta),  
- tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä 

(3 kohta), 
- tiedot talousarvion toteutumisesta (4 kohta), sekä 
- hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi ja  mahdollisesta muun va-

paan oman pääoman jakamisesta (5 kohta). Muuta vapaata omaa pääomaa voivat 
olla esimerkiksi osakeannin yhteydessä sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
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toon kirjatut varat. Jos muuta vapaata omaa pääomaa ei ehdoteta jaettavaksi, ei 
mainintaa tarvita. 

Momentti vastaa voimassa olevan lain 71 §:n 2 kohtaa ja 72 §:ää. 
Pykälä eroaa uudesta osakeyhtiölain 8 luvun 5 §:stä vain asunto-osakeyhtiön 

tarkoitukseen ja toimintaan liittyvien yhtiövastikkeen käyttöä, rasitteita ja kiinni-
tyksiä ja talousarvion toteutumista koskevien lisävaatimusten osalta.  

6 §. Toimintakertomuksen tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä. Pykälän 
1 kohdassa säädettäisiin voimassa olevan 72 §:n viittaussäännöstä (viittaus van-
han osakeyhtiölain 1 luvun 9 §:n 2 momentin 1 virke) vastaavasti emoyhtiöksi 
tulemista, sulautumista ja jakautumista koskevista tiedoista. Pykälän 2 kohdan 
mukaan tulisi antaa  pääasialliset tiedot tilikauden aikana tehdyistä osakeantipää-
töksistä ja 3 kohdan mukaan optio-oikeuksia [ja muita osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia koskevista] päätöksistä. Säännökset vastaavat käytännössä 
voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osake-
yhtiölain 17 luvun 9 §:n 4 momenttia. Ne koskevat kuitenkin kaikkia osakeanteja 
ja optio-oikeuksien antamista koskevia päätöksiä. Päätösten pääasiallisena sisältö-
nä voidaan osakeannissa pitää ainakin merkintähintaa, merkintähinnan määrittely-
perusteita, mahdollisen merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syytä sekä sitä, ke-
nellä on merkintäoikeus. Tärkeä tieto on luonnollisesti se, ovatko lähipiiriin kuu-
luvat voineet osallistua antiin. Tällainen tieto on kuitenkin annettava vain, jos se 
on vaikeuksitta selvitettävissä ja olennainen. Esimerkiksi merkintäetuoikeusannis-
sa lähipiiriläisten osallistuminen merkintään ei välttämättä ole olennainen tieto. 

Optio-oikeuksien osalta olennaisia tietoja ovat merkintään oikeutetut, osakkeen 
merkintähinta, merkintäaika ja kuinka monta osaketta voi tulla merkittäväksi. Pää-
tösten täydellistä toistamista ei kuitenkaan vaadita.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 8 luvun 7 §:ää. 
7 §. Toimintakertomuksen tiedot omista osakkeista. Pykälässä ehdotetaan annet-

tavaksi tiedot yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevista omista osakkeista. 
Säännökset vastaavat osakkeiden nimellisarvottomuudesta johtuvin muutoksin 
pääosin voimassa olevan lain 71 §:ssä säädettyä tietojen antamisvelvollisuutta. 
Koska omien osakkeiden pantiksi ottaminen ehdotetaan 18 luvussa tehtäväksi 
mahdolliseksi, on panttina olevia osakkeita koskevat tiedot lisätty lakiin. Yhtiölle 
voi tulla omia osakkeita monilla eri tavoilla, kuten erilaisissa lunastustilanteissa, 
sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä sekä vastikkeetta. Säännökset koskevat 
myös niitä osakkeita, jotka ovat tulleet yhtiölle 12 luvun 19 §:ssä tarkoitetussa 
maksuttomassa osakeannissa.  

Pykälän 1 momentti vastaa pääosin voimassa olevan lain 71 §:n viittaussäännök-
sen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 17 luvun 9 a §:n 1 momenttia 
ja 2 momentin ensimmäistä virkettä. Yhtiölle muuten tulleet ja yhtiöllä panttina 
olevat osakkeet on 3 momentin nojalla eriteltävä toisistaan. Sama koskee yhtiöllä 
ja sen tytäryhteisöillä olevia osakkeita. Momentissa edellytetään luovuttamisen 
lisäksi mitätöinnin ilmoittamista, jotta toimintakertomuksesta saisi kokonaiskuvan 
siitä, mitä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille on tapahtunut. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi niistä tarkemmista tiedoista, 
jotka omista osakkeista on annettava. Säännös koskee tilikauden aikana  yhtiölle 
tulleita ja pantiksi otettuja omia ja emoyhtiön osakkeita sekä näiden luovuttamista 
ja mitätöimistä. Ehdotus vastaa voimassa olevan lain 71 §:n säännöksiä, joskin 
annettujen tietojen määrää on katsottu voitavan hieman rajoittaa. Esimerkiksi sen 
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päivän ilmoittaminen, jona osakkeet ovat tulleet yhtiölle, ei ilmeisesti ole osak-
keenomistajien tai velkojien kannalta välttämätöntä. Momentin 1 kohdassa edelly-
tetään sen ilmoittamista, miten osakkeet ovat tulleet yhtiölle: onko kyse hankin-
nasta, lunastamisesta vai mahdollisesti jostakin muusta yhtiölle tulemisen tavasta. 
Momentin 2 kohdan mukaan on ilmoitettava osakkeiden lukumäärät ja osuus kai-
kista osakkeista. Momentin 3 kohdan mukaan ilmoitetaan osakkeista sekä yhtiölle 
tullessa että luovutettaessa maksettu vastike. 

Pykälän 3 momentissa on voimassa olevan lain 71 §:n viittaussäännöksen perus-
teella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 17 luvun 9 a §:n 3 momenttia vastaava 
säännös siitä, että mikäli osakkeita on tullut yhtiön lähipiiriin kuuluvalta tai niitä 
on luovutettu lähipiiriin kuuluvalle, tämä on mainittava nimeltä. Edellytyksenä 
ilmoitukselle on luonnollisesti se, että osakkeiden luovuttajan tai saajan kuulumi-
nen lähipiiriin on kohtuullisella työllä selvitettävissä.  

Momentissa säädetään myös, että hallussa ja panttina olevat osakkeet on ilmoi-
tettava erikseen. 

Pykälä eroaa uuden osakeyhtiölain 8 luvun 8 §:stä vain asunto-osakeyhtiön tar-
koitukseen ja toimintaan liittyvien, omista osakkeista annettavien huoneistotieto-
jen osalta.  

8 §. Konsernitilinpäätös. Voimassa olevasta laista poiketen konsernitilinpäätök-
sen laatimisvelvollisuutta ehdotetaan laajennettavaksi siten, että myös asunto-
osakeyhtiömuotoisen emoyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös, jos konserniti-
linpäätöksen laatimista koskevat kirjanpitolaissa säädetyt raja-arvot ylittyvät tai 
yhtiö jakaa varoja osakkeenomistajille. Tavallisia osakeyhtiöitä koskevan konser-
nitilinpäätösvelvollisuuden soveltaminen myös asunto-osakeyhtiöön on tarpeen, 
koska konsernissa on kysymys taloudellisesta kokonaisuudesta. 

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus määräytyy kirjanpitovelvollisten 
osalta kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n säännösten perusteella. Säännöksessä määritel-
lään konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus myös niiden yritysten osalta, jot-
ka laativat konsernitilinpäätöksen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudatta-
en. Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 3 momentilla pienten konsernien emoyhtiöt on 
vapautettu konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta.  

Pykälän 1 momentin mukaan konsernitilinpäätöksen laatimisessa on, sen lisäksi, 
mitä muualla säädetään, noudatettava tämän luvun säännöksiä.  

Ehdotuksen 2 momentin mukaan emoyhtiön on aina laadittava konsernitilinpää-
tös, jos se jakaa varoja osakkeenomistajille. Käytännössä varojen jakamiseen pe-
rustuva velvollisuus konsernitilinpäätöksen laatimiseen ei tule koskaan sovelletta-
vaksi tavallisessa asunto-osakeyhtiössä. Toisaalta joillakin asunto-osakeyhtiöillä 
on niin merkittävästi muita kuin vastiketuloja, että esimerkiksi voitonjako voi olla 
mahdollista. Vaatimuksen asettamista puoltaa myös se, että uuden lain mukaan 
osakkeiden merkinnästä yhtiölle tuleva määrä voidaan merkitä kokonaankin va-
paaseen omaan pääomaan, mikä lisää mahdollisuuksia varojen jakoon. 

Vaikka konsernin taloudellinen asema ei muodollisesti olekaan varojen jakami-
sen kriteeri, saattaa konsernin taloudellisella asemalla olla merkitystä sekä jako-
päätöstä tehtäessä että arvioitaessa päätöksen asianmukaisuutta myöhemmin.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 8 luvun 9 §:ää. 
9 §. Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot. Voimassa olevan lain 69 §:n 

1 momentin mukaan kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla 
antaa ohjeita ja lausuntoja asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen laatimisesta. Vaikka 
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tilinpäätöksen laadintaa säännellään nykyään kirjanpitolainsäädännössä laajem-
min kuin nykyisen asunto-osakeyhtiölain tullessa voimaan, joitakin erityissään-
nöksiä on jätetty asunto-osakeyhtiölakiin. Näiden säännösten tulkinnan yhtenäi-
syyden varmistamiseksi on perusteltua, että kirjanpitolautakunnalla on edelleen 
oikeus antaa ohjeita ja lausuntoja myös asunto-osakeyhtiölain tilinpäätössäännök-
sistä. Säännöksen sanamuotoa on tarkennettu siten, että siinä viitataan nimen-
omaisesti kirjanpitolautakuntaa koskevaan kirjanpitolain 8 luvun 2 §:ään. Sään-
nöksen sanamuotoa on tarkennettu myös siten, että kirjanpitolautakunnan oikeus 
antaa ohjeita ja lausuntoja koskee ainoastaan asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten soveltamista. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 8 luvun 11 §:ää. 
 

Konserni 

10 §. Konserni. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi konsernin määritelmästä. 
Pykälän 1 momentissa oleva konsernin määritelmä perustuu kirjanpitolain 1 luvun 
5 §:n määräysvallan käsitteeseen. Pykälän 2 momentissa säädetään uuden osake-
yhtiölain 8 luvun 12 §:n 2 momenttia ja  kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n 2 momenttia 
vastaavalla tavalla jaetusta ja välillisestä määräysvallasta. Pykälän 3 momentissa 
pyritään helpottamaan 1 momentissa olevan viittauksen tulkintaa. Momentin mu-
kaan kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla kirjanpitovelvollisella tarkoitetaan 
tässä yhteydessä osakeyhtiötä, siis emoyhtiötä. Kirjanpitolain mainitussa pykäläs-
sä tarkoitetulla kohdeyrityksellä puolestaan tarkoitetaan toista kotimaista tai ul-
komaista yhteisöä tai säätiötä, eli tytäryhteisöä. 

Konsernin määritelmä vastaa kirjanpitolain konsernin määritelmää.  
Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 8 luvun 12 §:ää. 
 

11 luku. Yhtiön varojen jakaminen 

Asunto-osakeyhtiön pääoman pysyvyys on yksi asunto-osakeyhtiöoikeuden pe-
rusperiaatteista, mikä todetaan 1 luvun 7 §:ssä. Tästä syystä suorituksia yhtiöstä 
osakkeenomistajille säännellään kattavasti. Lukuun ehdotetaan otettavaksi yleiset 
kaikkia varojenjakotilanteita koskevat säännökset (1—4 §), osingon jakamista ja 
vapaan oman pääoman rahaston alentamista koskevat säännökset (5 ja 6 §) sekä 
eräitä muita varojen jakamiseen liittyviä säännöksiä (7 ja 8 §). Ne vastaavat pää-
piirteiltään voimassa olevan lain 76 §:n ja 3 §:n 1 momentin 6 kohdan viittaus-
säännöksen perusteella sovellettavia vanhan asunto-osakeyhtiölain 12 luvun sään-
nöksiä. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin myös merkittäviä uudistuksia. 

Varojen jakamista koskevia peruskäsitteitä on täsmennetty. Ehdotuksessa luetel-
laan lailliset tavat jakaa varoja osakkeenomistajille (1 §:n 1 momentti), lailliset 
tavat jakaa varoja myös muille (1 §:n 2 momentti) sekä todetaan, että muulla ta-
valla tapahtuva varojen jakaminen, eli ilman yhtiön tarkoitukseen ja toimintaan 
liittyvää taloudellista perustetta tapahtuva varojen vähentäminen tai velkojen li-
sääminen, on laitonta varojenjakoa (1 §:n 3 momentti). 

Merkittävä uutuus on 2 §:n säännös maksukyvyn säilyttämisestä kaikissa varo-
jenjakotilanteissa. Säännös on lisäedellytys varojen jakamiselle, joten esimerkiksi 
osingonjaon edellytyksenä on edelleen myös se, että yhtiön taseessa on vapaata 
omaa pääomaa. Vastaavasti osakepääoman alentamisen edellytyksenä on myös 
velkojiensuojamenettelyn noudattaminen. Tähän liittyviä kysymyksiä selostetaan 
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yleisperusteluissa. Toisaalta laitonta varojen jakamista koskeva 4 §:n säännös 
koskee myös muille kuin osakkeenomistajille tehtyä jakoa. Yhtiökokous voi ehdo-
tuksen mukaan valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta. 

Omien osakkeiden hankinnan rahoituksen sääntely on pyritty kirjoittamaan ny-
kyistä täsmällisemmin eikä sen rikkomista enää rinnasteta laittomaan varojenja-
koon. 

Lukuun ei sisälly emoyhtiötä koskevaa konsernitaseeseen perustuvaa jakorajoi-
tusta eikä muutakaan konsernisuhteisiin liittyvää jakorajoitusta. Erityissäännöstä 
osinkosaatavan vanhentumisesta ei ole otettu lakiin, joten osinkosaatava vanhenee 
tavallisesti velan vanhentumisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaisesti, joll-
ei velkakirjalain 25 §:stä johdu muuta.  

Ehdotettu sääntely poikkeaa uudesta osakeyhtiölaista siten, että asunto-
osakeyhtiölaissa ei edelleenkään säädetä yhtiön lakisääteisen tarkoituksen tai toi-
minnan muuksi muuttamisesta eikä vähemmistön oikeudesta osinkoon. Asunto-
osakeyhtiössä ei myöskään sallittaisi varsinaisten lahjojen antamista ja lainan ja 
vakuuden antaminen sallittaisiin vain lähipiirin ulkopuoliselle kiinteistön tai ra-
kennuksen huoltoa tai käyttämistä varten. Ensin mainittu poikkeus osakeyhtiölais-
ta vastaa voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia. Asunto-osakeyhtiössä tavan-
omaisesta huoltomiehelle tai hallituksen jäsenille annettavista vähäisistä joulu- tai 
merkkipäivälahjoista varten ei tarvitse säätää nimenomaisesti, koska yhtiöoikeu-
dessa tällaisia toimia ei pidetä lainkaan lahjoina sen vuoksi, että niiden katsotaan 
olevan vastikkeellisia. Muiden eli varsinaisten lahjojen – lahjoitusten – antamista 
asunto-osakeyhtiön toimesta ilman kaikkien osakkaiden suostumusta ei ole tar-
peen sallia, koska lahjat vaikuttavat osakkeenomistajilta perittävän vastikkeen 
määrään. Lainan antamista koskevat säännökset vastaavat pääosin voimassa ole-
van lain 76 §:ää. 

 
Yleiset säännökset 

1 §. Varojenjakotavat. Pykälän 1 momentissa luetellaan lailliset tavat jakaa va-
roja osakkeenomistajille ja 2 momentissa viitataan laillisiin tapoihin jakaa varoja 
yleensä muille kuin osakkeenomistajille. Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, 
minkälaista muuta varojen käyttämistä pidetään laittomana jakona. Laitonta jakoa 
seuraavasta varojen palautusvelvollisuudesta säädetään luvun 4 §:ssä, vahingon-
korvausvastuusta 13 luvussa ja rikosoikeudellisista seuraamuksista 16 luvun 
1 §:ssä. 

Pykälän 1 momentti vastaa pitkälti voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
6 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 
12 luvun 1 §:n 1 momenttia ja siinä lueteltavat lailliset varojenjakotavat koostuvat 
menettelyistä, joissa yhtiöstä poistuu varallisuutta joko täysin vastikkeetta tai si-
ten, että yhtiö saa vastikkeena omia osakkeitaan. Näissä tilanteissa ei ole kysymys 
yhtiön tarkoituksen mukaisesta toiminnasta, vaan ainakin lähtökohtaisesti ilman 
käypää vastiketta tapahtuvista suorituksista. Momentissa tarkoitettu varojen jaka-
minen tapahtuu yhtiön osakkeenomistajille.  

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään myös muista varsinaiseen toimintaan liitty-
mättömistä tilanteista, joissa yhtiöstä siirretään varallisuutta. Yksi esimerkki on 
sulautuminen, jossa annetaan vastikkeeksi muuta varallisuutta kuin osakkeita. 
Tällöin varat kuitenkin annetaan vastaanottavasta yhtiöstä sulautuvan yhtiön 
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osakkeenomistajille vastikkeena vastaanottavan yhtiön kiinteistöstä, rakennukses-
ta ja muusta toiminnasta, jolloin kysymys on varojen jaon sijasta paremminkin 
kauppaan rinnastuvasta tilanteesta. 

Momentin 1 kohdassa mainitaan voiton jakaminen (osinko), sekä vapaan oman 
pääoman rahaston jakaminen. Nämä varojenjakotilanteet mainitaan samassa koh-
dassa, koska vapaan omaan pääoman rahastojen jakamiseen sovelletaan 5 ja 6 §:n 
mukaan samoja periaatteita kuin osingonjakoon. Momentin 2 kohdassa mainitaan 
osakepääoman alentaminen, jolloin tulee sovellettavaksi 17 luvussa säännelty 
velkojiensuojamenettely. Momentin 3 kohdassa mainitaan omien osakkeiden 
hankkiminen ja lunastaminen, joita koskevia säännöksiä on sekä 2 luvussa että 
18 luvussa. Ehdotetussa 2 luvun 5 §:ssä säädetään yhtiön mahdollisesta lunastus-
oikeudesta osakkeiden vaihtaessa omistajaa. Säännökset muista hankinta- ja lu-
nastustilanteista ovat 18 luvussa. Momentin 4 kohdassa mainitaan varojenjakota-
poina yhtiön purku sekä yhtiön poisto rekisteristä. Näistä tilanteista erityiset sään-
nökset ovat 22 luvussa. 

Asunto-osakeyhtiölakiin ei ehdoteta säännöksiä verotuksessa tunnetusta konser-
niavustuksesta. Yhtiöoikeudellisesti tällaiset avustukset voinevat olla lähinnä 
osinkoa tai mahdollisesti lainaa. Ehdotetun 6 §:n 4 momentin mukaan jakokelpoi-
sia varoja voidaan jakaa muutenkin, jos osakkeenomistajat ovat yksimielisiä. Yh-
tiöoikeudellisesti ei tietenkään ole mahdollista esimerkiksi antaa vastikkeetonta 
konserniavustusta emoyhtiölle ilman, että samalla vastaavalla tavalla hyvitettäisiin 
vähemmistöosakkeenomistajia tai saataisiin näiltä suostumus menettelyyn. 

Pykälän 2 momentin mukaan laitonta varojenjakoa ovat 1 momentissa lueteltu-
jen laillisten varojenjakotapojen ulkopuolella kaikki sellaiset menettelyt, joissa 
yhtiöstä poistuu varoja ilman yhtiön tarkoitukseen ja toimintaan liittyvää taloudel-
lista perustetta. Määritelmän avulla laiton varojenjako voidaan erottaa laillisesta 
toimesta, mutta sillä ei pyritä kattamaan kaikkia laittoman varojenjaon tilanteita. 
Vastaavaa määritelmää ei ole voimassa olevassa laissa, mutta se vastannee voi-
massa olevan oikeuden sisältöä. 

Yhtiön tarkoitukseen ja toimintaan liittyvänä taloudelliseen perusteeseen perus-
tuvaa suoritusta ei pidetä varojen jakamisena arvioitaessa esimerkiksi tämän luvun 
4 §:ssä tarkoitetun varojen palautusvelvollisuuden sisältöä, kun yhtiölle ostetaan 
takaisin sen liikkeeseen laskemia rahoitusvälineitä. Jos tällainen hankinta on ta-
loudellisesti perusteltu ja siten yhtiön toiminnan tarkoituksen mukainen, hankinta 
on lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiölain mukainen. Yhtiö voi siten yleensä ostaa 
esimerkiksi omiin osakkeisiinsa oikeuttavia optio-oikeuksia käypään hintaan, 
vaikka myyjä olisikin osakkeenomistaja. 

Taloudellista perustetta arvioitaessa olennaista ei ole se, osoittautuuko toimi jäl-
kikäteen yhtiölle tappiolliseksi, vaan se, millä perusteella toimenpide on tehty: 
onko tarkoitus ollut yhtiön tarkoituksen ja toiminnan kannalta taloudellinen vai ei. 
Ratkaisevaa on, olisiko päätöksen tekijöiden pitänyt tietää, ettei päätös ole yhtiön 
tarkoituksen ja toiminnan kannalta taloudellisesti perusteltu. 

(Liike)tapahtuman käsite on määritelty kirjanpitolaissa. Kirjanpitolain 2 luvun 
1 §:n nojalla kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjanpitoonsa liiketapahtumina 
menot, tulot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Kirjanpitolain 
perustelujen mukaan meno on tuotannontekijän ja tulo suoritteen rahana ilmaistu 
vastike. Rahoitustapahtumia ovat pääoman sijoitukset ja niiden palautukset sekä 
voitonjako samoin kuin niistä sekä tuloista ja menoista johtuneet kassaan- ja kas-
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sastamaksut. Käsite on siten hyvin laaja. Esimerkkejä tässä tarkoitetusta laitto-
masta jaosta ovat omaisuuden tai palvelun myynti alihintaan tai ostaminen ylihin-
taan taikka velan antaminen markkinoihin ja olosuhteisiin nähden liian alhaisella 
korolla tai vastaavasti ottaminen liian korkealla korolla. 

Momentissa ei pyritä tyhjentävästi käsittelemään kaikkia laittoman varojenjaon 
tilanteita. Edellä 1 momentissa luetellaan sallitut varojenjakotavat, mutta ei sääde-
tä, että jako näillä tavoilla olisi aina laillista. Muuten 1 momentin mukainen, mut-
ta esimerkiksi 2 §:n maksukykyisyyssäännöksen vastainen jako on laiton. Sama 
koskee omien osakkeiden hankintaa suunnatusti ja ylihintaan, eli yhdenvertai-
suusperiaatteen vastaisesti. 

Keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä koskevassa oikeuskäytännössä varojenjakoa 
koskevien rajoitusten alaiseksi on katsottu myös esimerkiksi yhtiön tilojen käyttö-
oikeuden vastikkeeton luovutus, jolla siirrettiin varallisuusarvoja yhtiöstä osak-
keenomistajien hyväksi niin, että se epäsuorasti merkitsi yhtiön varallisuusaseman 
heikkenemistä sidotun pääoman suojaa loukkaavalla tavalla. Koska tällainen kes-
kinäinen yhtiö joutui ainakin pääosin kattamaan kustannuksensa osakkeenomista-
jilta perittävillä suorituksilla, vuokramarkkinoilla kulloinkin vallitseva vuokrataso 
ei voinut olla määräävä vastikkeiden ja muiden yhtiössä perittävien maksujen suu-
ruuden kannalta. Sillä, että osakkeenomistajien maksamat vastikkeet ja käyttö-
maksut olivat olleet paikallisen vuokratason mukaisia, ei siten ollut merkitystä 
arvioitaessa yhtiön menettelyä laitonta varojenjakoa koskevien säännösten mu-
kaan (KKO 2003:33).  

Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluista ilmenevästä oikeusohjeesta poi-
keten ehdotuksen 1 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan osakkeenomistaja ei vastaa 
yhtiön velvoitteista, jollei toisin säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä taikka 
toisin sovita. Ehdotetun 3 luvun 1 §:ssä säädetään siitä, miten yhtiövastikkeena 
perittävän määrän maksuvelvollisuus jakautuu osakkeenomistajien kesken. Saman 
luvun 2 §:ssä säädetään siitä, minkälaisia yhtiön menoja vastikkeella voidaan kat-
taa. Mainittujen 3 luvun säännösten tarkoitus on rajoittaa yhtiökokouksen enem-
mistön päätösvaltaa yksittäisen osakkeenomistajan suojaamiseksi yhdenvertai-
suusperiaatteen mukaisella tavalla. Mainitut 3 luvun säännökset eivät tarkoita sitä, 
että yhtiövastikkeena perittävän määrän on aina katettava kaikki yhtiön menot. 
Näistä syistä osakkeenomistajien maksaman yhtiövastikkeen ja vastaavien tilojen 
käyvän vuokratason välisellä suhteella on merkitystä arvioitaessa sitä, onko osak-
keenomistukseen perustuvaa huoneiston hallintaoikeutta pidettävä tässä momen-
tissa tarkoitettuna laittomana varojenjakona. Edellä sanotun estämättä osakkeen-
omistajalla tai yhtiön osakkeiden panttioikeuden saajalla voi olla oikeus vaatia 
vahingonkorvausta osakkeiden tuottaman huoneiston hallintaoikeuden menettämi-
sestä aiheutuvasta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että yhtiökokouksessa ei päätetä 
riittävän suuresta vastikkeesta tai yhtiön johto laiminlyö vastikkeen perimisen 
sillä seurauksella, että yhtiön kiinteistö myydään sen velkojen maksuksi.     

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 3 momenttia. 
Pykälän 3 momentissa säädetään voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 6 koh-

dan viittaussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 
1 §:n 3 mukaisesti, ettei varoja saa jakaa ennen yhtiön rekisteröimistä. Säännös ei 
estä jakopäätöksen tekemistä ennen rekisteröimistä. 

2 §. Maksukyky. Voimassa olevan oikeuden on katsottu pitävän sisällään sen, et-
tä yhtiön hallitus ei voi esittää jaettavaksi enempää varoja kuin on yhtiön maksu-
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kyvyn kannalta perusteltua. Maksukykyisyyden arvioinnin on katsottu kuuluvan 
hallituksen yleisen huolellisuusvelvollisuuden alaan. Asiasta ei ole ollut erityistä 
säännöstä laissa. Tulkinta perustuu voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viit-
taussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n 
1 momentin esitöihin (HE 27/1977, s. 89-91). Maksukykyisyyden arvioinnin sisäl-
töä ei tiettävästi ole myöskään oikeuskirjallisuudessa tarkemmin käsitelty. Mak-
sukyvyn ylittävä jako ei ilmeisesti ole ollut laitonta varojenjakoa, johon liittyy 
varojen palautusvelvollisuus ja kriminalisointi, vaan seuraamuksena on ollut aino-
astaan mahdollisen vahingon korvaaminen. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi nimenomaisesti, ettei varoja saa jakaa, jos 
varoja jaettaessa tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön. Varoja ei 
myöskään saa jakaa, jos tiedetään tai pitäisi tietää, että jako aiheuttaa maksuky-
vyttömyyden. Säännöksen vastainen varojen jakaminen olisi laitonta varojen ja-
koa ja johtaisi muun muassa 4 §:ssä tarkoitettuun palautusvelvollisuuteen. 

Säännös koskee kaikkia varojenjakotilanteita. Tyypillisesti kysymykseen tullee 
osingonjako, mutta vaatimus maksukyvyn säilyttämisestä koskee myös omien 
osakkeiden hankintaa ja osakepääoman alentamista. Säännös ei kuitenkaan yleen-
sä tule sovellettavaksi yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä, 
koska näissä tilanteissa on kysymys yhtiön toiminnan lopettamisesta. 

Säännöstä on sovellettava muiden varojen jakamista koskevien edellytysten li-
säksi. Osingonjako ja vapaan oman pääoman rahaston alentaminen on siten mah-
dollista vain vapaan oman pääoman puitteissa ja siten, että yhtiö säilyy maksuky-
kyisenä. Osakepääoman alentamisen edellytyksenä puolestaan on velkojien suos-
tumus ja maksukyvyn säilyttäminen. 

Sen arviointi, onko yhtiössä menetelty maksukyvyn säilyttämistä koskevan 
säännöksen mukaisesti, ei poikkea muusta asunto-osakeyhtiölain tulkinnasta. Pel-
kästään se, että yhtiöstä tulee maksukyvytön suhteellisen lyhyen ajan kuluttua 
varojen jakamisesta, ei vielä kerro säännöksen rikkomisesta. Olennaista arvioin-
nissa on se, mitä päätöstä tehtäessä tiedettiin tai olisi pitänyt tietää eikä se, mitä 
tiedetään päätöksenteon jälkeen ilmi tulleen tiedon valossa. 

Maksukykyä koskeva arviointi on tehtävä mahdollisimman lähellä jakopäätöstä. 
Käytännössä maksukykyäkin arvioitaneen usein yhtiön uusimman tilinpäätöksen 
perusteella. Tämä on asianmukaista, jos ajan kuluminen ja tilikauden jälkeiset 
tapahtumat eivät anna aihetta olettaa tilanteen olennaisesti muuttuneen. Maksuky-
kyä arvioitaessa on otettava huomioon myös yhtiön tiedossa olevat tulevaisuuteen 
kohdistuvat seikat, kuten erääntyvät velat ja muut suoritukset ja niiden suhde yh-
tiön rahoitusmahdollisuuksiin. 

Säännöstä arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että tilintarkastusla-
kityöryhmän muutosehdotuksen mukaan tilintarkastajalla ei enää olisi nimen-
omaista velvollisuutta lausua voitonjakoehdotuksesta. Siten tilintarkastaja ei jou-
tuisi ottamaan kantaa jakoehdotukseen muutoin kuin silloin, kun jako ilmeisesti 
on lain vastainen. 

Maksukyvyn asettaminen varojen jakamista rajoittavaksi tekijäksi on perusteltua 
monista syistä. Oman pääoman jakaminen voi ylittää yhtiön maksukyvyn esimer-
kiksi silloin, kun oman pääoman määrä perustuu tulevaisuuden tuotto-odotuksien 
perusteella tehtyihin arvioihin tai kun yhtiön omaisuus on vaikeasti realisoitavaa. 
Velkojien kannalta ei ole hyväksyttävää, jos oman pääoman jakaminen yksin-
omaan taseen perusteella voi johtaa yhtiön välittömään maksukyvyttömyyteen, 
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koska tällöin osakkeenomistajat on asetettu maksunsaantijärjestyksessä velkojien 
edelle. 

Maksukyvyn korostaminen on perusteltua myös yhtiöiden omaisuuserissä ja ta-
searvoissa tapahtuneiden muutosten takia. Kun lisäksi erityisesti osingonjako pe-
rustuu toimintaa jatkavan yhtiön näkökulmasta laadittuun taseeseen, on ongelmal-
lista, jos jako johtaa toiminnan loppumiseen.  

Säännöksellä pyritään ensi sijassa suojaamaan velkojia. Velkojien kannalta on 
tärkeää, että yhtiön toiminta jatkuu. Säännöksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole 
asettaa yhtiön johdolle, osakkeenomistajille tai tilintarkastajille kohtuuttomia vaa-
timuksia maksukyvyn arvioimisessa eikä yhtiöille korostettuja oman pääoman 
määrää tai omavaraisuutta koskevia vaatimuksia. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:ää.  
3 §. Jaon perustuminen tilinpäätökseen. Ehdotuksen mukaan 1 §:n 1 momentis-

sa tarkoitettu varojen jakaminen tapahtuu vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. 
Tällä on merkitystä erityisesti jaettaessa vapaata omaa pääomaa, jonka määrä il-
menee tilinpäätöksestä. Kuitenkin myös osakepääoman jakamisen osalta päätök-
senteko perustuu vahvistettuun tilinpäätökseen. Tällä on merkitystä, koska ehdote-
tun 17 luvun 2 §:n nojalla tappio on katettava ennen kuin osakepääomaa saadaan 
jakaa osakkeenomistajille. 

Edellä 2 §:ssä varojen jakamisen edellytykseksi on asetettu maksukyvyn säilyt-
täminen. Vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu siten niin, että ensin arvioi-
daan tämän pykälän nojalla, onko yhtiössä ylipäätään jakokelpoisia varoja ja sit-
ten 2 §:n nojalla se, voidaanko jako suorittaa. 

Pykälän 1 virkkeen pääsäännön mukaan jakaminen tapahtuu viimeisen vahviste-
tun tilinpäätöksen perusteella. Säännös poikkeaa voimassa olevasta laista siten, 
että taseen sijasta viitataan tilinpäätökseen. Käytännössä keskeinen tekijä on jat-
kossakin voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla taseen osoittama yhtiön oman 
pääoman määrä. Tilinpäätösnormistojen kehittyminen on kuitenkin lisännyt mui-
den tilinpäätöstietojen merkitystä yhtiön taloudellisen tilan arvioinnissa. 

Säännöksessä viitataan yleensä viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen eikä sii-
hen, että tilinpäätöksen tulisi olla viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Säännös tekee 
siten mahdolliseksi sekä voitonjaon meneillään olevalta tilikaudelta että menette-
lyn, jossa jakautumisessa tai kombinaatiosulautumisessa syntynyt yhtiö jakaa en-
simmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiössä olevaa vapaata omaa pää-
omaa, vaikka yhtiö ei ole toiminut yhtään täyttä tilikautta. Tarkoituksena on myös 
vahvistaa, että varojen jakaminen on mahdollista tilikauden päättymisen ja asunto-
osakeyhtiölain mukaan pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen välisenä aikana. 
Sen sijaan ei ole mahdollista olla lainkaan vahvistamatta tilinpäätöstä päättyneeltä 
tilikaudelta ja jakaa varoja edellisen tilinpäätöksen perusteella, koska varsinainen 
yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja 
siinä on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Pykälän 2 virkkeessä säädetään selkeyden vuoksi siitä, ettei jakoa voida tehdä 
kiinnittämättä huomiota tilikauden päättymisen ja jakopäätöksen välisenä aikana 
tapahtuneeseen kehitykseen. Säännöksellä viitataan siihen myös voimassa olevan 
oikeuden mukaiseen kantaan, että tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut va-
paan oman pääoman väheneminen vähentää voitonjakoon käytettävissä olevaa 
määrää. Mahdollista lisääntynyttä vapaata omaa pääomaa ei kuitenkaan voida 
jakaa, ellei sitä ennen vahvisteta 1 momentissa tarkoitettua tilinpäätöstä.  
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Lakiin ei ehdoteta yleistä säännöstä siitä itsestään selvästä seikasta, että jo toteu-
tettu jako vähentää jaettavissa olevaa määrää. Samasta syystä säännöksessä ei 
erikseen todeta myöskään sitä, että pääomalainalle maksettava korko vähentää 
varoja, jotka ovat käytettävissä voitonjakoon. 

Voimassa olevasta laista poiketen voitonjaon edellytysten arvioinnissa asunto-
osakeyhtiömuotoisessa emoyhtiössä on otettava huomioon myös konsernitilinpää-
tös vastaavalla tavalla kuin emoyhtiönä olevassa tavallisessa osakeyhtiössä. Muu-
tostarve on perusteltu edellä 10 luvun 8 §:n kohdalla. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 13 luvun 3 §:ää.  
4 §. Velvollisuus varojen palauttamiseen. Säännös koskee asunto-osakeyhtiölain 

vastaista varojen jakamista osakkeenomistajille tai muille henkilöille. Säännös 
vastaa pääosin voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 6 kohdan viittaussäännök-
sen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:n 1 momenttia. 
Voimassa olevassa laissa laittoman varojenjaon sääntelyä ei tosin ole ulotettu 
muihin kuin osakkeenomistajiin, mutta oikeuskirjallisuudessa on katsottu samojen 
periaatteiden soveltuvan myös tilanteisiin, joissa varoja jaetaan muille kuin osak-
keenomistajille. Ehdotus ei siten merkittävästi poikkea voimassa olevasta oikeu-
desta. 

Laittomana jakona on kirjallisuudessa pidetty sekä velkojiensuojaa loukaten että 
osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukaten tapahtuvaa jakoa. Korkeimman 
oikeuden käytännössä laiton varojenjako on ollut viime vuosinakin esillä myös 
niin sanotusti omakustannusperiaatteella toimivien keskinäisten kiinteistöosake-
yhtiöiden osalta (KKO 2003:33) Säännöksen soveltamisala erityisesti näiden yhti-
öiden osalta jää edelleen oikeuskäytännössä täsmennettäväksi. Ehdotuksen mu-
kaan laitonta jakoa on muun muassa 2 §:n maksukykyisyyden säilyttämistä kos-
kevan säännöksen vastainen jako. Laitonta varojenjakoa koskevaa rangaistussään-
nöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 27 luvun 1 §:ssä. 

Voimassa olevan lain mukaan palautusvelvollisuuden kannalta on ratkaisevaa, 
oliko osakkeenomistajalla perusteltu aihe olettaa jaon olevan lain mukainen. Eh-
dotuksen mukaan ratkaisevaa on, tiesikö tai pitikö osakkeenomistajan tai muun 
tietää jakamisen tapahtuneen asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaises-
ti. Säännöksessä ei kuitenkaan oteta kaavamaisesti kantaa siihen, pitääkö yhtiön 
vai varojen vastaanottajan esittää tarvittava näyttö. Asia ratkeaa yleisten prosessu-
aalisten periaatteiden mukaisesti, jolloin huomiota kiinnitetään muun muassa sii-
hen, minkälaiset mahdollisuudet osapuolilla on esittää näyttöä.  

Muutos voimassa olevaan lakiin on myös se, että yhtiöjärjestyksen määräyksen 
vastainen jako johtaa samoihin seuraamuksiin kuin asunto-osakeyhtiölainkin vas-
tainen jako. Koska yhtiöjärjestyksen mahdolliset jakorajoitukset ovat vapaaehtoi-
sia, ei liene estettä sille, että yhtiöjärjestyksessä määrätään toisin näiden jakorajoi-
tusten vastaisen menettelyn seuraamuksista. 

Säännökseen ei ehdoteta voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella 
sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:n 2 momentin säännöstä johdon 
velvollisuudesta täyttää varoja saaneiden palautusvelvollisuuden jälkeen jäävä 
mahdollinen vaje. Tilanne jätetään 13 luvun vahingonkorvaussäännösten varaan, 
koska voimassa olevan lain säännös tuo vain varsin vähän lisää siihen, mitä asun-
to-osakeyhtiölain yleiset vahingonkorvaussäännökset sisältävät. 

Säännös sisältää edelleen viittauksen koronmaksuvelvollisuuteen. 
Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:ää. 
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Osinko ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta 

5 §. Jaettava määrä. Pykälässä ehdotetaan pitkälti voimassa olevan lain 3 §:n 
1 momentin 6 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osake-
yhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momenttia vastaavalla tavalla säädettäväksi siitä, että 
yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman. Vapaata omaa pääomaa vähentää luonnol-
lisesti edellisellä tilikaudella tai sitä aikaisemmin aiheutunut tappio sekä oman 
pääoman rahastojen mahdollinen negatiivisuus, sikäli kuin tämä on kirjanpitolain-
säädännön mukaan mahdollista. Myös aikaisempi vapaan oman pääoman jakami-
nen vähentää jaettavissa olevaa määrää. 

Jako tapahtuu lähtökohtaisesti vahvistetun tilinpäätöksen perusteella, kuten 
3 §:ssä säädetään. Jaossa on lisäksi otettava huomioon 2 §:ssä tarkoitettu maksu-
kykyisyyden arviointi, johon pykälässä viitataan selkeyden vuoksi. 

Säännös koskee sekä voiton eli osingon että muun vapaan oman pääoman jaka-
mista. Muuta vapaata omaa pääomaa voivat olla esimerkiksi sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahasto ja mahdolliset yhtiöjärjestykseen perustuvat vapaaehtoiset 
rahastot. 

Pykälässä säädetään voimassa olevan lain tapaan, ettei yhtiöjärjestyksen mukaan 
jakamatta jätettäviä varoja saa jakaa, mutta siitä poistetaan tarpeettomana viittaus 
erityiseen rahastoon yhtiöjärjestyksen mukaan siirrettäviin varoihin. Myös yhtiö-
järjestyksen määräyksen vastaista jakoa koskevat 4 §:n säännökset laittomasti 
jaettujen varojen palautusvelvollisuudesta. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 13 luvun 5 §:ää. 
6 §. Päätöksenteko. Pykälän 1 momentin mukaan jakamisesta päättää voimassa 

olevan lain tapaan yhtiökokous. Päätös tehdään 6 luvun 26 §:n mukaisena enem-
mistöpäätöksenä, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty korkeammasta enemmis-
töstä. Momentissa viitataan yhtiökokouskutsun sekä kokousasiakirjojen, niiden 
nähtävänä pitämisen ja lähettämisen osalta 6 luvun 18—22 §:ään. Näistä 6 luvun 
22 §:n 2 momentissa säädetään tilinpäätöstiedon esillä pitämisestä silloin, kun 
yhtiökokouksessa ei samalla päätetä tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Momentissa säädetään voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 6 kohdan viit-
taussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n 
1 momentin mukaisesti, ettei yhtiökokous saa päättää jakaa hallituksen ehdotta-
maa tai hyväksymää määrää enemmän. 

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 1 momenttia. 
Pykälän 2 momentissa on uutuutena mahdollisuus valtuuttaa hallitus päättämään 

vapaan oman pääoman jakamisesta. Valtuutuksessa on määrättävä jaettava enim-
mäismäärä. Valtuutuksessa voidaan lisäksi määrätä esimerkiksi siitä, minkä va-
paan oman pääoman erän jakamista valtuutus koskee. Valtuutus voi olla voimassa 
korkeintaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Valtuutusta voitai-
siin käyttää esimerkiksi silloin, kun yhtiön maksuvalmius ei yhtiökokouksen pito-
hetkellä salli osingonjakoa, mutta on arvioitavissa, että tilanne parantuu myö-
hemmin. Säännöksellä voi olla merkitystä myös jos vapaan oman pääoman sijoi-
tuksen palauttaminen on kytketty tiettyihin ehtoihin. Valtuutusta voidaan käyttää 
myös silloin, kun osakkeenomistajat haluavat useampia kuin yhden osinkosuori-
tuksen vuoden aikana. Valtuutustilanteessa 5 §:n vapaan oman pääoman määrää, 
2 §:n maksukykyä sekä 3 §:n tilinpäätöstä ja sen laatimisen jälkeen tapahtuneita 



 165

muutoksia koskevia vaatimuksia tarkastellaan hallituksen jakopäätöksen tilanteen 
perusteella. Hallitus ei voi valtuutuksen nojalla jakaa valtuutuksen jälkeen synty-
nyttä voittoa, ellei yhtiökokous ole vahvistanut tällaista voittoa osoittavaa tilinpää-
töstä. 

Voimassa olevassa laissa ei ole momenttia vastaavia säännöksiä, joita ehdote-
taan osakeyhtiölainsäädännön yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi. Momentti vas-
taa uuden osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentin mukaan jakopäätöksessä on aina määrättävä jaon määrästä 
ja siitä, onko kysymys voiton eli osingon jakamisesta vai jaetaanko varoja jostakin 
tietystä vapaan oman pääoman rahastosta. Erottelu ei ole täysin yksiselitteinen, 
koska ainakin vapaaehtoisiin rahastoihin on voitu siirtää edellisten tilikausien 
voittoa. Lähtökohtaisesti rahastojen alentaminen on kuitenkin aina muuta kuin 
osingonjakoa. Erottelulla halutaan muun muassa selkeyttää voitonjaon ja pääoman 
palauttamisen välistä eroa. Jos jaetaan voittoa ja alennetaan vapaan oman pää-
oman rahastoa taikka alennetaan useita rahastoja, on päätöksestä käytävä ilmi, 
mistä osakkeenomistajille suoritettavat varat ovat peräisin. Säännös koskee sekä 
yhtiökokouksen että hallituksen tekemää jakopäätöstä. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, jota ehdote-
taan osakeyhtiölainsäädännön yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi. Momentti vas-
taa uuden osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 3 momenttia ehdotetaan  

Pykälän 4 momentin mukaan yksimieliset osakkeenomistajat voivat jakaa yhtiön 
vapaata omaa pääomaa myös 1 §:n 1 momentista poikkeavalla tavalla. Yksimieli-
set osakkeenomistajat voivat siten esimerkiksi lahjoittaa yhtiön varoja myös 
muulla kuin tämän luvun perusteluiden alussa esitetyllä tavalla tai jakaa vapaata 
omaa pääomaa muussa suhteessa kuin osakkeenomistuksen ja yhtiöjärjestyksen 
määräysten nojalla tulisi tehdä. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, joka vastaa 
nykyistä oikeustilaa ja uuden osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 4 momenttia. 
 
Muita säännöksiä 
 

7 §. Lainan ja vakuuden antamista koskevat rajoitukset. Pykälässä säädetään ra-
joituksista, joita sovelletaan yhtiön lainanantoon ja vakuuden antamiseen toisen 
puolesta. Pykälän 1 momentissa säädettävä yhtiön lähipiiriin kuuluville annettavia 
lainoja ja näiden puolesta annettavia vakuuksia koskeva pääsääntö vastaa voimas-
sa olevan lain 76 §:n 1 momenttia.  

Voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla 1 momentin mukaan yhtiö voisi antaa 
lainan tai vakuuden vain, jos se on tarpeen yhtiön rakennuksen tai kiinteistön 
huoltoa tai käyttämistä varten. Lainan tai vakuuden antaminen olisi perusteltua 
lähinnä silloin, kun yhtiö on osakkeenomistajana kiinteistöpalveluyrityksessä, 
joka huolehtii yhtiön kiinteistönhuoltotehtävistä, ja huoltoyhteisön toiminnan tur-
vaaminen edellyttäisi asunto-osakeyhtiöltä tukea. 

Lainan tai vakuuden antamisessa on aina otettava huomioon varojenjakoa kos-
kevat yleiset periaatteet eli lainan tai vakuuden antamisessa on aina otettava huo-
mioon luottoriski. Lainasta tai vakuudesta on siten sovittava asunto-yhtiöiden ta-
vanomaisen luototuskäytännön mukaisesti (esim. riittävät vakuudet myös yhtiön 
käyttämältä kiinteistöpalveluyritykseltä).  

Isännöitsijätodistuksessa olisi aina mainittava siitä, että kiinteistö on ulkopuoli-
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sen lainan vakuutena, jotta yhtiön osakkeiden ostaja saisi varmasti tiedon siitä, 
että kiinteistö on sivullisen lainan vakuutena.  

Momentti poikkeaa uudesta osakeyhtiölaista, jossa ei erikseen säädetä lähipiiri-
lainoista ja –vakuuksista. Rajoituksen säilyttäminen asunto-osakeyhtiölaissa on 
edelleen tarpeen asunto-osakeyhtiön pääasiallisen tarkoituksen ja toiminnan toteu-
tumisen edistämiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiö voi antaa lainan lähipiiriläiselle tai vakuuden 
tämän puolesta vain, jos laina tai vakuus palvelee yhtiön etua ja kaikki osakkeen-
omistajat suostuvat siihen.  

Voimassa olevan lain 76 §:n mukaan lainaa tai vakuuksia voidaan antaa samaan 
konserniin kuuluvalle yhtiölle. Lainan tai vakuuden antamista ehdotetaan rajoitet-
tavaksi sen vuoksi, että tällaiset toimet ovat lähtökohtaisesti ongelmallisia asunto-
osakeyhtiön muiden osakkeenomistajien kannalta. Muiden yhtiöiden rahoittami-
sen ei voida katsoa sisältyvän asunto-osakeyhtiön tarkoitukseen ja toimintaan edes 
siinä laajuudessa kuin se voi olla mahdollista tavallisessa osakeyhtiössä. 

Tarve tässä momentissa tarkoitettuun vakuuden antamiseen voi olla käytännössä 
lähinnä silloin, kun yhtiö on vielä perustajaosakkeenomistajana olevan yrityksen 
hallussa. Asunto-osakeyhtiö on tällöin yleensä perustajayhtiön tytäryhtiö. Emoyh-
tiö voisi säännöksen nojalla käyttää tytäryhtiönsä varallisuutena olevaa kiinteistöä 
omien lainojensa vakuutena. Siinä vaiheessa kun asunto-osakeyhtiön osakkeita 
aletaan myydä eteenpäin, on perustajaosakkeenomistajan kuitenkin huolehdittava 
siitä että yhtiön antamia vakuuksia ei ole yhtiön ja sen osakkeenomistajien kan-
nalta niin sanotun vieraan velan vakuutena. 

[Siirtymäsäännös: Uuden lain voimaan tullessa voimassa olleen lain 76 §:n 
3 momentti mukaisesti annettuun lainaan ei sovelleta uuden lain 16 luvun 7 §:ää, 
jos laina tai vakuus on annettu ennen uuden lain voimaantuloa eikä sen ehtoja 
muuteta uuden lain voimaantulon jälkeen (mallina vanhan osakeyhtiölain muutok-
sen 145/1997 siirtymäsäännös 43).] 

 

IV OSA. Seuraamukset ja oikeussuoja 

12 luku. Päätöksen moite 

Luvun säännökset päätöksen moittimisesta vastaavat paljolti voimassa olevan 
lain 47 ja 48 §:n säännöksiä. Säännökset on kuitenkin pyritty kirjoittamaan selke-
ämpään muotoon. Lisäksi ehdotetaan eräitä materiaalisia muutoksia. 

Mitättömän ja määräajassa moitittavan yhtiökokouksen päätöksen välistä rajan-
vetoa ehdotetaan osittain muutettavaksi. Voimassa olevan lain 48 §:n 1 momentin 
2 kohdan mukaan mitättömiä ovat muun muassa päätökset, jotka on tehty ilman 
lain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämää osakkeenomistajan suostumusta. Tällä on 
tarkoitettu lähinnä voimassa olevan lain 41 §:ssä ja 42 §:n 1 momentissa mainittu-
ja tilanteita, joissa on nimenomaisesti edellytetty osakkeenomistajan suostumusta 
tietyille päätöksille. Muun muassa oikeuskäytännössä on katsottu, että voimassa 
olevan lain 46 §:n yleislausekkeen tai yhdenvertaisuusperiaatteen rikkominen il-
man loukatun osakkeenomistajan suostumusta ei sellaisenaan aiheuta mitättö-
myyttä. Ehdotuksen mukaan yhtiökokouksen päätös olisi mitätön paitsi voimassa 
olevaa lakia vastaavissa mitättömyystilanteissa myös silloin, jos se on selvästi 
1 luvun 10 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, eikä loukatun 
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osakkeenomistajan suostumusta ole saatu.  
Edelleen ehdotuksen mukaan päätös, jonka hallitus tekee yhtiökokoukselle kuu-

luvassa asiassa valtuutuksen nojalla, rinnastettaisiin osakkeenomistajan reagoin-
timahdollisuuksien suhteen nykyisestä poiketen eräissä tapauksissa yhtiökokouk-
sen päätökseen. Voimassa oleva oikeustila muodostaa tässä suhteessa selkeän 
aukon osakkeenomistajan oikeussuojassa. Edellä yleisperusteluissa mainituista 
syistä ehdotetaan, että rinnastus koskisi niitä hallituksen valtuutuksen nojalla te-
kemiä päätöksiä, joita rasittaa sellainen vakava aineellinen virheellisyys, että se 
tämän luvun säännösten mukaan johtaisi yhtiökokouksen päätöksen mitättömyy-
teen. Näissä tapauksissa hallituksen päätöstä vastaan voidaan reagoida samalla 
tavalla kuin yhtiökokouksen mitätöntä päätöstä vastaan.  

Lukuun ei ehdoteta voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 10 kohdan viittaus-
säännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:ää vas-
taavia päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevia säännöksiä. Luvussa tar-
koitettujen yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten täytäntöönpanon kieltäminen 
on mahdollista oikeudenkäymiskaaren 7 luvun yleisen turvaamistoimia koskevan 
sääntelyn nojalla. 

Luvun säännökset koskevat ainoastaan sellaista pätemättömyyden saattamista 
voimaan, joka toteutetaan luvussa säännellyllä kaikkia osakkeenomistajia sitovalla 
kanteella eli moitekanteella. Yleisistä säännöistä voi johtua, että muunkinlainen 
pätemättömyyteen vetoaminen on mahdollista. Luvussa ei myöskään säännellä 
päätöksen muusta kuin asunto-osakeyhtiölaista, esimerkiksi oikeustoimilaista, 
johtuvaa pätemättömyyttä. 

1 §. Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen. Pykälässä säädetään yleisesti tilan-
teista, joissa yhtiökokouksen päätöstä voidaan moittia. Moittimisella tarkoitetaan 
kanteella toteutettavaa päätöksen pätemättömyyden saattamista voimaan. Moite-
kanteen prosessuaalisista vaikutuksista säädetään tarkemmin luvun 4 §:ssä. 

Moiteoikeus on pykälän 1 momentin mukaan osakkeenomistajalla. Kysymys sii-
tä, milloin osakkeenomistaja on hyväksynyt päätöksen sillä tavoin, että hänen 
katsotaan menettäneen moiteoikeutensa, olisi nykyiseen tapaan arvioitava yleisten 
sääntöjen mukaisesti. Voimassa olevasta laista poiketen ei ehdoteta säännöksiä 
hallituksen tai sen jäsenen taikka isännöitsijän oikeudesta yhtiökokouksen päätök-
sen moittimiseen. 

Momentin 1 kohdan mukaan yhtiökokouksen päätöstä voidaan moittia, jos asian 
käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiö-
järjestyksen määräyksiä. Asiallisesti vastaavasta pätemättömyysperusteesta sääde-
tään voimassa olevan lain 47 §:n 1 momentissa. Ehdotuksessa kuitenkin tuotaisiin 
lisäksi nimenomaisesti esiin se voimassa olevan oikeuden vakiintunut tulkinta, 
että menettelyvirhe on moiteperuste vain, jos sillä on voinut olla asiallista merki-
tystä. Jos virheen osoitetaan tapahtuneen, moiteoikeudenkäynnissä yleensä yhtiöl-
lä on velvollisuus osoittaa virheen merkityksettömyys. Tätä arvioitaessa on koh-
dan mukaan otettava huomioon paitsi virheen mahdollinen vaikutus yhtiökokouk-
sen päätöksen lopputulokseen myös osakkeenomistajan oikeuteen muuten.  

Momentin 2 kohdan mukaan yhtiökokouksen päätös on pätemätön, jos se on 
muuten osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen. Kohta vastaa voimassa 
olevan lain 47 §:n 1 momentissa säädettyä. 

Pykälän 2 momentin säännös moitekanteen nostamisesta kolmen kuukauden 
määräajassa vastaa voimassa olevan lain 47 §:n 2 momentin mukaista pääsääntöä. 
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Jos kannetta ei nosteta lain edellyttämässä määräajassa, päätöstä pidetään pätevä-
nä.  

Voimassa olevan lain 47 §:n 2 momentista poiketen ei ehdoteta säännöstä siitä, 
että osakkeenomistaja voi kuitenkin nostaa kanteen vielä vuoden kuluessa päätök-
sestä, jos viivästymiseen on ollut hyväksyttävä syy ja päätöksen päteväksi jäämi-
nen olisi hänelle ilmeisen kohtuutonta. Tällainen säännös aiheuttaa tarpeetonta 
epävarmuutta yhtiökokouksen päätösten pysyvyydestä, eikä sillä ole ollut käytän-
nössä merkitystä osakkeenomistajan oikeussuojan kannalta. Ehdotuksessa on toi-
saalta osakkeenomistajan suojaa tehostettu sillä, että selvästi yhdenvertaisuusperi-
aatteen vastaiset päätökset ovat 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan mitättömiä. 

2 §. Mitätön yhtiökokouksen päätös. Pykälä sisältää mitättömiä yhtiökokouksen 
päätöksiä koskevat erityissäännökset. Kysymyksessä ovat päätökset, joita rasittaa 
1 §:n 1 momentin mukainen pätemättömyysperuste ja joiden virheellisyys lisäksi 
on sellaista erityisen vakavaa laatua, ettei pätemättömyysperusteeseen voida edel-
lyttää vedottavan määräajassa. 

Pykälän 1 momentissa säädetään mitättömyysperusteista. Momentin 1 kohdan 
säännös kokouskutsun toimittamatta jättämisestä tai muusta kokouskutsua koske-
vasta olennaisesta virheestä vastaa voimassa olevan lain 48 §:n 1 momentin 
3 kohtaa. Tällaiset virheet saattavat vakavimmillaan johtaa myös niin sanottuun 
olemattomuustilanteeseen, jossa minkäänlaista yhtiökokouksen päätöstä ei voida 
katsoa syntyneen. Mitättömän ja olemattoman päätöksen välisellä erottelulla on 
merkitystä muun muassa siksi, että vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen 
mitättömyyskin saattaa korjautua, jos henkilö, jolla on oikeus siihen vedota, ei 
reagoi kohtuullisen ajan kuluessa. Sanottu ei luonnollisesti voi koskea tilanteita, 
joissa yhtiökokousta ei voida katsoa lainkaan pidetyn. 

Momentin viittauksesta 1 §:n 1 momentin 1 kohtaan seuraa, ettei menettelyvirhe 
johda mitättömyyteen tai muuhunkaan pätemättömyyteen, jos virhe ei ole voinut 
vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten osakkeenomistajan oikeuteen. Käsillä 
olevassa kohdassa tarkoitettujen virheiden osalta tämä tosin lienee poikkeuksellis-
ta. 

Momentin 2 kohdan säännös päätöksestä, joka edellyttää osakkeenomistajan 
suostumuksen, vastaa paljolti voimassa olevan lain 48 §:n 1 momentin 2 kohtaa. 
Kuten edellä todetaan, viimeksi mainitun säännöksen viittauksen osakeyhtiölain 
edellyttämään suostumukseen on tulkittu käsittävän lähinnä voimassa olevan lain 
41 §:ssä ja 42 §:n 1 momentissa tarkoitetut tilanteet. Selvyyden vuoksi käsillä 
olevassa kohdassa viitataan nimenomaisesti 6 luvun 28 ja 29 §:n säännöksiin 
osakkeenomistajan suostumuksesta.  

Momentin 3 kohdan mukaan mitätön on myös päätös, joka on selvästi 1 luvun 
10 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja jolle ei ole saatu 
6 luvun 30 §:ssä tarkoitettua loukatun osakkeenomistajan suostumusta. Vastaavaa 
säännöstä ei ole voimassa olevassa laissa. Ehdotettavan säännöksen tarkoituksena 
on, että muullakin kuin yhtiön asioita aktiivisesti seuraavalla osakkeenomistajalla 
on oikeus luottaa siihen, ettei yhtiökokouksessa tehdä karkeasti hänen etujensa 
vastaisia, muita hänen kustannuksellaan hyödyttäviä päätöksiä. Tällaiset tilanteet, 
joissa osakkeenomistajille yhteisesti kuuluvia varoja tai rahanarvoisia etuuksia, 
kuten oikeus yhtiön hallinnassa aiemmin olleisiin tiloihin, selvästi illojaalilla ta-
valla siirretään yhdelle tai useammalle osakkeenomistajalle, on perusteltua rinnas-
taa 2 kohdan mukaisiin päätöksiin, joita voimassa olevaa lakia vastaavan vanhan 
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osakeyhtiölain 9 luvun 17 §:n 3 momentin esitöissä (HE 27/1977 vp. s. 70) on 
kuvattu voimakkaiden vähemmistöintressien vastaisiksi. Käytännössä kyse on 
tällöin yleensä tahallisesta yhdenvertaisuudesta poikkeamisesta. Kohta kattaa 
säännönmukaisesti myös ne voimassa olevan lain 48 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetut tilanteet, joissa päätökseen vaaditaan yhtiöjärjestyksen mukaan osak-
keenomistajan suostumus eikä sellaista ole annettu. 

Sanalla ”selvästi” viitataan kohdassa siihen, että oikeudenloukkaus on tullut ha-
vaita päätöstä tehtäessä. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi, kun yhtiö-
järjestystä muutetaan siten, että 
-  jälkiasennetaan parvekkeet vain joihinkin huoneistoihin tai laajennetaan vain 
joihinkin huoneistoihin liittyviä parvekkeita, 
- yhtiön hallinnassa alun perin olleita tiloja siirretään osakkeenomistajahallintaan 
yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeavalla tavalla, tai siten, että 
- osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta laajennetaan sen jälkeen, kun on il-
mennyt, että tietyn huoneiston osalta yhtiön kunnossapitotarve on tai tulee ole-
maan huomattavasti suurempi kuin muiden huoneistojen osalta. 

On syytä korostaa, ettei säännös sovellu tilanteisiin, joissa kysymys yhdenver-
taisuuden loukkauksesta on oikeudellisesti tulkinnanvarainen tai se ei muuten ole 
ollut täysin selvästi arvioitavissa päätöstä tehtäessä. Tällöin päätöstä on moitittava 
1 §:n 2 momentin mukaisessa kolmen kuukauden määräajassa. Esimerkiksi par-
vekelasitusten jälkiasennusta kaikilta osakkeenomistajilta perittävällä yhtiövastik-
keella on yleensä yhtiölle kuuluvaa tavanomaista kunnossapitoa ja ongelmatonta 
yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta, vaikka kaikissa huoneistoissa ei olisi parve-
ketta, jos asennuksesta koituu yhtiölle säästöä sille kuuluvan kunnossapidon osal-
ta. Siinäkin tapauksessa, että säästön kertyminen on tulkinnanvaraista, lasituksen 
jälkiasennusta koskevaa yhtiökokouksen päätöstä pitäisi lähtökohtaisesti moittia 
1 §:n 2 momentin mukaisessa määräajassa. Vastaavasti esimerkiksi autotalliosak-
keiden omistajat eivät lähtökohtaisesti voi vedota tähän kohtaan sellaisen putki-
remontin yhteydessä, jossa putkiremontin vuoksi avattujen asuinhuoneistojen pin-
noitteiden korjauskustannukset, kunnossapidon osalta odotettavissa oleva säästö 
huomioon ottaen, eivät ole merkittävästi suuremmat kuin jos korjaukseen olisi 
käytetty alkuperäistä vastaavaa materiaalia.  

Ehdotuksen valmistelussa on arvioitu myös 3 kohdan poistamista tai täydentä-
mistä siten, että lisävaatimuksena olisi päätöksen päteväksi jäämisen ilmeinen 
kohtuuttomuus kyseisen osakkeenomistajan kannalta.  Kohdan poistaminen tai 
lisävaatimuksen asettaminen voisi olla tarpeellista yhtiön päätöksenteon turvaami-
seksi, koska asunto-osakeyhtiöissä toimivat eivät tunne yhdenvertaisuusperiaat-
teen sisältöä ja periaatteen soveltaminen kussakin yksittäistapauksessa voi olla 
vaikeata. Joissakin tapauksissa mitättömyysseuraamus olisi tarpeeton sen vuoksi, 
että yhdenvertaisuutta loukkaava päätös voidaan tuoda uudelleen yhtiökokouksen 
päätettäväksi (esim. ehdotus osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaavan 
vuokrasopimuksen päättämiseksi). Toisaalta joissakin tilanteissa asian uudelleen 
käsitteleminen yhtiökokouksessa olisi ongelmallista esimerkiksi silloin, kun yhtiö 
on teettänyt vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta uudistuksen sellaisen huoneiston 
osalta, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat siirtyneet uudelle omistajalle.  

Työryhmä ehdottaa kuitenkin tässä tarkoitetun mitättömyysperusteen muotoile-
minen uutta osakeyhtiölaki vastaavalla tavalla uuden osakeyhtiölain esitöistä il-
menevistä syistä (ks. perustelut edellä).  Päätöksen kohtuuttomuuden tai yhden-
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vertaisuuden loukkauksen määrällisen merkittävyyden edellyttämistä johtaisi sii-
hen, että yhtiökokouksen enemmistön tietoiseen päätökseen perustuvan määräl-
tään vähäisempi varainsiirto tulisi päteväksi lyhyen määräajan kuluessa. Tämä 
olisi oikeusjärjestyksen yleisten periaatteiden vastaista (vertauskohtana anastus).  

Momentin 4 kohdan säännös päätöksestä, jota lain mukaan ei voida tehdä edes 
kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella, vastaa voimassa olevan lain 48 §:n 
1 momentin 1 kohtaa. Kysymyksessä on tällöin esimerkiksi päätös, joka on vas-
toin velkojien suojaksi säädettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Käytännössä 
osakkeenomistajilla ei näissä tilanteissa yleensä ole intressiä moittia päätöstä. 
Kohdan keskeinen merkitys onkin sen osoittamisessa, ettei tällainen sivullisia 
loukkaava päätös 1 §:n 2 momentissa säädettyjen määräaikojen kuluttuakaan ole 
sillä tavoin pätevä, että esimerkiksi hallitus saisi sitä 6 luvun 2 §:n 2 momentin 
mukaan noudattaa. 

Pykälän 2 momentin säännös siitä, ettei mitättömään päätökseen sovelleta sään-
nöksiä, jotka koskevat moitekanteen nostamista määräajassa, vastaa asiallisesti 
voimassa olevan lain 48 §:n 1 momentista ilmenevää säännöstä. Momenttiin sisäl-
tyy lisäksi selvyyden ja osakeyhtiölainsäädännön yhdenmukaisuuden vuoksi uu-
den osakeyhtiölain 21 luvun 2 §:n 2 momentin mukainen säännös siitä, että sulau-
tumis- tai jakautumispäätöstä koskevaa kannetta ei kuitenkaan voida nostaa enää, 
kun kuusi kuukautta on kulunut sulautumisen tai jakautumisen rekisteröimisestä. 
Tämä vastaa osittain voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 8 kohdan viittaus-
säännöksen perusteella sovellettava vanhan osakeyhtiölain 14 luvun 18 §:n 1 mo-
mentin säännöksiä, joiden mukaan määräaika kuitenkin lasketaan sulautumispää-
töksestä. Eri asemassa ovat edellä 1 momentin 1 kohdan perusteluissa käsitellyt 
tilanteet, joissa minkäänlaista yhtiökokouspäätöstä ei voida katsoa edes tehdyksi. 

Käytännössä mitättömyyskin voi kuitenkin korjaantua, jos siihen ei vedota koh-
tuullisen ajan kuluessa. Kohtuullinen aika ei välttämättä ole kovin pitkä. Arvioita-
essa, onko kanne nostettu kohtuullisessa ajassa, on huomiota kiinnitettävä muun 
muassa siihen, milloin osakkeenomistaja on saanut tietää päätöksestä ja mitkä 
ovat olleet hänen mahdollisuutensa saada siitä tieto. Viimeksi mainitun suhteen on 
merkitystä erityisesti sillä, että kutsu asiasta päättävään yhtiökokoukseen toimite-
taan aina osakkeenomistajan ilmoittamaan osoitteeseen ja että osakkeenomistaja 
voi useimmiten hyvinkin pian havaita päätöksen vaikutukset omaan ja muiden 
osakkeenomistajien hallintaoikeuteen ja yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuteen. 
Toisaalta asian arvioinnissa vaikuttaa myös se, minkä laatuinen ja kuinka vakava 
päätöksen lainvastaisuus on. Viime kädessä kysymys mitättömän päätöksen mah-
dollisesta pätevöitymisestä ajan kulumisen johdosta jää tuomioistuimen ratkaista-
vaksi kussakin yksittäistapauksessa. 

3 §. Yhtiökokouksen päätöksen rinnastuvan hallituksen päätöksen mitättömyys. 
Pykälässä säädetään eräiden hallituksen yhtiökokoukselle kuuluvassa asiassa te-
kemien päätösten rinnastamisesta yhtiökokouksen päätöksiin. Sellaisia keskeisiä 
päätöksiä, joita yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus voi ehdotuksen 
mukaan koskea, ovat päätös uudelle omistajalle siirtyneen osakkeen lunastamises-
ta yhtiölle (2 luvun 5 §:n 5 momentti), osakeannista (18 luvun 2 §:n 2 momentti), 
optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta (19 luvun 2 §:n 2 momentti), 
osakepääoman korottamisesta rahastokorotuksena (20 luvun 2 §:n 2 momentti), 
vapaan oman pääoman jakamisesta (11 luvun 6 §:n 2 momentti) ja omien osak-
keiden hankkimisesta (23 luvun 4 §:n 3 momentti).  
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Jos hallituksen valtuutuksen nojalla tekemä päätös on sellainen kuin edellä 2 §:n 
1 momentin 2—4 kohdassa säädetään, siihen sovelletaan yhtiökokouksen mitätön-
tä päätöstä koskevia säännöksiä. Kysymyksessä ovat siis päätökset, jotka ovat 
aineellisesti niin selvästi virheellisiä, että niihin sovelletaan mainittujen lainkohti-
en mainitsema mitättömyysperuste. Sen sijaan esimerkiksi hallituksen kokoukseen 
liittyvät muotovirheet tai edellä mainittua vähäisemmät aineelliset virheellisyydet 
eivät oikeuta hallituksen päätöksen moittimiseen. 

Tässä pykälässä tarkoitettu hallituksen päätös voi koskea myös muuta tämän 
lain mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvaa asiaa, kuten merkittävää pe-
ruskorjausta tai uudistusta taikka yhtiön tilojen käyttöoikeuden antamista osak-
keenomistajille tai sivulliselle. Toimivallan jaosta yhtiökokouksen ja hallituksen 
kesken säädetään 7 luvun 2 §:ssä. Käytännössä asunto-osakeyhtiön yhtiökokous 
päättää aina vähänkin merkittävämmästä peruskorjauksesta, perusparannuksesta ja 
muusta uudistuksesta sekä yhtiön tilojen käytön uudelleenjärjestelystä. Osoitukse-
na hallitukselle annetusta valtuutuksesta voidaan usein pitää sitä, että asia ja sen 
toteuttamiseen tarvittavat varat on riittävällä tavalla yksilöity yhtiökokouksen hy-
väksymässä talousarviossa. Jos hallitus päättää yhtiökokouksessa päätettävästä 
uudistuksesta siinä muodossa, että päätös loukkaa selvästi osakkeenomistajien 
yhdenvertaisuutta eikä päätökseen ole saatu loukattavan osakkeenomistajan suos-
tumusta, osakkeenomistaja voisi moittia hallituksen päätöstä.   

 Koska kysymys on mitättömyydestä, siihen voidaan luvun 2 §:n 2 momentin 
mukaan lähtökohtaisesti vedota määräajoista riippumatta. Kuten edellä on todettu, 
mitättömyyskin voi kuitenkin korjaantua, jos siihen ei vedota kohtuullisen ajan 
kuluessa. Kohtuullinen aika ei välttämättä ole kovin pitkä. Arvioitaessa, onko 
mitättömyyteen vedottu kohtuullisessa ajassa, on huomiota kiinnitettävä muun 
muassa siihen, milloin osakkeenomistaja on saanut tietää päätöksestä ja mitkä 
ovat olleet hänen mahdollisuutensa saada siitä tieto. Toisaalta asian arvioinnissa 
vaikuttaa myös se, minkä laatuinen ja kuinka vakava päätöksen lainvastaisuus on. 
Viime kädessä kysymys mitättömän päätöksen mahdollisesta pätevöitymisestä 
ajan kulumisen johdosta jää tuomioistuimen ratkaistavaksi kussakin yksittäistapa-
uksessa. 

Voimassa olevassa laissa ei ole pykälää vastaavaa säännöstä. Pykälä poikkeaa 
uuden osakeyhtiölain 21 luvun 3 §:stä siten, että moiteoikeus koskisi myös sellai-
sia hallituksen päätöksiä, jotka hallitus tekee yhtiökokoukselle kuuluvassa asiassa 
muuten kuin tässä laissa säännellyn yhtiön rahoitusta koskevan määrämuotoisen 
valtuutuspäätöksen nojalla. Laajempi moiteoikeus on tarpeen asunto-osake-
yhtiössä sen vuoksi, että asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen toimivalta on laa-
jempi ja hallituksen toimivalta rajatumpi kuin vastaavien elinten toimivalta osa-
keyhtiössä. Osakkeenomistajan laajempi moiteoikeus asunto-osakeyhtiössä on 
tarpeen toimivallanjaon noudattamiseksi. Laajempi moiteoikeus ei haittaa asunto-
osakeyhtiön tässä laissa määriteltyä toimintaa vastaavalla tavalla kuin mihin laa-
jempi moiteoikeus voisi johtaa osakeyhtiössä, jonka liiketoiminta voi perustua 
nopeasti ilmeneviin ja ohimeneviin ansaintamahdollisuuksiin liiketoiminnan eri 
alueilla.  

Laajempi moiteoikeus ei myöskään lisää yhtiön sopimuskumppanien riskiä yh-
tiön sitoumusten pätevyydestä, joka ratkaistaan yhtiön edustamista koskevan 
7 luvun 25 §:n perusteella. 

4 §. Tuomion sisältö ja vaikutukset. Pykälän 1 momentin säännökset, joiden mu-
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kaan moitekanteen johdosta päätös voidaan julistaa pätemättömäksi tai sitä tietyin 
edellytyksin muuttaa, sekä 2 momentti, jonka mukaan tuomion vaikutukset ulottu-
vat kantajan ohella kaikkiin osakkeenomistajiin, vastaavat voimassa olevan lain 
47 §:n 1 ja 3 momentissa olevia säännöksiä. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisäksi nimenomaista säännöstä siitä, että kan-
tajalla, jonka vaatimus päätöksen pätemättömäksi julistamisesta tai muuttamisesta 
hyväksytään, on oikeus saada tuomioistuimelta yhtiölle osoitettu kielto panna pä-
temätöntä päätöstä täytäntöön. Näin on oikeuskäytännössä katsottu voitavan me-
netellä myös voimassa olevan lain mukaan (KKO 1985 II 124). Päätöstä muutet-
taessa kielto tarkoittaa luonnollisesti, ettei päätöstä saa panna täytäntöön muutta-
mattomassa eli pätemättömässä muodossaan. Kielto pannaan täytäntöön ulosotto-
lain 6 a luvun 16—17 §:n mukaisesti.  

Ennen tuomiota — tarvittaessa jo ennen moitekanteen vireille tuloa — päätök-
sen täytäntöönpano voidaan kieltää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n niin sa-
nottua yleistä turvaamistointa koskevan säännöksen nojalla. Tämä koskee myös 
sellaista hallituksen päätöstä, jota voidaan moittia tämän luvun 3 §:n perusteella. 

 
13 luku. Vahingonkorvaus 

Luvussa ehdotetaan säädettäväksi asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingon-
korvausvastuusta. Säännösten ei ole tarkoitettu sulkevan pois muuta vahingonkor-
vausvastuuta, kuten esimerkiksi sopimusperusteista vastuuta tai vahingonkorvaus-
lakiin perustuvaa vastuuta. Viimeksi mainittu voi tosin tulla yhtiösuhteissa vain 
harvoin kyseeseen, koska niin sanotun puhtaan taloudellisen vahingon korvaami-
nen on vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaan poikkeuksellista.  

Ehdotettu luku rakentuu hallituksen jäsenen, osakkeenomistajan ja tilintarkasta-
jan vastuun osalta voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdan viittaussään-
nöksen ja sen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 15 luvun periaat-
teille, eikä ehdotuksilla yleisesti ottaen tavoitella näiden osalta korvausvastuun 
tiukentamista tai rajoittamista nykyisestä. 

Säännöksiä johtoon kuuluvien ja tilintarkastajien vastuusta suhteessa yhtiöön 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että lähinnä korjataan eräitä yksittäisiä epäkohtia 
ja lisätään oikeusvarmuutta ottamalla lakiin vakiintuneita oikeuskäsityksiä. Joh-
toon kuuluvien vastuuta suhteessa osakkeenomistajiin ja sivullisiin selvennetään 
ja yhdenmukaistetaan siten, että myös vastuu yhtiön kunnossapidosta ja muutok-
sista perustuisi nykyistä selvemmin asunto-osakeyhtiölakiin.        

Osakkeenomistajan vastuun osalta pyritään selventämään ja yhdenmukaista-
maan vastuusta siten, että myös kunnossapidon ja muutostöiden osalta vastuu pe-
rustuisi yleensä asunto-osakeyhtiölakiin. Oikeuskäytännössä vastuu on perustettu 
yleensä vahingonkorvauslakiin tai vastuun on katsottu olevan sopimusperusteista 
(KKO 2003:131). Vastuun peruste voi vaikuttaa muun muassa todistustaakan ja-
kautumiseen ja siihen, minkälainen vahinko voi tulla korvattavaksi. Oikeustila on 
epäselvä niin vastuuseen vaadittavan osakkeenomistajan kuin muiden osakkeen-
omistajien ja yhtiön kannalta. 

Myös yhtiön vahingonkorvausvastuu suhteessa osakkeenomistajaan ehdotetaan 
säänneltäväksi pääosin asunto-osakeyhtiölaissa silloin, kun vahinko on aiheutettu 
tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla. Oikeuskäytännössä yhtiön vastuu näissä 
tilanteissa on perustunut lähinnä vahingonkorvauslakiin sekä mahdollisesti sopi-
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musoikeudellisiin periaatteisiin tai asunto-osakeyhtiölakiin.  
Yhtiön vastuun osalta ehdotuksen lähtökohtana on, että yhtiön vastuu suhteessa 

osakkeenomistajaan ja sivulliseen määräytyisi samoilla perusteilla kuin osakkeen-
omistajan vastuu suhteessa yhtiöön, toiseen osakkeenomistajaan ja sivulliseen. 

Lisäksi luvussa säädettäisiin nimenomaisesti yhtiötä, sen johtoa eli hallituksen 
jäseniä ja isännöitsijää sekä osakkeenomistajaa koskevasta asunto-osakeyhtiölain 
säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen rikkomiseen liittyvästä tuotta-
musolettamasta. Samoin säädettäisiin johtoa ja osakkeenomistajaa koskevasta niin 
sanottuihin lähipiiritransaktioihin liittyvästä tuottamusolettamasta. 

 Osakkeenomistajan osalta tuottamusolettama tulisi sovellettavaksi vain kunnos-
sapitovastuuta tai muutostyötä koskevaa tämän lain säännöstä rikkomalla aiheute-
tun vahingon korvaamiseen. Näiden tilanteiden lisäksi asunto-osakeyhtiölaissa 
osakkeenomistajan velvollisuudeksi on säädetty vain yhtiövastikkeen maksami-
nen, minkä laiminlyönti ehdotetaan jätettäväksi olettamasäännöksen sovelta-
misalan ulkopuolelle. Käytännössä kunnossapitovastuun tai muutostyön kohdalla 
voi olla kysymys olettaman soveltamiseen johtavasta normin rikkomisesta vain, 
jos on poikettu yhtiöjärjestyksen määräyksestä, yhtiön päätöksestä, viranomais-
normista tai sellaisesta vastaavissa yhtiöissä yleisesti noudatetusta ja riittävän yk-
siselitteisestä käytännöstä, jonka noudattamista osakkeenomistajat voivat olettaa 
noudatettavan ilman yhtiön nimenomaista päätöstäkin.  

Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuuden edelly-
tyksenä ei olisi tahallisuus tai törkeä tuottamus, vaan riittävää on, että osakkeen-
omistaja on myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen sään-
nösten rikkomiseen tuottamuksesta aiheuttanut vahingon. Yhtiökokouksen pu-
heenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus säänneltäisiin nimenomaisesti laissa. 

Osakkeenomistajan vastuu vahingosta, jonka hänen luvallaan huoneistossa oles-
keleva (=perheen jäsen, vuokralainen) tai hänen lukuunsa tehtävän työn suorittaja 
(=työntekijä, itsenäinen yrittäjä, myös huoneiston ulkopuolella tehtävä työ) aihe-
uttaa rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta osakkeenomistajaa koskevia 
tämän lain säännöksiä, määräytyy yleisten periaatteiden mukaan.  

Suhteessa yhtiöön on usein perusteltua rinnastaa osakkeenomistajan luvalla 
huoneistossa oleskelevan suorittama rakennustyö osakkeenomistajan itsensä teet-
tämään työhön riippumatta siitä, miten oikeudet työn tuloksiin ja vastuu työn kus-
tannuksista on jaettu osakkeenomistajan ja työn suorittajan kesken. Jos osakkeen-
omistaja on nimenomaisesti suostunut työhön tai hänen on pitänyt muuten tietää 
siitä etukäteen, osakkeenomistaja voi olla vastuussa esimerkiksi vuokralaisensa 
työstä yhtiölle aiheutuvasta vahingosta, jos osakkeenomistaja ei huolehdi siitä, 
että vuokralaisen työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa. Omaan lukuunsa teh-
dystä rakennustyöstä osakkeenomistaja vastaisi suhteessa yhtiöön ja toiseen osak-
keenomistajaan samalla tavalla riippumatta siitä, suorittaako työn osakkeenomis-
taja henkilökohtaisesti, hänen työntekijänsä vai ulkopuolinen yrittäjä hänen toi-
meksiannostaan. Osakkeenomistajalla voi puolestaan olla oikeus hakea korvausta 
työn teettäjältä, kuten vuokralaiseltaan, tai tekijältä, kuten itsenäiseltä yrittäjältä, 
jos osakkeenomistaja on joutunut suorittamaan korvausta yhtiölle tai toiselle 
osakkeenomistajalle. 

Toisaalta osakkeenomistaja ei tietenkään vastaisi vahingosta, jonka aiheuttaa yh-
tiön toimesta tai yhtiön lukuun tehtävän työn suorittaja. Tällainen henkilö ei ole 
huoneistossa osakkeenomistajan luvan perusteella, vaan osakkeenomistaja on vel-
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vollinen sallimaan tällaisen oleskelun huoneistossa. 
Yhtiön vastuuseen sen vuokralaisen, työntekijän ja toimeksisaajan tätä lakia tai 

yhtiöjärjestystä rikkomalla osakkeenomistajalle aiheuttamasta vahingosta sovelle-
taan samoja periaatteita kuin osakkeenomistajan vastuuseen. 

Asioista, jotka koskevat yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen, päättäisi lähtö-
kohtaisesti yhtiökokous, jolla on yleinen toimivalta asunto-osakeyhtiössä. 

Voimassa olevaa lakia paljolti vastaavan määrävähemmistön kanneoikeuden li-
säksi yksittäisellä osakkeenomistajalla olisi oikeus ajaa omissa nimissään vahin-
gonkorvauskannetta yhtiön hyväksi, jos on todennäköistä, ettei yhtiö huolehdi 
vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta ja jos vahingonkorvauksen toteut-
tamatta jättäminen olisi omansa tuottamaan 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua epäoi-
keutettua etua. Vahingonkorvauskanne olisi kaikissa muissa kuin kunnossapitoon 
tai muutostyöhön liittyvissä tapauksissa nostettava erityisessä viiden vuoden mää-
räajassa. Kunnossapidosta tai sen laiminlyönnistä tai muutostyöstä aiheutuneen 
vahingon korvaamista koskeva kanne pitäisi nostaa vanhentumislaissa säädetyn 
määräajan kuluessa. 

Lisäksi laissa todettaisiin nimenomaisesti vahingonkorvaussäännösten pakotta-
vuus. 

1 §. Johdon vahingonkorvausvelvollisuus. Pykälä vastaa vähäisin poikkeuksin 
voimassa olevan lain 3 §:n 1 §:n 1 momentin 9 kohdan perusteella sovellettavaa 
vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 1 §:ää. 

Johdolla pykälässä tarkoitetaan, kuten 7 luvussakin, hallituksen jäseniä sekä 
isännöitsijää. Kysymys siitä, ketä on pidettävä pykälässä tarkoitettuna johtoon 
kuuluvana henkilönä, ratkaistaan viime kädessä sen perusteella, kuka tosiasiassa 
on valittu hoitamaan kyseistä tehtävää, eikä asiaa koskevien muodollisten seikko-
jen perusteella. Esimerkiksi kaupparekisterimerkinnällä on tässä suhteessa ainoas-
taan todisteluvaikutus. Koska perustajakäsitteestä ehdotetaan luovuttavaksi, pykä-
lässä ei enää säädetä perustajan vahingonkorvausvastuusta. Selvitysmiehen kor-
vausvastuusta on ehdotuksen 27 luvun 9 §:n 1 momentin viittaussäännöksen pe-
rusteella voimassa, mitä hallituksen jäsenen vastuusta säädetään.  

Pykälän 1 momentti vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
9 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 
15 luvun 1 §:n 1 virkettä. Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava va-
hinko, jonka hän on toimessaan ehdotuksen 1 luvun 11 §:n vastaisesti tahallisesti 
tai tuottamuksesta aiheuttanut yhtiölle. Myös asunto-osakeyhtiön ja sen johdon 
suhde voidaan rinnastaa paljolti päämiehen ja asiamiehen suhteeseen. Ehdotuksen 
1 luvun 11 §:n mukaan johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua eli 
johtoon kuuluvalla henkilöllä on niin sanottu yleinen huolellisuusvelvollisuus 
yhtiötä kohtaan. Jos johtoon kuuluva henkilö rikkoo tätä velvollisuuttaan, hän on 
käsillä olevan pykälän mukaan velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheuttamansa 
vahingon. Korvausvastuun perustavasta tuottamuksellisesta menettelystä ei kui-
tenkaan ole kysymys esimerkiksi tilanteissa, joissa yhtiön johdon tekemät olosuh-
teisiin nähden asianmukaiseen harkintaan ja selvitykseen perustuvat päätökset 
jälkikäteen osoittautuvat yhtiön kannalta taloudellisesti epäonnistuneiksi.  

Ehdotuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu tarvetta rajata kunnossapitoon 
liittyvät lievästä huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot vastuusäännösten so-
veltamisalan ulkopuolelle. Rajauksen tarvetta on arvioitu yhtäältä sen vuoksi, että 
asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsenillä ja usein isännöitsijälläkään ei ole ko-
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kemusta kiinteistönpidosta tai sen järjestämisestä, ja toisaalta sen vuoksi, että 
kunnossapidon järjestämiselle asetettavia vaatimuksia on pidetty ainakin osittain 
epäselvinä ja puutteellisina.  

Työryhmä ei kuitenkaan ehdota lievän tuottamuksen rajaamista vastuuperustei-
den ulkopuolelle, koska vastuun lieventäminen voisi vähentäisi johdon sitoutu-
mista pitkäjänteiseen kiinteistönhoitoon. Tuottamusvastuu kaavamaiseen rajoitta-
miseen ei ole tarvetta senkään vuoksi, että asunto-osakeyhtiön johtoon kuuluville 
asetettavat vaatimukset ovat hallinnon järjestämistä koskevien yhtiöoikeuden 
yleisten periaatteiden soveltamisen seurauksena käytännössä lievemmät kuin mitä 
pidetään lähtökohtana sellaisessa liiketoimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä, jos-
sa omistus ja johto ovat eriytyneet. Asuntoyhtiössä edellytetty kunnossapidon taso 
perustuu lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiöissä kulloinkin yleisesti noudatettuun 
ja yleisesti tiedossa olevaan hyvään tapaan, johon vaikuttavat muun muassa asun-
to-osakeyhtiöiden keskinäisyys (vastikerahoitus) ja osakkeenomistajahallinto. 
Osakkeenomistajien voidaan yleensä katsoa hyväksyneen esimerkiksi henkilöva-
lintojen ja johdon käyttöön annettavien resurssien sekä talousarviota, kunnossapi-
toa ja muutostöitä koskevien päätösten kautta sen, että asunto-osakeyhtiön hallin-
toa ei järjestetä vastaavalla tavalla ammattimaisesti kuin liiketoimintaa harjoitta-
vissa yhtiöissä. Asunto-osakeyhtiössä ei esimerkiksi yleensä edellytetä jatkuvaa 
seurantaa ja arviointia sen suhteen, milloin on yhtiön kannalta otollisinta suorittaa 
kunnossapitotoimi ottaen huomioon rahoitus- ja rakennuskustannusten kehitys ja 
rakennuspalveluiden saatavuus. Tällainen osakkeenomistajien myötävaikutus ote-
taan myös huomioon silloin, kun määritetään yhtiön tai sen johtoon kuuluvan vas-
tuu yksittäistapauksessa.   

Lisäksi on selvää, että yhtiön kunnossapitotarpeen jatkuva seuranta on lähtökoh-
taisesti sellaista päivittäistä toimintaa, josta isännöitsijä vastaa hallituksen ja isän-
nöitsijän välistä toimivallanjakoa koskevien yleissäännösten perusteella.21  Yksi 
uuden lain tärkeimmistä tavoitteista on kiinnittää kaikkien yhtiössä toimivien 
huomiota kiinteistönpidon tasoon ja riittävän ammattitaitoisen isännöinnin merki-
tykseen. Tuottamusvastuun kaavamainen lieventäminen ei edistäisi näitä tavoittei-
ta.   

 Pykälän 2 momentin mukaan johtoon kuuluva henkilö on velvollinen korvaa-
maan 1 momentissa tarkoitetun lisäksi myös vahingon, jonka hän on toimessaan 
muuten asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallisesti tai tuot-
tamuksellisesti aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.  

Ehdotus vastaa voimassa olevaa lakia, jonka 3 §:n 1 momentin 9 kohdan viit-
taussäännöksen sanamuodon perusteella korvausvastuu voi syntyä myös asunto-
osakeyhtiölain säännöksen rikkomisen perusteella. Käytännössä yhtiön kunnossa-
pitovelvollisuutta ja rakennustöitä koskevan sääntelyn selventäminen selventää 
myös johdon vastuuta näiden tehtävien osalta.  

Pelkästään ehdotuksen 1 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yleisen huolellisuusvelvoit-
teen rikkominen ei kuitenkaan voisi aiheuttaa johtoon kuuluvan vastuuta osak-
keenomistajalle tai sivulliselle aiheutuvasta vahingosta. Kun vastuu seuraa ainoas-

                                                 
21 Ko. maininnalla pyritään edistämään myös sitä, että yhtiöoikeudessa tunnustettu mahdollisuus 
tehtävien ja vastuun jakamiseen tulisi olla lähtökohtana myös muuta yhtiötä koskevaa lainsäädän-
töä sovellettaessa (esim. vahingonkorvausvastuu yhtiön piha- tai katualueella liukastuneelle aiheu-
tuvasta vahingosta tai rikosoikeudellinen vastuu katolta putoavasta lumesta aiheutuvasta vammasta 
tms.  
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taan asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta, esimerkiksi se, että 
yhtiön johto on myötävaikuttanut yhtiön ja muun henkilön välisen sopimuksen 
rikkomiseen, ei merkitse, että johto olisi asunto-osakeyhtiölaista johtuvan vahin-
gonkorvausvastuun muodossa henkilökohtaisessa vastuussa sopimuksen täyttämi-
sestä suhteessa yhtiön sopimuskumppaniin. Toisaalta asunto-osakeyhtiölain rik-
komisesta on kysymys myös silloin, kun toimitaan sellaisen muun säädöksen tai 
muun normin vastaisesti, jota asunto-osakeyhtiölain mukaan on noudatettava, 
esimerkiksi kun tilinpäätöstä ei ole ehdotuksen 10 luvun 3 §:n edellyttämin tavoin 
laadittu kirjanpitolain säännösten mukaisesti tai yhtiön rakennustyötä ei ole järjes-
tetty hyvän rakennustavan mukaisesti.  

Selvyyden vuoksi ehdotus on kirjoitettu siten, että momentissa mainitaan myös 
yhtiölle aiheutetusta vahingosta, vaikka näissä tilanteissa onkin säännönmukaises-
ti samalla kysymys 1 momentissa tarkoitetun yleisen huolellisuusvelvollisuuden 
rikkomisesta. Lisäksi nimenomaisesti säädettäisiin, että vastuu edellyttää myös 
nyt kysymyksessä olevassa momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tahallisuutta tai 
tuottamusta.  

Pykälän 3 momentissa säädetään tuottamusolettamasta. Tavallisesti sillä, joka 
väittää olevansa oikeutettu vahingonkorvaukseen, on velvollisuus osoittaa korva-
usvastuun yleiset edellytykset, kuten tuottamus. Tilannetta on kuitenkin perustel-
tua arvioida toisin, jos vahinko on aiheutettu rikkomalla asunto-osakeyhtiölain 
säännöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä. Tällöin lähtökohdaksi voidaan ottaa — 
hieman vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi sopimusrikkomustilanteessa — tuot-
tamusolettama eli se, että johtoon kuuluvan henkilön, joka on asunto-
osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheuttanut vahinkoa, on korvaus-
vastuun välttääkseen osoitettava menetelleensä huolellisesti. Tuottamusolettamas-
ta ei ole säännöstä voimassa olevassa laissa, mutta ehdotus vastaa asiasta muun 
muassa oikeuskirjallisuudessa esitettyä. Ehdotettu säännös ei kuitenkaan koske 
tilanteita, joissa on rikottu pelkästään 1 luvussa säädettyjä periaatteita. Tuotta-
musolettaman soveltaminen viimeksi mainitulla perusteella johtaisi periaatteiden 
yleisluontoisuuden huomioon ottaen yhtiön johdon vastuuta ajatellen liian anka-
raan tulokseen. Eri asia on, että asunto-osakeyhtiölain muiden lukujen säännösten 
tai yhtiöjärjestyksen määräysten rikkominen on usein samalla 1 luvun periaattei-
den vastaista, mikä ei estä tuottamusolettamaa soveltumasta tilanteeseen. 

Toisaalta myös silloin, kun yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle 
on aiheutettu korvattavaa vahinkoa yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä 
oikeustoimella tai muulla siihen rinnastettavalla järjestelyllä, voidaan lähtökohtai-
sesti olettaa, että kysymyksessä on vähintäänkin tuottamuksellinen menettely. 
Tällaiset tilanteet eroavat olennaisesti yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuuluvista 
päätöksentekotilanteista, joissa vahvana lähtökohtana on, ettei vahinko ole aiheu-
tunut tuottamuksesta, vaikka päätös jälkikäteen arvioituna osoittautuukin yhtiön 
kannalta taloudellisessa mielessä epäedulliseksi. Säännöksen soveltaminen ei 
edellytä näyttöä siitä, että tarkoitus oli tuottaa lähipiiriin kuuluvalle etua, vaan 
riittävää on, että toimi objektiivisesti arvioiden on tapahtunut lähipiiriin kuuluvan 
eduksi. Lähipiiri määritellään ehdotuksen 11 luvun 8 §:ssä. 

Momentissa tarkoitetaan ainoastaan niin sanottua tavallista tuottamusta. Jos va-
hingonkärsijä väittää asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla synty-
nyttä vahinkoa aiheutetuksi tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, hän on lähtö-
kohtaisesti velvollinen näyttämään väitteensä toteen. Tällä voi olla merkitystä 
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vahingonkorvauksen määrän sovittelun kannalta. Momentti ei myöskään vaikuta 
johdon rikosoikeudellisen vastuun arviointiin. 

Vastaavaa olettamasääntöä ei sovelleta muihin korvausvastuun edellytyksiin, jo-
ten vahingonkärsijän on osoitettava yleisten sääntöjen mukaisesti aiheutunut va-
hinko ja syy-yhteys. 

Ehdotuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu tarvetta poiketa uudessa osake-
yhtiölaissa omaksutusta vastuusääntelystä siten, että asunto-osakeyhtiölaissa ei 
säädettäisi tuottamusolettamasta.22 Olettamasäännön jättäminen pois laista ei käy-
tännössä muuttaisi juurikaan oikeustilaa, koska oikeuskirjallisuudessa on jo nyt 
katsottu, että esimerkiksi normin rikkominen vaikuttaa kaavailtua säännöstä vas-
taavasti todistustaakan jakautumiseen esimerkiksi silloin, kun vahingonkorvausta 
vaaditaan yhtiöoikeudellisen normin rikkomisen perusteella. Oikeuskäytäntöä 
vastaavan tuottamusolettamasäännöksen puuttuminen vähentäisi lain informatiivi-
suutta yhtiöissä toimivien maallikoiden kannalta. Olettamasäännöksen säätäminen 
on tarpeen myös sen selventämiseksi, että osakeyhtiöiden osalta kehittyvään oike-
uskäytäntöön ja –kirjallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota myös asunto-
osakeyhtiössä.    

Olettamasäännön soveltaminen ei käytännössä tiukenna yhtiön johdon vastuuta, 
koska olettaman soveltamiseen johtavasta normin rikkomisesta voi olla esimer-
kiksi kunnossapitovastuun osalta kysymys vain, jos kunnossapidon järjestämistä 
koskevat vaatimukset perustuvat yhtiöjärjestykseen, yhtiön päätöksiin, viran-
omaisnormeihin tai sellaiseen vastaavissa yhtiöissä yleisesti noudatettuun, vakiin-
tuneeseen ja riittävän yksiselitteiseen käytäntöön, jota osakkeenomistajat voivat 
olettaa noudatettavan ilman yhtiön nimenomaista päätöstäkin. Olettamasääntöä ei 
siten sovellettaisi pelkästään sillä perusteella, että jälkikäteen arvioituna vahinko 
olisi voitu välttää kunnossapitotoimella. 

Pykälän 4 momentissa säädetään isännöintiin perustuvasta vastuusta silloin, kun 
isännöitsijäksi on valittu isännöintiyhteisö. Tällöin myös päävastuullisen isännöit-
sijän vastuuseen sovelletaan isännöitsijän vastuuta koskevia tämän luvun sään-
nöksiä. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Päävastuullisen isän-
nöitsijän vastuusta on tarpeen säätää sen vuoksi, että 7 luvun 20 ja 21 §:n mukaan 
isännöitsijäksi voitaisiin valita myös oikeushenkilö, jonka pitäisi nimetä päävas-
tuulliseksi isännöitsijäksi luonnollinen henkilö. 

 Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 22 luvun 1 §:ää sillä lisäyksellä, että ehdo-
tuksessa on otettu huomioon myös mahdollisuus isännöintiyhteisön valitsemiseen. 
Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi ei voida valita oikeushenkilöä. 

2 §. Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus. Pykälän 1 momentti vas-
taa voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdan viittaussäännöksen perus-
teella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 3 §:ää muuten, mutta korva-
usvastuun syntyminen ei ehdotuksen mukaan edellytä, että vahingon aiheuttami-
nen myötävaikuttamalla osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen on ta-
pahtunut tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, vaan pelkkä tuottamus on riittä-
vä. Muutoksen perusteita on selostettu edellä yleisperusteluissa.  

Vaikka osakkeenomistajan korvausvastuu ehdotuksen mukaan syntyykin jo pel-
källä tuottamuksella, tämä ei käytännössä yleensä johda ankarampaan vastuuseen, 
                                                 
22 Useat seurantaryhmän jäsenet olivat sitä mieltä, että olettamasäännökset johdon, osakkaiden ja 
yhtiön vastuusta eivät sovi asunto-osakeyhtiölakiin (mm. Linnainmaa/KKK on vastustanut oletta-
masäännöksiä myös OYLE:n käsittelyn yhteydessä). 
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koska osakkeenomistajalta ei edellytetä erityistä aktiivisuutta tai tietämystä yhtiön 
asioista, kuten yhtiökokouksessa päätettävästä kunnossapito- tai muutostyöstä. 
Osakkeenomistajan vastuu hänen suorittamastaan rakennustyöstä voi jo nyt perus-
tua vahingonkorvauslakiin tai sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, joiden mukaan 
vastuu voi syntyä lievänkin huolimattomuuden perusteella. Ehdotus ei siten käy-
tännössä merkitse osakkeenomistajien vastuun ankaroitumista nykyisestä.. 

Se, millaista perehtyneisyyttä osakkeenomistajalta voidaan kulloinkin edellyttää, 
tulee muutenkin ottaa tuottamusarvioinnissa aina huomioon. Esimerkiksi vaiku-
tusvaltaansa aktiivisesti käyttävän pääosakkeenomistajan kohdalla tuottamusta ja 
siten muun muassa velvollisuutta tuntea lain ja yhtiöjärjestyksen sisältö sekä yhti-
ön asiat on usein perusteltua arvioida paljolti vastaavaan tapaan kuin hallituksen 
jäsenen tai muun johtohenkilön kohdalla. 

Kuten pykälän sanamuodosta ilmenee, osakkeenomistajan vastuu voi edelleen 
perustua myös siihen, että osakkeenomistaja muulla tavoin kuin toiminnallaan 
yhtiökokouksessa myötävaikuttaa osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomi-
seen (ks. HE 27/1977 vp. s. 111). Tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita osak-
keenomistaja, joka saa hallituksen toimimaan lainvastaisesti, kuten vastoin 1 lu-
vun 10 §:stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta. 

Pykälän 2 momentissa on säännös tuottamusolettamasta silloin, kun osakkeen-
omistaja on aiheuttanut vahingon rikkomalla kunnossapitovastuuta tai muutostyö-
tä koskevaa asunto-osakeyhtiölain säännöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä. Tältä 
osin voidaan viitata 1 §:n 3 momentin perusteluihin edellä. Myös se, että vahinko 
on aiheutettu toimella, joka on tehty yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi, synnyt-
täisi olettaman osakkeenomistajan tuottamuksesta vastaavalla tavalla kuin luvun 
1 §:n 3 momentin mukaan johdon vastuuta arvioitaessa.  

Toisaalta tuottamusolettamaa ei sovellettaisi lain muiden säännösten tai muiden 
yhtiöjärjestysmääräysten rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen. Tuot-
tamusolettamaa ei siten sovellettaisi esimerkiksi, kun osakkeenomistaja on osallis-
tunut vahingon aiheuttaneen yhtiön muutostyötä koskevan päätöksen tekemiseen 
yhtiökokouksessa, tai kun osakkeenomistaja on laiminlyönyt yhtiöjärjestykseen 
perustuvan yhtiövastikkeen maksamisen. Tuottamusolettaman soveltamisala eh-
dotetaan rajoitettavaksi, koska yhtiön päätöksenteon osalta erilaisten osakkeen-
omistajien tuottamusta voi olla perusteltua arvioida hyvin eri tavoin: toisiinsa voi-
daan verrata esimerkiksi osakkeenomistajamäärältään laajan asunto-osakeyhtiön 
yksittäistä osakkeenomistajaa ja toisaalta pienessä asunto-osakeyhtiössä aktiivista 
määräysvaltaa käyttävää enemmistöosakkeenomistajaa. Esimerkiksi kysymys 
siitä, voidaanko asunto-osakeyhtiölain vastaiseen yhtiökokouspäätökseen osallis-
tumisen olettaa tapahtuneen tuottamuksesta, on näin ollen ratkaistava tapauskoh-
taisesti yleisten periaatteiden nojalla ja ottaen huomioon muun muassa se, millai-
nen osakkeenomistaja on kysymyksessä. 

Pykälän 3 momentin erityissäännöstä sovelletaan silloin, kun osakkeenomistaja 
aiheuttaa yhtiön vastuulla olevan rakenteen tai laitteen vaurioitumisen sillä seura-
uksella, että myös toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevan huoneiston raken-
teet ja sisäosat vaurioituvat. Tällöin yhtiön tulisi korjata toisen osakkeen-
omistajan vahingoittuneen huoneiston rakenteet, laitteet ja pinnoitteet kunnossapi-
tovelvollisuutta vastaavalla tavalla. Yhtiö voisi vaatia vahingon aiheuttajalta kor-
vausta näin aiheutuvista kuluista tämän pykälän perusteella. Vahingon aiheuttaja 
voisi riitauttaa vastuun perusteen ja vahingon määrää koskevan vaatimuksen 
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yleisten oikeussääntöjen mukaisesti. 
Yhtiöissä on käytännössä usein sovellettu toisen osakkeenomistajan huoneiston 

rakenteiden ja pinnoitteiden korjaamiseen yhtiön kunnossapitovelvollisuutta vas-
taavia periaatteita vaikka kunnossapitosäännöksiä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi 
silloin, kun toinen osakkeenomistaja on aiheuttanut korjaustarpeen. Ehdotus vas-
taa siten tiedossa olevaa hyvänä pidettyä yhtiökäytäntöä.  

Vastuunjakoa koskevan erityissäännöksen tarkoitus on lisätä asunto-osakeyhtiön 
osakkaiden asumisturvallisuutta siten, että yksittäisen osakkeenomistajan ei tarvit-
se jatkuvasti seurata ja arvioida toisten osakkaiden asumistapoja ja maksukykyä 
siltä varalta, että hänen asuntonsa vaurioituu naapurin toimien tai laiminlyöntien 
vuoksi. Ehdotuksen tarkoituksena on myös selventää yhtiön kunnossapitovastuun 
ja osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuun suhdetta. 

Pykälä poikkeaa uuden osakeyhtiölain 22 luvun 2 §:stä siten, että tuottamusolet-
tamaa sovellettaisiin myös vahinkoon, joka on aiheutettu rikkomalla osakkeen-
omistajan kunnossapitovastuuta ja muutostyötä koskevia tämän lain säännöksiä. 
Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan lakiin perustuvat oikeudet ja velvollisuu-
det ovat huomattavasti laajemmat niiden käyttäminen tai täyttäminen on säännelty 
huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin mitä osakeyhtiölaissa säädetään tavalli-
sesta osakeyhtiöstä ja sen osakkeenomistajasta. Voidaan sanoa, että huomattavalta 
osin asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan oikeudet ja velvollisuudet vastaavat 
yhtiön oikeuksia ja velvollisuuksia, kun mittapuuna on se, miten osakkeenomista-
jan virheelliset toimet ja laiminlyönnit voivat vaikuttaa yhtiön tai toisten osak-
keenomistajien asemaan. 

Uudessa osakeyhtiölaissa ei ymmärrettävästi ole pykälän 3 momenttia vastaavia 
erityissäännöksiä osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuun ja yhtiön kunnos-
sapitovastuun yhteensovittamisesta. 

Ehdotuksen valmistelun yhteydessä työryhmä harkitsi erityissäännöstä sen va-
ralta, että vahinkoa aiheuttanut osakkeenomistaja vaatii yhtiötä korjaamaan kun-
nossapitovastuun perusteella vahingon aiheuttajan huoneiston vauriot. Työryh-
mässä esillä olleen säännösluonnoksen mukaan  yhtiö voisi tällaisessa tilanteessa 
kieltäytyä kunnossapidosta aina siihen asti, kunnes vahingon aiheuttaja on kor-
vannut yhtiölle aiheuttamansa vahingon. Käytännössä vahingon aiheuttaja on 
saattanut vaatia huoneistonsa korjaamista ennen kuin hän itse korvaa aiheutta-
mansa vahingon. Toisaalta yhtiön kunnossapitotoimen siirtämisestä voisi olla 
haittaa myös toisille osakkeenomistajille tai yhtiön rakennukselle. Myös huoneis-
ton käyttäminen mahdollisesta käyttökiellosta huolimatta voisi johtaa uusiin va-
hinkoihin. Viimeksi mainituista syistä työryhmä ei ehdota erityissäännöstä yhtiön 
kunnossapitovelvollisuuden lykkäämisestä silloin, kun osakkeenomistaja on aihe-
uttanut vahingon.  

3 §. Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus. Voimassa 
olevassa laissa ei ole nimenomaista säännöstä yhtiökokouksen puheenjohtajan 
vahingonkorvausvastuusta. Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdan viit-
taussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 3 §:n 
esitöiden (HE 27/1977 vp. s. 111) mukaan säännöstä voitaisiin soveltaa myös sel-
laiseen yhtiökokouksen puheenjohtajaan, joka ei ole osakkeenomistaja. Tälle ei 
ole saatavissa tukea lain sanamuodosta. Oikeuskirjallisuudessa yhtiökokouksen 
puheenjohtajan vastuun perusteista on esitetty eri mielipiteitä ja niitä on pidetty 
epäselvinä. Tämän vuoksi pykälässä ehdotetaan nimenomaisesti säädettäväksi, 



 180

että myös yhtiökokouksen puheenjohtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän on tehtävässään osakeyhtiölain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määrä-
yksiä rikkomalla tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeen-
omistajalle tai muulle henkilölle. Puheenjohtajan vastuu voisi perustua vain sii-
hen, että päätöstä ei ole tehty oikeassa järjestyksessä tai että hän muuten on jättä-
nyt täyttämättä puheenjohtajan lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan velvolli-
suuden, kuten laiminlyönyt pöytäkirjan laatimisen, allekirjoittamisen tai esillä 
pitämisen. Puheenjohtaja ei siten lähtökohtaisesti olisi vastuussa päätösten sisäl-
löstä. Tuottamusta on luonnollisesti arvioitava eri tavoin erilaisten puheenjohtaji-
en kohdalla. Puheenjohtajan asema voi olla eri tilanteissa huomattavan erilainen, 
kun toisiinsa verrataan esimerkiksi tehtävän yhtiökokouksessa vastaanottavaa 
pienosakkeenomistajaa ja tehtävää toimeksiannosta suorittavaa asianajajaa. Sään-
nös ei myöskään sulje pois sitä, ettei yhtiökokouksen puheenjohtaja voi olla va-
hingonkorvausvastuussa muullakin perusteella, esimerkiksi hänen ja yhtiön välille 
syntyneen toimeksiantosopimuksen perusteella. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 22 luvun 3 §:ää. 
4 §. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus. Pykälään ehdotetaan viit-

taussäännöstä siitä, että tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta säädetään tilin-
tarkastuslain 44 §:ssä. Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 22 luvun 4 §:ää. 

5 §. Yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus. Pykälässä 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi yhtiön velvollisuudesta korvata vahinko, jonka yhtiön edustaja on 
myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. 

Säännöstä sovellettaisiin tässä laissa säädetyn kunnossapitovelvollisuuden lai-
minlyönnistä tai virheellisestä toteuttamisesta, kuten epäonnistuneesta korjaus-
työstä aiheutuvan vahingon korvaamiseen. Säännös soveltuisi myös silloin, kun 
yhtiölle tämän lain mukaan kuuluvaa muutostyöoikeutta on käytetty virheellisesti 
siten, että esimerkiksi epäonnistuneesta muutostyöstä aiheutuu vahinkoa osak-
keenomistajalle.  

Säännös voi tulla sovellettavaksi myös muissa tapauksissa, joissa yhtiön edusta-
jan tämän vastaisesta toimenpiteestä tai laiminlyönnistä aiheutuu vahinkoa osak-
keenomistajalle tai sivulliselle. Säännöstä voitaisiin soveltaa esimerkiksi väärästä 
lunastusohjauksesta osakkeenomistajalle aiheutuvan vahingon korvaamiseen ja 
väärästä isännöitsijäntodistuksesta osakkeen ostajalle tai vakuuden saajalle aiheu-
tuvan vahingon korvaamiseen.23 

Jos yhtiö joutuu korvaamaan yhtiön edustajan tai yhtiön palveluksessa olevan 
aiheuttaman vahingon, yhtiöllä voi olla oikeus vaatia vahingon aiheuttajalta yhti-
ölle aiheutuneen vahingon korvaamista 1 tai 2 §:n tai vahingonkorvauslain perus-
teella.     

Jos vahinko on aiheutettu tätä lakia rikkomalla, ehdotetun 2 momentin mukaan 
vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei yhtiö osoita sen edusta-
jan menetelleen huolellisesti. Tämän tuottamusolettaman perustelut vastaavat 
edellä 1 §:n 3 momentin kohdalla esitettyä. Yhtiön ja sen edustajien vastuun edel-
lytykset on tarpeen määrittää tältä osin samalla tavalla myös niiden välisen vas-
                                                 
23 Oikeuskäytännössä yhtiön on katsottu vastaavan myös muusta hallituksen jäsenen tehtävässään 
aiheuttamasta vahingosta – ks. KKO 1992:66, jossa kysymys virheellisen lunastusohjauksen aihe-
uttamasta vahingosta. Yhtiön edustajan virheestä voi aiheutua vahinkoa myös sivulliselle (esim. 
osakkeen ostajan tai vakuudensaajan käyttöön tarkoitettu isännöitsijäntodistus). 
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tuun jakautumisen selventämiseksi.           
6 §. Sovittelu ja korvausvastuun jakaantuminen. Pykälään ehdotetaan voimassa 

olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan 
osakeyhtiölain 15 luvun 4 §:ää vastaavaa viittaussäännöstä siitä, että vahingon-
korvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai useam-
man korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa on sää-
detty. Sovittelu- ja kanavointisäännöstöä sovellettaisiin myös yhtiön vahingon-
korvausvastuuseen. 

Pykälä vastaa yhtiön johtoon kuuluvan, osakkeenomistajan ja tilintarkastajan 
vastuun osalta uuden osakeyhtiölain 22 luvun 5 §:ää.  

7 §. Päätöksenteko yhtiössä. Ehdotuksessa lähdetään yhtiön sisäistä toimivallan 
jakoa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti siitä, että yhtiökokous päättää 
yhtiössä lähtökohtaisesti myös käsillä olevaan lukuun tai tilintarkastuslain 
44 §:ään perustuvan vahingonkorvauskanteen nostamisesta, samoin kuin kaikista 
muistakin kysymyksistä, jotka koskevat yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen. 
Tämä vastaa voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa 
vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 virkkeestä, jonka mukaan 
vahingonkorvauskanteen nostamisesta päätetään pääsääntöisesti yhtiökokoukses-
sa. Voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla asunto-osakeyhtiön hallitus voisi 
kuitenkin päättää rangaistavaan tekoon perustuvan korvauskanteen nostamisesta.  

Asiasta päätetään yhtiökokouksessa normaaliin tapaan, eli se on muun muassa 
mainittava kokouskutsussa. Ehdotuksen 6 luvun 5 §:ssä säädetään osakkeenomis-
tajan oikeudesta saada asia käsitellyksi yhtiökokouksessa. Myös hallitus voi saat-
taa asian yhtiökokouksen päätettäväksi, mikä voi usein olla hallituksen omankin 
edun mukaista. 

On huomattava, että osakkeenomistajan on 6 luvun 15 §:n ja hallituksen jäsen 
7 luvun 4 §:n mukaan esteellinen päättämään omasta vahingonkorvausvelvolli-
suudestaan yhtiötä kohtaan. Jos yhtiön edustajat ovat yhtiön puolesta sopineet 
vahingonkorvausasian korvausvelvollisen kanssa, sopimuksen sitovuutta on arvi-
oitava ehdotuksen 7 luvun 25 §:n mukaisesti. Sopimukset, joilla on yksissä tuu-
min korvausvelvollisen kanssa pyritty tämän vastuusta vapauttamiseen ilman hy-
väksyttävää perustetta, ovat säännönmukaisesti yhtiötä sitomattomia. Lisäksi var-
sinkin vähemmistöosakkeenomistajia suojaa luvun 8 §:n mukainen oikeus ajaa 
kannetta vahingonkorvauksen suorittamiseksi yhtiölle.  

Pykälän 2 momentti puolestaan vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 3 §:n 
1 momentin viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 
15 luvun 5 §:n 2 ja 3 momenttia. Yleensä yhtiökokous voi ottaa esimerkiksi va-
hingonkorvausta koskevan asian uudelleen päätettäväkseen ja tehdä siinä aikai-
semmasta poikkeavan päätöksen. Yhtiökokouksen päätös vastuuvapauden myön-
tämisestä on kuitenkin vakiintuneesti ymmärretty ratkaisuksi, jolla korvausvelvol-
linen lopullisesti vapautetaan vastuusta. Vaikka varsinaisessa yhtiökokouksessa ei 
ehdotuksen mukaan enää ole lain nojalla pakko päättää vastuuvapauden myöntä-
misestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle, vastuuvapauspäätösten tekeminen 
on tulevaisuudessakin mahdollista ja monien yhtiöiden yhtiöjärjestyksessä saate-
taan sitä edellyttää. Käsillä olevan momentin mukaan vastuuvapauspäätös ei jat-
kossakaan estä yhtiötä nostamista kannetta, jos yhtiökokoukselle ei ole annettu 
päätöksenteon kannalta asianmukaisia tietoja vahingonkorvausvelvollisuuden 
perusteena olevasta päätöksestä tai toimenpiteestä. Vanhan osakeyhtiölain 15 lu-
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vun 5 §:n 2 momentissa käytetty ilmaisu ”täydellisiä tietoja” on korvattu kyseisen 
säännöksen tarkoitusta paremmin vastaavalla ilmaisulla ”riittäviä tietoja”.  

Vastuuvapauspäätös ei myöskään sitoisi konkurssipesää tai yrityksen saneerauk-
sesta annetussa laissa tarkoitettua selvittäjää, jos konkurssiin asettaminen tai sa-
neerausmenettely tapahtuu hakemuksesta, joka tehdään kahden vuoden kuluessa 
päätöksestä. Säännös vastaa pitkälti voimassa olevaa lakia. Kanneoikeutta toisaal-
ta rajoittaa tässäkin tapauksessa se, että kanne on aina nostettava luvun 9 §:n mu-
kaisessa määräajassa. 

8 §. Osakkeenomistajan oikeus ajaa kannetta yhtiön hyväksi. Pykälä sisältää 
säännökset osakkeenomistajien kanneoikeudesta silloin, kun yhtiölle on aiheutettu 
vahinkoa. Yhtiön vahinko aiheuttaa osakkeenomistajalle usein niin sanotun välil-
lisen vahingon. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiön vahinko heijastuu osakkeen-
omistajaan hänen osakkeensa arvon alentumisena.  

Lähtökohtana on, että korvaus yhtiölle aiheutetusta vahingosta tulee yhtiölle, 
jolloin myös osakkeenomistajan välillinen vahinko tulee hyvitetyksi. Yhtiön eli-
met eivät kuitenkaan aina ole halukkaita toteuttamaan korvausvaatimusta, vaikka 
se olisikin selvästi yhtiön edun mukaista. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, 
jossa yhtiölle vahinkoa aiheuttanut toimi on hyödyttänyt yhtiön enemmistöosak-
keenomistajia tai jossa korvausvaatimus kohdistuisi enemmistöosakkeenomista-
jaan tai tämän lähipiiriin kuuluvaan. 

Voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osa-
keyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaan yhtiökokouksen päätettyä vahingonkorvaus-
kanteen nostamatta jättämisestä tai jätettyä päätöksen tietyssä ajassa tekemättä 
osakkeenomistajilla, joilla on tietty määrävähemmistö — pääsääntöisesti yksi 
kymmenesosa — yhtiön osakkeista, on oikeus ajaa kannetta yhtiön lukuun. Vas-
taavaa oikeutta ei nykyisin milloinkaan ole sellaisella yksittäisellä osakkeenomis-
tajalla, jonka kohdalla kyseiset määrävähemmistövaatimukset eivät täyty. Sen 
sijaan yksittäisellä osakkeenomistajalla on oikeuskäytännössä omaksutun kannan 
mukaan vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 1 §:n nojalla oikeus vaatia korvausta 
välillisestä vahingostaan suoraan itselleen, jos hänellä on siihen ”erityinen oikeus-
suojan tarve” (KKO 2000:89).  

Nykyistä oikeustilaa voidaan pitää kaiken kaikkiaan epäjohdonmukaisena. Edel-
lä mainittua vaatimusta erityisen oikeussuojan tarpeesta voidaan myös pitää epä-
määräisenä. Erityisen ongelmallista kuitenkin on, että kun samasta vahingosta 
voidaan vaatia korvausta paitsi yhtiölle myös tietyin edellytyksin suoraan osak-
kaalle, liittyy tähän vaikeasti ratkaistavia korvauksen mahdollista kahdenkertai-
suutta koskevia ongelmia. Edelleen ainakin jos korvaus tuomitaan suoraan osak-
keenomistajalle kaavamaisesti hänen osakeomistuksensa mukaisena osuutena yh-
tiön vahingosta, voivat myös yhtiön velkojien oikeudet vaarantua.  

Viimeksi mainittujen ongelmien takia ehdotetaan, ettei osakkeenomistajalla 
enää olisi oikeutta saada välillisestä vahingosta korvausta suoraan itselleen. Toi-
saalta osakkeenomistajan oikeutta ajaa vahingonkorvauskannetta yhtiön hyväksi 
ehdotetaan laajennettavaksi. Vaikka lähtökohtana on, että yhtiön mahdollisten 
vahingonkorvaussaatavien toteuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa enemmis-
töperiaatetta noudattaen, tästä on luontevaa poiketa silloin, kun vahingonkorvauk-
sen toteuttamatta jättäminen loukkaisi yhtiön elinten vallankäyttöä yleensäkin 
rajoittavaa 1 luvun 10 §:n mukaista yhdenvertaisuusperiaatetta. Ehdotuksen mu-
kaan yksittäisellä osakkeenomistajalla voi tällöin osakeomistuksensa suuruudesta 
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riippumattakin olla oikeus ajaa omissa nimissään kannetta vahingonkorvauksen 
suorittamiseksi yhtiölle.  

Kun korvaus tulee yhtiön kaikkien osakkeenomistajien ja velkojien hyväksi ja 
kun kannetta ajava osakkeenomistaja hävitessään on itse vastuussa oikeudenkäyn-
tikuluista, ei ehdotus yllytä osakkeenomistajia tarpeettomien yhtiötä vahingoitta-
vien kanteiden ajamiseen. Pikemminkin on niin, että pelkästään yhtiön hyväksi 
ajettavan kanteen tosiasiallinen käyttöala voi olla osakkeenomistajien oikeussuo-
jan kannalta varsin vähäinen. Tyypillisessä tilanteessa, jossa enemmistöosakkeen-
omistajien määräysvallan käytöstä johtuu, ettei yhtiölle tuomittavasta vahingon-
korvauksesta käytännössä ole vähemmistöosakkeenomistajalle hyötyä, vähemmis-
töosakkeenomistajalla on kuitenkin säännönmukaisesti oikeus saada osakkeensa 
lunastetuiksi ehdotuksen 25 luvun säännösten nojalla, jolloin osakkeenomistajan 
välillinen vahinko voidaan ottaa huomioon lunastushinnassa. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 22 luvun 7 §:ää. 
Pykälän 1 momentissa säädetään osakkeenomistajien kanneoikeuden yleisistä 

edellytyksistä. Nämä vastaavat asiallisesti paljolti voimassa olevan lain 3 §:n 
1 momentin 9 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osake-
yhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä, mutta ehdotus on huomatta-
vasti voimassa olevaa lakia yksinkertaisempi. Osaltaan tämä liittyy niihin edellä 
7 §:n perusteluissa käsiteltyihin yhtiön päätöksentekoa koskeviin uudistusehdo-
tuksiin. 

Osakkeenomistajien kanneoikeuden edellytyksenä on momentin mukaan ensin-
näkin todennäköisyys siitä, ettei yhtiö huolehdi vahingonkorvaussaatavan toteut-
tamisesta. Tämän edellytyksen ei tavallisesti voida katsoa täyttyneen ainakaan 
ennen kuin yhtiö on saanut tiedon mahdollisesta oikeudestaan vahingonkorvauk-
seen. Jos asiaa on osakkeenomistajan pyynnöstä tai muuten käsitelty yhtiökoko-
uksessa ja yhtiökokous on esimerkiksi myöntänyt vastuuvapauden tai muuten 
päättänyt, ettei vahingonkorvausta vaadita, on selvää, että edellytys täyttyy. Sa-
moin edellytys yleensä täyttyy, jos yhtiökokouksessa tai hallituksessa on päätetty 
olla ryhtymättä toimenpiteisiin vahingonkorvauksen vaatimiseksi. Tilanteissa, 
joissa yhtiössä ei ainakaan toistaiseksi ole tehty asiassa päätöstä, on puolestaan 
arvioitava kunkin yksittäistapauksen olosuhteiden perusteella, onko todennäköis-
tä, että yhtiö tulee vaatimaan vahingonkorvausta. Poikkeuksellisesti käsillä oleva 
edellytys voi täyttyä, vaikka yhtiössä olisi päätetty korvauksen vaatimisestakin, 
jos päätös todennäköisesti on ainoastaan näennäinen ja sen täytäntöönpano toden-
näköisesti vesitetään, tai jos on todennäköistä, että yhtiö ja vastaaja pyrkivät yh-
teistoiminnalla oikeudenkäynnissä välttämään korvausvastuun toteutumisen. Ver-
tailukohtana voidaan mainita, että ratkaisussa KKO 1995:213 osakkeenomistajalle 
myönnettiin tämän kaltaisessa tilanteessa oikeus väliintuloon yhtiötä koskevassa 
oikeudenkäynnissä.  

Edellytystä arvioidaan kanteen vireillepanohetken tilanteen valossa. Jos tuolloin 
pidetään epätodennäköisenä, että yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin vahingonkorvauk-
sen vaatimiseksi, osakkeenomistajan kanneoikeutta ei poista se, että yhtiökin nos-
taa myöhemmin kanteen.  

Osakkeenomistajan voi joskus olla vaikea saada yhtiöstä tietoa yhtiön suhtautu-
misesta vahingonkorvausasiaan, vaikka hän tiedustelisikin yhtiön hallituksen kan-
taa asiassa. Jos osakkeenomistaja tällöin panee vireille kanteen, joka kuitenkin 
jätetään tutkimatta, voi oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuteen olla perus-
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teita soveltaa esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 2 momentin 
säännöstä kulujen jäämisestä asianosaisten vahingoksi.  

Mainitun todennäköisyysedellytyksen ohella momentissa säädetään vaihtoehtoi-
sista lisäedellytyksistä kanteen ajamiselle. Momentin 1 kohdan mukaan edellytyk-
senä on, että kantajilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Ehdo-
tukseen ei sisälly nykyisen kaltaisia monimutkaisia säännöksiä korvausasiaa käsit-
televässä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista laskettavasta erityisestä mää-
rävähemmistöstä.  

Ratkaiseva ajankohta riittävän määrävähemmistön laskemisessakin on kanteen 
vireillepanohetki. Jos esimerkiksi osakkeenomistaja luopuu kanteesta sen nosta-
misen jälkeen, muut kanteen nostaneet osakkeenomistajat voivat jatkaa vähem-
mistökanteen ajamista, kuten nykyäänkin. Myöskään esimerkiksi se, että osa kan-
tajan osakkeista myydään asian ollessa vireillä, ei poista kanneoikeutta. 

Momentin 2 kohdan mukaan osakkeenomistajalla on kanneoikeus — paitsi 
1 kohdassa tarkoitetun määrävähemmistövaatimuksen täyttyessä — myös silloin, 
kun osoitetaan, että vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamatta jättäminen on 
vastoin 1 luvun 10 §:ssä säädettyä yhdenvertaisuusperiaatetta. Tällöin kanneoike-
us ei siis riipu edellä tarkoitetulla tavalla osakeomistuksen suuruudesta. Kantajalla 
on kuitenkin velvollisuus näyttää, että yhtiön menettely korvausasiassa, kuten 
päätös olla nostamatta kannetta tai pelkkä passiivisuuskin, on 1 luvun 10 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Edellä 1 kohdassa tar-
koitetun määräenemmistövaatimuksen täyttyessä taas tätä ei tarvitse erikseen 
osoittaa. 

Yhtiön elimillä on lähtökohtaisesti oikeus normaalin harkintavaltansa puitteissa 
päättää, onko vahingonkorvauksen vaatiminen yhtiön edun mukaista. Yhtiökoko-
us voi esimerkiksi harkita, ettei kannetta kannata ajaa siihen liittyvän oikeudelli-
sen epävarmuuden ja kuluriskin vuoksi. Yhtiökokous voi myös harkita, ettei sel-
västi oikeutettuakaan kannetta kannata ajaa, kun huomioon otetaan kuluriski ja 
mahdollinen heikko todennäköisyys siitä, että vahingonkorvaus saadaan perityksi 
vastuuvelvolliselta. Yhtiön elinten tulee kuitenkin käyttää valtaansa 1 luvun 10 
§:n osoittamissa rajoissa. Jos vahingonkorvauksen vaatimatta jättämisessä ei ole 
kysymys yhtiön etujen tavoittelemisesta, vaan menettely on pikemminkin omiaan 
tuottamaan jollekin, etupäässä tietenkin korvausvelvolliselle, 1 luvun 10 §:ssä 
tarkoitettua epäoikeutettua etua yhtiön tai osakkeenomistajan kustannuksella, itse-
näisen kanneoikeuden myöntäminen osakkeenomistajalle on perusteltua. On 
huomattava, että yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaus, sellaisena kuin se ilmenee 
1 luvun 10 §:stä, ei edellytä sen osoittamista, että osakkeenomistaja tai osakkeen-
omistajaryhmä hyötyy toisen osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaryhmän 
kustannuksella, vaan esimerkiksi muulle henkilölle yhtiön kustannuksella myön-
netty epäoikeutettu etu kuuluu säännöksen soveltamisalaan. Yhdenvertaisuusperi-
aatteen käsitteen ulottaminen koskemaan myös näitä tilanteita on perusteltua, kos-
ka myös tällaisten epäoikeutettujen menettelyjen taustasyinä yleensä vaikuttavat 
osakkeenomistajien toisistaan poikkeavat intressit. Osakkeenomistajien välistä 
eturistiriitaa ei kuitenkaan tarvitse erikseen osoittaa, jotta säännöstä voitaisiin täl-
laisessa tilanteessa soveltaa. 

Vaikka yksittäistapauksissa voi olla vaikea arvioida, onko kanteen ajamatta jät-
täminen omiaan tuottamaan ”epäoikeutettua etua”, voidaan tätä edellytystä pitää 
täsmällisempänä ja osakeyhtiölain muuhun sääntelyyn nähden johdonmukaisem-
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pana kuin esimerkiksi edellä mainittua oikeuskäytännössä omaksuttua ”erityisen 
oikeussuojan tarpeen” vaatimusta. On kuitenkin syytä korostaa, että mikä tahansa 
etu ei ole epäoikeutettu, vaan edun antaminen, esimerkiksi korvausvaatimuksesta 
luopuminen, voi tapauksesta riippuen kokonaisuutena arvioiden olla yhtiön edun 
mukaista. 

Osakkeenomistajat ajavat tässä pykälässä tarkoitettuja kanteita omissa nimis-
sään, mikä tarkoittaa, että kantajilla on itsenäinen, yhtiön ja mahdollisesti muiden 
osakkeenomistajien kanneoikeuteen nähden rinnakkainen kanneoikeus. Mahdol-
lista on, että useampi osakkeenomistaja tai osakkeenomistajien ryhmä taikka 
eräissä tapauksissa sekä yhtiö itse että yksi tai useampi osakkeenomistaja tai 
osakkeenomistajien ryhmä ajavat rinnakkaisesti kannetta saman vahingonkorva-
uksen suorittamiseksi yhtiölle. Rinnakkaisista kanteista johtuvat oikeudenkäynti-
menettelyä koskevat ongelmat ratkaistaan yleisten sääntöjen mukaisesti. Esimer-
kiksi kanteen vireilläolo ei sinänsä estä toista kanteen ajamiseen oikeutettua saa-
masta omaa kannetta vireille, eikä yhteen kanteeseen annettu hylkäävä tuomio ole 
muihin kanteen ajamiseen oikeutettuihin nähden sitova. Sen sijaan kanteen hyväk-
syvä tuomio on oikeusvoimainen myös muihin kanteen ajamiseen oikeutettuihin 
nähden. Useissa tapauksissa rinnakkaisten kanteiden käsitteleminen samassa oi-
keudenkäynnissä on oikeudenkäymiskaaren 18 luvun säännösten mukaisesti pe-
rusteltua.  

Pykälän 2 momentti sisältää eräitä oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännök-
siä. Ensinnäkin yhtiölle on  yleensä varattava tilaisuus tulla kuulluksi osakkeen-
omistajan kannetta käsiteltäessä. Tämä on perusteltua, kun otetaan huomioon kan-
teen ajamisesta yhtiölle mahdollisesti aiheutuva haitta ja asian merkitys yhtiölle 
muutenkin. Yhtiön kuuleminen on tärkeätä muun muassa päätettäessä, otetaanko 
osakkeenomistajan kanne edellä käsitellyillä perusteilla tutkittavaksi. Yhtiöllä voi 
muutenkin olla halua ja tarvetta tulla asiassa kuulluksi. Lähinnä silloin, kun on 
selvää, ettei kannetta oteta tutkittavaksi, voidaan yhtiön kuulemisesta ilmeisen 
tarpeettomana luopua. 

Momentin loppuosa vastaa puolestaan asiallisesti voimassa olevan lain viittaus-
säännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 4 mo-
mentin 1 ja 2 virkettä. Kannetta ajavat osakkeenomistajat ovat yhtiön sijaan vas-
tuussa oikeudenkäyntikulujen suorittamisesta. Heillä on kuitenkin oikeus saada 
kuluilleen korvaus yhtiöltä siinä laajuudessa kuin yhtiölle oikeudenkäynnillä saa-
tavat varat siihen riittävät. Jos osakkeenomistajien kanne hyväksytään, heillä on 
tosin tavallisesti oikeus saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan suoraan vahin-
gonkorvausvelvolliselta.  

Ehdotukseen ei sisälly voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella so-
vellettavan vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 4 momentin 3 virkettä vastaavaa 
säännöstä siitä, että kantajan osakkeille tuleva osuus yhtiölle voitetuista varoista 
voitaisiin määrätä suoritettavaksi suoraan kantajille. Tällainen säännös johtaa 
edellä mainittuihin korvauksen kahdenkertaisuutta ja velkojien suojaa koskeviin 
ongelmiin. Esillä olevan pykälän mukainen osakkeenomistajien oikeus ajaa kan-
netta vahingonkorvauksen suorittamiseksi yhtiölle ei sellaisenaan takaa osakkeen-
omistajille riittävää oikeussuojaa tilanteessa, jossa yhtiössä harjoitetaan jatkuvaa 
enemmistövallan väärinkäyttöä ja jossa varojen voittaminen yhtiölle ei siten to-
dennäköisesti hyödytä osakkeenomistajaa. Näissä tilanteissa osakkeenomistajaa 
suojaa kuitenkin edellä mainittu mahdollisuus saada lunastus osakkeistaan ehdo-
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tuksen 25 luvun säännösten osoittamalla tavalla. 
Pykälän 3 momentin mukaan jos korvausvelvollinen saa yhtiökokouksen pää-

töksellä vastuuvapauden, kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa yhtiö-
kokouksen päätöksestä. Kun samassa kokouksessa on ehdotuksen 9 luvun 7 §:ssä 
säädetyin tavoin vaadittu ja kannatettu erityisen tarkastuksen toimittamista, kanne 
voidaan kuitenkin aina nostaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastukses-
ta annettu lausunto on esitetty yhtiökokouksessa tai hakemus tarkastajan määrää-
miseksi on hylätty. Enemmistöosakkeenomistajat eivät voi päättää yhtiön puolesta 
luopua oikeudesta korvaukseen eikä yhtiön edustajilla ole kelpoisuutta määrätä 
korvauksesta sellaisella tavalla, joka rajoittaisi käsillä olevassa pykälässä vähem-
mistöosakkeenomistajien suojaksi säädettyjä oikeuksia. Siten esimerkiksi vastuu-
vapauden myöntäminen tai yhtiön tekemä vahingonkorvausta koskeva sopimus 
voivat rajoittaa vain yhtiön oikeutta itse vaatia korvausta. Yhtiön myönnettyä 
mahdolliselle korvausvelvolliselle vastuuvapauden on kuitenkin perusteltua nope-
asti saada mahdollisimman täysi selvyys siitä, tullaanko vahingonkorvauskanteita 
ajamaan, jotta yhtiössä voidaan vastuuvapauspäätöksen tarkoituksen mukaisesti 
välttää avoimista kannemahdollisuuksista johtuva epävarmuus. Näin ollen osak-
keenomistajien kanneoikeudelle ehdotetaan tässä tilanteessa säädettäväksi lyhyt, 
voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osake-
yhtiölain 15 luvun 6 §:n 3 momentin säännöstä vastaava kanneaika, joka pääsään-
töisesti vastaa myös yhtiökokouksen päätöksen moiteaikaa.  

Momentti koskee ainoastaan tilanteita, joissa korvausvelvollinen on yhtiötä sito-
vasti saanut vastuuvapauden yhtiöltä. Luvun 7 §:n 2 momentista seuraa, ettei mää-
räaika koske tilanteita, joissa yhtiökokoukselle ei ole annettu olennaisesti oikeita 
ja riittäviä tietoja vahingonkorvausvelvollisuuden perustana olevasta päätöksestä 
tai toimenpiteestä. Määräaika ei luonnollisesti myöskään koske tilanteita, joissa 
vastuuvapauspäätös on mitätön tai muuten julistetaan moitekanteen johdosta pä-
temättömäksi. 

Pykälän 4 momentissa säädetään, ettei osakkeenomistajalla ole oikeutta saada 
korvausta yhtiölle aiheutetusta vahingosta. Säännös pitää sisällään sen, ettei osak-
keenomistajalla edellä todetuin tavoin ehdotuksen mukaan ole oikeutta saada kor-
vausta suoraan itselleen niin sanotusta välillisestä vahingosta (vertaa KKO 
2000:89). Säännös ei toisaalta estä osakkeenomistajaa ajamasta luvun 1 §:n 
2 momentin, 2, 3 tai 5 §:n taikka tilintarkastuslain 44 §:n perusteella omaan lu-
kuunsa kannetta sellaisen vahingon korvaamiseksi, jota ei ole aiheutettu yhtiölle 
vaan välittömästi osakkeenomistajalle. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa 
osakkeenomistaja yhtiön johdon virheen johdosta menettää mahdollisuutensa 
käyttää yhtiöjärjestykseen perustuvaa lunastusoikeutta tai jossa osakkeenomista-
jan hallinnassa oleva huoneisto vaurioituu tai huoneiston käyttö estyy toisen osak-
keenomistajan tai yhtiön kunnossapitovelvollisuutta tai rakennustöitä koskevia 
tämän lain säännöksiä rikkomalla aiheutetun vahingon vuoksi. Yhtiön antama 
virheellinen tilinpäätösinformaatio tai virheellinen isännöitsijäntodistus voi puo-
lestaan aiheuttaa välitöntä vahinkoa esimerkiksi sille, joka hankkii yhtiön osakkei-
ta tai ottaa niitä vakuudeksi. Välittömän ja välillisen vahingon rajanveto, joka 
usein on selkeä mutta voi eräissä tapauksissa olla tulkinnanvarainen, on, kuten 
voimassa olevan oikeudenkin mukaan, tehtävä viime kädessä yksittäistapauksessa 
sen nojalla, millaisiin perusteisiin vahingonkorvauskanteessa on vedottu. 

Esillä oleva pykälä ei koske muun henkilön kuin osakkeenomistajan oikeutta 
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vaatia korvausta välillisestä vahingosta. Esimerkiksi velkojalle voi aiheutua välil-
listä vahinkoa yhtiölle aiheutetun vahingon johdosta, jos hänen saatavansa jää sen 
takia maksamatta. Tällöin velkojalla voi periaatteessa olla käsillä olevan luvun 
säännösten tai tilintarkastuslain 44 §:n nojalla oikeus ajaa kannetta vahingonkor-
vauksen suorittamiseksi suoraan itselleen. Käytännössä velkojille kuitenkin aiheu-
tuu vahinkoa lähinnä yhtiön joutuessa maksukyvyttömäksi, jolloin konkurssipesä 
huolehti yhtiön vahingonkorvausvaatimusten toteuttamisesta. Velkojien kohdalla 
ei myöskään esiinny kahdenkertaisen korvauksen ongelmaa samassa muodossa 
kuin osakkeenomistajien kohdalla, koska velkojan saadessa korvauksen saatavan-
sa maksamatta jäämisestä tämä on tavalla tai toisella luettava velan suoritukseksi. 
Velkojien keskinäisestä tasa-arvosta puolestaan säädetään maksukyvyttömyys-
lainsäädännössä. 

9 §. Kanneoikeuden vanhentuminen. Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
9 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 
15 luvun 7 §:ssä on säädetty määräajoista, joissa yhtiön lukuun ajettava korvaus-
kanne on nostettava. Määräajat, johtohenkilön ja tilintarkastajan osalta kolme 
vuotta sekä osakkeenomistajan osalta kaksi vuotta pykälässä mainituista ajankoh-
dista laskettuna, voivat olla käytännössä lyhyitä ja ovat voineet johtaa joissakin 
tapauksissa sattumanvaraisiin tuloksiin. Mahdollisten korvausvelvollisten näkö-
kulmasta määräajat eivät myöskään ole tehokkaasti poistaneet vahingonkorvaus-
kanteiden uhasta aiheutuvaa epävarmuutta, koska muita kuin yhtiön lukuun ajet-
tavia kanteita — esimerkiksi osakkeenomistajien ja velkojien omaan lukuunsa 
ajamia kanteita — on koskenut ainoastaan yleinen vanhentumisaika. Tällä perus-
teella korvaussaatavan vanhentuminen voi puolestaan vanhentumislainsäädännön 
uudistuksen jälkeenkin kestää huomattavan kauan, koska yleinen vanhentumisaika 
on katkaistavissa vapaamuotoisesti ja se lasketaan muuhun kuin sopimussuhtee-
seen perustuvassa vahingonkorvauksessa alkavaksi vasta siitä, kun vahingonkärsi-
jä on saanut tiedon tai hänen olisi pitänyt saada tieto vahingosta ja siitä vastuussa 
olevasta. Toisaalta, jos vahingonkärsijä saa pian tiedon vahingosta ja korvausvaa-
timuksen esittämiseksi tarvittavista seikoista, uutta osakeyhtiölakia vastaava kaa-
vamainen viiden vuoden kanneaika on tarpeettoman pitkä verrattuna vanhentu-
mislain pääsääntöjen mukaisiin kanneaikoihin.   

Sanotuista syistä pykälän 1 momentissa ehdotetaan, että luvun 1-3 §:ssä ja 
8 §:ssä ja tilintarkastuslain 44 §:ssä säänneltyjä kanteita koskee vanhentumislain 
7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen yhteinen kolmen vuoden kanneaika, kui-
tenkin niin, että kanne on nostettava vanhentumislain 7 §:n 2 momentista poiketen 
viimeistään viiden vuoden kuluessa.  Vanhentumislaista poiketen viiden vuoden 
määräaika on ehdoton eikä vahingonkärsijä voi katkaista ajan kulumista.  

Syyt, joita edellä 3 §:n kohdalla on osakkeenomistajan tuottamusta käsiteltäessä 
esitetty, puoltavat sitä, että myös osakkeenomistajaa koskee sama kanneaika kuin 
muita vastuuvelvollisia. Viiden vuoden enimmäisaika lasketaan alkavaksi samois-
ta ajankohdista kuin voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella sovellet-
tavan vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan. Yhtiökokouksen 
puheenjohtaja on säännöksessä rinnastettu osakkeenomistajaan. Sen sijaan ei eh-
doteta vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 7 §:n 2 momenttia vastaavaa säännöstä, 
jonka mukaan yhtiön konkurssipesällä olisi vanhan osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 
3 momentissa eli ehdotetun luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa 
oikeus kanteen nostamiseen vielä senkin jälkeen, kun yhtiöllä itsellään ei tätä oi-
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keutta enää olisi. 
Käsillä olevassa pykälässä tarkoitettua yleistä kanneaikaa sovelletaan myös lu-

vun 8 §:ssä tarkoitettuihin kanteisiin, joita tämän ohella voi koskea 8 §:n 3 mo-
mentissa säädetty erityinen kanneaika. 

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 22 luvun 8 §:n 1 momenttia. 
Pykälän 2 momentin mukaan yhtiön tai osakkeenomistajan kunnossapitotoimen-

piteen, kunnossapidon laiminlyönnin taikka muutostyön aiheuttaman vahingon 
korvaamista koskeva kanne on nostettava vanhentumislain 7 §:n mukaisessa mää-
räajassa. Vanhentumislain 7 §:n mukaan vahingonkorvauksen vanhentumisaika 
alkaa kulua muuhun kuin sopimussuhteeseen perustuvassa vahingonkorvauksessa 
siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta 
ja siitä vastuussa olevasta. Vahingonkorvauksen vanhentuminen on kuitenkin kat-
kaistava ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut vahinkoon johtaneesta tapah-
tumasta.   

Momentin säännökset liittyvät edellä 2 §:ssä ja 5 §:ssä säänneltyyn osakkeen-
omistajan ja yhtiön vastuuseen vahingosta, joka on aiheutettu rikkomalla kunnos-
sapitovelvollisuutta tai muutostöitä koskevia tämän lain säännöksiä ja yhtiöjärjes-
tyksen määräyksiä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu, viime kädessä tilinpäätöspäivästä laskettavan 
määräajan kulumiseen sidottu vastuun vanhentuminen soveltuu hyvin sellaisten 
vahinkojen korvaamiseen, jotka yleensä ilmenevät jollain tavalla tilintarkastuk-
senkin kohteena olevista yhtiön toimielinten päätöksistä, kirjanpidosta tai tilinpää-
töksestä, jotka vuosittain ovat tilintarkastuksen kohteena ja käsiteltävänä yhtiöko-
kouksessa.  

Virheellisesti toteutetut kunnossapito- ja muutostyöt ja kunnossapidon laimin-
lyönti eivät kuitenkaan yleensä ilmene vastaavalla tavalla yhtiön asiakirjoista eikä 
suoritettujen toimenpiteiden ja kunnossapidon organisoinnin asianmukaisuuden 
arviointi kuulu tilintarkastuksen tai yhtiökokouksessa säännöllisesti käsiteltäviin 
asioihin. Näistä syistä yleisen vanhentumislain säännökset soveltuvat yhtiön ja 
osakkeenomistajien kannalta kunnossapitoon ja rakennustöihin liittyvän vastuun 
vanhenemiseen paremmin kuin yhtiölainsäädännön erityiset vanhentumissäännök-
set, jotka ovat muotoutuneet lähinnä osakeyhtiölailla säännellyissä osakeyhtiöissä 
ilmenneiden tarpeiden pohjalta.  

Vanhentumislain yleissäännöksen soveltamisesta seuraa, että virheelliseen ra-
kennustyöhön tai kunnossapitovastuun laiminlyöntiin perustuvan vahingonkor-
vausvastuun vanhentumisaika säilyy ennallaan vaikka vastuu perustuisi suoraan 
asunto-osakeyhtiölakiin. 

Uudessa osakeyhtiölaissa ei ole momenttia vastaavia säännöksiä. Osakeyhtiö-
laissa ei ole asunto-osakeyhtiölakia vastaavia säännöksiä yhtiön tarkoitukseen ja 
toimintaan liittyvistä yhtiön ja osakkeenomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista.            

10 §. Pakottavuus. Vaikka osakkeenomistajien tulee voida laajasti yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä yhtiön asioista, muun muassa yhtiön eri etutahojen selonottokus-
tannuksia koskevat näkökohdat puoltavat sitä, että osakeyhtiölain oikeussuojajär-
jestelmän, kuten vahingonkorvaussäännösten, tietty ydinalue on siinä mielessä 
pakottavaa oikeutta, ettei yhtiöjärjestyksen määräyksillä voida poiketa siitä. Voi-
massa olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, mutta ehdotus 
vastaa voimassa olevaa oikeutta. 

Ehdotuksen valmistelun yhteydessä oli esillä yhtiön ja sen johtoon kuuluva eivät 
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vastaisi (kunnossapitoon liittyvästä) lievästä huolimattomuudesta aiheutetusta 
vahingosta. Työryhmä harkitsi tuottamusvastuun rajoittamista joko siten, että ra-
joituksesta säädetään suoraan laissa (pakottava säännös tai olettama) tai siten, että 
tunnustettaisiin vastuun rajoittamista koskevat yhtiöjärjestysmääräykset. Työryh-
mä harkitsi myös yhtiön vastuun rajoittamista määrältään pienten vahinkojen osal-
ta.  

Jos yhtiön vastuuta vähäisistä vahingoista rajoitettaisiin kaavamaisesti, johdon-
mukaisuuden nimissä pitäisi rajoittaa myös osakkeenomistajan vastuuta vastaaval-
la tavalla. Toisaalta ei ole ilmennyt tarvetta rajoittaa osakkeenomistajan vastuuta 
tällä tavoin. Koska yhtiötä ja sen osakkeenomistajia velvoittava kunnossapitovas-
tuun taso riippuvaiseksi yleisesti tiedossa olevasta vakiintuneesta asunto-
osakeyhtiökäytännöstä, yhtiöjärjestysmääräyksistä ja yhtiössä tehdyistä päätöksis-
tä, vaikeasti olevaa pienten vahinkojen poissuljentaa ei tarvita.   

Ehdotus poikkeaa uudesta osakeyhtiölaista, jonka mukaan yhtiöjärjestyksessä 
voidaan rajoittaa johtoon kuuluvan ja osakkeenomistajan vastuuta vahingosta, 
joka on aiheutettu muuten kuin tahallisesti tai törkeän huolimattomasti taikka rik-
komalla tämän lain tahdonvaltaista säännöstä. Osakeyhtiöissä vastuun rajoitus-
mahdollisuus voi olla tarpeen, jotta ulkopuoliset asiantuntijat ja hallitusammatti-
laiset ryhtyvät riskipitoista toimintaa harjoittavan yhtiön hallituksen jäseniksi. 
Vastaavaa tarvetta ei ole asunto-osakeyhtiössä. Osakeyhtiössäkään rajoitusmah-
dollisuus ei koske esimerkiksi yhdenvertaisuusperiaatetta rikkomalla aiheutettavaa 
vahinkoa. 
 
14 luku. Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus 
 ja yhtiön purkaminen 

Luvussa säädetään osakkeenomistajan vaikutusvallan väärinkäyttöön perustu-
vasta lunastusvelvollisuudesta ja yhtiön purkamisesta. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavia säännöksiä, joiden mallina on uuden osakeyhtiölain 23 luku. Ehdote-
tun luvun säännöksillä on tärkeä täydentävä merkitys osakkeenomistajan oikeus-
suojan kannalta erityisesti silloin, kun toinen osakkeenomistaja harjoittaa syste-
maattista vaikutusvallan väärinkäyttöä, joka tekee muihin oikeussuojakeinoihin 
vetoamisen vaikeaksi tai hyödyttömäksi. Tällaisessa tilanteessa väärinkäytöksestä 
kärsivän osakkeenomistajan voi olla myös vaikea myydä osakkeitaan sellaiseen 
käypään hintaan, jonka niistä voisi saada, jos väärinkäyttöä ei ilmenisi. Tarkoitus 
on, että luvun säännökset voivat tulla sovellettavaksi vain silloin, kun muihin oi-
keussuojakeinoihin vetoaminen ja osakkeiden myyminen on ongelmallista.  

Yhtiön purkaminen voi eräissä väärinkäytöstilanteissa olla ainoa osakkeenomis-
tajalle käyttökelpoisena keinona edes jossain määrin turvata oikeutensa yhtiössä. 
Purkamisseuraamuksella on myös väärinkäytöksiä ennalta ehkäisevää vaikutusta. 
Koska yhtiön purkamista voidaan kuitenkin yleensä pitää yhtiön etutahojen kan-
nalta vähiten edullisena vaihtoehtona, ehdotuksen säännökset rakentuvat ajatuk-
selle, jonka mukaan purkaminen on lunastukseen nähden selkeästi toissijainen 
oikeussuojakeino. Luvun säännösten tarjoama ratkaisuvaihtoehto voi olla tarpeen 
myös sellaisessa muutaman huoneiston asunto-osakeyhtiössä, jossa enemmistö-
osakkeenomistaja tai –omistajat käyttävät määräysvaltaansa jatkuvasti yhdenver-
taisuusperiaatteen vastaisesti. 

Ehdotuksen mukaan lunastusvelvollisuus voitaisiin asettaa vaikutusvaltaansa 
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väärinkäyttäneelle osakkeenomistajalle, mihin ei liity merkittäviä ongelmia osak-
keenomistajien yhdenvertaisuuden tai yhtiön velkojien suojan kannalta. Koska 
yhtiön lunastusvelvollisuus osakkeenomistajan lunastusvelvollisuuden ohella ei 
ilmeisesti merkittävästi tehostaisi loukatun osakkeenomistajan oikeussuojaa, ei 
sitä koskevaa säännöstä ehdoteta. Ehdotus ei kuitenkaan estä yhtiötä vapaaehtoi-
sesti ostamasta kantajan osakkeita lunastushintaa vastaavasta hinnasta, jos kysei-
nen omien osakkeiden hankinta sitä koskevien yleisten säännösten mukaan on 
mahdollista, ja näin torjumasta tämän luvun säännösten soveltamista. 

Luvun säännökset vastaavat uuden osakeyhtiölain 23 lukua. 
1 §. Lunastusvelvollisuus. Pykälä koskee osakkeenomistajan velvollisuutta lu-

nastaa toisen osakkeenomistajan osakkeet vaikutusvallan väärinkäytön perusteel-
la.  

Pykälän 1 momentin mukaan osakkeenomistajan lunastusvelvollisuus syntyy 
kahden edellytyksen täyttyessä yhtäaikaisesti. Momentin 1 kohdan mukaan edel-
lytyksenä on, että osakkeenomistaja on tahallaan väärinkäyttänyt vaikutusvaltaan-
sa yhtiössä myötävaikuttamalla ehdotuksen 1 luvun 10 §:n vastaiseen päätökseen 
taikka muuhun asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen. Vaiku-
tusvallan käytön tulee, ollakseen pykälässä tarkoitettua vaikutusvallan väärinkäyt-
tämistä, ilmetä myötävaikuttamisena asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen 
rikkomiseen. Säännös ei toisin sanoen tule sovellettavaksi esimerkiksi osakkeen-
omistajan ja yhtiön tai osakkeenomistajien välisen sopimuksen rikkomiseen. 

Myötävaikuttaminen yhdenvertaisuutta koskevan 1 luvun 10 §:n vastaiseen pää-
tökseen tarkoittaa paitsi osallistumista yhdenvertaisuutta loukkaavaan yhtiökoko-
uspäätökseen myös muun muassa tilanteita, joissa osakkeenomistaja hallituksen 
jäsenenä tekee yhdenvertaisuutta loukkaavan päätöksen taikka vaikutusvallallaan 
painostaa hallituksen tai sen jäsenen tällaiseen menettelyyn. 

Vaikutusvaltaansa väärinkäyttänyt voidaan tuomita lunastusvelvolliseksi, vaikka 
hän olisi sittemmin luovuttanut osakkeensa toiselle eikä enää oikeudenkäynnin 
aikaan ole osakkeenomistaja. Pykälää on tässä suhteessa tulkittava vastaavasti 
kuin osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaa 13 luvun 2 §:ää, 
eli ratkaisevaa on, että rikkoessaan lakia tai yhtiöjärjestystä velvollisuuden perus-
teena olevalla tavalla henkilö on osakkeenomistaja. Jos osakkeenomistaja kuiten-
kin aidosti luovuttaa osakkeensa toiselle henkilölle, eikä vain näennäisesti esimer-
kiksi läheiselleen tai muulle välikädelle, ei väärinkäytön suhteen voitane osoittaa 
sellaista momentin 2 kohdassa tarkoitettua jatkumisvaaraa, että lunastus enää tuli-
si kysymykseen. Pelkkä yhtiön hallinnon tai yhtiövastikkeen maksun laiminlyönti 
ei voi johtaa lunastusvelvollisuuteen tai yhtiön purkamiseen tämän luvun säännös-
ten perusteella. 

Momentin 2 kohdan mukaan edellytyksenä lunastusvelvollisuuden syntymiselle 
on vaikutusvallan väärinkäytön lisäksi, että osakkeenomistajan oikeussuoja edel-
lyttää lunastusta, kun otetaan huomioon todennäköisyys väärinkäytön jatkumises-
ta ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Viime kädessä osakkeenomistajan oikeussuo-
jan tarvetta on siis harkittava kokonaisarvioinnilla, jossa otetaan huomioon kaikki 
asiaan vaikuttavat seikat. Merkitystä on ennen kaikkea sillä, voiko loukattu osak-
keenomistaja käyttämällä muita oikeussuojakeinoja tosiasiassa päästä oikeuksiin-
sa.  

Arvioitaessa lunastusvelvollisuuden edellytyksiä on siis erityisesti otettava 
huomioon todennäköisyys vaikutusvallan väärinkäytön jatkumisesta. Jos vaiku-
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tusvallan väärinkäyttöä tarkoittava menettely on päättynyt eikä vaaraa sen jatku-
misesta ole, menettely ei perusta osakkeenomistajalle tarvetta saada myöhempien 
väärinkäytösten välttämiseksi lunastus osakkeistaan, vaan tällöin muut oikeussuo-
jakeinot, kuten vahingonkorvaus, ovat osakkeenomistajan kannalta riittäviä. Jos 
sen sijaan vaikutusvallan väärinkäyttö on luonteeltaan jatkuvaa, muut seuraamuk-
set — esimerkiksi yhtiölle tai väärinkäytön kohteena olevalle osakkeenomistajalle 
aiheutetun vahingon korvaaminen — voivat usein olla loukatun osakkeenomista-
jan näkökulmasta vaikeasti toteutettavia. Myös osakkeiden luovuttaminen sellai-
seen käypään hintaan, jonka niistä voisi saada, jos jatkuvaa väärinkäytöstä ei il-
menisi, voi olla vaikeata. 

Esimerkiksi yhtiön varojen jatkuva käyttäminen yhdenvertaisuusperiaatteen vas-
taisesti vain joidenkin osakkeenomistajien eduksi voi olla tässä tarkoitettu tilanne, 
jos myös muut pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Esimerkkejä: Hallituksen tai yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä yhtiön yhteis-
ten tilojen käyttöoikeus luovutetaan käytännössä pysyvästi käyvän hinnan alitta-
vaa korvausta vastaan vain joillekin osakkeenomistajille. Yhtiö huolehtii vain 
enemmistöosakkeenomistajien huoneistoihin liittyvistä yhtiön kunnossapitotöistä 
ja laiminlyönti kunnossapidon vähemmistön huoneistojen osalta siten, että laimin-
lyönti vaikuttaa näiden huoneistojen arvoon.     

Osakkeenomistajan normaali tapa realisoida omistuksensa yhtiössä on luovuttaa 
osakkeensa vastiketta vastaan toiselle henkilölle. Jatkuva vaikutusvallan väärin-
käyttö yhtiössä merkitsee kuitenkin säännönmukaisesti, että vähemmistöosak-
keenomistajalla ei ole mahdollisuuksia päästä oikeuksiinsa siten, että hän saisi 
osakkeensa kaupaksi asianmukaiseen hintaan. Jos toisaalta esimerkiksi yhtiö itse 
— omien osakkeiden hankintaa koskevia säännöksiä noudattaen — tai muu taho 
sitoutuu vapaaehtoisesti ostamaan vähemmistöosakkeenomistajan osakkeet 
2 momentin mukaista lunastushintaa vastaavasta hinnasta, eivät pykälässä tarkoi-
tetun lunastusvelvollisuuden edellytykset täyty, koska osakkeenomistajalla ei täl-
löin ole kohdassa tarkoitettua oikeussuojan tarvetta. 

Tuomiossa, jolla osakkeenomistaja velvoitetaan lunastukseen, on asetettava lu-
nastukselle määräaika, jonka pituus harkitaan erikseen kussakin yksittäistapauk-
sessa käsillä olevien olosuhteiden perusteella. Kun huomioon tulee ottaa muun 
muassa riski lunastusvelvollisen osakkeenomistajan maksukyvystä sekä uhka vää-
rinkäytön jatkumisesta, määräaika voi yksittäistapauksessa olla syytä asettaa hy-
vinkin lyhyeksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan lunastushinnan määrittämisen lähtökohtana on 
osakkeen käypä hinta. Lunastushintaa tässä tapauksessa määrättäessä on kuitenkin 
eliminoitava se alentava vaikutus, joka vaikutusvallan väärinkäytöllä on osakkeen 
arvon kannalta. Uhka väärinkäytön jatkumisesta voi olennaisesti alentaa osakkeen 
arvoa. Käypää hintaa määrättäessä on myös otettava huomioon mahdollisuudet 
saada yhtiöön varoja esimerkiksi vahingonkorvauksen tai laittomasti jaettujen 
varojen palauttamisen muodossa. 

Pykälän 3 momentin mukaan lunastuskannetta käsiteltäessä yhtiölle on yleensä 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Tarve yhtiön kuulemiseen perustuu siihen, että 
jutun ratkaisulla voi luvun 2 §:n mukaan olla vaikutusta yhtiön selvitystilaan mää-
räämisen kannalta. Yhtiöllä voi siten olla esimerkiksi tarve väliintuloon oikeuden-
käymiskaaren 18 luvun 8—10 §:n säännösten mukaisesti. Lähinnä silloin, kun 
joka tapauksessa on selvää, että kanne on perusteeton, yhtiön kuuleminen voidaan 
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kuitenkin jättää toimittamatta ilmeisen tarpeettomana. 
Ehdotus ei sisällä erityisiä säännöksiä siitä, että lunastusta tai jäljempänä 2 §:ssä 

tarkoitettua selvitystilaan määräämistä koskeva kanne olisi nostettava tietyssä 
määräajassa. Jos vaikutusvallan väärinkäyttöä tarkoittavan menettelyn päättymi-
sestä on kulunut pitkähkö aika, ei yleensä kuitenkaan voida osoittaa sellaista to-
dennäköisyyttä menettelyn jatkumisesta, että lunastukseen tai selvitystilaan mää-
räämiseen olisi edellytyksiä. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 23 luvun 1 §:ää. 
2 §. Määrääminen selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi. Pykälässä ehdo-

tetaan säädettäväksi osakkeenomistajan oikeudesta saada yhtiö puretuksi toisen 
osakkeenomistajan vaikutusvallan väärinkäytön perusteella. Ehdotuksen mukaan 
yhtiön purkaminen on selkeästi toissijainen vaihtoehto lunastukseen verrattuna. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan selvitystilaan määräämisen edellytyksenä 
on ensinnäkin, että 1 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset kantajan osakkeiden 
lunastamiseen ovat olemassa. Yhtiö voi siten torjua selvitystilaan määräämistä 
koskevan vaatimuksen muun muassa osoittamalla kantajan osakkeille ostajan, 
joka sitoutuu maksamaan osakkeista 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun hinnan. Osta-
jana voi olla esimerkiksi yhtiö itse sikäli kuin se omien osakkeiden hankkimista 
koskevien säännösten mukaan on mahdollista. Tällöin osakkeenomistajan oikeus-
suoja ei edellytä lunastusta 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, eikä 
myöskään yhtiön selvitystilaan määrääminen siten tule kyseeseen. 

Edellytyksenä on edelleen, että vaikutusvaltaa väärinkäyttänyt ei todennäköises-
ti täytä lunastusvelvollisuutta. Tämä tarkoittaa, että selvitystilaan määräämistä 
voidaan vaatia esimerkiksi silloin, kun osakkeenomistaja on velvoitettu lunastuk-
seen, mutta velvollisuutta ei ole 1 §:n 1 momentin nojalla asetetussa määräajassa 
täytetty. Lunastukseen oikeutettu voi kuitenkin myös suoraan vaatia yhtiön selvi-
tystilaan määräämistä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että osakkeenomistaja ei 
täyttäisi lunastusvelvollisuutta, jos hänelle sellainen määrättäisiin. Milloin näin 
voidaan katsoa olevan, on ratkaistava tapauskohtaisesti jutussa esitetyn näytön 
perusteella. Tällaisessa tapauksessa voidaan tyytyä ajamaan selvitystilakannetta 
yhtiötä vastaan, joskaan mikään ei estä hankkimasta myös lunastustuomiota osak-
keenomistajaa vastaan.  

Momentin 2 kohdan mukaan edellytyksenä on lisäksi, että yhtiön määräämiseen 
selvitystilaan on erittäin painavia syitä ottaen huomioon osakkeenomistajien oike-
ussuojan tarve ja edut. Yhtiön purkaminen on pitkälle menevä seuraamus, joka 
yhtiön toiminnan jatkamiseen verrattuna voi usein johtaa osakkeenomistajan kan-
nalta taloudellisiin menetyksiin. Tämän vuoksi kynnys yhtiön määräämiseen sel-
vitystilaan on korkeampi kuin kynnys sille, että osakkeenomistaja velvoitetaan 
lunastamaan toisen osakkeenomistajan osakkeet. Kuten säännöksen sanamuoto 
osoittaa, asiaa on tarkasteltava laajemmin kuin pelkästään lunastusta vaativan 
osakkeenomistajan oikeussuojan näkökulmasta. Yhtiössä voi muun muassa olla 
kantajan lisäksi muita osakkeenomistajia, jotka eivät ole osallistuneet vaikutusval-
lan väärinkäyttöön ja joiden etuun on myös kiinnitettävä huomiota asiaa arvioita-
essa. 

Pykälän 2 momentin mukaan kannetta käsiteltäessä voidaan kantajan ja yhtiön 
lisäksi muillekin osakkeenomistajille varata tilaisuus tulla kuulluksi, jos se katso-
taan tarpeelliseksi. Koska yhtiön selvitystilan, josta osakkeenomistajat voivat 
muutenkin päättää ilman velkojien myötävaikutusta, ei voida katsoa loukkaavan 
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velkojien oikeuksia, ehdotuksessa ei ole säännöstä velkojien kuulemisesta. Tie-
doksiannot osakkeenomistajille voidaan tarvittaessa toimittaa kuuluttamalla siten 
kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 ja 10 §:ssä säädetään.  

Pykälän 3 momentin viittaussäännöksen mukaan yhtiön varsinainen purkaminen 
tapahtuu tässäkin tapauksessa 27 luvun selvitysmenettelyä koskevien säännösten 
mukaisesti. Selvitysmiehen tai –miesten määräämisestä huolehtii kuitenkin asian 
ratkaiseva tuomioistuin.  Selvitystila ja selvitysmiehet merkitään 27 luvun 10 §:n 
mukaan kaupparekisteriin, jonne tuomioistuin 15 luvun 4 §:n mukaisesti tekee 
ilmoituksen ratkaisustaan ja sen lainvoimaisuudesta.  

Pykälän 4 momenttiin sisältyy puolestaan 27 luvun 2 §:ää vastaava säännös yh-
tiön määräämisestä selvitystilan sijasta poistettavaksi rekisteristä, jos yhtiön tie-
dossa olevat varat eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen eikä kukaan ota vasta-
takseen selvityskuluista. Tällöin vaikutusvallan väärinkäyttö ei siis johda yhtiön 
purkamiseen sanan varsinaisessa merkityksessä. Rekisteristä poistamisen oikeus-
vaikutukset vastaavat 27 luvun säännösten mukaan kuitenkin paljolti purkamisen 
oikeusvaikutuksia. Tuomioistuimen on ilmoitettava myös rekisteristä poistamista 
koskevasta määräyksestään rekisteriviranomaiselle viran puolesta. 

 
15 luku. Riitojen ratkaiseminen 

Luku sisältää riitojen ratkaisemista koskevat menettelysäännökset. Vastaavat 
säännökset sijaitsevat pääasiallisesti voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viit-
taussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 16 luvun 1—
5 §:ssä. 

Keskeisenä uudistusehdotuksena luvussa on, että paitsi kanteet, joista velkojien-
suojamenettelyn eteneminen on riippuvainen, myös kanteet, joissa on kysymys 
yhtiön päätöksen pätemättömyydestä, olisi käsiteltävä kiireellisinä. Luku sisältää 
myös eräitä vähäisempiä muutosehdotuksia. 

Uudesta osakeyhtiölaista poiketen asunto-osakeyhtiölaissa ei säädettäisi sulau-
tumisen tai jakautumisen yhteydessä sovellettavasta lakisääteisestä välimiesme-
nettelystä, jossa ratkaistaisiin optio-oikeuksien lunastukseen liittyvät riidat. Ehdo-
tuksen 19 luvun 3 §:n mukaan optio-oikeuden antamista koskevassa päätöksessä 
on mainittava, miten 24 luvun 13 §:ssä ja 25 luvun 13 §:ssä tarkoitettuun lunas-
tukseen liittyvät riidat käsitellään, lunastushinta suoritetaan ja oikeus lunastettui-
hin optio-oikeuksiin siirtyy. Yhtiökokouksen päätöksessä eli optio-oikeuden eh-
doissa voidaan määrätä, että riidat käsitellään käräjäoikeudessa tai välimiesmenet-
telyssä.  

Asunto-osakeyhtiölaissa lunastusmahdollisuus koskee vain optio-oikeuksia, kun 
osakeyhtiölaissa lunastus koskee myös osakkeita. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole 
ei ole tarpeen säätää osakeyhtiölakia vastaavalla tavalla lakisääteisestä välimies-
menettelystä, joka perustuu osakkeenomistajamäärältään suurten yhtiöiden tarpei-
siin ja vain osakeyhtiölaissa säädetyn enemmistöosakkeenomistajan lunastusoi-
keuden toteuttamisen helpottamiseen. Kumpaakaan näistä tarpeista ei ole asunto-
osakeyhtiössä, joten asunto-osakeyhtiölaissa ei ole tarpeen säätää yksityiskohtai-
sesti asunto-osakeyhtiöissä ilmenevien tarpeiden kannalta raskaasta lakisääteisestä 
välimiesmenettelystä.      

 
 



 194

Oikeudenkäynti tuomioistuimessa 

1 §. Toimivaltaiset tuomioistuimet. Pykälän mukaan tämän lain soveltamista 
koskevassa riita-asiassa kanteen saa panna vireille myös yhtiön kotipaikan käräjä-
oikeudessa. Ehdotus vastaa sisällöltään voimassa olevan lain viittaussäännöksen 
perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 16 luvun 1 §:ää. 

Oikeuspaikan valinta olisi tahdonvaltainen eli asianosaiset voisivat sopia riidan 
käsittelystä muussakin pykälässä tarkoitetussa kuin yhtiön kotipaikan osoittamas-
sa käräjäoikeudessa.  

Asunto-osakeyhtiölain soveltamista koskevalla riita-asialla tarkoitetaan kanteita, 
jotka oikeudellisessa suhteessa perustuvat osakeyhtiölain säännöksiin. Ratkaise-
vaa on siis se, että kantaja edellyttää asian ratkeavan osakeyhtiölain säännösten 
perusteella. Sanottu käsittää myös tilanteet, joissa kanteen perustetta koskevan 
asunto-osakeyhtiölain säännöksen sisältämän viittauksen johdosta joudutaan so-
veltamaan muuta lakia. Esimerkkinä voidaan mainita asunto-osakeyhtiölain nojal-
la ajettava vahingonkorvauskanne, joka lähemmin perustuu siihen, ettei tilinpää-
töstä ole laadittu ehdotuksen 10 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla kirjanpitolain 
mukaisesti. Sen sijaan pykälä ei koske muiden lakien soveltamista koskevia asioi-
ta, vaikka niissä viitattaisiinkin asunto-osakeyhtiölain säännöksiin. 

Momentissa tarkoitettu tuomioistuin käsittelee luonnollisesti myös asunto-
osakeyhtiölain soveltamista koskevaan kanteeseen liittyvän turvaamistoimiasian, 
vaikka oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:ssä muodollisesti viitataankin ainoas-
taan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun oikeuspaikkasäännöksiin. 

Rikoksesta johtuva yksityisoikeudellinen vaatimus voidaan pykälän estämättä 
käsitellä syyteasian yhteydessä niin kuin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain (689/1997) 3 luvussa säädetään. Tällöin asian luonnollisesti ratkaisee se tuo-
mioistuin, joka on mainitun lain 4 luvun mukaan rikosasiassa toimivaltainen. Täs-
tä ei ole pidetty tarpeellisena ottaa ehdotukseen erityistä säännöstä. Jos rikoksesta 
johtuvaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista koskevaa vaatimusta sen sijaan aje-
taan itsenäisenä riita-asiana, sovelletaan käsillä olevan pykälän oikeuspaikkasään-
nöstä. 

Nykyistä oikeustilaa vastaava ehdotus poikkeaa uuden osakeyhtiölain 24 luvun 
1 §:stä, jonka perusteella osakeyhtiöitä koskevien riita-asioiden käsittely on keski-
tetty kahdeksaan käräjäoikeuteen. Asunto-osakeyhtiöiden osalta juttujen riita-
asioiden keskittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska yhtiöt, niiden toiminta, 
johto ja osakkeenomistajat mukaan lukien, ovat hyvin paikallisia ja asunto-
osakeyhtiöön liittyvien riitojen ratkaiseminen edellyttää paikallistuntemusta use-
ammankin kuin tavallisten osakeyhtiöiden kohdalla. 

2 §. Kiireellisesti käsiteltävät asiat. Pykälän mukaan eräät asunto-osake-
yhtiölaissa tarkoitetut asiat on tuomioistuimessa käsiteltävä kiireellisesti. 

Pykälän 1 momentin mukaan tällainen on ensinnäkin maksua tai vakuutta kos-
keva asia, jota koskeva tuomio ehdotuksen 22 luvun 5 §:n, 24 luvun 15 §:n, 
25 luvun 15 §:n tai 26 luvun 5 §:n mukaan on rekisteröinnin edellytys. Kysymys 
on yhtiön ja sen velkojan välisistä asioista, joiden ratkaisulla on merkitystä osake-
pääoman alentamisessa, sulautumisessa, jakautumisessa ja yritysmuodon muutta-
misessa noudatettavassa velkojiensuojamenettelyssä. Säännös vastaa osittain voi-
massa olevan lain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan viittaussäännöksen perusteella so-
vellettavan vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 7 §:n 1 momenttia, jonka mukaan tuo-
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mioistuimen on käsiteltävä velkojiensuojamenettelyyn liittyvä maksua tai turvaa-
vaa vakuutta koskeva asia viivytyksettä.  

Momentissa tarkoitetuissa asioissa ei välttämättä tai edes tyypillisesti ole kysy-
mys luvun 1 §:ssä tarkoitetuista asunto-osakeyhtiölain soveltamista koskevista 
asioista, vaan kyse voi olla mistä tahansa velkasuhdetta koskevista asioista. Käy-
tännössä kiireellisyyden peruste tulee tuomioistuimen tietoon asianosaisen ilmoi-
tuksesta. Jos toimenpide, esimerkiksi osakepääoman alentaminen, on alemman 
tuomioistuimen tuomion nojalla rekisteröity, ei asia enää ylemmässä tuomiois-
tuimessa ole momentin nojalla kiireellinen. 

Edelleen 2 momentin mukaan kiireellisesti olisi nykyisestä poiketen käsiteltävä 
myös 12 luvun mukaiset päätöksen moitetta koskevat asiat. Epäselvyys yhtiöko-
kouksen tai hallituksen päätöksen mahdollisesta pätemättömyydestä 12 luvun 1, 
2 tai 3 §:n perusteella ja päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta tai täytäntöön-
panon pysyvyydestä voi monin tavoin haitata yhtiön toimintaa, minkä vuoksi ky-
seisten asioiden käsitteleminen tuomioistuimessa mahdollisimman nopealla aika-
taululla on perusteltua.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 24 luvun 2 §:ää. 
 

Välimiesmenettely 

3 §. Yhtiöjärjestykseen perustuva välimiesmenettely. Pykälän 1 momentin mu-
kaan yhtiöjärjestyksessä voitaisiin nykyiseen tapaan määrätä riita-asioiden käsitte-
lemisestä välimiesmenettelyssä yhtiötä, osakkeenomistajia, yhtiön toimielimiä ja 
niiden jäseniä sekä tilintarkastajaa sitovasti. Sen sijaan yhtiöjärjestykseen otettu 
välityslauseke ei sido yhtiön ulkopuolisia tahoja, kuten yhtiön velkojia. Momentti 
vastaa voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 10 kohdan perusteella sovellettavan 
vanhan osakeyhtiölain 16 luvun 4 §:ää muuten, mutta ehdotuksessa ei ole katsottu 
aiheelliseksi nykyiseen tapaan edellyttää, että riidan toisena osapuolena on aina 
oltava yhtiö. Siten välityslauseke voitaisiin ulottaa koskemaan esimerkiksi osak-
keenomistajien ja hallituksen jäsenten välisiä asioita, kuten juttuja, joissa osak-
keenomistaja vaatii vahingonkorvausta hallituksen jäseneltä tai toiselta osakkeen-
omistajalta. Edelleen momentin mukaan määräys lunastuslausekkeesta johtuvan 
riidan käsittelemisestä välimiesoikeudessa sitoisi riidan osapuolia, mikä vastaa 
voimassa olevan lain 13 §:n 1 momentissa olevaa säännöstä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan nimenomaisesti säädettäväksi, että välityslau-
sekkeen ottamisella yhtiöjärjestykseen ei kuitenkaan ole takautuvaa vaikutusta. 
Lauseke voi siis koskea vain kannetta, jonka peruste on määräyksen rekisteröimi-
sen jälkeiseltä ajalta. Vastaavaa säännöstä ei ole voimassa olevassa laissa. Sään-
nös ei kuitenkaan tarkoita, ettei välityslauseke yhtiötä perustettaessa sitoisi aina-
kin perustamissopimuksen sopijapuolia jo ennen yhtiön rekisteröimistä, koska 
yhtiöjärjestys on osa perustamissopimusta ja siihen otettua välityslauseketta voi-
daan niin ollen arvioida osapuolten välisenä välityssopimuksena. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 24 luvun 3 §:ää. 
 

Erinäisiä säännöksiä 
 
4 §. Ratkaisusta ilmoittaminen. Pykälä sisältää yleisen säännöksen tuomioistui-

men ja välimiesoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa kaupparekisteriin merkittävää 
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seikkaa koskevasta ratkaisustaan rekisteriviranomaiselle. Nykyisen lain vastaavat 
säännökset ovat hajanaisia ja puutteellisia.  

Tyypillisenä esimerkkinä pykälässä tarkoitetuista ratkaisuista voidaan mainita 
tuomio tai turvaamistoimipäätös 12 luvun mukaisessa moitekanneasiassa, joka 
kohdistuu kaupparekisteriin merkittävään päätökseen, kuten osakeantipäätökseen, 
toimielimen jäsenen valintaa koskevaan päätökseen tai yhtiöjärjestyksen muutta-
mista koskevaan päätökseen. Myös esimerkiksi 27 luvun 2 §:n mukainen yhtiön 
selvitystilaan määrääminen ovat pykälässä tarkoitettuja ratkaisuja. 

Pykälän mukaan tuomioistuimen on ilmoitettava rekisteriin merkittäväksi myös 
tieto ratkaisunsa lainvoimaisuudesta. Koska ratkaisusta on ilmoitettava viipymät-
tä, on käytännössä usein syytä ensin ilmoittaa ratkaisusta maininnoin, että ratkaisu 
on vailla lainvoimaa, ja tämän jälkeen erikseen mahdollisesta lainvoimaisuudesta. 

 
16 luku. Rangaistussäännökset 

Luvun säännökset asunto-osakeyhtiölain rikkomiseen perustuvista rangaistus-
seuraamuksista pohjautuvat voimassa olevan lain 88 ja 89 §:n säännöksiin. Luvun 
säännösten sanamuodon mallina on käytetty soveltuvin osin uuden osakeyhtiölain 
25 luvun rangaistussäännöksiä. Ehdotuksessa hyväksytään se jo aikaisemmin yh-
tiölainsäädännön valmistelussa omaksuttu lähtökohta, että rangaistussäännöksiin 
ei yhtiöoikeudessa tulisi turvautua ilman painavia syitä. Siten rangaistussäännök-
set tulevat kysymykseen lähinnä silloin, kun siviilioikeudellisia sanktioita, ennen 
kaikkea vahingonkorvausta, ei voida pitää riittävän tehokkaina. Viimeksi mainittu 
voi johtua esimerkiksi siitä, että kysymyksessä on tyypillisesti tilanne, jossa va-
hingon aiheutumisen ja määrän toteennäyttäminen on vaikeaa. Myös lainvastai-
suuden poikkeuksellinen vakavuus voi olla peruste kriminalisoinnille. Näin on 
varsinkin laittoman varojenjaon osalta. 

Ehdotusta valmisteltaessa ei ole noussut esiin erityistä tarvetta uusille asunto-
osakeyhtiöoikeudellisille kriminalisoinneille. Sen sijaan ehdotetaan eräiden nyky-
ään osakeyhtiörikkomuksena rangaistavien tekojen dekriminalisointia. Ensinnäkin 
poistetaan voimassa olevan lain 89 §:n 1 momentin 1 kohdan rangaistussäännös, 
joka koskee osakekirjan tai väliaikaistodistuksen lainvastaista antamista tai lain-
vastaista menettelyä sellaista annettaessa. Jos arvopaperi kirjoitetaan tahallaan 
sisällöltään virheelliseksi tai puutteelliseksi siten, että tavoitellaan esimerkiksi 
jonkun henkilön erehdyttämistä, voidaan yleensä soveltaa rikoslain petosrikosta 
koskevia säännöksiä. Muussa tapauksessa näitä laiminlyöntejä ei voida vakavuu-
deltaan pitää sellaisina, että rangaistusseuraamus olisi tarpeellinen.  

Omien osakkeiden hankinnan rahoituksen kieltoa koskeva kriminalisointi olisi 
rikosoikeudellisesti ongelmallinen, koska kiellon materiaalinen sisältö on tulkin-
nanvarainen. Jos omien osakkeiden hankintaa rahoitetaan sillä tavoin, että kysy-
mys on itse asiassa yhtiön varojen jakamisesta, voi laitonta varojenjakoa koskeva 
rangaistussäännös tulla sovellettavaksi.  

1 §. Asunto-osakeyhtiörikos. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 88 §:ää rikos-
nimikkeen, rangaistusasteikon ja rangaistavuuden yleisten edellytysten osalta. 
Pykälässä tarkoitetut teot ovat siten rangaistavia vain tahallisina. Teko ei myös-
kään ole pykälän nojalla rangaistava, jos se on vähäinen tai siitä on muualla laissa 
säädetty ankarampi rangaistus. 

Pykälän 1 kohdan säännös eräiden lausuntojen laatimista koskevien säännösten 
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rikkomisesta vastaa lähinnä voimassa olevan lain 88 §:n 2 kohtaa. Säännös koskee 
sellaisia hyväksytyn tilintarkastajan lausuntoja, jotka ehdotuksen 24 luvun 4 §:n ja 
25 luvun 4 §:n mukaan annetaan sulautumiseen ja jakautumiseen osallistuville 
yhtiöille. Näihin ei, toisin kuin lain edellyttämiin suoraan kaupparekisteri-
ilmoitusta varten laadittaviin vakuutuksiin sekä todistuksiin ja lausuntoihin, voida 
soveltaa rikoslain 16 luvun 7 §:n säännöstä rekisterimerkintärikoksesta tai saman 
luvun 8 §:n säännöstä väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle. Tällaiset 
lausunnot voidaan perustellusti rinnastaa tilintarkastuskertomukseen, jota koske-
vien säännösten rikkominen on säädetty rangaistavaksi tilintarkastuslaissa tilintar-
kastusrikoksena. Asunto-osakeyhtiölain asianomaisten säännösten noudattamisen 
lisäksi lausunnot on tilintarkastuslain 1 ja 16 §:n mukaan laadittava hyvää tilintar-
kastustapaa noudattaen. 

Pykälän 2 kohdan laitonta varojenjakoa koskeva rangaistussäännös vastaa pää-
asiallisesti voimassa olevan lain 88 §:n 4 kohtaa. Voimassa olevaa oikeustilaa 
ehdotetaan kuitenkin selvennettäväksi siten, että jaon tulee tapahtua joko osak-
keenomistajan tai velkojien suojaa loukaten, jotta teko olisi rangaistava. Esimer-
kiksi kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella tapahtuva vapaan pääoman 
jakaminen ei yleensä voi olla rangaistavaa, jos yhtiö on maksukykyinen eikä jako 
aiheuta yhtiön maksukyvyttömyyttä. Poikkeuksena on tosin tilanne, jossa yhtiöjär-
jestyksessä on ehdotuksen 11 luvun 5 §:n ja 22 luvun 7 §:n mukaisella tavalla 
rajoitettu vapaan oman pääoman jakokelpoisuutta velkojien hyväksi. 

Kohta koskee ehdotuksen 21 luvun 1 §:n 2 momentin huomioon ottaen myös 
pääomalainan lainvastaista pääoman palauttamista, koron maksamista ja vakuu-
den antamista, joista nykyään säädetään erikseen voimassa olevan lain 88 §:n 
3 kohdassa. 

2 §. Asunto-osakeyhtiörikkomus. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 89 §:ää ri-
kosnimikkeen, rangaistusasteikon ja rangaistavuuden yleisten edellytysten osalta. 
Tässäkin pykälässä tarkoitetut teot ovat siten 2 momentista ilmenevää poikkeusta 
lukuun ottamatta rangaistavia vain tahallisina, eikä teko ole pykälän nojalla ran-
gaistava, jos se on vähäinen tai siitä on muualla laissa säädetty ankarampi rangais-
tus. 

Pykälän 1 momentin 1 kohta, joka koskee osake- tai osakasluettelon pitämisen 
taikka nähtävänä pitämisen laiminlyöntiä, vastaa paljolti voimassa olevan 89 §:n 
1 momentin 3 kohtaa. Luettelojen pitämistä koskeva perussäännös on ehdotuksen 
2 luvun 12 §:ssä. Luettelojen nähtävänä pitämisestä puolestaan säädetään saman 
luvun 15 §:ssä. 

Kohdan rangaistussäännös ei koskisi velvollisuutta jäljennösten antamiseen, mi-
kä vastaa nykyistä oikeustilaa. Toisaalta rangaistussäännös ei myöskään — toisin 
kuin voimassa olevan lain 89 §:n 1 momentin 3 kohta — koskisi 6 luvun 23 §:n 
2 momentin mukaista velvollisuutta pitää osakasluettelo nähtävillä yhtiökokouk-
sessa. Tältä osin muut oikeussuojakeinot, kuten yhtiökokouksen päätöksen moite 
ja vahingonkorvaus, on katsottu riittäviksi. 

Momentin 2 kohta, joka koskee yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä 
koskevan säännöksen rikkomista, vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 89 §:n 
1 momentin 2 kohtaa. Yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sääde-
tään ehdotuksen 6 luvun 23 §:n 4 momentissa. Rangaistussäännös ei kuitenkaan 
koskisi viimeksi mainitusta momentista myös johtuvaa velvollisuutta jäljennösten 
toimittamiseen, mikä vastaa nykyistä oikeustilaa. 
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Momentin 3 kohta, joka koskee tilinpäätösten laatimista ja lopputilitysten anta-
mista koskevien säännösten rikkomista, vastaa pääasiallisesti voimassa olevan 
lain 89 §:n 1 momentin 4 kohtaa. Sanamuoto tarkoittaa nykyiseen tapaan paitsi 
tilinpäätösten ja lopputilitysten laatimista ja antamista sinänsä, myös niiden sisäl-
löllistä lainmukaisuutta. Kohdassa tarkoitetut teot voivat täyttää myös kirjanpito-
rikoksen tunnusmerkistön, jolloin niistä tuomitaan rangaistus rikoslain 30 luvun 
9, 9 a tai 10 §:n nojalla. Voimassa olevasta laista poiketen kohta ei koske väliti-
linpäätöstä, koska ehdotuksessa ei ole näitä koskevia säännöksiä. 

Pykälän 2 momentti, jonka mukaan 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu teko on 
rangaistava myös törkeästä huolimattomuudesta tehtynä, vastaa voimassa olevan 
lain 89 §:n 2 momenttia. 

 
V OSA Perustaminen ja rahoitus 

 
17 luku. Asunto-osakeyhtiön perustaminen 

Luvussa ehdotetaan säädettäväksi asunto-osakeyhtiön perustamisesta. Sääntelyn 
lähtökohtana on, että yhtiön osakkeenomistajat ovat tiedossa perustamistoimien 
alkaessa (simultaaniperustaminen). Koska kaikki osakkeenomistajat ovat perus-
tamishetkellä tiedossa, voidaan voimassa olevan lain perustamiskirjaa ja perusta-
miskokouksen pöytäkirjaa koskevasta sääntelystä luopua ja yhdistää perustamis-
asiakirjat yhdeksi perustamissopimukseksi. Koska yhtiön johto valitaan ehdotuk-
sen mukaan perustamissopimuksen allekirjoituksella, ei erillisiä säännöksiä perus-
tajista tarvita. Johdon valinta perustamishetkellä tekee mahdolliseksi muun muas-
sa rauennutta perustamista seuraavan merkintähinnan palauttamisvastuun asetta-
misen yhtiön hallitukselle ja mahdolliselle isännöitsijälle. 

Yhtiön perustajaosakkeenomistajien välisiin suhteisiin sovelletaan ennen yhtiön 
rekisteröimistä pääasiassa sopimusoikeudellisia sääntöjä. Tämä koskee esimerkik-
si perustamissopimuksen tai siihen liittyvien asiakirjojen, kuten yhtiöjärjestyksen 
muuttamista. Sopimusoikeudellisia sääntöjä sovelletaan myös osakemerkinnän 
ehtoihin. Koska perustamisessa sopijapuolina ovat perustajaosakkeenomistajat, 
ehdon pätevyyden edellytyksenä on tavallisesti se, että kaikki perustajaosakkeen-
omistajat hyväksyvät sen.  

Ehdosta, joka koskee osakkeen maksamista apporttiomaisuudella, on luvussa 
nykyiseen tapaan omat erityiset säännöksensä. Näitä ehdotetaan kuitenkin keven-
nettäväksi nykyisestä. Perustamissopimukseen otettavaa apporttiselvitystä koske-
vat ehdotuksen säännökset ovat jossain määrin nykyistä joustavampia ja näiden 
muodollisuuksien laiminlyönnistä johtuvat seuraamukset on arvioitu uudelleen. 
Hyväksytty tilintarkastaja antaa lausuntonsa apporttiselvityksen pohjalta. 

Yhtiöjärjestyksen sisällöstä säädetään 1 luvun 13 §:ssä, jonka mukaan pakollisia 
yhtiöjärjestys määräyksiä ovat yhtiön toiminimi, kotipaikka, yhtiön hallitsemien 
rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste, huoneistoselitelmä ja yhtiön 
hallinnassa olevat tilat sekä yhtiövastikkeen perusteet ja vastikkeesta päättävä 
taho. Muista seikoista, joista voimassa olevan lain mukaan on määrättävä yhtiöjär-
jestyksessä, on ehdotuksessa olettamasäännökset. Tilikaudesta voitaisiin määrätä 
joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden muuttamisesta 
päätettäisiin yhtiökokouksessa silloinkin, kun siitä on alun perin määrätty perus-
tamissopimuksessa. 
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Luvun säännökset vastaavat pääosin voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
kohdan perusteella sovellettavia vanhan osakeyhtiölain 2 luvun säännöksiä muo-
toiltuina uuden osakeyhtiölain 2 lukua vastaavalla tavalla. 

 
Yleiset säännökset 

1 §. Perustamissopimus. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi perus-
tamissopimuksesta, joka korvaa voimassa olevan lain perustamiskirjan ja perus-
tamiskokouksen pöytäkirjan. Koska varsinaista perustamiskokousta ei pidetä, 
edellytetään että kaikki osakkeenomistajat ovat perustamisesta yksimielisiä. 
Osakkeenomistajien perustamistahto käy ilmi siitä, että he allekirjoittavat perus-
tamissopimuksen. Tilanne, jossa yksi perustajaosakkeenomistajista ei allekirjoita-
kaan perustamissopimusta, jää arvioitavaksi yleisten sopimusoikeudellisten sään-
töjen mukaan. Yleensä lienee tarkoitettu, että perustaminen raukeaa tällaisessa 
tilanteessa. Samoin yleisten sääntöjen mukaan ratkaistaan tilanne, jossa allekirjoi-
tusten välissä on kulunut pitkä aika. Myös perustamissopimuksen muuttamista 
arvioidaan sopimusoikeuden periaatteiden mukaisesti. 

Perustamissopimus on laadittava kirjallisesti. Muotovaatimuksella taataan se, et-
tä kaupparekisteriviranomaisen on helppo arvioida yhtiön rekisteröinnin perustee-
na olevia seikkoja. Jos sopimusta ei ole laadittu kirjallisesti tai kirjallisen sopi-
muksen sisältö ei täytä 2 §:n vähimmäisvaatimuksia, yhtiön rekisteröiminen estyy. 
Muutkin kuin kirjallisesta perustamissopimuksesta ilmenevät sopimusehdot voivat 
sinänsä olla osakkeenomistajien välillä sitovia yleisten sopimusoikeudellisten 
sääntöjen mukaisesti. Rekisteriviranomainen ei kuitenkaan ole ilman erityistä ai-
hetta velvollinen selvittämään muita kuin kirjallisesta perustamissopimuksesta 
ilmeneviä seikkoja. 

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 1 momenttia. 
Pykälän 2 momentin mukaan osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuk-

sen allekirjoituksella perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita. Kir-
jalliseen perustamissopimukseen otettaneen yleensä mahdolliset osakkeen merkin-
tään liittyvät ehdot. Ehdoista voidaan kuitenkin edellä todetuin tavoin osakkeen-
omistajien välisessä suhteessa sitovasti sopia myös suullisesti ja niitä voidaan ot-
taa muihin asiakirjoihin.  

Osakkeen merkitsijä voi momenttiin ehdotettavan olettamasäännön mukaan te-
hokkaasti peruuttaa merkintänsä enintään niin kauan kunnes kaikki osakkeet on 
merkitty. Osakkeenomistajat voivat kuitenkin esimerkiksi sopia, ettei peruuttami-
nen ole lainkaan mahdollista tai että peruuttaminen on mahdollista kaikkien osak-
keiden merkinnän jälkeenkin. Peruuttamista koskevaan ehtoon ei kuitenkaan kos-
kaan voida vedota enää yhtiön rekisteröinnin jälkeen. Toisaalta ennen yhtiön re-
kisteröimistä perustajaosakkeenomistajat voivat aina yksimielisinä luopua perus-
tamisesta. 

Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella sovellettavan van-
han osakeyhtiölain 2 luvun 6 §:n mukaan perustajat päättävät osakemerkinnän 
hyväksymisestä. Ehdotettavassa puhtaassa simultaaniperustamisessa tämä ei kui-
tenkaan tule kysymykseen, vaan kaikille osakkeenomistajille tulee se määrä osak-
keita, jonka he perustamissopimuksessa merkitsevät. 

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momenttia. 
Pykälän 3 momentin mukaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti valittavat ja 
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perustamissopimuksessa yksilöidyt johdon jäsenet ja tilintarkastajat katsotaan 
valituiksi, kun perustamiskirja on allekirjoitettu. Yleisistä periaatteista johtuu, että 
johdon jäseniltä ja tilintarkastajalta on ennen valintaa saatava suostumus toimeen 
ryhtymiseen. Rekisteri-ilmoitukseen liitettävää kirjallista suostumusta ei kuiten-
kaan edellytetä. Johdon jäsenillä tarkoitetaan tässäkin yhteydessä hallituksen jäse-
niä sekä mahdollista isännöitsijää. 

Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 3 momenttia. 
2 §. Perustamissopimuksen sisältö. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-

väksi perustamissopimuksen vähimmäissisällöstä. Momentin 1 kohdan mukaan 
sopimuksesta on aina käytävä ilmi sopimuksen päivämäärä. Jäljempänä 7 §:ssä 
tarkoitettu perustamisen kolmen kuukauden määräaika lasketaan tästä päivämää-
rästä. Päivämäärällä saattaa 1 §:n 2 momentista ilmenevällä tavalla olla merkitystä 
myös osakemerkinnän peruuttamisen kannalta. Jos osakkeenomistajat allekirjoit-
tavat sopimuksen eri aikoina, sopimuksen päivämäärä tarkoittaa viimeisen allekir-
joituksen päivämäärää. 

Momentin 2 kohdan mukaan perustamissopimuksessa on yksilöitävä kaikki 
osakkeenomistajat. Yleensä yksilöinti tapahtuu ottamalla sopimukseen nimen li-
säksi henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Lisäksi kohdan mukaan on mai-
nittava kunkin osakkeenomistajan merkitsemät osakkeet. Yleensä riittävää on 
osakkeiden lukumäärän ja tarvittaessa lajin mainitseminen. Tarkempikin yksilöinti 
voi olla tarpeen, jos samanlajiset osakkeet poikkeavat oikeuksiltaan tai velvolli-
suuksiltaan toisistaan. 

Ehdotetun 3 kohdan mukaan on mainittava osakkeesta yhtiölle maksettava mää-
rä eli merkintähinta. Merkintähinta ilmaistaan rahamääräisenä. Lähtökohtaisesti 
merkintähinta myös maksetaan rahassa. Se voidaan kuitenkin sopia maksettavaksi 
myös luovuttamalla muuta omaisuutta, kuten 5 §:stä ilmenee. Ehdotuksen 3 §:n 
mukaan perustamissopimukseen on otettava erillinen ehto, jos halutaan, että osak-
keiden merkintähinnasta osa merkitään osakepääoman asemesta sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Tällainen ehto voi olla myös yhtiöjärjestyksessä. 

Momentin 4 kohdassa säädetään osakkeen maksuaikaa koskevan ehdon ottami-
sesta perustamissopimukseen. Koska asunto-osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröi-
täväksi kolmessa kuukaudessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta ja koska 
osakkeiden on oltava täysin maksettuja rekisteröintihetkellä, ei maksuaikaa voida 
määritellä kovinkaan pitkäksi. 

Momentin 5 kohdassa säädetään yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden alka-
misajankohdan määrittelemisestä perustamissopimuksessa. Alkamisajankohta 
voidaan määrätä esimerkiksi tietyksi päivämääräksi tai sitoa tietyn seikan toteu-
tumiseen. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi perustamiskirjan allekirjoitta-
minen, yhtiön rekisteröinti, lupa rakennuksen tai huoneiston käyttöönottamiseen. 
Eri tarkoituksiin perittävien vastikkeiden maksuvelvollisuuden alkaminen voidaan 
määritellä tarpeen mukaan eri tavoin. 

Momentin 6 kohdassa säädetään osakkeiden tuottaman hallintaoikeuden alkami-
sen perusteista. Myös hallintaoikeuden alkamisajankohta voidaan määritellä tar-
koituksenmukaisella tavalla. Alkamisajankohdan määrittelyssä voidaan ottaa 
huomioon myös se, miten vastuu rakentamisesta ja kunnossapitovelvollisuudesta 
jaetaan yhtiön ja osakkeiden merkitsijän kesken.  

Momentin 7 kohdassa säädetään yhtiön hallituksen jäsenten mainitsemisesta. 
Erityisiä vaatimuksia hallituksen jäsenten yksilöintitavasta ei ehdoteta. Rekiste-
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röintiä varten tarvitaan kuitenkin kaupparekisterilain (129/1979) 3 a §:ssä tarkoi-
tetut henkilötiedot, jotka sisältävät täydellisen nimen, henkilötunnuksen, osoitteen 
ja kansalaisuuden. Ulkomaalaisesta, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, il-
moitetaan syntymäaika. Perustamissopimuksessa voidaan mainita myös hallituk-
sen puheenjohtaja, jollei tämän valintaa haluta jättää hallituksen tehtäväksi. 

Momentin 8 kohdan mukaan perustamissopimuksessa on mainittava yhtiön tilin-
tarkastajat. 

Vaatimukset kaikkien osakkeenomistajien ja heidän osakemerkintöjensä sekä 
yhtiön johdon ja tilintarkastajien mainitsemisesta liittyvät siihen, että kaikkien 
osakkeenomistajien allekirjoittama perustamissopimus korvaa nykyisen, periaat-
teessa monivaiheisen perustamismenettelyn. Vaatimus merkintähinnan ja sen 
maksuajan mainitsemisesta vastaa voimassa olevaa lakia.  

Yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden ja huoneistojen hallintaoikeuden siirtymi-
sen tarkempi määrittely on tarpeen ilmenneiden epäselvyyksien vähentämiseksi. 
Käytännössä on pidetty epäselvänä, milloin vastikkeen maksuvelvollisuus alkaa 
esimerkiksi silloin, kun yhtiön rakennukset ja osakkeenomistajien hallintaan tule-
vat huoneistot valmistuvat vaiheittain. Vastaavasti on voinut olla epäselvää, missä 
vaiheessa osakkeenomistaja saa hallintaansa sen huoneiston tai maa-alan, johon 
hänen osakkeensa oikeuttavat. 

Momentti poikkeaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:n 1 momentista asunto-
osakeyhtiön tarkoitukseen ja toimintaan liittyvien rakennuksen ja kiinteistön tilo-
jen hallintaa ja vastikkeen maksuvelvollisuutta koskevien vaatimusten osalta.  

Pykälän 2 momentin mukaan perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä 
1 luvun 13 §:ssä tarkoitettu yhtiöjärjestys. Perustamissopimukseen on toisin sano-
en nykyiseen tapaan joko otettava erillinen yhtiöjärjestykseksi yksilöitävä osuus 
tai siihen on liitettävä erilliselle asiakirjalle laadittu yhtiöjärjestys.  

Voimassa olevan lain mukaan tilikaudesta määrätään aina yhtiöjärjestyksessä. 
Tästä aiheutuu kuitenkin tarpeettomia hankaluuksia sekä yhtiötä perustettaessa, 
jolloin tilikausi on usein poikkeava, että silloin, kun tilikautta muutetaan. Tästä 
syystä ehdotetaan, että tilikaudesta määrättäisiin joko yhtiöjärjestyksessä tai pe-
rustamissopimuksessa. Tilikauden muuttaminen tapahtuisi ehdotetun 10 luvun 
4 §:n mukaan yhtiökokouksen päätöksellä silloin, kun siitä on määrätty perusta-
missopimuksessa. Tilikausi rekisteröidään kaupparekisterilain 9 §:n 1 momentin 
14 kohdan nojalla kaupparekisteriin. 

Momentti vastaa voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella 
sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:n 2 momentin johdantolauseen 
säännöstä ja uuden osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että perustamissopimuksessa on tarvittaessa 
mainittava isännöitsijä. Selvyyden vuoksi momentissa säädetään myös siitä, että 
jo perustamissopimuksessa voidaan nimetä hallituksen puheenjohtaja. Erillistä 
hallituksen kokousta ei siten tarvita. Rekisteröintiä varten tarvittavista tiedoista 
säädetään kaupparekisterilaissa. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, joka liittyy perustamisme-
nettelyn muuttamiseen. Momentti vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:n 
3 momenttia. 

3 §. Merkintähinta. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta merki-
tä osa osakkeiden merkintähinnasta osakepääoman sijasta sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon. 
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Pykälä sisältää olettamasäännön, jonka mukaan yhtiölle tuleva osakkeiden mer-
kintähinta merkitään osakepääomaan. Olettamasäännös vastaa voimassa olevan 
lain pakottavaa säännöstä osakkeiden merkintähinnan merkitsemisestä sidottuun 
omaan pääomaan. Perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä voidaan kui-
tenkin määrätä, että merkintähinta merkitään osittain sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon, joka on nimensä mukaisesti vapaata omaa pääomaa. Osakepää-
omaksi merkittävä määrä ei kuitenkaan voi alittaa 1 luvun 7 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua vähimmäisosakepääomaa eikä yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti edel-
lytettyä osakepääoman vähimmäismäärää. 

Pykälässä viitataan myös siihen mahdollisuuteen, että kirjanpitolaissa säädettäi-
siin asiasta toisin. Kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista saattaa johtua, että 
tietynlaiset lunastusehtoiset osakkeet katsotaan vieraaksi pääomaksi. Tällaiseen 
vieraaseen pääomaan sovellettaisiin kuitenkin osakeyhtiöoikeudellisesti osake-
pääomaa koskevia säännöksiä. 

Voimassa olevan lain mukana merkintähinta on aina kirjattava sidotun oman 
pääoman rahastoon. Muutostarve on selvitetty edellä 10 luvun 2 §:n perusteluissa.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:ää.  
 

Osakkeen maksaminen 

4 §. Rahamaksu. Pykälässä säädettäisiin rahassa suoritettavan osakkeen merkin-
tähinnan tarkemmasta maksutavasta. Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
2 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovellettavasta vanhan osakeyhtiölain 
2 luvun 9 §:n 3 momentista poiketen ehdotetaan sallittavaksi merkintähinnan 
maksaminen myös ulkomailla olevalle tilille. Tilin tulee kuitenkin vastata Suo-
messa olevan talletuspankin tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomai-
sen luottolaitoksen tiliä. Vastaavuusvaatimus liittyy säännöksen tarkoitukseen, 
joka on sen varmistaminen, että maksu on suoritettu. Kysymys on siitä, miten 
luotettava maksamista koskeva tieto ulkomaisesta pankista on saatavissa. Yleensä 
luotettavina tässä mielessä voitaneen pitää OECD-maan lainsäädännön alaisia 
pankkeja ja muita luottolaitoksia. Käytännössä ratkaisu siitä, onko maksun tapah-
tuminen riittävällä todennäköisyydellä todettavissa, jää kuitenkin maksamisen 
lainmukaisuudesta todistuksen antavalle tilintarkastajalle. Säännös koskee sekä 
osakepääomaan merkittävän että vapaaseen omaan pääomaan merkittävän määrän 
maksamista. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:ää. 
5 §. Apportti. Pykälä sisältää säännöksiä apporttiomaisuudella eli muulla omai-

suudella kuin rahalla tapahtuvasta osakkeen maksamisesta. Asiasta säädetään 
myös kaupparekisteri-ilmoituksen liitteitä koskevassa 7 §:n 4 momentissa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ensinnäkin selvyyden vuoksi, että apport-
tiomaisuudella on oltava maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Maksussa 
voi olla kysymys osakkeen koko merkintähinnasta tai sen osasta. Omaisuuden 
arvon on yhtiön näkökulmasta vastattava vähintään määrää, joka omaisuudella on 
tarkoitus maksaa. Sen sijaan yhtiöoikeudellisesti ei ole estettä sille, että apport-
tiomaisuus todelliselta arvoltaan ylittää kyseisen määrän. Lisäksi momentissa sää-
dettäisiin, ettei työsuoritusta tai palvelun suorittamista koskeva sitoumus voi kos-
kaan olla apporttiomaisuutena. Säännökset vastaavat voimassa olevaa oikeutta, 
pääasiassa voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdan viittaussäännöksen 
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perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:n 4 momenttia.  
Jos omaisuus ei ole apporttiomaisuudeksi kelpaavaa tai sen arvo yhtiölle alittaa 

perustamissopimuksessa rahamääräisenä ilmaistun merkintähinnan, merkitsijä voi 
olla yleisten velvoiteoikeudellisten sääntöjen nojalla velvollinen suorittamaan 
puuttuvan määrän yhtiölle. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet ja isännöitsijä sekä 
tilintarkastaja voivat joutua vahingonkorvausvelvollisiksi, jos he hyväksyvät ap-
porttiomaisuudella tapahtuvan suorituksen ja antavat 7 §:n 3 ja 4 momentin mu-
kaiset kaupparekisteri-ilmoituksen liitteet. Apporttiomaisuutta koskevien muodol-
lisuuksien täyttämisellä on toisaalta yleensä se käytännön vaikutus, että sillä, joka 
kiistää osakkeen tulleen kokonaisuudessaan maksetuksi, on velvollisuus näyttää 
väitteensä toteen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään ensinnäkin apporttiehdon mainitsemisesta pe-
rustamissopimuksessa. Ehto voi oikeuttaa tai velvoittaa merkitsijän maksamaan 
osakkeen kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Tavallisesti ehdossa on syy-
tä mainita, ketä ehto koskee. Jos tästä ei ole mainintaa, ehdon on lähtökohtaisesti 
tulkittava koskevan kaikkia merkitsijöitä. 

Edelleen momentissa säädetään apporttiomaisuutta koskevasta erityisestä selvi-
tyksestä, jonka on oltava perustamissopimuksessa. Teknisesti selvitys voidaan 
kirjoittaa osaksi sopimusta tai ottaa liitteeksi, johon sopimuksessa viitataan. Selvi-
tyksessä on ensinnäkin yksilöitävä apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu. 
Tämä vaatimus vastaa asiallisesti paljolti sitä, mitä voimassa olevan lain 3 §:n 
1 momentin viittaussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 
2 luvun 4 a §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään riippumattoman asiantunti-
jan lausunnosta. Edelleen on selvitettävä omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat 
seikat ja arvostamisessa noudatetut menetelmät. Nämä vaatimukset puolestaan 
vastaavat asiallisesti pitkälti sitä, mitä vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:n 2 ja 
3 momentissa sekä 4 a §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään yhtäältä perustamis-
kirjan liitteistä ja toisaalta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta. Selvitykset 
ovat tarpeen, jotta hyväksytty tilintarkastaja voisi ottaa omaisuuden arvostamiseen 
kantaa siten kuin jäljempänä 7 §:n 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi.  

Jos momentin säännöksiä ei ole noudatettu, apporttiomaisuudella suoritettuun 
maksuun vetoavalla on momentin mukaan velvollisuus näyttää, että omaisuudella 
oli maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Jos merkitsijä ei kykene tätä näyt-
tämään, hänen on maksettava puuttuva määrä yhtiölle rahassa. Ehdotukseen ei 
sisälly vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:n 5 momentin kaltaista säännöstä ap-
porttiehdon tehottomuudesta, jota on pidetty ongelmallisena seuraamuksena ky-
seessä olevan kaltaisten muodollisuuksien laiminlyönnistä. Apporttisääntelyn tar-
koituksena on suojata osakkeenomistajia ja velkojia turvaamalla täysi maksu 
osakkeesta yhtiölle. Apporttiomaisuutta koskevilla muodollisuuksilla pyritään 
tässä tarkoituksessa edesauttamaan omaisuuden oikeaa arvostamista. Ehdotukses-
sa on siten johdonmukaisena ja riittävänä seuraamuksena muodollisuuksien lai-
minlyönnistä pidetty sitä, että apporttimaksuun vetoavalla on todistustaakka omai-
suuden oikeasta arvosta. Jos maksuun vetoava näyttää, että omaisuus on arvoltaan 
ollut riittävä, niin osakkeenomistajien kuin velkojienkin asema on tullut turvatuk-
si. 

Säännös voi käytännössä tulla sovellettavaksi esimerkiksi tilanteessa, jossa yhti-
ön konkurssipesä väittää apporttiomaisuudella tapahtunutta osakkeen maksua riit-
tämättömäksi ja vaatii merkitsijältä puuttuvaa määrää.  
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Säännös koskee tilanteita, joissa apportista ei ole määrätty lainkaan perustamis-
sopimuksessa tai joissa apporttiomaisuutta koskeva selvitys puuttuu taikka on 
puutteellinen. Jos osittainen puutteellisuus on helposti havaittavissa, säännöksen 
käytännön merkitystä vähentää se, että tällöin yhtiön rekisteröiminenkin estyy. 
Vähäinen tai tulkinnanvarainen puutteellisuus ei puolestaan käytännössä johda 
todistustaakan täydelliseen kääntymiseen, koska apporttiselvityksellä tällaisesta 
puutteellisuudesta huolimatta on merkitystä omaisuuden arvoa koskevan todiste-
lun kannalta. Käytännössä tyypillisin ja selkein todistustaakkasäännöksen sovel-
tamistilanne lieneekin tapaus, jossa osake maksetaan jäljempänä 3 momentissa 
tarkoitetulla jälkiapporttimenettelyllä siten peitellysti, ettei maksutapa käy perus-
tamisasiakirjoista lainkaan ilmi eikä järjestely ole tilintarkastajan tai rekisterivi-
ranomaisen havaittavissa. 

Pykälän 3 momentti sisältää täydentävän säännöksen, jonka mukaan silloin, kun 
merkintähinta tosin maksetaan rahassa mutta edellytyksin, että yhtiö hankkii vas-
tiketta vastaan omaisuutta tai palveluja, hankintaan sovelletaan vastaavasti, mitä 
apporttiomaisuudella tapahtuvasta maksusta säädetään. Säännös on tarpeen, jotta 
apporttisäännöksiä ei voitaisi kiertää tällaisilla sopimusjärjestelyillä. Säännöksen 
soveltaminen ei riipu siitä, keneltä omaisuutta tai palveluja hankitaan. Käytännös-
sä kyseeseen tulevat joko merkitsijä itse tai hänen läheisensä. 

Jos rahamaksu tapahtuu edellyttäen esimerkiksi, että yhtiö ostaa merkitsijältä 
kiinteistön, kaupasta olisi määrättävä perustamiskirjassa, jossa tulisi myös yksi-
löidä kiinteistö ja siitä maksettava hinta sekä selvittää kiinteistön arvostamiseen 
vaikuttavat seikat ja arvostamisessa noudatettavat menetelmät. Jos kiinteistöstä 
maksettava vastike on muuta kuin rahaa, myös muu vastike olisi yksilöitävä ja 
selvitettävä sen arvostamiseen vaikuttavat seikat sekä arvostamisessa noudatetta-
vat menetelmät. Rekisteri-ilmoitukseen olisi liitettävä 7 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettu hyväksytyn tilintarkastajan lausunto. Hankinnan ylihintaisuus merkitsee, 
ettei osaketta voida pitää maksettuna. 

Tavallisesti tällaiset niin sanottua jälkiapporttia tarkoittavat järjestelyt tehtäneen 
kuitenkin peitellysti. Vaikka yhtiö tällöin saataisiin rekisteröidyksi, yhtiön väittä-
essä myöhemmässä oikeudenkäynnissä hankintaa ylihintaiseksi yhtiön vastapuoli 
on pykälän 2 momentista johtuen velvollinen näyttämään, ettei näin ollut. Ylihin-
taisuus johtaa pykälän mukaiseen velvollisuuteen maksaa puuttuva määrä yhtiölle 
rahassa. Se voi johtaa myös yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuuteen. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 6 §:ää. 
6 §. Maksuviivästyksen seuraamukset. Pykälä sisältää säännökset osakkeen niin 

sanotusta kadusoimisesta ja tähän liittyvästä vahingonkorvausvastuusta. Säännök-
set vastaavat pääperiaatteiltaan voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdan 
viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 
12 §:ää. Pykälään ei kuitenkaan ehdoteta otettavaksi vanhan osakeyhtiölain 2 lu-
vun 12 §:n 1 momentin säännöstä siitä, että hallituksen on viipymättä perittävä 
viivästynyttä merkintähintaa. Nimenomainen säännös on aiheuttanut epäselvyyk-
siä sen suhteen, onko merkintähintaa perittävä silloinkin, kun osakkeelle on löyty-
nyt uusi merkitsijä, eikä perintä siten ole enää mielekästä. Velvollisuus periä mer-
kintähintasaatavia seuraa johdon yleisestä velvollisuudesta huolellisesti toimien 
edistää yhtiön etua. Merkintähinnan perinnässä ei ilman pätevää perustetta voida 
suosia tiettyjä merkitsijöitä. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallitus voi maksun viivästyttyä todeta oikeuden 
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osakkeeseen menetetyksi, jos merkintähintaa mahdollisine viivästyskorkoineen ei 
ole maksettu sen eräännyttyä, eikä hallitus ole antanut merkitsijälle lisää maksuai-
kaa. Säännös poikkeaa vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:n 1 momentissa ole-
vasta säännöksestä siten, että menettämisseuraamus voidaan määrätä heti eikä 
vasta kuukauden kuluttua eräpäivästä. Toisaalta nimenomaisesti todetaan, että 
hallitus voi myös myöntää merkitsijälle lisää maksuaikaa. Hallituksen on normaa-
liin tapaan arvioitava, mikä ratkaisu on yhtiön edun mukainen. 

Hallitus voi todettuaan oikeuden menetetyksi antaa merkintäoikeuden toiselle 
henkilölle. Ehdotukseen ei ole otettu vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:n 2 mo-
mentin säännöstä uuden merkitsijän velvollisuudesta heti maksaa osakkeesta 
erääntynyt määrä. Vaikka lähtökohtana tässä tilanteessa onkin, että uuden merkit-
sijän on maksettava osake välittömästi, koska merkintähinta osakeantiehtojen mu-
kaan on jo erääntynyt, hallitus voi myöntää uudellekin merkitsijälle maksuaikaa, 
jos menettely on yhtiön edun mukainen.  

Pykälän 2 momentin mukaan se, jonka oikeus osakkeeseen on todettu menete-
tyksi, on velvollinen suorittamaan yhtiölle mahdollisten perimiskulujen lisäksi 
kymmenesosan osakkeesta maksettavasta määrästä. Säännös vastaa voimassa ole-
van lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 2 lu-
vun 12 §:n 3 momenttia muuten, mutta kyseessä olevan korvauksen — eräänlai-
sen lakisääteisen sopimussakon — maksuvelvollisuutta ei enää ole kytketty osak-
keen mitätöimiseen, jota voidaan pitää merkitsijän näkökulmasta varsin sattuman-
varaisena kriteerinä. Toisaalta kohtuuttomien seuraamusten välttämiseksi korva-
uksen määrä ehdotetaan samalla alennettavaksi nykyisestä kolmasosasta kymme-
nesosaan osakkeen merkintähinnasta. Lisäksi ehdotuksesta käy nimenomaisesti 
ilmi, että merkitsijä voi edellä mainitun taksoitetun vahingonkorvauksen ohella 
olla velvollinen korvaamaan yhtiön perimiskulut. Perustamissopimuksessa voi-
daan määrätä maksuviivästyksen seuraamuksista, esimerkiksi sopimussakon suu-
ruudesta, toisin. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 7 §:ää. 
 

Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset 

7 §. Yhtiön rekisteröiminen. Pykälässä säädetään yhtiön rekisteröimisestä. Pykä-
län 1 momentti poikkeaa voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdan viit-
taussäännöksen perusteella sovellettavasta vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 9 §:n 
1 momentista siten, että ehdotuksen mukaan yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväk-
si kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoituksesta. Päivä-
määrällä tarkoitetaan perustamissopimuksen mukaista viimeisen osakkeenomista-
jan allekirjoituksen päivämäärää. Nykyistä lyhyempi määräaika johtuu siitä, että 
perustaminen tapahtuu aina simultaaniperustamisena. Muutos lyhentää oikeudel-
lista välitilaa, joka vallitsee perustamistoimien alkamisen ja yhtiön rekisteröimi-
sen välillä. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteröitäväksi ilmoitettavien osakkeiden on ol-
tava täysin maksettuja, kuten nykyäänkin. Tämä koskee sekä osakepääomaan että 
vapaaseen omaan pääomaan merkittäviä määriä. Osakepääomaksi rekisteröidään 
se rekisteröitävistä osakkeista maksettu määrä, joka perustamissopimuksen tai 
yhtiöjärjestyksen mukaan on merkittävä osakepääomaan. 

Ehdotukseen ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaa erityisiä säännöksiä maksamat-
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tomien osakkeiden mitätöimisestä. Jos osaketta ei makseta 1 momentin mukaises-
sa ajassa, sitä ei käsillä olevan momentin mukaan voida rekisteröidä, jolloin osake 
raukeaa. On huomattava, että tällöin perustamissopimuksen tulkinnasta saattaa 
usein seurata perustamisen raukeaminen kokonaisuudessaan, koska yhtiöön ei 
saada sovittua määrää osakkeenomistajia ja pääomaa. 

Pykälän 3 momentti sisältää rekisteri-ilmoituksen liitteitä koskevia säännöksiä, 
jotka vastaavat voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavan 
vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 9 §:n 4 momenttia jäljempänä mainituin muutok-
sin. 

Momentin 1 kohdan mukaan rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä hallituksen jä-
senten ja mahdollisen isännöitsijän vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on 
noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Koska rekisteriin ilmoitettavien osakkeiden 
tulee olla täysin maksettuja, sanottuun sisältyy myös vakuutus osakkeiden mak-
samisesta. Vakuutus koskee sekä osakepääomaan että mahdollisesti sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon merkittäviä määriä. Ehdotukseen ei sisälly van-
han osakeyhtiölain 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 4 momentin 1 kohdan nimen-
omaisia säännöksiä osakkeista maksettavan määrän olemisesta yhtiön omistukses-
sa ja hallinnassa, koska nämä ovat eräissä tilanteissa aiheuttaneet tulkintaepäsel-
vyyksiä. Ehdotus ei kuitenkaan tarkoita lievennystä voimassa olevaan lakiin ver-
rattuna, vaan maksun tulemista yhtiölle arvioitaisiin yleisten varallisuusoikeudel-
listen sääntöjen mukaisesti. Tavallisesti, kuten tilille 4 §:n mukaan suoritettavan 
rahamaksun kysymyksessä ollessa, asian arviointi on yksinkertaista. Apport-
tiomaisuuden osalta tilanne voi olla monimutkaisempi. Esimerkiksi käytettäessä 
pantattuun omaisuuteen liittyvää ylivakuutta apporttina, maksu katsotaan suorite-
tuksi omaisuutta hallinnassaan pitävälle pantinhaltijalle toimitetulla siirtoilmoi-
tuksella, jolla yhtiö saa suojan muun muassa maksajan muita velkojia vastaan. Jos 
taas esimerkiksi apporttiomaisuutena luovutetaan oikeus patenttiin, katsotaan 
maksu vastaavasti suoritetuksi, kun luovutuksesta on tehty merkintä patenttirekis-
teriin. 

Momentin 2 kohdan mukaan rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhtiön tilintar-
kastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain osakkeen maksamista koskevia sään-
nöksiä on noudatettu. Säännös vastaa vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 9 §:n 4 mo-
mentin 2 kohtaa. Tärkeintä on luonnollisesti sen arvioiminen, että osakkeet on 
maksettu ja maksu on tullut yhtiölle. Maksamisella tarkoitetaan tässäkin sekä osa-
kepääomaan että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkittävän määrän 
maksamista.  

Pykälän 4 momentti tulee sovellettavaksi silloin, kun osake maksetaan apport-
tiomaisuudella. Tällöin rekisteri-ilmoitukseen on lisäksi liitettävä hyväksytyn ti-
lintarkastajan lausunto edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä ja 
siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. 
Estettä ei ole sille, että lausunnon antaa yhtiön oma tilintarkastaja, jos tämä on 
hyväksytty tilintarkastaja.  

Hyväksytty tilintarkastaja voi lausunnossaan todeta lyhyesti hyväksyvänsä selvi-
tyksen ja katsovansa omaisuuden arvon riittäväksi. Toisaalta hyväksytty tilintar-
kastaja voi lausunnossaan esimerkiksi katsoa, että omaisuus tulee arvostaa muuta 
kuin apporttiselvityksessä omaksuttua menetelmää noudattaen. Sanottu ei estä 
häntä katsomasta omaisuuden arvoa riittäväksi, jos hän lausunnossa soveltamal-
laan arvostusmenetelmällä kuitenkin päätyy tällaiseen tulokseen. Arvioinnin koh-
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teena on apporttiomaisuuden arvo yhtiölle omaisuuden luovuttamishetkellä.  
Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 8 §:ää. 
9 §. Rekisteröimisen oikeusvaikutukset. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää-

dettäväksi, että yhtiö syntyy rekisteröinnillä. Momentissa todetaan myös voimassa 
olevan lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovelletta-
van vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 14 §:n 2 momenttia vastaavalla tavalla, että 
yhtiön puolesta perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen mutta ennen 
rekisteröintiä tehdystä toimesta vastuu siirtyy yhtiölle rekisteröinnillä. Myös pe-
rustamissopimuksessa yksilöidyistä toimista, kuten kiinteistön hankinnasta, aiheu-
tuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle sen tultua rekisteröidyksi. Edellytyksenä kui-
tenkin on, että toimet on tehty enintään vuosi ennen perustamissopimuksen alle-
kirjoittamista. Säännös tekee mahdolliseksi pitkään noudatetun perustettavan yh-
tiön lukuun hankkimista koskevan käytännön jatkamisen. Tällaisesta menettelystä 
aiheutuvaa epävarmuutta pyritään rajoittamaan ehdotetulla vuoden määräajalla. 
Määräaika on yhteensopiva maakaaren (540/1995) 2 luvun 4 §:ssä asetetun, pe-
rustettavan yhtiön lukuun tehtyjä kauppoja koskevan kahden vuoden määräajan 
kanssa.  

Pykälän 2 momentin mukaan osakkeenomistaja ei rekisteröinnin jälkeen voi va-
pautuakseen osakemerkinnästä vedota siihen, että perustamiseen liittyvä ehto ei 
ole toteutunut. Säännöksellä suojataan ennen kaikkea sivullisten luottamusta 
kaupparekisterimerkintöihin. Säännös vastaa asiallisesti vanhan osakeyhtiölain 
2 luvun 5 §:n 3 momenttia muuten, mutta on yleisempi ja koskee muitakin perus-
tamiseen liittyviä kuin perustamissopimukseen otettuja ehtoja. Säännöksen sana-
muotoa on muutenkin hieman täsmennetty. Ehtoon vetoamista ennen yhtiön rekis-
teröintiä arvioidaan yleisten sopimusoikeudellisten sääntöjen mukaisesti. Mo-
mentti koskee ainoastaan osakemerkinnästä vapautumista, ei sen sijaan esimerkik-
si oikeutta vahingonkorvaukseen. 

Vaikka tästä ei edelleenkään ehdoteta otettavaksi lakiin nimenomaista säännös-
tä, vakiintuneesti on katsottu, että yhtiön rekisteröiminen myös korjaa osakkeen 
merkintään liittyvät niin sanotut heikot pätemättömyysperusteet. Osakkeenomista-
ja ei toisin sanoen voi merkinnästä vapautuakseen vedota heikkoihin pätemättö-
myysperusteisiin enää sen jälkeen, kun yhtiö on rekisteröity. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 9 §:ää. 
9 §. Toiminta ennen rekisteröimistä. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-

väksi siitä, että yhtiö syntyy, eli siitä tulee oikeuskelpoinen ja oikeustoimikelpoi-
nen, vasta rekisteröinnillä. Ennen rekisteröintiä yhtiö ei voi hankkia omaisuutta 
eikä tehdä sitoumuksia. Yhtiö ei myöskään voi olla asianosaisena tuomioistuimes-
sa tai muussa viranomaisessa ennen kuin se on rekisteröity. Esimerkiksi perustet-
tavan yhtiön lukuun hankittu omaisuus on yleensä  ulosmitattavissa yhtiön lukuun 
toimineen velasta. Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 3 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiö-
lain 2 luvun 14 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 14 §:n 2 mo-
mentin 1 virkettä vastaavasti siitä, että ennen yhtiön rekisteröintiä tehdyistä toi-
mista vastaavat toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullisesti. 
Toimeen osallistuja voi olla myös oikeushenkilö. Säännöksen sanamuotoa on sel-
keytetty siten, että päättäjät ja toimeen osallistuneet ovat yhteisvastuussa tehdyistä 
toimista. Momentissa viitataan selvyyden vuoksi 8 §:n 1 momenttiin, jonka mu-
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kaan vastuu voi siirtyä yhtiölle, mikäli viitatussa momentissa säädetyt edellytykset 
täyttyvät. 

Pykälän 3 momentin mukaan hallitus ja isännöitsijä voivat ilman henkilökohtai-
sen vastuun uhkaa käyttää puhevaltaa yhtiön perustamista koskevissa asioissa ja 
ryhtyä toimenpiteisiin osakkeista suoritettavan maksun saamiseksi. Säännös poik-
keaa vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 14 §:n 1 momentista ainoastaan sanamuoton-
sa puolesta. Säännös ei tarkoita, etteivätkö hallitus ja isännöitsijä saata olla 
13 luvun säännösten nojalla vastuussa vahingosta, joka on aiheutettu ennen yhtiön 
rekisteröintiä. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 10 §:ää. 
10 §. Oikeustoimet rekisteröimättömän yhtiön kanssa. Pykälässä ehdotetaan 

säädettäväksi yhtiön sopimuskumppanin oikeudesta vetäytyä sopimuksesta, mikä-
li rekisteröimistä ei ole haettu määräajassa tai jos rekisteröinti on evätty. Jos so-
pimuskumppani ei tiennyt, että yhtiötä ei vielä ollut rekisteröity, hän voi vetäytyä 
sopimuksesta rekisteröimiseen asti. Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan 
lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa van-
han osakeyhtiölain 2 luvun 14 §:n 3 momenttia.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 11 §:ää. 
11 §. Perustamisen raukeaminen. Pykälän 1 momentti vastaa sisällöltään voi-

massa olevan lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan viittaussäännöksen perusteella so-
vellettavaa vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 10 §:ää. Säännöksen sanamuotoa on 
kuitenkin merkittävästi yksinkertaistettu. Sanamuodon muutoksella ei ole tarkoi-
tettu puuttua niihin periaatteisiin, joiden mukaisesti rekisteriviranomainen tutkii ja 
ratkaisee rekisteröitävän asian. 

Pykälän 2 momentti vastaa paljolti vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 10 §:n sään-
nöstä hallituksen jäsenten velvollisuudesta palauttaa osakkeista maksettu määrä ja 
sille saatu tuotto. Säännökseen on kuitenkin liitetty maininta myös isännöitsijästä, 
joka usein valitaan jo yhtiötä perustettaessa. Hallituksen jäsenet ja mahdollinen 
isännöitsijä saavat ehdotuksen mukaan vähentää varoista 9 §:n 3 momentissa tar-
koitetuista toimista aiheutuneet tavanomaiset kulut. Tavanomaisilla kuluilla tar-
koitetaan esimerkiksi vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdan 
mukaisia julkisia maksuja sekä tavanomaisia palkkioita perustamisasiakirjojen 
laatimisesta ja siihen rinnastettavasta työstä, samoin kuin merkintähintasaatavien 
perinnästä aiheutuneita kuluja. Jos osakkeenomistajat ovat esimerkiksi perusta-
missopimuksessa hyväksyneet tavanomaista suuremmat kulut, ne on vähennettä-
vä. Säännös ei ole vahingonkorvaussäännös, minkä vuoksi momentissa tarkoite-
tussa tilanteessa palautusvelvollisuutta ei esimerkiksi voida sovitella. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:ää. 
 

18 luku. Osakeanti 
 
Ehdotettu luku sisältää osakkeiden antamista eli osakeantia koskevat säännökset.  
Luku perustuu osakkeiden nimellisarvottomuuteen, johon liittyen muun muassa 

osakkeiden antaminen ja osakepääoman korottaminen on erotettu toisistaan. Osa-
keantiin ei välttämättä liity osakepääoman korottamista, eikä osakepääoman ko-
rottamiseen välttämättä liity osakkeiden antamista. Osakeantia ja osakepääoman 
korottamista säänneltäisiin ehdotuksen mukaan pääsääntöisesti eri luvuissa. Sel-
keyssyistä myös optio-oikeuksien antaminen säänneltäisiin omassa luvussaan.  
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Toisaalta yhtiöt voisivat edelleenkin halutessaan määrätä nimellisarvosta yhtiö-
järjestyksessä. Tällöin sovelletaan ehdotuksen 2 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentin 
säännöksiä. Osakkeiden antamiseen on näissä yhtiöissä nykyiseen tapaan aina 
liitettävä osakepääoman korottaminen annettavien osakkeiden nimellisarvojen 
määrällä. Tämä merkitsee samalla, että osakkeesta on osakeannissa yleensä mak-
settava vähintään sen nimellisarvo (alikurssikielto). Maksuton tai vastikkeeltaan 
nimellisarvoa alhaisempi anti edellyttää, että osakepääomaa korotetaan samanai-
kaisesti riittävällä määrällä muulla tavoin, kuten rahastosiirtona muusta omasta 
pääomasta. Tämä menettely vastaa voimassa olevan osakeyhtiölain mukaista ra-
hastoantia tai niin sanottua sekaemissiota. 

Ehdotetun luvun 1—4 §:n yleisissä säännöksissä, jotka koskevat luvussa käytet-
tyjä peruskäsitteitä, päätöksentekoa, osakkeenomistajien etuoikeutta osakkeisiin ja 
suunnattua osakeantia, säännellään sekä maksullista että maksutonta osakeantia. 
Erityisesti maksullista osakeantia koskevat säännökset ovat luvun 5—16 §:ssä ja 
maksutonta osakeantia koskevat säännökset puolestaan 17—19 §:ssä. 

 
Yleiset säännökset 

1 §. Osakeanti. Pykälä sisältää osakeantia koskevat perussäännökset. 
Pykälän 1 momentin mukaan osakeannilla tarkoitetaan ehdotuksessa sekä uusien 

osakkeiden antamista että yhtiön haltuun tulleiden omien osakkeiden luovuttamis-
ta. Ellei erikseen muuta ilmene, luvun säännökset koskevat samalla tavalla mo-
lempia. Rinnastus perustuu siihen, että osakkeenomistajien näkökulmasta on 
yleensä yhtiöoikeudellisesti samantekevää, kummalla tavalla osakkeiden antami-
nen tapahtuu. Erottelulla ei ole merkitystä myöskään velkojien näkökulmasta, 
koska osakkeiden antaminen sinänsä ei vaikuta velkojien asemaan. 

Osakkeiden antaminen käyttämällä erityisiä merkintäoikeuksia, optio-oikeuksia, 
säännellään ehdotuksen 19 luvussa, jossa osittain viitataan käsillä olevan luvun 
säännöksiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan osakeannissa voidaan antaa osakkeita merkittäväk-
si vastikkeellisesti tai antaa osakkeita kokonaan vastikkeetta. Näistä käytetään 
ehdotuksessa nimityksiä maksullinen osakeanti ja maksuton osakeanti. 

2 §. Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset. Pykälän 1 momentin mukaan 
osakeannista päätetään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Kyseessä on lähtökoh-
taisesti enemmistöpäätös, josta säädetään ehdotuksen 6 luvun 26 §:ssä. Sääntely 
vastaa voimassa olevaa oikeutta. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiökokous voi kuitenkin, kuten voimassa olevan 
lain mukaan, valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Ehdotettu osakean-
tivaltuutusta koskeva sääntely eroaa kuitenkin voimassa olevasta sääntelystä use-
assa suhteessa. 

Osakeantivaltuutuksessa on ehdotuksen mukaan aina mainittava annettavien 
osakkeiden enimmäismäärä. Osakeantivaltuutus ei siis voi olla määrällisesti täysin 
avoin. Vaatimus vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viit-
taussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 5 a §:n 
1 kohtaa. 

Muuten ehdotuksessa on lähdetty siitä, että hallitus voi valtuutuksen nojalla 
päättää osakeannista joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi siitä 
päättää, jollei valtuutusta yhtiökokouksen päätöksessä ole erityisesti rajoitettu. 
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Ehdotus poikkeaa tässä suhteessa voimassa olevan lain viittaussäännöksen perus-
teella sovellettavista vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 5 a §:n 2—4 kohdista, joissa 
edellytetään, että hallitus nimenomaisesti erikseen valtuutetaan päättämään annin 
suuntaamisesta ja merkintähinnan määritysperusteista sekä että valtuutuksessa 
yksilöidään suunnattujen antien mahdolliset käyttötarkoitukset. Koska osakeanti-
valtuutuksen konkreettinen käyttötarkoitus ei yleensä valtuutusta annettaessa ole 
tiedossa, joudutaan valtuutuksen ehdot joka tapauksessa muotoilemaan niin väl-
jiksi, etteivät mainitut voimassa olevan osakeyhtiölain vaatimukset paranna esi-
merkiksi vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa, vaan ne ainoastaan hanka-
loittavat valtuutusmenettelyä. Hallituksen osakeantivaltuutuksen nojalla tekemiä 
päätöksiä koskee ehdotuksen 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettu yhdenvertaisuusperiaate, 
samoin kuin käsillä olevan luvun 3 §:n 3 momentin säännös siitä, että suunnattu 
osakeanti on sallittu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy 
tai osakkeenomistajien etuoikeuden noudattaminen ei ole mahdollista. Sitä, onko 
tällainen syy olemassa, ei kuitenkaan voimassa olevasta osakeyhtiölaista poiketen 
tarvitsisi arvioida vielä osakeantivaltuutusta annettaessa, vaan vasta suunnatusta 
osakeannista päätettäessä. 

Ehdotuksen mukaan osakeantivaltuutus koskee, jollei muuta ole päätetty, sekä 
maksullista että maksutonta osakeantia, kun vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 2 a §:n 
mukaan valtuutus ei voi lainkaan koskea rahastoantia tai niin sanottua sekaemis-
siota.  

Hallitus voidaan valtuuttaa päättämään osakeannista kaikkien tai joidenkin osa-
keannin ehtojen osalta. Osakeantivaltuutusta koskevien säännösten soveltamisalan 
kannalta ei ole ratkaisevaa se, onko yhtiökokouksen päätös muodollisesti nimetty 
osakeantivaltuutukseksi, vaan se, onko päätöksellä annettu hallitukselle itsenäistä 
harkintavaltaa sellaisen seikan suhteen, joka lain mukaan kuuluu osakeantipäätök-
sen sisältöön. Jos sen sijaan esimerkiksi merkintähinnan määräytymisestä on mää-
rätty yksiselitteisesti yhtiökokouksen päätöksessä, ei kyse ole valtuutuksesta vaan 
siitä, että hallitus lopullisen merkintähinnan todetessaan ainoastaan panee täytän-
töön yhtiökokouksen päätöksen. 

Osakeantivaltuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi ilman aiheetonta viivytystä, 
kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä. Vastaavaa määräaikaa 
sovelletaan luvun 7 §:n mukaan osakeantipäätöksen rekisteröintiin. Ehdotukseen 
ei ole katsottu aiheelliseksi ottaa vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 5 b §:n mukaista 
säännöstä siitä, että hallitus ei saa tehdä valtuutuksessa tarkoitettua päätöstä ennen 
valtuutuksen rekisteröintiä. Sitä, että hallituksen osakeantipäätös tehdään ja ehkä 
myös pannaan täytäntöön jo ennen valtuutuksen rekisteröintiä, ei voida pitää on-
gelmallisempana kuin esimerkiksi sitä, että yhtiökokouksen osakeantipäätös pan-
naan täytäntöön ennen päätöksen rekisteröintiä. Sanottu merkitsee, että valtuutus, 
sen nojalla tehty osakeantipäätös ja mahdollinen uusien osakkeiden rekisteröinti 
voidaan eräissä tapauksissa ilmoittaa rekisteriin yhdellä kertaa. Toisaalta ilmoitus 
on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Viivytys, sen enempää kuin kuukauden 
määräajan ylittyminenkään, ei tee valtuutuksesta pätemätöntä, mutta voi johtaa 
esimerkiksi hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vahingonkorvausvelvollisuuteen 
13 luvun 1 §:n säännösten nojalla. 

Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä, jollei siinä määrätä 
lyhyemmästä määräajasta.  

Useiden osakeantivaltuutusten päällekkäisyydestä aiheutuvien tulkintaepäsel-
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vyyksien välttämiseksi momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että uusi osakeanti-
valtuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen, jollei toisin päätetä. Pääsääntöisesti 
kerrallaan olisi siis voimassa ainoastaan yksi osakeantivaltuutus. 

Osakeantivaltuutus, joka oikeuttaa hallituksen päättämään osakeannin ehdoista, 
koskee 6 §:n säännökset huomioon ottaen myös päättämistä siitä, korotetaanko 
osakkeiden merkintähinnalla osakepääomaa vai ei. Valtuutuksessa voidaan luon-
nollisesti rajoittaa hallituksen harkintavaltaa tässä suhteessa. 

Pykälän 3 momentissa viitataan havainnollisuuden vuoksi yhtiökokouskutsun 
sekä kokousasiakirjojen, niiden nähtävänä pitämisen ja lähettämisen osalta ehdo-
tuksen 6 luvun 18—22 §:n säännöksiin. Esimerkiksi erityisestä taloudellisesta 
informaatiosta, joka on pidettävä osakkeenomistajan nähtävänä ja pyynnöstä lähe-
tettävä osakkeenomistajalle, säädettäisiin 6 luvun 22 §:n 2 momentissa. Toisin 
kuin vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 4 b §:ssä, ehdotuksessa ei edellytetä, että yh-
tiökokouskutsussa olisi esitettävä hallituksen päätösehdotuksen pääasiallinen si-
sältö, vaan myös osakeantia koskevan päätösehdotuksen osalta noudatetaan ylei-
siä ehdotuksen nähtävänä pitämistä ja lähettämistä koskevia säännöksiä. Käsillä 
olevan luvun 4 §:n on kuitenkin täydentävä säännös yhtiökokouskutsun sisällöstä 
silloin, kun hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päättämistä suunnatusta osakean-
nista taikka sellaisesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen 
oikeutta annin suuntaamiseen. 

3 §. Etuoikeus osakkeisiin. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi osakkeenomista-
jien etuoikeudesta uusia osakkeita annettaessa tai yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita luovutettaessa. Etuoikeus suo osakkeenomistajille mahdollisuuden säi-
lyttää suhteellinen asemansa yhtiössä.  

Pykälän 1 momentti sisältää etuoikeutta koskevan perussäännön, jonka mukaan 
osakkeenomistajilla on osakeannissa etuoikeus saada uusia osakkeita samassa 
suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Vastaava sääntö ilmenee 
voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perusteella sovelletta-
vasta vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 1 momentista. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta oikeudesta myös siinä, että maksullisessa 
etuoikeusannissa ei sovelleta osakkeenomistajien toissijaista merkintäetuoikeutta.  

Osakeantipäätöksessä ei ole pakko määrätä toissijaisesta merkinnästä mitään, 
jolloin merkitsemättä jääneitä osakkeita ei tarjota toissijaisesti merkittäväksi ke-
nellekään. Toisaalta osakeantipäätöksessä voitaisiin esimerkiksi määrätä, että 
osakkeenomistajan merkitsemättä jättämät osakkeet tarjotaan toissijaisesti toisten 
osakkeenomistajien tai — ilman että päätökseen sovelletaan 3 §:n ja 4 §:n suun-
nattua osakeantia koskevia säännöksiä — muun henkilön merkittäväksi. Vastaa-
vasti olisi mahdollista määrätä, että hallitus päättää, kenelle merkitsemättä jäänei-
tä osakkeita tarjotaan. Yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksentekoa asiassa kos-
kee kuitenkin 1 luvun 10 §:n mukainen yhdenvertaisuusperiaate, minkä lisäksi 
hallituksen on päätöksenteossaan otettava huomioon yhtiön etu siten kuin 1 luvun 
11 §:ssä säädetään.  

Pykälän 2 momentin mukaan asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan 
poiketa siitä, mitä 1 momentissa säädetään. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on 
sääntelyn tahdonvaltaisuuden lisääminen. Yhtiöiden omistus- ja pääomarakenteet 
voivat olla monimutkaisia, eivätkä asunto-osakeyhtiölain etuoikeussäännökset 
välttämättä toimi kaikissa yhtiöissä osakkeenomistajien edun mukaisella tavalla.  

Voimassa olevan lain etuoikeussäännöksistä poikkeavia määräyksiä esiintyy 
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suhteellisen usein osakassopimuksissa. Momentin mukaan tällaiset määräykset 
voitaisiin tulevaisuudessa ottaa asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen, jolloin ne 
tulevat yhtiöoikeudellisesti sitoviksi. Määräys voisi sisältää esimerkiksi sen, että 
osakkeenomistajilla ei ole lainkaan etuoikeutta osakeannissa. Toisaalta 1 luvun 
10 §:ssä tarkoitettu yhdenvertaisuusperiaate on otettava huomioon osakkeita an-
nettaessa silloinkin, kun etuoikeutta ei noudateta. Esimerkiksi epäoikeutetun edun 
tuottaminen joillekin osakkeenomistajille alihintaisella annilla, jolle ei ole osak-
keenomistajien yhteisestä edusta johdettavissa olevaa perustetta, on tällöinkin 
kielletty. 

Pykälän 3 momentti sisältää säännökset, jotka koskevat suunnattua osakeantia 
eli poikkeamista osakkeenomistajan 1 momentissa säädetystä etuoikeudesta.  

Pykälän säännökset koskevat suoranaisesti ainoastaan laissa säädetystä etuoi-
keudesta poikkeamista. Jos yhtiöjärjestyksessä on 2 momentin nojalla määrätty 
toisenlaisesta etuoikeudesta, yhtiöjärjestyksen perusteella on ratkaistava myös 
kysymys etuoikeudesta poikkeamisesta ja sen edellytyksistä. Tulkintavaikeuksien 
välttämiseksi asiasta on syytä ottaa yhtiöjärjestykseen mahdollisimman selkeät 
määräykset. 

Pykälän 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan suunnattu osakeanti on sal-
littu, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai jos osakkeenomis-
tajien etuoikeuden noudattaminen ei ole mahdollista. Vaatimus korostaa 1 luvun 
10 §:ssä tarkoitettua yhdenvertaisuusperiaatetta silloin, kun kysymys on osak-
keenomistajan etuoikeudesta poikkeamisesta. Tapauskohtaisesti on arvioitava, 
onko suunnattu osakeanti kokonaisuutena arvioiden osakkeenomistajien yhteisen 
edun mukainen. 

Etuoikeuden noudattaminen ei yleensä ole mahdollista asunto-osakeyhtiössä, jos 
uudet osakkeet tuottavat oikeuden uuteen tai uusiin asuntoihin. Annin suuntaami-
sen mahdollistavaksi painavaksi syyksi riittää yleensä se, että näin osakkeista voi-
daan saada paras hinta. Jos kuitenkin vanha osakkeenomistaja tarjoutuu merkit-
semään osakkeet samoilla ehdoilla kuin yhtiön ulkopuolinen taho, osakkeenomis-
tajan tarjousta ei lähtökohtaisesti voida sivuuttaa painavan taloudellisen syyn pe-
rusteella. 

Yhtiölle osakkeista tulevalla vastikkeella on keskeinen merkitys yhdenvertai-
suusperiaatteen kannalta, koska suunnatun annin alihintaisuus yleensä tuottaa 
osakkeiden saajille etua niiden osakkeenomistajien kustannuksella, joiden etuoi-
keudesta poiketaan. Tämän vuoksi momentin toisessa virkkeessä säädetään ni-
menomaisesti, että suunnatun osakeannin hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota merkintähinnan ja osakkeen käyvän hinnan suhteeseen. 
Mitä enemmän merkintähinta alittaa osakkeen käyvän hinnan, sitä enemmän pai-
navan taloudellisen syyn vaatimus korostuu. 

Momentissa säädetyt etuoikeudesta poikkeamisen edellytykset tulevat sovellet-
taviksi sekä yhtiökokouksen päättäessä suunnatusta osakeannista että hallituksen 
päättäessä siitä yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Voimassa olevan 
lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 2 
a §:n 2 momentin sekä 3 momentin viimeisen virkkeen säännöksistä poiketen hal-
lituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista ei ehdotuksessa ole muuten 
erityisesti rajoitettu määrällisesti tai sen suhteen, kenelle osakeanti voidaan suun-
nata. Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että osakkeenomistajia suojaa yhdenvertai-
suusperiaate ja sitä korostava painavan taloudellisen syyn vaatimus tai etuoikeu-
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den noudattamisen mahdottomuus. 
4 §. Kutsu suunnatusta annista päättävään kokoukseen. 
Pykälä sisältää erityisiä säännöksiä suunnattua osakeantia koskevasta yhtiöko-

kousmenettelystä. Ensinnäkin osakkeenomistajien suojaksi edellytetään, että jos 
hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päättämistä suunnatusta osakeannista tai sellai-
sesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää 
suunnatusta osakeannista, asiasta on mainittava yhtiökokouskutsussa. Kuten edel-
lä on todettu, hallituksen ehdotuksen sisältöä ei sen sijaan enää muuten ole velvol-
lisuutta esittää kokouskutsussa, vaan myös osakeannista päätettäessä sovelletaan 
hallituksen ehdotusten nähtävänä pitämistä ja lähettämistä koskevia yleisiä sään-
nöksiä. Ehdotukseen ei myöskään ole katsottu tarpeelliseksi ottaa voimassa olevan 
lain mukaista menettelyä, jossa hallituksen ehdotukseen suunnatussa maksullises-
sa annissa on liitettävä tilintarkastajan lausunto merkintähinnan määrittämisen 
perusteista ja etuoikeudesta poikkeamisen syistä, tai muuta sen kaltaista menette-
lyä. Lausunnot ovat käytännössä jääneet muodollisuuksiksi. 

Yhtiökokouksen suunnattua osakeantia tai sellaiseen valtuuttamista koskeva 
päätös on tehtävä 6 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä. Säännös vas-
taa voimassa olevaa lakia.  

 
Maksullinen osakeanti 

Luvun 5—16 § sisältävät erityisesti maksullista osakeantia koskevat säännökset. 
Lisäksi maksulliseen osakeantiin sovelletaan luvun 1—4 §:n yleisiä säännöksiä. 

5 §. Päätöksen sisältö. Pykälässä määritellään maksullista osakeantia koskevan 
päätöksen vähimmäissisältö. Pykälä koskee sekä yhtiökokouksen tekemää osake-
antipäätöstä että hallituksen valtuutuksen nojalla tekemää päätöstä. Pykälän sään-
nökset korvaavat voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen pe-
rusteella sovellettavat vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 5 §:n 1 momentin säännök-
set. 

Pykälän 1 momentti koskee osakeantipäätöksen sisältöä yksinkertaisimmassa ta-
pauksessa eli silloin, kun osakkeiden merkintä tapahtuu niin sanottuna simul-
taanimerkintänä heti osakeannista päättävässä yhtiökokouksessa tai hallituksen 
kokouksessa. Tavallisesti merkintä tehdään tällöin kokouspöytäkirjaan, kuten 
voimassa olevassa laissa säädetään.  

Momentin 1 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava merkittäväksi annettavi-
en osakkeiden lukumäärä tai enimmäismäärä. Myös osakkeiden vähimmäismäärä 
voidaan mainita, mutta tämä ei ehdotuksen mukaan ole välttämätöntä. Joissakin 
tilanteissa voi olla tarkoituksenmukaista päättää tarjottavien osakkeiden enim-
mäismäärästä esimerkiksi tilanteissa, jossa useita yhtiön hallussa olevia huoneis-
toja aiotaan muuttaa osakehuoneistoiksi ja kaikkien huoneistojen osalta ei ole vie-
lä tiedossa osakkeiden merkitsijää yhtiökokouksen päättäessä asiasta. 

Päätöksessä on myös mainittava, annetaanko uusia vai yhtiön hallussa olevia 
osakkeita. Tällä on merkitystä muun muassa osakkeen merkitsijän osakeoikeuksi-
en alkamisajankohdan kannalta. 

Momentin 2 kohdan mukaan päätöksessä tulee mainita kunkin sellaisen yhtiön 
välittömässä hallinnassa olevan huoneiston taikka rakennettavan uuden huoneis-
ton tai huoneiston laajennuksen hallintaan oikeuttavien osakkeiden lukumäärä, 
jotka annetaan merkittäväksi.  
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Momentin 3 kohdan mukaan päätöksessä tulee mainita merkintään oikeutetut. 
Yleisistä varallisuusoikeudellisista periaatteista seuraa, että osakkeen merkintään 
oikeutettu voi siirtää merkintäoikeutensa toiselle. Edelleen kohdan mukaan suun-
nattua osakeantia koskevassa päätöksessä on esitettävä perustelut osakkeenomis-
tajan etuoikeudesta poikkeamiseen oikeuttavalle 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulle 
välttämättömälle tai painavalle taloudelliselle syylle. Säännös korvaa voimassa 
olevan lain säännöksen siitä, että selvitys etuoikeudesta poikkeamisen syistä on 
otettava hallituksen päätösehdotukseen. Koska perustelut kuitenkin on mainittava 
itse yhtiökokouksen päätöksessä, kuuluvat ne jatkossakin myös hallituksen pää-
tösehdotuksen sisältöön. Edelleen perustelut on ehdotuksen mukaan mainittava 
myös sellaisessa osakeantipäätöksessä, jonka hallitus tekee yhtiökokouksen anta-
man valtuutuksen nojalla. Jos osakeantipäätös on vain osaksi delegoitu hallituk-
selle, perusteleminen kuuluu sille elimelle, joka päättää annin suuntaamisesta. 

Momentin 4 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava osakkeesta maksettava 
määrä eli osakkeen merkintähinta. Tällä tarkoitetaan, kuten 17 luvussakin, osak-
keesta maksettavaa vastiketta rahamääräisesti ilmaistuna. Tavallisesti merkintä-
hinta ilmaistaan kiinteänä rahamääränä. Kuitenkin riittävää on muukin merkintä-
hinnan yksiselitteinen määritteleminen, jolloin hinnan lopullisessa toteamisessa on 
kysymys vain yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanosta. Jos hallitukselle an-
netaan yhtiökokouksen päätöksessä itsenäistä harkintavaltaa merkintähinnan mää-
räämisessä, tulevat luvun 2 §:n 2 momentin valtuutusta koskevat säännökset so-
vellettaviksi. 

Edelleen päätöksessä on mainittava perustelut merkintähinnan määrittämiselle. 
Säännös korvaa voimassa olevan lain säännöksen merkintähinnan määrittämisen 
perusteiden ottamisesta ainoastaan hallituksen päätösehdotukseen vastaavalla ta-
valla kuin edellä 3 kohdan perusteluissa on todettu osakeannin suuntaamisen pe-
rustelemisesta. Merkintähinnalla on säännönmukaisesti keskeinen merkitys osak-
keenomistajan aseman kannalta. 

Momentin 5 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava myös osakkeiden mak-
suaika. Ehto voidaan yksinkertaisimmillaan ilmaista siten, että osake maksetaan 
välittömästi yhtiökokouksessa. Maksuaikaa rajoittaa uusien osakkeiden antamisen 
osalta käytännössä se, että 14 §:n mukaan osake on ilmoitettava rekisteröitäväksi 
viiden vuoden kuluessa osakeantipäätöksestä ja vain maksetut osakkeet voidaan 
rekisteröidä. 

Momentin 6 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava myös yhtiövastikkeen 
maksuvelvollisuuden alkamisen perusteet. 

Momentin 7 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava myös osakkeiden tuot-
taman hallintaoikeuden alkamisen perusteet. 

Pykälän 2 momentissa säädetään päätöksen sisällöstä silloin, kun kaikki merkin-
tään oikeutetut eivät merkitse osakkeitaan osakeannista päättävässä kokouksessa 
eli kun merkintä toteutetaan niin sanottuna suksessiivimerkintänä. Momentin 
1 kohdan mukaan päätöksessä on tällöin 1 momentissa säädetyn lisäksi mainittava 
osakkeiden merkintäaika. Merkintäajan määräämistä rajoittaa käytännössä se, että 
14 §:ssä säädetään osakkeiden ilmoittamisesta rekisteröitäväksi viiden vuoden 
määräajassa. Edelleen momentin 2 kohdan mukaan muuta kuin suunnattua osake-
antia koskevassa päätöksessä on mainittava aika, jona merkintäetuoikeutta tulee 
käyttää.  

Pykälän 3 momentin mukaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu osakkeiden lu-
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kumäärä asunto-osakeyhtiöissä määriteltävä samoilla perusteilla kuin yhtiön mui-
den huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden määrä. 

Pykälän 4 momentin mukaan korottamispäätöksen yhteydessä on yhtiöjärjestystä 
lisäksi muutettava siten, että siitä käyvät ilmi 1 momentissa tarkoitettujen huo-
neistojen osalta 1 luvun 13 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa mainitut seikat. 

Pykälän 5 momentin mukaan 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu aika ei koskaan 
pääty ennen kuin kaksi viikkoa on kulunut merkintäajan alkamisesta.  

Toisin kuin voimassa olevassa laissa, ehdotuksessa ei edellytetä, että osakeanti-
päätöksessä mainitaan eräistä osakkeita koskevista yhtiöjärjestysmääräyksistä, 
koska merkitsijän on mahdollista muutenkin saada niistä selko. Ehdotuksessa ei 
myöskään edellytetä, että päätökseen välttämättä sisältyy erityisiä määräyksiä ali- 
ja ylimerkintätilanteiden varalta. Jos osakeannin ehdot ovat sellaiset, että ali- tai 
ylimerkintätilanne voi syntyä, tätä koskevien määräysten ottaminen päätökseen on 
tietenkin perusteltua. Alimerkintää on käsitelty jo edellä 3 §:n perusteluissa. Jos 
ylimerkintätilanteen varalta ei ole otettu osakeantipäätökseen erityisiä määräyksiä, 
hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä kuten yleensäkin.  

6 §. Merkintähinta. Pykälän 1 momentti sisältää olettamasäännön, jonka mukaan 
yhtiölle uudesta osakkeesta maksettava määrä eli merkintähinta merkitään osake-
pääoman korotukseksi. Säännös heijastaa ehdotuksen keskeistä uudistusta, siirty-
mistä aidosti nimellisarvottomaan järjestelmään ja sitä kautta osakeoikeuksien ja 
sijoitetun pääoman välisen yhteyden katkaisemista myös muodollisesti. Osake-
pääoman korotuksesta säädetään ehdotuksen 20 luvussa. Nykyinen sääntely ja 
yhtiökäytäntö huomioon ottaen käsillä olevan luvun säännökset on kuitenkin laa-
dittu siten, että jos uuden osakkeen merkintähinnalla korotetaan osakepääomaa, 
käytännössä tarvittavat oikeusohjeet löytyvät käsillä olevasta luvusta. 

Momentin olettamasäännös vastaa asiallisesti voimassa olevan osakeyhtiölain 
pakottavia säännöksiä vastikkeen merkitsemisestä osakepääomaan ja ylikurssira-
hastoon. Ehdotuksen mukaan osakepääomaan merkitseminen ei siis kuitenkaan 
ole pakollista, vaan osakeantipäätöksessä voidaan määrätä, että merkintähinta 
kokonaan tai osittain merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, jota 
voitaisiin käyttää esimerkiksi käyttömenoihin tai perusparannukseen. Tätä koske-
via määräyksiä voidaan ottaa myös yhtiöjärjestykseen. Lisäksi momentissa on 
otettu huomioon, että kirjanpitolaissa saatetaan kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien mukaisesti edellyttää eräiden lunastusehtoisten osakkeiden merkintähinnan 
merkitsemistä taseessa vieraaseen pääomaan. 

Jos osakkeelle on yhtiöjärjestyksessä määrätty nimellisarvo, huomioon on lisäk-
si otettava 2 luvun 3 §:n säännökset nimellisarvosta. Toisin sanoen nimellisarvoa 
koskeva yhtiöjärjestysmääräys rajoittaa yhtiön toimintavapautta kysymyksessä 
olevassa tilanteessa siten, että uusia osakkeita annettaessa osakepääomaa on aina 
korotettava vähintään osakkeiden nimellisarvon määrällä. 

Pykälän 2 momentti sisältää yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden 
osalta päinvastaisen olettamasäännöksen, jonka mukaan osakkeesta maksettava 
määrä tässä tapauksessa merkitään lähtökohtaisesti sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. Osakeantipäätöksessä voidaan kuitenkin määrätä, että kyseisellä 
määrällä tai sen osalla korotetaan osakepääomaa, jolloin korotus on ilmoitettava 
erikseen rekisteröitäväksi 20 luvun 4 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Myös 
silloin, kun luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, on otettava huomi-
oon, että kirjanpitoa koskevat säännökset saattavat edellyttää kirjausta vieraaseen 
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pääomaan. 
7 §. Päätöksen rekisteröiminen. Pykälän 1 momentin mukaan maksullista osake-

antia koskeva päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi ilman aiheetonta viivytystä, 
kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä. 

Kuukauden määräaika kuitenkin sallii sen, että yksinkertaisimmissa tapauksissa 
kaikki osakeantia koskevat toimet voidaan ilmoittaa rekisteriin yhdellä kertaa. 
Toisaalta ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Aiheeton viivytys tai 
kuukauden määräajan ylittyminen ei, toisin kuin 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
määräajan ylittyminen, johda annin raukeamiseen, mutta se voi johtaa esimerkiksi 
hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vahingonkorvausvelvollisuuteen ehdotuksen 
13 luvun 1 §:n säännösten nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan jos ilmenee, että osakkeita annetaan päätöksen 
mukaista enimmäismäärää vähäisempi määrä, tätä koskeva muutos voidaan il-
moittaa rekisteröitäväksi. Näin voi olla silloin, kun osakkeita jää päätöksen mu-
kaisessa määräajassa merkitsemättä tai niitä mitätöidään maksamattomina. Toisin 
kuin kaupparekisterilain 14 §:n mukaan, yhtiöllä on tässä tilanteessa harkintavalta 
sen suhteen, ilmoitetaanko asiantilan muutos rekisteröitäväksi. Ilmoituksen tar-
peellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon yhtiön etu siten kuin ehdotuksen 
1 luvun 11 §:ssä säädetään. Asiaa koskevien rekisteritietojen ajantasaisuus on 
sinänsä yhtiön edun mukaista. Varsinkin kun osakeantipäätöksen nojalla annetta-
vien osakkeiden määrä muuten olisi avoimena pitkän ajan, erillisen ilmoituksen 
tekeminen asiasta on perusteltua. Myös esimerkiksi luvun 14 §:n mukaisen osak-
keiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen yhteydessä voidaan ilmoittaa, että kyseinen 
osake-erä on viimeinen, joka osakeantipäätöksen nojalla rekisteröidään, vaikkei 
päätöksen mukainen annettavien osakkeiden enimmäismäärä olekaan täyttynyt.  

Momentin erityissäännös koskee sanamuotonsa mukaisesti ainoastaan tilanteita, 
joissa osakkeita käsillä olevan tiedon valossa annetaan, mutta määrä jää antipää-
töksen mukaista enimmäismäärää vähäisemmäksi. Jos osakeantipäätös raukeaa 
kokonaisuudessaan esimerkiksi siksi, ettei päätöksessä asetettu annettavien osak-
keiden vähimmäismäärä tule merkityksi, raukeamisesta on viivytyksettä tehtävä 
rekisteri-ilmoitus niin kuin kaupparekisterilain 14 §:ssä säädetään. 

8 §. Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja. Pykälässä säädetään yhtiön velvol-
lisuudesta ilmoittaa osakeantipäätöksestä sellaiselle osakkeenomistajalle, jolla 
päätöksen mukaan on oikeus osakkeiden merkintään. Säännösten tarkoituksena on 
estää erityisesti vähemmistöosakkeenomistajan oikeuden tyhjäksi tekeminen siten, 
että osakkeenomistaja ei saa tietoa päätöksestä eikä siten voi käyttää ajoissa oike-
uttaan. Lisäksi säädetään osakkeenomistajille annettavasta taloudellisesta infor-
maatiosta. Säännökset korvaavat voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaus-
säännöksen perusteella sovellettavat vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 5 §:n 2 ja 
3 momentin sekä osittain 7 §:n 1 momentin säännökset. 

Pykälän säännökset koskevat ainoastaan suksessiivimerkintää. Simultaanimer-
kintään, jossa kaikki merkintään oikeutetut ovat paikalla ja merkitsevät osakkeen-
sa, ei liity sen tyyppisiä kysymyksiä, että merkintään oikeutetun osakkeenomista-
jan tiedonsaantioikeuden erityinen säänteleminen laissa olisi tarpeen. 

Pykälän 1 momentin pääsäännön mukaan merkintään oikeutetulle osakkeen-
omistajalle on ennen merkintäajan alkamista ilmoitettava osakeantipäätöksestä 
samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. Samalla on ilmoitettava, 
kuinka ja missä ajassa osakkeenomistajan on toimittava käyttääkseen oikeuttaan. 
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Säännöksen tarkoituksena on turvata kunkin merkintään oikeutetun osakkeen-
omistajan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua merkintään. Jos eri merkitsijöitä 
koskee osakeantipäätöksen mukaan eri merkintäaika, ilmoitusvelvollisuuden 
ajankohtaa arvioidaan erikseen kunkin osalta. Päätettäessä merkintäajasta on tie-
tenkin noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta.  

Ehdotukseen ei sisälly voimassa olevan osakeyhtiölain tulkinnanvaraista sään-
nöstä siitä, että merkintäaika ei ala kulua ennen ilmoituksen tekemistä. Ilmoitta-
misen laiminlyönnistä voi ehdotuksen mukaan seurata vahingonkorvausvelvolli-
suus 13 luvun 1 §:n nojalla. 

Pykälän 2 momentissa säädetään sanottuun ilmoitusvelvollisuuteen eräitä poik-
keuksia. Momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei tarvitse tehdä, 
jos vastaavat tiedot sisältyvät osakeannista päättävän yhtiökokouksen kokouskut-
suun. Vaikka yhtiökokouskutsussa ei ehdotuksen mukaan enää olekaan pakko 
selostaa hallituksen päätösehdotuksen pääasiallista sisältöä, haluttaessa voidaan 
kuitenkin menetellä nykyiseen tapaan siten, että 1 momentissa mainitut tiedot 
sisällytetään ehdollisina yhtiökokouskutsuun. Jos yhtiökokouksen päätös tältä osin 
vastaa yhtiökokouskutsussa esitettyä ja tiedot pitävät muutenkin paikkansa, ei 
erillinen jälki-ilmoitus merkintään oikeutetuille osakkeenomistajille ole tarpeen. 
Vastaavasti jos tiedot ovat saatavilla osakeannista päättävässä kokouksessa, jossa 
osakkeenomistaja on paikalla, osakkeenomistajalle ei ole tarpeen toimittaa erillis-
tä ilmoitusta.  

Pykälän 3 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun osakkeenomistajan saa-
tavilla on merkintäajan pidettävä osakeantipäätös ja 6 luvun 22 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut yhtiön taloudellista asemaa koskevat asiakirjat. Erityisesti vähemmis-
töosakkeenomistajien suojaamiseksi siis edellytetään, että merkintään oikeutetun 
osakkeenomistajan on jatkossakin voitava suksessiivimerkinnässä tutustua paljolti 
nykyisiä merkintälistan liitteitä vastaaviin asiakirjoihin, vaikka merkintälistasta 
ehdotetaan jäljempänä 9 §:n perusteluissa esitettävällä tavalla luovuttavaksi. 
Asiakirjat on pidettävä tosiasiallisesti merkitsijöiden saatavilla siihen soveltuvassa 
paikassa. Jos esimerkiksi merkintä voidaan tehdä internetissä, asiakirjat on pää-
sääntöisesti pidettävä nähtävillä siellä. Jos merkintä voidaan tehdä tietyssä paikas-
sa kuten pankin konttorissa, jäljennökset asiakirjoista on tavallisesti pidettävä täs-
sä paikassa. Säännöksen rikkomisen seuraamuksena voi tulla kysymykseen lähin-
nä vahingonkorvausvelvollisuus 13 luvun 1 §:n nojalla.  

9 §. Merkintä. Osakkeiden merkinnän muotovaatimusta ehdotetaan huomatta-
vasti lievennettäväksi. Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen 
perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n mukaan merkintä 
on tehtävä, jos sitä ei tehdä suoraan yhtiökokouksen pöytäkirjaan, merkintälistaan, 
jonka muoto ja sisältö on tarkkaan säännelty. Yhtiö ei voi vedota muotovirheelli-
seen merkintään, jos merkitsijä ilmoittaa virheestä rekisteriviranomaiselle ennen 
annin rekisteröimistä.  

Ehdotettavan pykälän mukaan merkintöjen tulee tapahtua todisteellisesti. Mer-
kinnästä olisi käytävä ilmi merkitsijä, mihin osakeantipäätökseen merkintä perus-
tuu ja merkinnän kohteena olevat osakkeet. Todisteellisuusvaatimus ei olisi varsi-
nainen muotosäännös vaan ohje, jonka tarkoituksena on lähinnä todistelun helpot-
taminen. Vaatimuksella voi olla merkitystä todistustaakan jaon kannalta arvioita-
essa, onko merkintä tapahtunut. Toisaalta säännöksellä voi olla merkitystä myös 
arvioitaessa yhtiön johdon vastuuta sen suhteen, onko osakeantipäätöksen täytän-
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töönpano toteutettu asianmukaisella tavalla. 
Osakeantipäätökseen voidaan ottaa tarkempia määräyksiä siitä, miten merkinnän 

tulee tapahtua. Myös hallitus voi päätöstä täytäntöön pannessaan antaa tästä tar-
kempia määräyksiä. Yleensä määräykset ovat myös tarpeen, jollei merkintä ta-
pahdu simultaanimerkintänä. Merkintä voidaan myös määrätä tehtäväksi esimer-
kiksi tarkoitukseen soveltuvan internet-palvelun välityksellä. Maksamalla tapah-
tuvassa merkinnässä eri osakeantipäätöksiä varten voidaan esimerkiksi osoittaa eri 
tilit, joille maksu suoritetaan. Merkittyjen osakkeiden määrä voidaan tällöin 
yleensä selvittää jakamalla kunkin merkitsijän maksama määrä merkintähinnalla. 
Jos maksettu määrä ei ole jaollinen merkintähinnalla, murto-osaista maksua ei 
yleensä voida pitää merkintänä, ellei osakeantipäätöksessä ole tästä poikkeavia 
määräyksiä. 

Merkintä on merkitsijän tahdonilmaisu, jonka lopullinen vaikutus riippuu osake-
antiehdoista ja yhtiön toiminnasta. Lähtökohtaisesti hallitus päättää merkintöjen 
hyväksymisestä, joskin osakeantiehdoissa voidaan myös esimerkiksi määrätä, että 
yhtiö hyväksyy kaikki merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. Merkintöjen 
hyväksymisestä päättäessään hallituksen tulee ottaa huomioon 1 luvun 10 §:ssä 
tarkoitettu yhdenvertaisuusperiaate ja 1 luvun 11 §:ssä tarkoitettu yhtiön etu. Li-
säksi yhdenvertaisuusperiaatetta vastaavat periaatteet voivat aiempana esitetyin 
tavoin tulla sovellettaviksi muihin merkitsijöihin kuin osakkeenomistajiin. Esi-
merkiksi ylimerkintätilanteessa hallituksella on lähtökohtaisesti velvollisuus koh-
della merkitsijöitä tasapuolisesti, vaikka nämä eivät ennestään olisikaan yhtiön 
osakkeenomistajia.  

10 §. Merkintähintasaaminen. Pykälän 1 momentin säännökset siitä, että yhtiö ei 
saa luovuttaa eikä pantata merkintähintasaamista, joka kuitenkin yhtiön konkurs-
sissa kuuluu konkurssipesään, vastaavat voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
viittaussäännösten perusteella sovellettavia vanhan  osakeyhtiölain 2 luvun 11 §:n 
3 momentin ja 4 luvun 12 §:n 1 momentin säännöksiä.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että jollei osakeantipäätöksessä 
ole toisin määrätty, merkintähinta voidaan kuitata yhtiöltä olevalla saatavalla ai-
noastaan yhtiön hallituksen suostumuksella. Ehdotettu sääntely vastaa pääosin 
voimassa olevan lain viittaussäännösten perusteella sovellettavia vanhan osakeyh-
tiölain 2 luvun 11 §:n 2 momentin sekä 4 luvun 6 §:n ja 12 §:n 1 momentin nojalla 
noudatettavia säännöksiä. Momenttiin ei kuitenkaan ehdoteta nykyisen kaltaista 
erityissäännöstä yhtiön velkojien edun huomioon ottamisesta. Hallituksen on 
suostumuksen antamisesta päättäessään normaaliin tapaan arvioitava, onko kuitta-
us yhtiön edun mukainen. Jos yhtiön velan syntyperusteella on osakemerkintään 
sellainen kytkentä, jota tarkoitetaan 12 §:n 3 momentissa, sovelletaan apport-
tiomaisuutta koskevia säännöksiä. 

Perustamista koskevaan 17 lukuun ei voimassa olevasta laista poiketen ehdoteta 
vastaavia säännöksiä, koska yhtiö ei voi tehdä oikeustoimia eikä sillä voi olla vel-
kaa ennen rekisteröintiä, joka puolestaan edellyttää, että osakkeet on maksettu. 

11 §. Rahamaksu. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi rahassa suoritettavan 
merkintähinnan maksutavasta vastaavalla tavalla kuin perustamista koskevan 
17 luvun 4 §:ssä. 

12 §. Apportti. Pykälään ehdotetaan otettavaksi apporttiomaisuudella suoritetta-
vasta maksusta paljolti vastaavat säännökset kuin perustamista koskevaan 17 lu-
vun 5 §:ään.  
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Pykälän 1 momentin säännökset vastaavat 17 luvun 5 §:n 1 momentin säännök-
siä. Omaisuudella tulee siten osakeannissakin olla luovutushetkellä maksua vas-
taava arvo yhtiölle. Koska ajan kulumiseen liittyy riski omaisuuden arvon muut-
tumisesta, merkintä- ja maksuaikojen määrittäminen kovin pitkäksi ei välttämättä 
ole apporttimaksua käytettäessä mielekästä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään apporttiehdon mainitsemisesta osakeantipää-
töksessä samoin kuin selvityksestä, jossa yksilöidään apporttiomaisuus sekä selvi-
tetään sen arvostamiseen vaikuttavat seikat ja arvostamisessa noudatetut mene-
telmät. Selvitys vastaa sisällöltään perustamissopimukseen 17 luvun 5 §:n 2 mo-
mentin mukaan otettavaa selvitystä.  

Apporttiehdossa on yleensä syytä mainita, ketä ehto koskee. Jos tästä ei ole 
mainintaa, ehdon on lähtökohtaisesti tulkittava koskevan kaikkia merkitsijöitä. 

Momentin mukaan seuraamus asianomaisten muotovaatimusten laiminlyömises-
tä vastaa 17 luvun 5 §:n 2 momentin seuraamusta siitä, että apporttiehtoa ja selvi-
tystä ei oteta perustamissopimukseen. 

Pykälän 3 momentin säännös vastaa puolestaan 17 luvun 5 §:n 3 momentin 
säännöstä. Osakeannissa säännös voi tulla sovellettavaksi sekä niin sanottuun esi-
apporttiin että jälkiapporttiin. 

13 §. Maksuviivästyksen seuraamukset. Pykälän säännökset niin sanotusta ka-
dusointimenettelystä sekä tähän liittyvästä vahingonkorvauksesta ovat asiallisesti 
lähes yhdenmukaiset sen kanssa, mitä ehdotuksen 17 luvun 6 §:ssä perustamisen 
osalta säädetään. Uusia osakkeita annettaessa hallitus voi kuitenkin myös erikseen 
mitätöidä maksamattoman uuden osakkeen, jos se on yhtiön edun mukaista. Toi-
saalta luvun 14 §:stä seuraa, että jos osaketta ei makseta viiden vuoden kuluessa 
osakeantipäätöksestä tai osakeantipäätöksessä määrätyssä lyhyemmässä ajassa, 
osaketta ei enää voida ilmoittaa rekisteröitäväksi ja osakeanti näin ollen raukeaa 
ainakin kyseisen osakkeen osalta. 

14 §. Uusien osakkeiden rekisteröiminen. Pykälän säännökset uusien osakkeiden 
rekisteröimisestä korvaavat voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussään-
nöksen perusteella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 8 a §:n säännök-
set.  

Pykälän 1 momentissa säädetään, vastaavasti kuin voimassa olevassa osakeyh-
tiölaissa, että uudet osakkeet on maksettava kokonaisuudessaan, ennen kuin ne 
voidaan ilmoittaa rekisteröitäviksi. Ehdotukseen ei sisälly vanhan osakeyhtiölain 
4 luvun 8 a §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä vastaavaa nimenomaista sään-
nöstä siitä, että maksun tulee olla yhtiön omistuksessa ja hallinnassa, koska se, 
milloin maksun katsotaan tulleen yhtiölle, riippuu osakeantipäätöksen ehdoista ja 
esineoikeuden säännöistä.  

Rekisteri-ilmoituksen edellytyksenä on myös muiden merkintäehtojen täyttymi-
nen. Jos osakeantipäätöksessä on määrätty annettaville osakkeille kiinteä määrä 
tai vähimmäismäärä, rekisteröinti on mahdollinen vasta sen tultua merkityksi ja 
maksetuksi.  

Mainittujen edellytysten täyttyessä osakkeet on ilmoitettava rekisteröitäväksi 
ilman aiheetonta viivytystä ja tarvittaessa useammassa erässä. Viimeksi mainittu 
voi olla tarpeen esimerkiksi, kun osakkeiden maksaminen tapahtuu eri aikoina. 
Asiaa arvioitaessa on, kuten voimassa olevan lainkin mukaan, kiinnitettävä huo-
miota toisaalta osakkeenomistajien oikeuksiin ja toisaalta yhtiölle ilmoittamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi pidempiaikaisia osakeanteja silmällä pitäen 
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ehdotetaan säädettäväksi, että sen jälkeen, kun vuosi on kulunut merkintäajan al-
kamisesta, ilmoitus on tehtävä ainakin viipymättä jokaisen tilikauden päättymisen 
jälkeen. Jos ilmoitettavaa ei tilikauden päättyessä ole, ei ilmoitusta luonnollisesti 
tarvitse tehdä. Vuotta pidempi merkintäaika voi olla asunto-osakeyhtiöissä tar-
peen esimerkiksi silloin, kun yhtiö luovuttaa autotallien ja varastotilojen hallinnan 
osakeannilla. 

Nykyiseen tapaan osakkeet voitaisiin ilmoittaa rekisteröitäväksi, vaikka aiem-
min tehdyn osakeantipäätöksen perusteella annettuja osakkeita ei olisikaan vielä 
rekisteröity. Tästä ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaa ehdotukseen nimenomaista 
säännöstä. 

Momentin viimeisen virkkeen mukaan uusia osakkeita rekisteröitäväksi ilmoi-
tettaessa on samalla ilmoitettava rekisteröitäväksi mahdollinen kyseisten osakkei-
den merkintähintaan perustuva osakepääoman korotus. Luvun 6 §:n 1 momentin 
mukaan uuden osakkeen merkintähinta käytetään lähtökohtaisesti osakepääoman 
korotukseen, vaikka se ei nimellisarvottomassa järjestelmässä ole osaksikaan vält-
tämätöntä. 

Pykälän 2 momentti sisältää ehdottoman määräajan, jonka mukaan rekisteri-
ilmoitus on tehtävä viimeistään viiden vuoden kuluessa osakeantipäätöksestä. 
Kuten momentissa selvyyden vuoksi nimenomaisesti todetaan, osakeantipäätök-
sessä voidaan määrätä lyhyemmästäkin määräajasta. Tällaisia määräyksiä voidaan 
ottaa myös yhtiöjärjestykseen. Sen sijaan määräajan pidentäminen ei ole mahdol-
lista. 

Luvun muista määräajoista poiketen tämän määräajan ylitys johtaa toimen rau-
keamiseen, eli jos ilmoitus tehdään tätä myöhemmin, rekisteröinti on evättävä. Jos 
saman osakeantipäätöksen nojalla on aikaisemmin rekisteröity yksi tai useampi 
erä osakkeita, mutta kaikkia osakkeita ei esimerkiksi maksulaiminlyöntien vuoksi 
voida rekisteröidä kyseisessä viiden vuoden määräajassa, ei tästä kuitenkaan ai-
heudu koko osakeannin raukeamista, vaan anti raukeaa ainoastaan niiden osakkei-
den osalta, jotka jäävät rekisteröimättä.  

Osakeannin rauetessa yleisistä periaatteista seuraa, että osakkeista mahdollisesti 
suoritettu vastike on palautettava. Samoin yleisistä periaatteista seuraa, että osa-
keannin toteutumista edellyttäneet toimet, esimerkiksi päätös yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta, raukeavat.  

Pykälän 3 ja 4 momentin säännökset rekisteri-ilmoituksen liitteistä vastaavat 
asiallisesti ehdotuksen 17 luvun 7 §:n 3 ja 4 momentin perustamista koskevia 
säännöksiä. Apporttiomaisuutta koskeva 4 momentissa tarkoitettu selvitys sisältyy 
edeltä ilmenevin tavoin osakeantipäätökseen.  

Ehdotettu pykälä ei koske yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla 
toteutettavaa osakeantia, koska tällaiset osakkeet on rekisteröity jo aiemmin.  

15 §. Rekisteröimisen oikeusvaikutukset. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää-
dettäväksi, että uusi osake tuottaa osakkeenomistajan oikeudet rekisteröinnistä 
alkaen, jollei osakeantipäätöksessä määrätä myöhäisemmästä ajankohdasta. Osak-
keet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua 
rekisteröimisestä. Säännös vastaa voimassa olevan 3 §:n 1 momentin viittaussään-
nöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 moment-
tia.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan perustamista koskevan 17 luvun 8 §:n 2 mo-
menttia vastaavaa säännöstä vetoamisesta osakemerkintään liittyviin ehtoihin. 
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Merkintään voidaan sinänsä liittää erilaisia ehtoja. Voimassa olevasta osakeyhtiö-
laista poiketen ehtoon vetoamisen edellytykseksi ei ehdoteta, että ehto on mainittu 
osakeantipäätöksessä. Hallituksen tulisi kuitenkin vastaanottaessaan ehdollisia 
merkintöjä ottaa huomioon ehdotuksen 1 luvun 10 §:n tarkoittama yhdenvertai-
suusperiaate. Se, voiko merkitsijä vapautua merkinnästä vetoamalla ehdon täyt-
tymättömyyteen, ratkaistaisiin lähtökohtaisesti yleisten oikeustoimiopillisten peri-
aatteiden mukaisesti. Kaupparekisterimerkintään luottavien sivullisten suojaksi 
ehdotetaan joka tapauksessa edelleen säädettäväksi, ettei ehdon toteutumatta jää-
miseen voida vedota merkinnästä vapautumisen perusteena enää osakkeen rekiste-
röimisen jälkeen. 

16 §. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen. Pykälässä ehdo-
tetaan säädettäväksi, että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita annettaessa osa-
ketta ei saa luovuttaa ennen luovutuksen maksamista. Tällaisen osakkeen merkit-
sijä eli luovutuksensaaja saa siis osakkeenomistajan oikeudet aikaisintaan luovu-
tuksesta suoritettavan merkintähinnan tultua maksetuksi. Osakekirjan hallintaa ei 
saa luovuttaa luovutuksensaajalle ennen mainittua ajankohtaa. Osakeantipäätök-
sessä voidaan tietenkin määrätä myös myöhemmästä luovutusajankohdasta..  

 
Maksuton osakeanti 

Luvun 17—19 § sisältäisivät erityisesti maksutonta osakeantia koskevat sään-
nökset. Tämän lisäksi myös maksuttomaan osakeantiin sovellettaisiin luvun 1—
4 §:n yleisiä säännöksiä. 

Asunto-osakeyhtiöissä ei ole osakeyhtiöistä poiketen tarvetta sallia maksutto-
man annin suuntaamista. Osakeyhtiössä maksuton suunnattu anti voi olla tarpeen 
lähinnä henkilöstön kannustinjärjestelmään tai osakelajien yhdistämiseen liittyen. 

17 §. Päätöksen sisältö. Pykälän 1 kohdan mukaan maksutonta osakeantia kos-
kevassa päätöksessä on ensinnäkin mainittava annettavien osakkeiden lukumäärä. 
Koska maksutta voidaan antaa paitsi uusia myös yhtiön hallussa olevia osakkeita, 
päätöksessä on myös mainittava, kumpia annetaan. Kuten edellä on todettu, tällä 
on merkitystä muun muassa osakeoikeuksien alkamisajankohdan kannalta. 

Asunto-osakeyhtiön päätöksessä ei ole osakeyhtiöistä poiketen tarpeen mainita 
osakkeiden saajia ja suuntaamisen perusteita, kun edellä ehdotetun mukaisesti 
maksutonta antia ei saisi suunnata. Toisaalta, jos maksuttomat osakkeet tuottavat 
hallintaoikeuden aiemmin yhtiön hallinnassa oleviin tai uusiin tiloihin, päätökses-
sä pitäisi mainita huoneiston hallintaan liittyvistä seikoista vastaavalla tavalla kuin 
maksullisessa osakeannissa. 

Koska maksuttomaan osakeantiin ei nimellisarvottomassa järjestelmässä tarvitse 
liittyä eikä lähtökohtaisesti myöskään liity osakepääoman korotusta, säännöksiä 
siitä ei ehdoteta käsillä olevaan lukuun. Jos maksuttomaan osakeantiin halutaan 
yhdistää rahastosiirto muusta omasta pääomasta osakepääomaan, sovelletaan siltä 
osin ehdotuksen 20 luvun rahastokorotusta koskevia säännöksiä. Sellaisessa yhti-
össä, jonka osakkeille on 2 luvun 3 §:n mukaisesti yhtiöjärjestyksessä määrätty 
nimellisarvo, maksuttomaan osakeantiin on kuitenkin aina yhdistettävä vähintään 
nimellisarvojen määräinen osakepääoman korotus niin kuin sanotun pykälän 
3 momentissa säädetään. 

18 §. Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset. Pykälään ehdotetaan rekiste-
röinnistä ja sen oikeusvaikutuksista säännöksiä, jotka asiallisesti vastaavat voi-
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massa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perusteella sovellettavan 
vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 13 §:n 3 momentin säännöksiä.  

Pykälän 1 momentin mukaan maksuton osakeanti on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi viipymättä osakeantipäätöksen jälkeen. Toisin kuin maksullisessa osakean-
nissa, osakeantipäätöksen ja osakkeiden rekisteröinti tapahtuu yhdellä kertaa, kos-
ka osakkeiden antaminen ei ole riippuvainen osakkeiden merkinnästä ja maksami-
sesta. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä välittömästi. Viivyttely ilmoituksen tekemi-
sessä voi johtaa esimerkiksi vahingonkorvausvastuuseen 13 luvun 1 §:n nojalla.  

Pykälän 2 momentin mukaan osakkeet tuottavat muut kuin 17 §:ssä tarkoitetut 
osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä alkaen.  

19 §. Maksuton osakeanti yhtiölle. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sallittavak-
si maksuton osakeanti yhtiölle itselleen siten, että osakeannissa rekisteröitäviin 
uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia 
säännöksiä. Ehdotus merkitsee sitä, että omien osakkeiden hankkiminen ja lunas-
taminen eivät enää olisi ainoita keinoja hankkia yhtiölle valmiiksi rekisteröityjä 
osakkeita. Pykälässä tarkoitettu menettely ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen kan-
nalta samalla tavalla ongelmallinen kuin voi olla omien osakkeiden ostaminen 
osakkeenomistajilta, jossa on kysymys varojen jakamisesta yhtiöstä. 

Pykälässä tarkoitettu menettely ei vaikuta osakkeenomistajien suhteellisiin ase-
miin yhtiössä, minkä vuoksi pykälässä säädetään, etteivät suunnattua osakeantia 
koskevat säännökset tule tällaiseen osakeantiin sovellettaviksi. Kun omia osakkei-
ta luovutetaan edelleen, sovelletaan osakeantia koskevia säännöksiä, jolloin osak-
keenomistajia suojaavat muun muassa etuoikeutta ja siitä poikkeamista koskevat 
luvun 3 ja 4 §:n säännökset. 

Vaikka uusi osake 18 §:n 2 momentin mukaan tuottaa osakkeenomistajan oi-
keudet osakkeen rekisteröinnistä lukien, yhtiötä itseään ei 2 luvun 2 §:n 4 momen-
tista ilmenevällä tavalla pidetä osakkeenomistajana, jonka hallussa ollessaan 
osakkeet tuottaisivat oikeuksia yhtiössä, esimerkiksi oikeutta osinkoon tai oikeutta 
saada osakkeita osakeannissa. Kyseisen yleisen periaatteen ilmauksia ovat myös 
säännökset ehdotuksen 6 luvun 9 §:ssä, 24 luvun 16 §:n 3 momentissa ja 25 luvun 
15 §:n 3 momentissa. 

Koska pykälän tarkoittamassa osakeannissa osakkeita ei merkitä eikä niistä 
makseta vastiketta, ehdotetun 23 luvun 8 §:n mukainen kielto merkitä omia osak-
keita sekä mainitussa pykälässä säädetyt seuraukset kiellon vastaisesta osakemer-
kinnästä eivät koske tässä tarkoitettua antia. Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen 
ei vaaranna yhtiön taseen yhtiön tilasta antaman kuvan oikeellisuutta. 

 
19 luku. Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin 

Luku koskee osakkeiden antamista käyttämällä optio-oikeuksia ja muita sellaisia 
erityisiä oikeuksia. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia säännöksiä. Optio-
oikeuksien käytön sallimisella myös asunto-osakeyhtiössä voidaan helpottaa en-
simmäisessä rakennusvaiheessa käyttämättä jäävän tai kaavan muutoksen yhtey-
dessä saatavan rakennusoikeuden jakamista ja luovuttamista.  

Luvussa säännellyille oikeuksille on ominaista, että ne tuottavat haltijalleen eh-
dottoman oikeuden saada osakkeita päätöksessä määritellyin ehdoin. Toisin kuin 
osakemerkinnässä yleensä, merkitsijän oikeus ei siis ole riippuvainen siitä, hyväk-
syykö yhtiö merkinnän. Oikeudenhaltijoita suojataan lisäksi edellyttämällä, että 
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oikeuden ehtoihin otetaan määräykset sellaisten yhtiöoikeudellisten järjestelyjen 
varalle, jotka voivat käytännössä tehdä oikeuden tyhjäksi tai olennaisesti heiken-
tää oikeudenhaltijan asemaa. Toisaalta tällaisen oikeuden käyttämisen aika voi-
daan määrätä hyvinkin pitkäksi tai ajoittumaan pitkälle tulevaisuuteen, kun taval-
lisessa osakeannissa uudet osakkeet on ilmoitettava rekisteröitäväksi viimeistään 
viiden vuoden kuluttua osakeantipäätöksestä. Viimeksi mainitun määräajan puit-
teissa vastaavanlaisia instrumentteja voidaan sinänsä luoda myös 18 luvun sään-
nösten nojalla, koska osakeantipäätökseen ja osakemerkintään voidaan varsin va-
paasti liittää erilaisia ehtoja. 

Luku kattaa paitsi optio-oikeudet, jotka tuottavat haltijalleen oikeuden mutta ei-
vät velvollisuutta osakkeen merkintään, myös sellaiset edellä kuvatut tunnusmer-
kit täyttävät instrumentit, joiden merkintään liittyy sitoutuminen osakkeen mer-
kintään ja maksamiseen. Toisaalta ei ehdoteta erillisiä säännöksiä vaihtovelkakir-
jalainasta, koska vaihtovelkakirjalaina ei oikeudellisesti ole muuta kuin yhtiön 
velkojalle annettu optio- tai muu edellä tarkoitettu oikeus, johon liittyy ehto osa-
kemerkintään perustuvan merkintähintavelan kuittaamisesta velkojan saatavalla. 

Ehdotetun luvun säännöksissä lähdetään siitä, että optio- ja muiden sellaisten oi-
keuksien antamisen edellytykset vastaavat aina suunnatun osakeannin edellytyk-
siä. Lukuun ei ehdoteta 18 luvun 8 §:ää vastaavia osakkeenomistajan tiedonsaan-
tioikeutta koskevia säännöksiä, koska niillä on yleensä merkitystä vain etuoikeu-
della järjestettävien antien kannalta. Tilanteet, joissa osakkeenomistajia loukataan 
jakamalla informaatiota epätasavertaisesti, kuuluvat joka tapauksessa 1 luvun 
10 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamisalaan. 

Säännökset on muutenkin pyritty kirjoittamaan nykyisiä selkeämmiksi, muun 
muassa välttämällä tulkinnanvaraisia viittauksia. Luvussa omaksutut ratkaisut 
noudattavat viittausten karsimisesta huolimatta paljolti osakeantia koskevassa 
18 luvussa omaksuttuja ratkaisuja. Siten myös ehdotettavat muutokset voimassa 
olevaan lakiin verrattuna vastaavat paljolti osakeannin sääntelyyn ehdotettuja 
muutoksia, joita on perusteltu edellä ehdotuksen 18 luvun yhteydessä. Lisäksi 
luvussa pyritään jossain määrin yksinkertaistamaan muun muassa rekisteri-
ilmoituksia koskevia vaatimuksia. 

1 §. Optio- ja muut erityiset oikeudet. Pykälässä määritellään luvussa säännellyt 
optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin. Kyseiset oikeudet ja niiden nojalla 
tapahtuva osakkeiden antaminen säännellään käsillä olevassa luvussa, tosin var-
sinkin osakkeen merkintää, maksamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten 
osalta viittauksin osakeantia koskevan 18 luvun säännöksiin.  

Pykälän 1 momentin mukaan luvussa säänneltyjen oikeuksien antaminen edel-
lyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Edellytys on sama 
kuin maksullisen osakeannin suuntaamisen edellytys ehdotuksen 18 luvun sään-
nösten mukaan. Painavan taloudellisen syyn sisältöä on käsitelty edellä 18 luvun 
3 §:n perusteluissa. 

Kuten momentin sanamuodosta ilmenee, luvussa säännellyille oikeuksille on 
edellä todetuin tavoin ominaista, että oikeudenhaltijan oikeus ei ole riippuvainen 
yhtiön harkinnasta. Yhtiöllä ei siten ole esimerkiksi oikeutta jättää optio-oikeuden 
nojalla tehtyä osakkeen merkintää hyväksymättä. Lisäksi luvussa säännellyille 
oikeuksille on käytännössä usein ominaista, että oikeuden käyttämisen aika on 
pitkä tai ajoittuu pitkälle tulevaisuuteen. Tätä aikaa ei ole erityisesti rajoitettu, 
mikä puolestaan käy ilmi 7 §:n 2 momentista. Ehdotuksen mukaan luvussa sään-
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neltyjen oikeuksien kohteena voisivat olla paitsi uudet osakkeet myös yhtiön hal-
lussa olevat omat osakkeet.  

Luvussa säänneltyjen oikeuksien nojalla tapahtuva osakemerkintä on voimassa 
olevassa osakeyhtiölaissa edellytettyä vastaavaan tapaan aina maksullinen, mutta 
voimassa olevasta laista poiketen osakkeen maksaminen voisi tapahtua paitsi ra-
halla myös apporttiomaisuudella. Rekisteröinnin edellytyksenä on tällöin se, että 
apporttiomaisuudella on luvun 7 §:n ja 18 luvun 12 §:n mukaisesti vielä luovutus-
hetkelläkin yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä aikanaan määriteltyä ra-
hamääräistä merkintähintaa vastaava arvo yhtiölle. Käytännössä esimerkiksi op-
tio-oikeuksien ehdoissa voi tapauksesta riippuen olla aiheellista määrätä, että op-
tio-oikeuden haltijalla on vaihtoehtoisesti oikeus maksaa osake rahalla. 

Yhtiö voisi nykyiseen tapaan antaa optio-oikeuksia, joiden haltijalla on oikeus 
mutta ei velvollisuutta osakkeen merkintään. Momentin mukaan oikeuteen voisi 
kuitenkin kytkeytyä myös velvollisuus osakkeen merkintään. Käytännössä voi 
olla tarvetta esimerkiksi sellaisen vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemiseen, 
johon liittyy paitsi oikeus myös velvollisuus saatavan vaihtamiseen osakkeisiin 
tiettynä ajankohtana tai tiettyjen edellytysten täyttyessä.   

Momentissa tarkoitettuihin instrumentteihin voidaan liittää erilaisia ehtoja, joi-
den täyttyminen on edellytyksenä oikeuden tai velvollisuuden syntymiselle. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan puhtaasti selvyyden vuoksi erityistä vaihtovel-
kakirjalainaa koskevaa säännöstä. Toisin sanoen yhtiön velkojalle voidaan antaa 
1 momentissa tarkoitettu oikeus siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan 
käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Kuittausmahdollisuus il-
menee myös 7 §:n 1 momentista, jossa oleva viittaus kattaa muun muassa ehdo-
tuksen 18 luvun 10 §:n 2 momentin säännöksen. Vaihtovelkakirjalainan ehdot 
voivat vaihdella muun muassa sen suhteen, onko velkojalla vain oikeus vai myös 
velvollisuus osakkeen merkintään, samoin kuin sen suhteen, onko hänellä oikeus 
vai velvollisuus merkityn osakkeen maksamiseen juuri kuittaamalla. Välttämätön-
tä ei myöskään ole, että kuittausehdossa tarkoitetusta saatavasta annetaan velka-
kirjalain mukaisena velkakirjana pidettävä saamistodiste.  

2 §. Päätöksenteko. Pykälä sisältää yleiset säännökset optio- ja muiden 1 §:ssä 
tarkoitettujen oikeuksien antamista koskevasta päätöksenteosta. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta 
päätetään, kuten osakkeiden antamisesta muutenkin, yhtiökokouksessa.  

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiökokous voi, kuten nykyäänkin, myös valtuut-
taa hallituksen päättämään oikeuksien antamisesta. Optio- ja muiden 1 §:ssä tar-
koitettujen oikeuksien antamista koskevasta valtuutuksesta on käytävä ilmi mer-
kittävien osakkeiden enimmäismäärä. Momentin säännökset vastaavat muutenkin 
ehdotuksen 18 luvun 2 §:n 2 momentin osakeantivaltuutusta koskevia säännöksiä. 

Käytännössä on esiintynyt epäselvyyttä siitä, missä määrin hallitus voi päättää 
optio-oikeuksien antamisesta uudelleen tilanteessa, jossa aikaisemmin annetut 
optio-oikeudet ovat jääneet käyttämättä. Oikeuksia voidaan myös hankkia takaisin 
yhtiölle 23 luvun 1 §:n 2 momentin sallimissa rajoissa. Hallituksen valta laskea 
oikeudet samansisältöisinä uudelleen liikkeeseen riippuu tällöin siitä, onko halli-
tuksella niiden antamiseen valtuutus. Esimerkiksi valtuutus, jota ehdotuksen sal-
limin tavoin on määrällisesti rajoitettu ainoastaan optio-oikeuksien nojalla annet-
tavien osakkeiden enimmäismäärän suhteen, oikeuttaa hallituksen yleensä päättä-
mään valtuutuksen nojalla kertaalleen annettujen mutta sittemmin rauenneiden 
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optio-oikeuksien antamisesta uudelleen valtuutuksen voimassa ollessa, koska an-
nettavien osakkeiden enimmäismäärä ei tämän johdosta muutu raukeamista edel-
täneeseen tilanteeseen verrattuna. 

Pykälän 3 momentti sisältää yhtiökokouksen päätöksen edellyttämää määrä-
enemmistöä sekä muuta yhtiökokousmenettelyä koskevia säännöksiä. Yhtiökoko-
uksen 1 tai 2 momentissa tarkoitettu päätös on tehtävä 6 luvun 27 §:ssä tarkoite-
tulla määräenemmistöllä.  

Yhtiökokouskutsun ja kokousasiakirjojen osalta tähänkin yhteyteen ehdotetaan 
selkeyttävää viittausta 6 luvun 18—22 §:ään.  

3 §. Päätöksen sisältö. Pykälä, jossa säädetään optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoi-
tettujen oikeuksien antamista koskevan päätöksen sisällöstä, koskee sekä yhtiöko-
kouksen tekemää päätöstä optio-oikeuksien antamisesta että hallituksen valtuu-
tuksen nojalla tekemää päätöstä. Pykälän säännökset vastaavat asian luonteesta 
johtuvin muutoksin sitä, mitä ehdotuksen 18 luvun 5 §:ssä säädetään osakeanti-
päätöksen sisällöstä. 

Pykälän 1 momentissa määritellään päätöksen vähimmäissisältö. Momentin 
1 kohdan mukaan päätöksessä on yksilöitävä osakkeet, joihin kukin optio- tai muu 
1 §:ssä tarkoitettu oikeus tuottaa oikeuden. Lisäksi on mainittava, annetaanko uu-
sia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Oikeudet voivat kohdistua vain sellaiseen 
määrään osakkeita, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan voidaan antaa. 

Momentin 2 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava annettavien optio- tai 
muiden 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien lukumäärä tai enimmäismäärä. Jos sa-
malla päätöksellä annetaan ehdoiltaan toisistaan poikkeavia optio- tai muita sellai-
sia oikeuksia, niiden määrät tai enimmäismäärät on eriteltävä.  

Momentin 3 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava, kenellä on oikeus saada 
tai merkitä optio- tai muita 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia. Yleisistä varallisuusoi-
keudellisista periaatteista seuraa, että merkintään oikeutettu voi siirtää oikeutensa 
toiselle. Siirtokelpoisuutta voidaan kuitenkin päätöksessä rajoittaa. Optiotodistuk-
sesta, joka on optio-oikeuden luovuttamista helpottava arvopaperi, säädetään eh-
dotuksen 2 luvussa. 

Momentin 4 kohdan mukaan päätöksessä, jolla optio- tai muita 1 §:ssä tarkoitet-
tuja oikeuksia annetaan vastiketta vastaan, on oltava määräykset oikeuksien mer-
kintähinnasta tai muusta vastikkeesta sekä merkintä- ja maksuajoista. Kohdassa 
tarkoitettuna muuna vastikkeena voi tulla kysymykseen esimerkiksi vaihtovelka-
kirjalainan johdosta yhtiölle suoritettava lainamäärä. Toisaalta myös jo olemassa 
olevan velan muuntaminen vaihtovelkakirjalainaksi on mahdollista. Estettä ei 
periaatteessa ole sillekään, että kuittausehto koskee vasta myöhemmin syntyvää 
saatavaa. 

Momentin 5 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava osakkeiden merkintä-
hinnat, merkintäajat ja maksuajat. Tässä luvussa tarkoitettu osakkeiden merkintä 
on aina maksullinen. Merkintä- ja maksuajat voidaan määrittää hyvinkin pitkälle 
tulevaisuuteen, koska 18 luvun 14 §:n 2 momentin kaltaista viiden vuoden tai 
muutakaan sellaista takarajaa ei sovelleta, kun osakkeita annetaan käsillä olevan 
luvun säännösten nojalla. 

Momentin 6 kohdan mukaan päätöksessä on perusteltava 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu painava taloudellinen syy oikeuksien antamiseen. Samoin on mainitta-
va perusteet päätöksen mukaisten merkintähintojen ja mahdollisten muiden vas-
tikkeiden määrittämiselle. Kohta vastaa ehdotuksen 18 luvun 5 §:n 1 momentissa 
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2 ja 3 kohdassa olevia osakeantipäätöksen perustelemista koskevia vaatimuksia. 
Hinnoittelua perusteltaessa on otettava huomioon se, miten esimerkiksi optio-
oikeuden merkintähinta ja sen nojalla annettavan osakkeen merkintähinta kytkey-
tyvät toisiinsa. Samoin esimerkiksi vaihtovelkakirjalainan ehtoja on arvioitava 
kokonaisuutena. Koska vastikkeiden määrittely on lisäksi yhteydessä myös paina-
van taloudellisen syyn arviointiin, muodostavat kohdassa tarkoitetut perustelut 
käytännössä yhden kokonaisuuden. 

Momentin 7 kohdan mukaan päätökseen on otettava myös määräykset siitä, mit-
kä oikeudet optio- tai muu 1 §:ssä tarkoitettu oikeus tuottaa tilanteissa, jotka tyy-
pillisesti saattavat vaikuttaa olennaisesti oikeudenhaltijan asemaan ja optio- tai 
muun sellaisen oikeuden arvoon. Ehdotuksen viittauksessa 16 luvun 1 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin varojenjakotapoihin otetaan huomioon muun muassa 
osingonjako ja vapaan oman pääoman rahaston alentaminen sekä rekisteristä pois-
tamista koskevien säännösten mukainen varojen jakaminen. Samoin kohdassa 
otetaan huomioon annettujen optio- ja muiden sellaisten oikeuksien hankkiminen 
takaisin yhtiölle. Lisäksi oikeudenhaltijan asemasta yhtiön sulautuessa toiseen 
yhtiöön ja jakautuessa olisi ehdotuksen mukaan erityisesti määrättävä sen ohella, 
että oikeudenhaltijalla on pykälän 2 momentin viittaussäännöksessä tarkoitettu 
oikeus lunastukseen. Jos liikkeeseen lasketaan vaihtovelkakirjalaina tai muu sen 
kaltainen rahoitusväline, on yleensä syytä määrätä myös siitä, miten lainaosuuden 
suhteen menetellään esimerkiksi lunastustilanteissa. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan soveltamisen helpottamiseksi viittaussäännös-
tä ehdotuksen 24 luvun 13 §:ään ja 25 luvun 12 §:ään, joissa säädetään optio- ja 
muun erityisen oikeuden haltijan oikeudesta lunastukseen sulautumisessa ja jakau-
tumisessa. Oikeuksien ehtoihin voidaan toisaalta ottaa mainituista säännöksistä 
poikkeavia määräyksiä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan yksinkertaisuuden vuoksi olettamasäännöstä, 
jonka mukaan annettaessa optio- tai muita 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia maksua 
vastaan oikeuksista maksettu merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon. Päätöksessä voidaan kuitenkin määrätä, että merkintähinnalla 
korotetaan osakepääomaa. Tällöin korotukseen sovelletaan 20 luvun säännöksiä. 
Hallituksen päättäessä optio-oikeuksien antamisesta 2 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun valtuutuksen nojalla sillä on oikeus päättää myös poikkeamisesta kysymyk-
sessä olevista olettamasäännöksistä. 

Momentti ei koske yhtiölle maksettavaa vaihtovelkakirjan lainamäärää, joka kir-
jataan vieraaksi pääomaksi. Momentti ei koske myöskään osakkeen maksamista, 
johon sovelletaan luvun 7 §:n viittaussäännöksen nojalla 18 luvun 6 §:n olettama-
säännöksiä.  

4 §. Päätöksen rekisteröiminen. Pykälään ehdotetaan otettavaksi päätöksen re-
kisteröintiä koskevat säännökset, jotka vastaavat 18 luvun 7 §:n osakeantipäätök-
sen rekisteröimistä koskevia säännöksiä. Pykälän 1 momentin mukainen ilmoitus 
sekä 2 momentin mukaiset mahdolliset muutosilmoitukset, jotka tässä tapauksessa 
voivat perustua joko optio- tai muiden sellaisten oikeuksien taikka itse osakkeiden 
merkitsemättä tai maksamatta jäämiseen, osoittaisivat riittävästi muun muassa 
sivullisille, missä rajoissa ja minkä ajan kuluessa yhtiön omistusrakenne voi oike-
uksien antamisen johdosta muuttua. Tämän lisäksi aikanaan rekisteröitäisiin mer-
kityt ja maksetut osakkeet kuten tavallisessakin osakeannissa. Muita rekisteröinte-
jä ei olisi.  
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5 §. Oikeuksien merkintä. Pykälä sisältää optio- tai muiden 1 §:ssä tarkoitettujen 
oikeuksien merkintää koskevat säännökset, jotka vastaavat asiallisesti ehdotuksen 
18 luvun 9 §:n säännöksiä osakkeiden merkinnästä. Jos sama päätös koskee sisäl-
löltään erilaisia oikeuksia, merkittävät oikeudet on yksilöitävä paitsi määrän myös 
sen suhteen, millaisiin oikeuksiin merkintä kohdistuu.  

Merkinnällä tarkoitetaan ainoastaan tilanteita, joihin liittyy merkitsijän puolelta 
velvoittautuminen suorittamaan vastiketta. Jos optio-oikeuksia annetaan vastik-
keetta, ei käsillä oleva pykälä siten tule suoranaisesti sovellettavaksi. Tällöin mi-
tään erityistä oikeuksien merkintää ei tarvita, vaan menettely oikeuksien antami-
sessa rinnastuu osakkeiden antamiseen 18 luvun mukaisessa maksuttomassa osa-
keannissa.  

6 §. Vastikkeen suorittaminen yhtiölle. Ehdotuksen mukaan mahdollisen oikeu-
teen liittyvän vastikkeen, kuten optio-oikeuksien merkintähinnan tai vaihtovelka-
kirjalainan määrän maksuun yhtiölle sovellettaisiin eräiltä osin täysin samoja 
säännöksiä kuin osakkeen merkintähintaan. Ehdotuksessa on katsottu yksinkertai-
simmaksi ja selkeimmäksi näiltä osin viitata asianomaisiin osakkeen merkintähin-
taa koskeviin säännöksiin. 

Pykälän mukaan tällöin sovellettaisiin ehdotuksen 18 luvun 10—12 §:n sekä 
13 §:n 1 momentin säännöksiä merkintähintasaamisesta, rahamaksusta ja apportis-
ta sekä maksuviivästyksen seuraamuksista. Pykälä ei koske esimerkiksi tilanteita, 
joissa yhtiön jo olemassa oleva velka muunnetaan vaihtovelkakirjaksi. 

7 §. Osakkeiden antaminen. Optio- tai muun sellaisen oikeuden nojalla tapahtu-
vaan osakkeiden antamiseen sovellettaisiin muuten eli muun muassa osakkeiden 
merkinnän, maksamisen ja rekisteröimisen osalta ehdotuksen 18 luvun maksullis-
ta osakeantia koskevia säännöksiä pääsääntöisesti sellaisinaan.  

Pykälä ei koske esimerkiksi optio-oikeuden merkintähinnan tai vaihtovelkakir-
jan lainamäärän maksamista yhtiölle, jota säännellään luvun 6 §:ssä ja johon ei 
lähtökohtaisesti sovelleta lainkaan esimerkiksi 18 luvun 14 §:n säännöksiä. Vii-
meksi mainittuja maksuja ei ilmoitettaisi lainkaan rekisteröitäväksi, ellei esimer-
kiksi optio-oikeuden merkintähintaa käytetä osakepääoman korottamiseen, jolloin 
sovelletaan 20 luvun 4 §:ää. Rekisteröintivaatimusten keventämiseksi 18 luvun 
14 §:n mukaiset kaupparekisterimuodollisuudet koskisivat siis ainoastaan varsi-
naista osakkeen maksamista. Vaihtovelkakirjalainan osalta joudutaan osakkeen 
maksamista koskevaa 18 luvun 14 §:n mukaista vakuutusta ja todistusta annetta-
essa kylläkin ottamaan kantaa myös vastasaatavan olemassaoloon samalla tavoin 
kuin yleensäkin silloin, kun osakkeen merkintähinta suoritetaan kuittaamalla, ja 
näin arvioimaan myös kysymystä lainamäärän tulemisesta yhtiölle. 

Jos toisaalta 1 §:ssä tarkoitettu oikeus on sellainen, että siihen jo alusta alkaen 
liittyy myös velvoittautuminen osakkeen merkintään, kaikki tähän liittyvät suori-
tukset yhtiölle on käsillä olevaa pykälää sovellettaessa katsottava osakkeen mak-
suksi riippumatta siitä, tapahtuvatko ne yhdessä vai useammassa erässä. Samoin 
on arvioitava esimerkiksi tilannetta, jossa alusta alkaen on optio-oikeuden korkean 
merkintähinnan ja osakkeen alhaisen merkintähinnan perusteella selvää, että nä-
ennäisesti optio-oikeudeksi määriteltyä oikeutta käytetään uuden osakkeen mer-
kintään. Tällaisilla järjestelyillä ei voida kiertää 18 luvun 14 §:n säännöksiä osak-
keen maksamisen varmistamisesta.  

Pykälän 1 momentin mukaan osakkeiden antamiseen sovellettaisiin 18 luvun 
6 §:n ja 9—16 §:n säännöksiä. Jos osakkeille on yhtiöjärjestyksessä määrätty ni-
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mellisarvo, 18 luvun 6 §:n ohella on otettava huomioon ehdotuksen 2 luvun 3 §:n 
3 momentin säännökset siitä, että uusia osakkeita annettaessa osakepääomaa on 
korotettava vähintään nimellisarvon määrällä. 

Pykälän 2 momentin mukaan ehdotuksen 18 luvun 14 §:n 2 momenttia ei kui-
tenkaan sovellettaisi, eli osakkeiden rekisteriin ilmoittamiselle ei olisi ehdotonta 
ajallista takarajaa. Siten pitkällekin tulevaisuuteen jatkuvat tai ajoittuvat osakkei-
den merkintäajat olisivat nykyiseen tapaan mahdollisia. 

 
20 luku. Osakepääoman korottaminen 

Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen mukaan asunto-
osakeyhtiön osakepääoman korottamiseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä 
osakepääoman korottamisesta. Käytännössä voimassa olevan osakeyhtiölain so-
veltamista asunto-osakeyhtiössä vaikeuttaa muun muassa se, että asunto-
osakeyhtiössä korotus toteutetaan lähes poikkeuksetta suunnatulla annilla, osak-
keiden merkitsijä on tiedossa korotuspäätöstä tehtäessä ja uusien osakashallintaan 
tulevien tilojen rakentamista koskevat ehdot ovat erittäin olennainen osa koko 
järjestelyä. Käytännössä lähes poikkeuksetta sovellettavan suunnatun annin lisäksi 
tulisi kuitenkin edelleen sallia myös muut osakeyhtiölain mukaiset korotustavat. 

Ehdotettuun lukuun sisältyvät osakepääoman korottamista koskevat säännökset. 
Kuten edellä yleisperusteluissa on todettu sekä 18 ja 19 luvun säännöksistä käy 
ilmi, osakepääomaa voidaan korottaa annettaessa osakkeita tai optio-oikeuksia, 
mutta tämä ei ole nimellisarvottomassa järjestelmässä välttämätöntä. Toisaalta 
osakepääoman korottamiseen ei tarvitse, kuten ei nykyäänkään, välttämättä liittyä 
osakkeiden antamista. 

Osakepääoman korottamismenettely silloin, kun osakepääomaa korotetaan an-
nettavien uusien osakkeiden merkintähinnalla, ehdotetaan lain lukemisen helpot-
tamiseksi pääosin säänneltäväksi 18 luvussa, johon tässä luvussa viitataan. 

Osakepääoman korottaminen voisi edelleen tapahtua myös rahastokorotuksena. 
Voimassa olevan osakeyhtiölain rahastoantia koskevasta sääntelystä poiketen ko-
rotukseen ei kuitenkaan nimellisarvottomassa järjestelmässä tarvitsisi liittyä mi-
tään osakkeita koskevia toimenpiteitä, kuten nimellisarvon korotusta tai uusien 
osakkeiden antamista.  

Lisäksi ehdotetaan säänneltäväksi sellaiset osakepääomaan tapahtuvat sijoituk-
set, joissa yhtiölle annetaan varoja osakepääomaan merkittäväksi ilman, että tätä 
vastaan annettaisiin osake- tai muita vastaavia oikeuksia. Tällaisten menettelyjen 
sääntelemättömyys on käytännössä aiheuttanut epäselvyyttä. Koska tällainen osa-
kepääomasijoitus ei voi heikentää osakkeenomistajien asemaa, ehdotetaan, että 
osakepääoman korottamisesta tällaisessa tapauksessa päättää hallitus. 

1 §. Osakepääoman korottamisen tavat. Pykälässä lueteltaisiin menettelyt, joilla 
osakepääomaa voidaan korottaa. 

Pykälän 1 kohdan mukaan osakepääomaa voidaan korottaa merkitsemällä osak-
keista taikka optio-oikeuksista tai muista erityisistä oikeuksista maksettava mer-
kintähinta kokonaan tai osittain osakepääomaan siten kuin edellä ehdotuksen 18 ja 
19 luvussa säädetään. Ehdotuksen 18 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan uusien 
osakkeiden merkintähinta merkitään yleensä osakepääomaan, jollei osakeantipää-
töksessä tai erityisten oikeuksien ehdoissa määrätä asiasta toisin. Sen sijaan saman 
pykälän 2 momentin ja 19 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan yhtiön hallusta luovu-
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tettavan oman osakkeen samoin kuin optio- tai muun sellaisen oikeuden merkin-
tähinta merkitään lähtökohtaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, 
jollei sitä määrätä käytettäväksi osakepääoman korotukseen. Osakepääoman ko-
rottamisesta näissä tilanteissa päättää se, joka päättää osakeannin taikka optio- tai 
muiden sellaisten oikeuksien antamisen ehdoista, siis yhtiökokous tai yhtiökoko-
uksen antaman valtuutuksen nojalla hallitus. 

Pykälän 2 kohdan mukaan osakepääomaa voidaan korottaa rahastokorotuksena 
eli siirtämällä osakepääomaan varoja yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Tällöin 
yhtiölle ei tule uusia varoja, vaan korotukseen käytetään kertyneitä voittovaroja, 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa tai muita vapaan oman pääoman rahas-
toja.  

Rahastokorotus vastaa pitkälti voimassa olevan osakeyhtiölain tarkoittamaa ra-
hastoantia, kuitenkin sillä erotuksella, ettei korotukseen nimellisarvottomassa jär-
jestelmässä tarvitse liittyä osakkeiden antamista tai nimellisarvon korottamista. 
Haluttaessa voidaan nimellisarvottomassa järjestelmässäkin päättää samanaikai-
sesta maksuttomasta osakeannista ja rahastokorotuksesta. Tällöin tämän luvun 
säännösten lisäksi sovelletaan ehdotuksen 12 luvun säännöksiä maksuttomasta 
osakeannista. 

Pykälän 3 kohdan mukaan osakepääomaa voidaan korottaa myös merkitsemällä 
osakepääomaan varoja, jotka muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
sijoitetaan yhtiöön edellytyksin, että ne merkitään osakepääomaan. Kohta koskee 
nykyisin sääntelemättömiä tilanteita, joissa yhtiöön sijoitetaan varoja osakepää-
omaan merkittäviksi ilman, että tähän liittyy osake- taikka optio- tai muiden sel-
laisten oikeuksien antamista. Tällaisesta sijoituksesta on ehdotuksessa käytetty 
nimitystä osakepääomasijoitus. 

Tarkasteltava kohta ja luku eivät koske vapaaseen omaan pääomaan tehtäviä si-
joituksia, jotka ovat sallittuja ja jotka ehdotuksen 10 luvun 2 §:n mukaan merki-
tään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoman maksamista kos-
kevaa sääntelyä ei kuitenkaan voida kiertää siten, että ensin näennäisesti tehdään 
sijoitus vapaaseen omaan pääomaan ja sen jälkeen rahastokorotus. Jos jo sijoitusta 
tehtäessä on edellytetty osakepääoman korottamista, kysymyksessä on kohdassa 
tarkoitettu osakepääomasijoitus.  

2 §. Rahastokorotus. Pykälä sisältää tarkempia säännöksiä 1 §:n 2 kohdassa 
määritellystä rahastokorotuksesta. Pykälän 1 momentin mukaan rahastokorotuk-
sesta päätetään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että yhtiökokous voi myös val-
tuuttaa hallituksen päättämään rahastokorotuksesta. Säännös poikkeaa voimassa 
olevasta osakeyhtiölaista, jonka mukaan hallitusta ei voida valtuuttaa päättämään 
rahastoantina tapahtuvasta osakepääoman korotuksesta. Osakepääoman korotus 
sinänsä ei ole osakkeenomistajien suojan kannalta yhtä riskialtis toimenpide kuin 
osakkeiden antaminen. Rahastokorotuksista päätettäessäkin on kuitenkin otettava 
huomioon ehdotuksen 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettu yhdenvertaisuusperiaate. Yh-
denvertaisuusperiaatteen mukaista ei ole yhtiön jakokelpoisten varojen jatkuva 
sitominen osakepääomaan siten, että rahastokorotuksia itse asiassa käytetään vä-
hemmistön näännyttämiseen. 

Ehdotuksen mukaan valtuutuksessa on määrättävä korotuksen enimmäismäärä.  
Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä, jollei siinä määrätä 

lyhyemmästä määräajasta. Momentin säännökset vastaavat muuten ehdotuksen 
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18 luvun 2 §:n 2 momentin ja 19 luvun 2 §:n 2 momentin säännöksiä osakeanti-
valtuutuksesta ja optio-oikeuksien antamiseen oikeuttavasta valtuutuksesta.  

Pykälän 3 momentin mukaan rahastokorotusta koskevassa päätöksessä on mai-
nittava paitsi korotuksen määrä myös se, mitä varoja korotukseen käytetään. Ky-
symyksessä on täsmennys verrattuna voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viit-
taussäännöksen perusteella sovellettavaan vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 13 §:n 
2 momentin rahastoantia koskevaan sääntelyyn, jossa ei nimenomaisesti edellytetä 
päätöksessä mainittavaksi, mitä oman pääoman eriä korotukseen käytetään. Lisäk-
si momenttiin ehdotetaan yhtiökokouskutsua ja kokousasiakirjoja koskevaa viit-
tausta 6 luvun 18—22 §:ään. 

3 §. Osakepääomasijoitus. Pykälä sisältää tarkempia säännöksiä 1 §:n 3 kohdas-
sa määritellystä osakepääomasijoituksesta, jota ei ole säännelty voimassa olevassa 
laissa. 

Pykälän 1 momentin mukaan osakepääomasijoitukseen perustuvasta osakepää-
oman korotuksesta voi suoraan lain nojalla päättää hallitus. Tällainen korotus ei 
voi olla osakkeenomistajien kannalta vahingollinen. Päätöksessä on mainittava 
korotuksen määrä ja yksilöitävä sijoitus, johon korotus perustuu. Sijoituksena 
tulee kysymykseen myös yhtiöllä olevan velan muuntaminen osakepääomaksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan sijoituksen maksuun sovellettaisiin vastaavia sään-
nöksiä kuin osakkeen merkintähintaan 18 luvun mukaan. Tarkoituksena on lähin-
nä varmistaa, että kaupparekisterimerkintöjen mukainen osakepääoma tulee mak-
setuksi.  

4 §. Korotuksen rekisteröinti ja sen oikeusvaikutukset. Pykälä sisältää osakepää-
oman korotuksen rekisteröintiä koskevat säännökset. Pykälän 1 momentissa viita-
taan uusien osakkeiden merkintähinnalla tapahtuvan osakepääoman korottamisen 
rekisteröitäväksi ilmoittamisen osalta 18 luvun 14 §:n säännöksiin. Viimeksi mai-
nittuja sovelletaan joko suoraan tai 19 luvun 7 §:n viittaussäännöksen nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan muu osakepääoman korotus on ilmoitettava rekis-
teröitäväksi viipymättä mahdollisen maksun tultua yhtiölle ja korotuksen ehtojen 
muutenkin täytyttyä. Tällä tarkoitetaan osakepääomaan merkittävää maksua yhti-
ön hallustaan luovuttamasta omasta osakkeesta tai yhtiön antamasta optio- tai 
muusta erityisestä oikeudesta osakkeeseen taikka puhdasta osakepääomasijoitusta. 
Koska rahastokorotukseen ei liity maksua eikä yleensä myöskään muita ehtoja, 
rahastokorotus on tavallisesti ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä päätöksen-
teon jälkeen. Tämä vastaa voimassa olevan viittaussäännöksen perusteella sovel-
lettavaa vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 13 §:n 3 momentin rahastoantia koskevaa 
sääntelyä. 

Momentin säännökset rekisteri-ilmoituksen liitteistä vastaavat sitä, mitä 18 lu-
vun 14 §:n 3 momenttiin ehdotetaan maksullisen osakeannin osalta. Momentin 
1 kohdan mukaan rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä hallituksen jäsenten ja isän-
nöitsijän vakuutus siitä, että korotuksessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain 
säännöksiä. Johdonmukaisuussyistä vaatimus ulotetaan koskemaan myös rahasto-
korotusta. Momentin 2 kohdan mukaan rekisteri-ilmoitukseen on lisäksi liitettävä 
yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osake-
pääoman maksamisesta on noudatettu. Koska rahastokorotuksessa osakepääomaa 
ei makseta, kohdan vaatimus ei koske rahastokorotusta. 

Pykälän 3 momentin mukaan osakepääoman maksun tapahduttua apporttiomai-
suudella rekisteri-ilmoitukseen on lisäksi liitettävä hyväksytyn tilintarkastajan 
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lausunto 18 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä ja siitä, oliko 
omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Vaatimus 
vastaa sitä, mitä 18 luvun 14 §:n 4 momentissa maksullisen osakeannin osalta 
säädetään. Lausunnon kohteena oleva 18 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
selvitys annetaan korotusta koskevassa päätöksessä joko suoraan sanotun lainkoh-
dan nojalla taikka 19 luvun 6 §:n tai tämän luvun 3 §:n 2 momentin viittaussään-
nöksen nojalla. Myöskään tarkasteltavan momentin säännös ei koske rahastokoro-
tusta, jossa mitään maksua ei tapahdu. Kuten edellä on todettu, osakepääoman 
maksamista koskevaa sääntelyä ei kuitenkaan voida kiertää katsomalla maksu 
näennäisesti ensin vapaaseen omaan pääomaan tehdyksi sijoitukseksi, jonka mää-
rä sitten käytetään rahastokorotukseen. 

Pykälän 4 momentin mukaan osakepääoma katsotaan korotetuksi, kun korotus 
on rekisteröity. Säännös vastaa voimassa olevan viittaussäännöksen perusteella 
sovellettavia vanhan osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin ja 13 §:n 3 mo-
mentin säännöksiä. Edelleen momentin mukaan korotuksen tultua rekisteröidyksi 
ei korotuksen maksaja — esimerkiksi maksullisen optio-oikeuden tällaisin ehdoin 
merkinnyt taikka suoran osakepääomasijoituksen tehnyt henkilö — voi oikeus-
toimesta vapautumisen perusteeksi vedota siihen, että oikeustoimeen liittyvää 
ehtoa ei ole täytetty. Säännös vastaa ehdotuksen 18 luvun 15 §:n 2 momentissa 
säännöstä osakemerkinnän sitovuudesta osakkeen tultua rekisteröidyksi.  

 
21 luku. Pääomalaina 

Pääomalainaa koskevaa sääntely ehdotetaan säilytettäväksi pääosin voimassa 
olevaa osakeyhtiölakia vastaavana. Pääomalaina poikkeaa muista viimesijaisista 
lainoista, koska sen lain ja lainasopimuksen vastaiseen takaisin maksuun ja va-
kuuden antamiseen on liitetty samat seuraamukset kuin laittomaan varojenjakoon.  

Voimassa olevasta osakeyhtiölaista poiketen pääomalainaa ei ehdoteta määritel-
täväksi oman pääoman eräksi, vaan sen kirjanpitokohtelu riippuisi sovellettavasta 
kirjanpitosääntelystä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että pääomalainaa ei IFRS-
standardien mukaan yleensä voitaisi pitää omana pääomana. Kirjanpitolakia so-
vellettaessa pääomalainaa pidettäisiin lähtökohtaisesti vieraana pääomana, jota 
koskevat laissa säädetyt erityiset rajoitukset. Muutoksella ei ole kovin suurta käy-
tännöllistä merkitystä, koska pääomalainaa pidettäisiin pääoman menettämiseen 
liittyvässä 27 luvun 23 §:n 2 momentissa omana pääomana.  

Laissa säädettäisiin nykyiseen tapaan pääomalainasopimuksen vähimmäissisäl-
löstä. Myös muista ehdoista voidaan sopia, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa lain 
pakottavien säännösten kanssa. Yhtiöllä voi edelleen olla myös muita viimesijai-
sia lainoja, joihin ei sovelleta pääomalainaa koskevia säännöksiä. Tilanteissa, jois-
sa on epäselvää, onko laina pääomalaina vai muu viimesijainen tai tavallinen lai-
na, pääomalainaa koskevien säännösten soveltuvuus ratkeaa pääsääntöisesti osa-
puolten tarkoituksen perusteella. Epäselvyyksien välttämiseksi asiasta saattaa olla 
syytä mainita lainasopimuksessa. 

Asunto-osakeyhtiön muuttuessa ehdotuksen 26 luvussa tarkoitetulla tavalla osa-
keyhtiöksi tai osuuskunnaksi, pääomalaina siirtyy muiden velkojen ohella toimin-
taa jatkavan yrityksen vastattavaksi. Pääomalainan velkojalla on tällöin oikeus 
vastustaa muutosta, jollei toisin ole sovittu. Koska pääomalaina on asunto-
osakeyhtiölaissa säännelty rahoitusväline, siihen ei asumisyhteisömuodon muut-
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tamisen jälkeen välttämättä kytkeydy samoja oikeusvaikutuksia kuin aikaisem-
min. Pääomalainaehdoissa määrätyt rajoitukset lainan ja koron maksulle säilyne-
vät kuitenkin voimassa muutoksessa. 

Voimassa olevan 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perusteella sovellettavan 
vanhan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n sisältö on ehdotuksessa luettavuuden paran-
tamiseksi jaettu kahteen eri pykälään. 

1 §. Takasijaisuus ja muut lainaehdot. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi voimassa olevan lain viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan 
osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 ja 2 momenttia vastaavasti pääomalainaehtojen 
keskeisestä sisällöstä. Momentin 1 kohdan mukaisesta viimesijaisuudesta huoli-
matta pääomalainaa kohdellaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muuten sa-
moin kuin yhtiön muita velkoja. Muun muassa yhtiön kyvyttömyys maksaa pää-
omalaina takaisin yhtiön selvitystilassa johtaa yhtiön asettamiseen konkurssiin. 
Pääomalaina saadaan konkurssissa ja selvitystilassa maksaa muiden velkojen jäl-
keen, vaikka 2 kohdassa asetetut takaisinmaksun edellytykset eivät täyttyisikään. 

Voimassa olevasta laista poiketen pääomalainan pääoman ja koron maksuedel-
lytyksiä ei momentin 2 kohdan mukaan enää arvioitaisi konsernitilinpäätöksen 
perusteella. Muutos vastaa ehdotuksen 16 luvun säännöksiä varojen jaon edelly-
tyksistä. Pääomalainan kirjaamista koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettuna 
2 §:n 4 momenttiin. Voimassa olevan osakeyhtiölain sanamuotoa ehdotetaan yk-
sinkertaistettavaksi siten, että pääomalainan koron ja muun hyvityksen sijasta sää-
dettäisiin pelkästään korosta. Muutos ei vaikuta säännöksen aineelliseen sisältöön, 
vaan säännös koskee voimassa olevan lain tapaan sekä ajan kulumisen perusteella 
määräytyvää kiinteää tai vaihtuvaa korkoa että esimerkiksi voitto-osuusehtoista 
tuottoa. 

Ehdotuksen mukaan pääomalainan pääoman takaisinmaksuun käytössä olevat 
varat määritellään maksuhetken vapaan oman pääoman ja pääomalainojen sekä 
taseen mukaisen tappion erotuksena. Voimassa olevassa laissa pääoman palautuk-
sen edellytyksenä on, että takaisinmaksun jälkeen yhtiön sidotulle pääomalle ja 
muille jakokelvottomille erille on jäätävä täysi kate. Muutos on etupäässä selven-
tävä ja muun muassa osoittaa, että myös pääomalainat otetaan huomioon tappion 
katteena palautuksen edellytyksiä arvioitaessa. Kun maksuedellytykset kytketään 
maksuhetken eikä tilinpäätöksen mukaiseen oman pääoman määrään, pääomalai-
nan maksuun käytettävissä olevia varoja vähentää esimerkiksi aikaisemmin tili-
kauden aikana tapahtunut pääomalainan pääoman palautus tai koron maksu, jollei 
yhtiön vapaa oma pääoma tai pääomalainojen määrä ole kasvanut vastaavalla 
määrällä.  

Ehdotuksen mukaan pääomalainan koron maksamista koskisivat samat edelly-
tykset kuin pääoman palautusta. Voimassa olevassa laissa koron maksaminen 
edellyttää voitonjakokelpoisten varojen olemassaoloa. Muutos on olennainen, 
koska ehdotuksen mukaan koron maksuun voidaan käyttää paitsi jakokelpoisia 
varoja, myös yhtiön pääomalainojen pääomaa. Muutos on sopusoinnussa yleisen 
velvoiteoikeudellisen periaatteen kanssa, jonka mukaan lainan korko on yleensä 
maksettava ennen pääomaa. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukainen tilanne, 
jossa pääomalainan pääoman palautuksen edellytykset ovat lievempiä kuin koron 
maksun edellytykset, voi johtaa tilanteisiin, joissa koko pääoma on palautettu, 
mutta korkoa ei voida maksaa ehkä koskaan. Ehdotettu säännös ei estä yhtiötä ja 
pääomalainavelkojaa sopimasta, että korkoa voidaan maksaa ainoastaan jakokel-
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poisista varoista.  
Maksuun ei sovelleta ehdotuksen 11 luvun 2 §:n maksukykyedellytystä koske-

vaa säännöstä. Pääomalainan velkojalla ei ole vastaavia keinoja vaikuttaa yhtiön 
hallintoon tai selvittää yhtiön maksukykyä kuin osakkeenomistajalla. Momentin 
mukaisten edellytysten täyttyessä pääomalainan korko tai pääoma on maksettava 
lainaehtojen mukaisesti. Yhtiön maksukyvyttömyys maksuhetkellä voi kuitenkin 
johtaa maksun peräytymiseen takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 
(758/1991) nojalla. 

Momentin 3 kohdassa lievennetään pääomalainaa koskevaa vakuudenantokiel-
toa siten, että se koskee vain yhtiötä itseään ja sen tytäryhteisöjä, muttei muita 
samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä. Ehdotuksen mukaan esimerkiksi emoyhtiö 
tai emoyhtiön toinen tytäryhteisö (sisaryhtiö) voi antaa vakuuden pääomalainasta. 
Lievennys on perusteltu, koska säännöksen tarkoituksena on estää se, että vakuus 
tosiasiallisesti annetaan yhtiön omista varoista, ja näin varmistaa, että pääomalai-
na tosiasiallisestikin on maksunsaantioikeudeltaan takasijainen.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi laitonta varojenjakoa koskevan 
sääntelyn soveltamisesta lainvastaiseen pääomalainan pääoman tai koron maksa-
miseen taikka vakuuden antamiseen. Sovellettavaksi tulevat sekä ehdotuksen 
11 luvun 4 §:n säännös palautusvelvollisuudesta että ehdotuksen 16 luvun 1 §:n 
2 kohdan rangaistussäännös. Säännös vastaa voimassa olevaa oikeutta. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi voimassa olevaa lakia vastaa-
vasti poikkeuksesta edellä mainittuihin rajoituksiin silloin, kun velkojilla on lain 
nojalla oikeus vaatia lainan maksua tai turvaavan vakuuden asettamista. Säännös 
koskee 22 luvun 2 §:ssä tarkoitettua osakepääoman alentamista, 24 luvun 6 §:ssä 
tarkoitettua sulautumista, 25 luvun 6 §:ssä tarkoitettua jakautumista ja 26 luvun 
4 §:ssä tarkoitettua asumisyhteisömuodon muuttamista. Lainaa ei kuitenkaan saa 
maksaa tai vakuutta antaa ennen velkojiensuojamenettelyä edellyttävän toimenpi-
teen rekisteröimistä. Esimerkiksi sulautumisessa pääomalainavelkojalle annettava 
pantti saadaan luovuttaa aikaisintaan rekisteröintihetkellä. Pääomalainasopimuk-
sessa voidaan rajoittaa velkojan oikeutta vaatia lainan takaisinmaksua myös mo-
mentissa mainituissa tilanteissa. Pääomalaina, jolle velallisyhtiö tai sen tytäryhtei-
sö momentissa mainituissa tilanteissa antaa turvaavan vakuuden, menettää pää-
omalainaluonteensa. Lainaehdoissa määrätyt takaisinmaksun rajoitteet saattavat 
säilyä voimassa lainan luonteen muutoksesta huolimatta. 

Voimassa olevasta osakeyhtiölaista poiketen momentissa todettaisiin lisäksi ni-
menomaisesti, että pääomalaina voidaan edellä mainittujen rajoitusten estämättä 
muuntaa oman pääoman eräksi taikka käyttää oman pääoman erän tavoin yhtiön 
tappioiden kattamiseen. Velvoiteoikeudellisesti kysymyksessä on tällöin joko 
kuittaus tai velan anteeksianto. Pääomalainaa voidaan esimerkiksi käyttää osak-
keen merkintähinnan tai osakepääomasijoituksen maksun kuittaamiseen. Sanottu 
koskee yleisten kuittauksen edellytysten täyttyessä myös pääomalainalle kertynyt-
tä maksamatonta korkoa. Pääomalainan omaksi pääomaksi muuntamista koskeva 
säännös ei heikennä yhtiön muiden velkojien asemaa, koska sekä vapaan että si-
dotun oman pääoman takaisinmaksuedellytykset ovat aina tiukemmat kuin pää-
omalainan. Oman pääoman jakamiseen liittyy lisäksi 11 luvun 2 §:n mukainen 
maksukykyisyysedellytys, jota pääomalainan osalta ei ole. Säännökset vastanne-
vat voimassa olevaa oikeutta. 

2 §. Muut säännökset. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi voimassa 
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olevaa osakeyhtiölakia vastaavalla tavalla pääomalainan kirjallisesta muodosta 
sekä lainvastaisten lainaehtojen muutosten tai vakuuden antamisen pätemättö-
myydestä. 

Pykälän 2 momenttiin on kirjattu se yleisistä velvoiteoikeudellisista periaatteista 
johtuva sääntö, että pääomalainan korko kertyy niiltäkin tilikausilta, joilta korkoa 
ei ole voitu maksaa, jollei pääomalainan ehdoissa ole sovittu toisin. Tässä samoin 
kuin muuallakin ehdotuksessa tilinpäätöksellä tarkoitetaan paitsi tilikaudelta laa-
dittua tilinpäätöstä, myös muulta ajanjaksolta voitonjakoa tai muuta tarkoitusta 
varten laadittua tilinpäätöstä. Jos yhtiö ei tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen 
perusteella voi maksaa pääomalainalle korkoa, mutta laatii myöhemmin 11 luvun 
3 §:ssä tarkoitetun meneillään olevalta tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen, 
jonka mukaan yhtiöllä on koron maksuun käytettävissä olevia varoja, korko on 
maksettava jo kyseisen tilikauden aikana. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta 
tällaisen tilinpäätöksen laatimiseen, ellei esimerkiksi pääomalainan ehdoista muu-
ta johdu. 

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussään-
nöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 4 moment-
tia. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan säännöstä pääomalainojen kirjaamisesta erilli-
senä eränä taseeseen, muttei enää omaan pääomaan, kuten voimassaolevassa lais-
sa. Säännös ei toisaalta estä pääomalainan kirjaamista omaan pääomaan, vaan asia 
jää ratkaistavaksi kirjanpitoa koskevien säännösten perusteella. 

 

VI OSA. Osakepääoman alentaminen ja omat osakkeet 

22 luku. Osakepääoman alentaminen 
 

Ehdotetut osakepääoman alentamista koskevat säännökset vastaavat periaatteil-
taan pääosin voimassa olevan 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perusteella 
sovellettavia vanhan osakeyhtiölain 6 luvun säännöksiä. Merkittävin ero voimassa 
olevaan lakiin nähden aiheutuu osakkeiden nimellisarvottomuudesta ja sen myötä 
siitä, että osakepääoma ja osakkeet eivät ole kytköksissä toisiinsa. Luvussa ei si-
ten ole säännöksiä, jotka liittyvät osakkeen nimellisarvon alentamiseen tai osak-
keiden määrän vähentämiseen osakepääoman alentamisen yhteydessä. Näitä van-
han osakeyhtiölain säännöksiä ovat esimerkiksi 6 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti. 
Myöskään vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 2 ja 3 §:n monimutkaisia päätöksente-
kosääntöjä ei ole tarpeellista ottaa lakiin, koska ehdotettu osakepääoman alenta-
minen ei välittömästi vaikuta osakeoikeuksiin.  

Ehdotettu 2 luvun 3 § tekee mahdolliseksi nimellisarvojen säilyttämisen, minkä 
valtaosa toimivista yhtiöistä ainakin alkuvaiheessa tekeekin. Tällaisessa yhtiössä 
nimellisarvon muuttaminen tapahtuu muuttamalla nimellisarvoa koskevaa yhtiö-
järjestyksen määräystä. Koska osakepääoman ei tällaisessakaan yhtiössä enää tar-
vitse muodostua nimellisarvojen summasta, ei nimellisarvon alentamisen yhtey-
dessä ole tarpeen säätää osakepääoman alentamisesta. Yhtiö voi niin halutessaan 
nimellisarvon alentamisen yhteydessä alentaa osakepääomaa esimerkiksi siten, 
että osakepääoma vastaa nimellisarvojen summaa. Ehdotetussa 2 luvun 3 §:ssä 
edellytetään joka tapauksessa, että osakepääoma on vähintään nimellisarvojen 
summan suuruinen. Tästä johtuu, että osakkeen nimellisarvon korottaminen saat-
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taa edellyttää osakepääoman korottamista. 
Velkojien oikeus vastustaa osakepääoman alentamista muodostaa edelleen kes-

keisen osan osakepääoman alentamista koskevasta sääntelystä. Velkojiensuoja-
menettelyn yksityiskohtia, kuten kuulutusaikoja ja määräpäivää muutetaan hie-
man. Tarkoituksena on saattaa sääntely vastaamaan julkisesta haasteesta annetun 
lain (729/2003) mukaista menettelyä. Lisäksi menettelyä helpotetaan yhtiön kan-
nalta siten, että riideltäessä velan olemassaolosta, määrästä tai vakuuden turvaa-
vuudesta riittää, että saadaan ensimmäisen oikeusasteen ratkaisu. Lainvoimaisuut-
ta ei enää edellytetä. Ehdotuksen mukaan velkojien oikeus vastustaa alentamista 
koskee vain niitä saatavia, jotka olivat olemassa velkojille suunnatun kuulutuksen 
antamishetkellä. 

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiön velkojilla 
on tässä luvussa tarkoitetun velkojiensuojamenettelyn mukaisesti oikeus vastustaa 
määräyksessä tarkoitetun yhtiöjärjestyksen määräyksen muuttamista tai poikkea-
mista määräyksen sisällöstä. Säännös merkitsisi siis velkojiensuojamenettelyn 
käyttöalan laajentamista yhtiöjärjestysmääräyksen avulla. Määräyksellä voidaan 
turvata velkojien kannalta tärkeiden yhtiöjärjestysmääräysten pysyvyyttä. 

Ehdotetuissa sulautumista, jakautumista ja asumisyhteisömuodon muuttamista 
koskevissa luvuissa on itsenäiset, mutta sisällöltään tämän luvun säännöksiä vas-
taavat velkojiensuojaa koskevat säännökset. 

Sääntelyä uudistetaan myös teknisesti jakamalla säännökset pykäliin uudella ta-
valla ja lyhentämällä pykäliä. Velkojiensuojamenettelyn osalta laissa ei enää viita-
ta rekisteriviranomaisen lupaan, koska kysymys on velkojilta saatavasta luvasta. 

1 §. Päätöksenteko. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että osake-
pääoman alentamisesta päättää yhtiökokous. Tämä koskee kaikkia osakepääoman 
alentamistilanteita: jakamista osakkeenomistajille, siirtämistä vapaan oman pää-
oman rahastoon ja käyttämistä tappion kattamiseen. Koska pykälässä ei muuta 
säädetä, päätös tehdään lähtökohtaisesti 6 luvun 26 §:ssä tarkoitettuna enemmis-
töpäätöksenä. Jos yhtiöjärjestyksessä oleva osakepääoma kuitenkin muuttuu tai 
yhtiöjärjestyksessä on määräys vähimmäisosakepääomasta ja alentaminen johtaisi 
vähimmäisosakepääoman alittamiseen, määräystä on muutettava yhtiöjärjestyksen 
muuttamisen edellyttämällä määräenemmistöllä.  

Momentissa määritellään tappion kattaminen sellaiseksi tappion välittömäksi 
kattamiseksi, johon yhtiön vapaa oma pääoma ei riitä. Sanonta vastaa tältä osin 
vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohtaa. Tappion välitön kat-
taminen tarkoittaa sitä, että taseeseen sisältyvä tappio eliminoidaan. Kattamiseen 
käytetään ensisijaisesti vapaata omaa pääomaa ja tämän jälkeen osakepääomaa 
niin paljon, että tappio tulee kokonaan tai osittain eliminoiduksi. Menettelyssä 
vähenee yhtäältä yhtiön tappio ja toisaalta mahdollinen vapaa oma pääoma ja osa-
kepääoma.  

Momentissa säädetään selvyyden vuoksi myös siitä, ettei osakepääomaa voida 
alentaa 1 luvun 7 §:n 1 momentin vähimmäisosakepääomaa pienemmäksi. Yhtiön 
täytyy myös muuttaa yhtiöjärjestyksensä vastaamaan alennettua osakepääoman 
määrää, jos yhtiöjärjestyksessä on tätä koskevia määräyksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan osakepääoman alentamispäätöksestä on käytävä 
ilmi se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan, sekä se 1 momentissa lueteltu tar-
koitus, johon alentamismäärä käytetään. Päätöksessä voidaan määritellä myös 
alentamisen enimmäismäärä, mikä saattaa olla tarpeen, jos esimerkiksi palaute-
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taan osakepääomaa osakkeenomistajille. Tässä tapauksessa voi olla luontevaa 
määritellä palautus osakkeelle tulevana rahamääränä. Täsmällistä määrää ei täl-
löin aina voida ilmoittaa, koska päätöshetkellä ei ole tiedossa esimerkiksi optio-
oikeuksien takia osakkeiden lukumäärä palautuksen täytäntöönpanohetkellä. Yh-
tiön on tällaisessa tilanteessa tehtävä erillinen ilmoitus lopullisesta alentamismää-
rästä. 

Momentissa todetaan selvyyden vuoksi, että yhtiökokouskutsusta sekä kokous-
asiakirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä säädetään 6 luvun 
18—22 §:ssä. Ehdotetussa 6 luvun 22 §:n 2 momentissa edellytetään erityisen 
taloudellisen informaation nähtävänä pitämistä silloin, kun osakepääoman alenta-
misesta päätetään kokouksessa, jossa ei käsitellä tilinpäätöstä. 

Pykälän 3 momenttiin on selvyyden vuoksi otettu viittaus 18 luvun säännöksiin 
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta. Näitä tilanteita varten 
laissa säädetään erityisestä päätöksentekomenettelystä ja viittaus koskee nimen-
omaan niitä.  

Momentissa säädetään selvyyden vuoksi myös siitä, että päätöksenteosta ja vel-
kojiensuojasta sulautumisen, jakautumisen, asumisyhteisömuodon muutoksen ja 
yhtiön purkamisen yhteydessä säädetään erikseen. Näissä tilanteissa ei siten sovel-
leta tämän luvun säännöksiä, vaan asianomaisten lukujen velkojiensuojaa koske-
via säännöksiä, jotka vastaavat tämän luvun säännöksiä. 

Voimassa olevan osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 1 momentin säännös siitä, että 
osakepääomaa ei saa alentaa ennen yhtiön rekisteröintiä, ehdotetaan sijoitettavaksi 
varojenjakoa yleisesti koskevaan 16 luvun 1 §:ään. 

2 §. Velkojiensuojamenettely. Pykälän 1 momentissa säädetään voimassa olevan 
lain 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osake-
yhtiölain 6 luvun 4 §:n 3 momenttia ja 5 §:n 1 momenttia pääosin vastaavalla ta-
valla velkojien oikeudesta vastustaa alentamista. Velkojiensuojamenettelystä sää-
detään tarkemmin 3—5 §:ssä. 

Velkojiensuojamenettelyä ei edelleenkään liity tilanteeseen, jossa osakepääomaa 
alennetaan tappion kattamiseksi tai jossa osakepääomaa alentamisen yhteydessä 
korotetaan siten, että osakepääoma säilyy vähintään ennallaan.  

Säännöksessä ei oteta kantaa siihen, missä järjestyksessä korottaminen ja alen-
taminen tehdään. Menettelyä voidaan käyttää myös silloin, kun katetaan syntynyt-
tä tappiota, jolloin voidaan välttää 2 momentissa tarkoitettu voitonjakorajoitus. 
Menettelyn käyttöä vähentänee se, että ehdotuksessa tehdään mahdolliseksi avoin 
sijoitus vapaaseen omaan pääomaan, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Säännös poikkeaa voimassa olevasta laista siten, että oikeus vastustaa alentamis-
ta on vain velkojalla, jonka saatava on syntynyt ennen 4 §:ssä tarkoitettua velko-
jille suunnattua kuulutusta. Kuulutuksen jälkeen yhtiön sopimuskumppanien ole-
tetaan tietävän alentamisesta. Yhtiöllä saattaa kuitenkin olla esimerkiksi sopimus-
oikeuden yleisten periaatteiden tai sopimusehtojen nojalla velvollisuus ilmoittaa 
vireillä olevasta alentamisesta. Säännös selkeyttää oikeustilaa ja helpottaa alenta-
misen toteuttamista käytännössä. Säännöksessä käytettyä velkojan käsitettä tulki-
taan samalla tavalla kuin julkisesta haasteesta annetussa laissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan tappion kattamisen jälkeisen kolmen vuoden aika-
na yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudat-
taen velkojiensuojamenettelyä. Rajoitus koskee kaikkea vapaan oman pääoman 
jakamista eli paitsi osingonjakoa ja vapaan oman pääoman rahaston jakamista 
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myös omien osakkeiden hankkimista vapaalla omalla pääomalla. Poikkeuksen 
muodostaa tilanne, jossa osakepääoma on tappion kattamisen jälkeen korotettu 
vähintään aikaisempaan tasoon.  

3 §. Rekisteri-ilmoitus ja kuulutuksen hakeminen. Jos velkojilla on 2 §:n 1 mo-
mentin mukaan oikeus vastustaa osakepääoman alentamista, yhtiön olisi kuukau-
den kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava alentaminen rekisteröitäväksi ja 
samalla haettava velkojille osoitetun kuulutuksen antamista. Määräajan ylittämi-
nen johtaa alentamispäätöksen raukeamiseen. Hakemukseen ja rekisteri-
ilmoitukseen on liitettävä alentamispäätös, mikä käy ilmi kaupparekisteriasetuk-
sen (208/1979) 19 §:stä. Säännös vastaa vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 
2 momenttia.  

4 §. Kuulutus velkojille. Rekisteriviranomaisen tulee pykälän 1 momentin mu-
kaan antaa yhtiön kaikille velkojille kuulutus, jossa mainitaan oikeudesta vastus-
taa alentamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle viimeistään 
kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. Kuulutus on julkaistava virallisessa leh-
dessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Säännökset vastaavat pe-
riaatteiltaan vanhan  osakeyhtiölain 6 luvun 6 §:n 1 momenttia. Menettelyä selkiy-
tetään kuitenkin muun muassa siten, että määräpäivällä tarkoitetaan vastustamisen 
määräpäivää ja kuulutuskertoja on vain yksi. 

Pykälän 2 momentissa edellytetään, että yhtiö lähettää kuulutuksesta kirjallisen 
ilmoituksen niille yhtiön tunnetuille velkojille, joiden saatava on syntynyt ennen 
1 momentissa tarkoitetun kuulutuksen antamista. Ilmoitus on lähetettävä vähin-
tään kuukautta ennen määräpäivää. Hallituksen jäsenen tai isännöitsijän on annet-
tava rekisteriviranomaiselle todistus ilmoitusten lähettämisestä viimeistään mää-
räpäivänä. Säännös vastaa pääosin vanhan  osakeyhtiölain 6 luvun 6 §:n 2 mo-
menttia. 

Pykälän 3 momentissa säädetään rekisteriviranomaisen velvollisuudesta ilmoit-
taa sille ilmoitetut vastustukset yhtiölle viipymättä määräpäivän jälkeen. Tältäkin 
osalta määräpäivällä tarkoitetaan vastustamispäivää, kuten 1 ja 2 momentissa. 
Säännös vastaa muuten vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 6 §:n 3 momenttia. 

Menettelystä on pyritty laatimaan yhdenmukainen julkisesta haasteesta annetun 
lain mukaisen menettelyn kanssa. Kuulutuksen antaminen merkitään julkisesta 
haasteesta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuun kuulutusrekisteriin, kuten kuulutus-
rekisteristä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1098/2003) säädetään. 

5 §. Rekisteröimisen edellytykset. Pykälän 1 momentin mukaan rekisteriviran-
omaisen olisi rekisteröitävä alentaminen kahdessa tilanteessa. Alentaminen on 
viran puolesta rekisteröitävä, jos yksikään velkoja ei ole vastustanut alentamista 
määräpäivään mennessä. Alentaminen on vastaavasti rekisteröitävä, jos velkoja on 
vastustanut sitä, mutta on tuomioistuimen tuomion perusteella saanut suorituksen 
tai turvaavan vakuuden saamisestaan. Voimassa olevasta laista poiketen enää ei 
edellytetä, että tuomio on lainvoimainen. Ehdotus turvaa velkojan oikeudet riittä-
vällä tavalla, mutta toisaalta tekee mahdolliseksi alentamismenettelyn läpiviennin 
kohtuullisessa ajassa silloinkin, kun yksittäisen velan määrästä on epäselvyyttä. 

Pykälän 2 momentin mukaan alentamispäätös raukeaa kuukauden kuluttua mää-
räpäivästä, jos velkoja on vastustanut hakemusta. Rekisteriviranomaisen on kui-
tenkin lykättävä asian käsittelyä, jos yhtiö osoittaa mainitussa kuukauden määrä-
ajassa panneensa kanteen vireille sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut mak-
sun tai pykälässä tarkoitetun turvaavan vakuuden saatavastaan. Velkoja ja yhtiö 
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voivat myös pyytää asian käsittelyn lykkäämistä yhdessä. 
Pykälän 3 momentin mukaan osakepääoma on alennettu, kun rekisteröinti on 

tehty. 
Pykälän 1 momentti vastaa asiallisesti vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 

3 momenttia ja 2 momentti 7 §:n 1 momenttia. Pykälän 3 momenttia vastaava 
säännös on vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 4 momentissa.  

6 §. Muu osakepääoman alentamisen rekisteröiminen. Pykälä koskee sellaista 
osakepääoman alentamista, jota velkojat eivät voi vastustaa. Velkojiensuojame-
nettelyä ei 2 §:n 1 momentin mukaan edellytetä silloin, kun osakepääomaa alenne-
taan tappion kattamiseksi, eikä silloin, kun osakepääomaa samalla korotetaan vä-
hintään alentamismäärällä. 

Pykälän 1 momentin nojalla tällainen alentaminen on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi kuukauden kuluessa päätöksestä tai päätös raukeaa. Osakepääoma on alen-
nettu, kun päätös on rekisteröity. Säännös vastaa vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 
8 §:n 1 momenttia. Pykälän 2 momentin mukaan sekä alentaminen että 2 §:n 
1 momentissa tarkoitettu korottaminen on rekisteröitävä samanaikaisesti. Säännös 
vastaa vanhan osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n 2 momenttia. 

7 §. Velkojiensuojamenettelyn soveltaminen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. 
Ehdotetun säännöksen mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että tietyn 
yhtiöjärjestyksen määräyksen muuttaminen tai määräyksestä poikkeaminen edel-
lyttää velkojien suostumusta. Yhtiöjärjestyksen määräyksestä poikkeaminen edel-
lyttää yleisten periaatteiden mukaan kaikkien osakkeenomistajien yksimielisyyttä. 

Yhtiön kannalta voi olla edullista lisätä velkojien luottamusta esimerkiksi yhtiö-
järjestyksestä asetettua lisämaksuvelvollisuutta koskevan määräyksen pysyvyy-
teen ottamalla yhtiöjärjestykseen sen osalta viittaus velkojiensuojamenettelyyn. 
Tällaisen vaikutuksen aikaansaaminen sopimusjärjestelyillä ei aina ole mahdollis-
ta. Säännös tekee mahdolliseksi käytännössä sidottua oman pääomaa vastaavien 
rahastojen luomisen yhtiöjärjestyksen määräyksellä. 

Pykälän viittaus 3—5 §:ään merkitsee sitä, että näiden lainkohtien ilmaukset 
”alentaminen” ja ”osakepääoman alentaminen” tulee korvata ilmauksella ”yhtiö-
järjestyksen muuttaminen” tai ”määräyksestä poikkeaminen”. Velkojilla on siten 
oikeus vastustaa alentamisen sijasta yhtiöjärjestyksen muuttamista tai poikkeamis-
ta siitä yksittäisessä tapauksessa. 

Yhtiöjärjestysmääräyksen muuttamista ei voida tässä tarkoitetussa tilanteessa 
ilmoittaa rekisteröitäväksi ilman, että velkojille samalla haetaan 3 §:ssä tarkoitettu 
kuulutus. Pykälässä säädetään erikseen, että 3 §:n säännöstä kuukauden määrä-
ajasta ei kuitenkaan noudateta. Rekisteriviranomainen antaa velkojille kuulutuk-
sen 4 §:n mukaisesti ja yhtiö toimittaa näille kirjalliset ilmoitukset. Viittaus 
5 §:ään johtaa siihen, että yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisen edellytyk-
senä on, etteivät velkojat ole vastustaneet yhtiöjärjestyksen muuttamista taikka 
että velka on maksettu tai sille on asetettu turvaava vakuus. Yhtiöjärjestyksen 
muutos tulee 5 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla voimaan sitten, kun se on 
rekisteröity. Myös poikkeaminen yhtiöjärjestyksen määräyksestä ilmoitetaan 3 §:n 
mukaisesti rekisteröitäväksi. 

Määräys velkojiensuojamenettelyn noudattamisesta koskee sekä varsinaista ma-
teriaalista määräystä, edellä käytetyssä esimerkissä lisämaksuvelvollisuussään-
nöksen pysyvyyttä, että määräystä, jossa määrätään velkojiensuojamenettelystä. 
Määräys voi koskea myös yhtiöjärjestyksen kaikkien määräysten muuttamista. 
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23 luku. Yhtiön omat osakkeet 

Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta ja pantiksi ottamisesta 
ehdotetaan säädettäväksi samassa luvussa. Luvussa säädetään myös omien osak-
keiden ja emoyhtiön osakkeiden merkitsemisestä sekä omien osakkeiden mitätöi-
misestä. 

Hankkimisen ja lunastamisen käsitteet on ehdotuksessa määritelty uudelleen. 
Voimassa olevassa laissa lunastaminen voi tarkoittaa sekä pakkoon että vapaaeh-
toisuuteen perustuvaa omien osakkeiden yhtiölle ottamista. Lunastaminen voi 
voimassa olevan lain mukaan tapahtua sidotulla tai vapaalla omalla pääomalla. 
Hankkiminen puolestaan voi tapahtua ainoastaan tarjouksesta. Hankkimisella tar-
koitetaan yleensä pelkästään jakokelpoisilla varoilla tapahtuvaa hankintaa, mutta 
voimassa olevan lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa hankkiminen 
voi periaatteessa tapahtua myös sidotulla omalla pääomalla. Käsitteiden selkeyt-
tämiseksi ehdotetaan, että hankkimisella tarkoitettaisiin vapaaehtoisuuteen perus-
tuvaa hankintaa, eli tyypillisesti tilannetta, jossa yhtiö tarjoutuu ostamaan omia 
osakkeitaan, ja lunastamisella osakkeiden ottamista yhtiölle pakolla. Ehdotuksen 
17 luvussa säädetyn velkojiensuojamenettelyn noudattaminen määräytyisi sen 
perusteella, aleneeko osakepääoma menettelyn yhteydessä. [Voimaanpanolain 
mukaan ylikurssi- ja vararahaston alentamiseen sovelletaan, mitä osakepääoman 
alentamisesta säädetään.]24 

Ehdotuksessa päätöksentekomenettelyä helpotetaan ja sääntelyä muutenkin yk-
sinkertaistetaan. Ehdotuksessa muun muassa sallitaan omien osakkeiden suunnat-
tu hankkiminen sekä omien osakkeiden ottaminen pantiksi. Suunnattu hankkimi-
nen vastaa päätöksenteon osalta suunnattua osakeantia. 

Tavoitteena on, ettei osakkeenomistajien eriarvoinen kohtelu lisäänny päätök-
sentekoa koskevien säännösten muuttuessa nykyistä joustavammiksi. Tätä silmäl-
lä pitäen perusteluissa käsitellään tilanteita, joissa vaara osakkeenomistajien oike-
uksien loukkaamisesta ja siten tarve osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta koske-
van 1 luvun 10 §:n yleislausekkeen soveltamiseen on tavallista suurempi. 

Lakiin ei ehdoteta säännöksiä, jotka kieltäisivät tytäryhtiötä hankkimasta emo-
yhtiön osakkeita. Voimassa olevan lain tätä koskevaa säännöstä on kierretty ul-
komaisten tytäryhteisöjen avulla. Emoyhtiön osakkeiden hankkiminen ei kuiten-
kaan yleensä voi liittyä tytäryhteisön toimintaan sillä tavalla, että hankinta olisi 
tytäryhteisön etujen mukaista. Emoyhtiö ei voi myöskään kiertää yhdenvertai-
suusperiaatetta tai muita lain säännöksiä käyttämällä välikättä, kuten tytäryhtei-
söä.  

Luvussa ei säädetä yhtiön antamien optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen 
hankkimisesta. Tämä on kuitenkin mahdollista ehdotetun 11 luvun 1 §:n 3 mo-
mentin yhteydessä käsiteltyjen periaatteiden mukaisesti. 

 
Yleiset säännökset 

1 §. Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi ottaminen. Pykälässä määriteltäisiin 
hankkimisen ja lunastamisen käsitteet. Voimassa olevasta laista poiketen hankki-
                                                 
24 Siirtymäsäännökset laaditaan ehdotuksen jatkovalmistelussa. Hakasuluissa kaavailtu siirtymä-
säännös, jota vastaava säännös on uuden osakeyhtiölain voimaanpanolaissa. 
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misen ja lunastamisen käsitteet eivät ole yhteydessä esimerkiksi siihen, suorite-
taanko vastike osakepääomalla vai vapaalla omalla pääomalla. Jos hankkimisen 
tai lunastamisen seurauksena osakepääoma alenee, noudatetaan, mitä 22 luvussa 
säädetään velkojiensuojamenettelystä. Tästä ehdotetaan selvyyden vuoksi erityistä 
säännöstä 2 momenttiin. 

Pykälän mallina on voimassa olevan lain 12 § muotoiltuna uuden osakeyhtiölain 
15 luvun 1 §:ää vastaavalla tavalla. Voimassa olevan lain 12 §:n 2 momentissa 
sallittu yhtiöjärjestyksen määräys osakkeiden hankkimisesta tarjouksesta vapaalla 
omalla pääomalla korvataan säännöksellä, jonka mukaan yhtiö voi hankkia omia 
osakkeitaan tässä luvussa säädetyllä tavalla, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta 
hankintamahdollisuutta.  

Yhtiöllä voisi lunastaa osakkeitaan vain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun lunastuslau-
sekkeen perusteella. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei siten edelleenkään 
voisi määrätä eikä yhtiökokous voisi muutenkaan päättää yhtiön oikeudesta lunas-
taa osakkeita muulla perusteella, kuten vastikkeen maksun laiminlyönnin tai huo-
neiston huonon hoidon yhteydessä. Omien osakkeiden hankkimisesta ja yhtiölle 
kuuluvan lunastusoikeuden käyttämisestä päättäisi yhtiökokous tai hallitus valtuu-
tuksen perusteella.  

Mahdollisuus asunto-osakeyhtiön osakkeiden lunastamiseen olisi siten edelleen 
suppeampi kuin uudessa osakeyhtiölaissa, jonka 15 luvun 10 §:n mukaan yhtiöjär-
jestyksessä voidaan määrätä yhtiön oikeudesta tai velvollisuudesta lunastaa osak-
keita muissakin tapauksissa. Osakeyhtiölaissa sallitusta lunastusmahdollisuudesta 
voisi olla periaatteessa hyötyä esimerkiksi paritaloyhtiössä, jossa osakkeenomista-
jien jatkuvat erimielisyydet haittaavat olennaisesti asumista ja kiinteistön hoitoa. 
Toisaalta useimmissa asunto-osakeyhtiöissä ei yleensä tarvittane tällaista mahdol-
lisuutta, joka voi olla yksittäisen osakkeenomistajan kannalta hyvinkin ongelmal-
linen. Lisäksi jatkuvasti avoinna oleva lunastusmahdollisuus voisi vaikuttaa hy-
vinkin kielteisesti asumisoloihin sekä vaikeuttaa asuntokauppaa ja asunto-
osakeyhtiöiden osakkeiden vakuusarvon määrittelyä. Näistä syistä ei ole edelleen-
kään tarpeen sallia asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä muita lunastusehtoja 
kuin 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu lunastuslauseke, jota sovelletaan osakkeen siirty-
essä uudelle omistajalle. 

Hankkimisella tarkoitetaan pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tilanteita, 
joissa osakkeenomistajat luovuttavat osakkeet vapaaehtoisesti. Tyypillisessä han-
kintatilanteessa yhtiö tarjoutuu ostamaan omia osakkeitaan. Hankkimisen käsite 
sisältää eräitä muitakin omien osakkeiden yhtiölle tulemisen tapoja, kuten vaihdon 
ja omien osakkeiden tulemisen yhtiölle johdannaissopimuksen seurauksena. Vas-
tikkeettomasta hankinnasta ja muusta osakkeiden yhtiölle tulemisesta on erityinen 
säännös 2 §:ssä. 

Lunastamisella tarkoitetaan momentin 2 kohdan mukaan yhtiön päätöstä, jonka 
perusteella osakkeen saajan on luovutettava osakkeensa yhtiölle 2 luvun 5 §:ssä 
tarkoitetun yhtiöjärjestykseen sisältyvän lunastuslausekkeen perusteella.  

Momentin 3 kohdassa säädetään, että yhtiö saa ottaa omia osakkeitaan pantiksi 
tässä luvussa tarkoitetulla tavalla. Säännös merkitsee muutosta voimassa olevaan 
lakiin. Pantiksi ottamisen on ehdotuksessa katsottu olevan yhtiön ja sen velkojien 
kannalta edullisempaa kuin se, että yhtiö olisi ilman tällaista panttia. Omalla 
osakkeella ei kuitenkaan aina ole kovin merkittävää vakuusarvoa yhtiön kannalta. 
Pantiksi otetuista omista osakkeista on annettava 10 luvussa tarkoitetut tiedot, 



 241

eikä yhtiö voi käyttää niiden tuottamia ääniä. 
Pykälän 2 momentissa säädetään selvyyden vuoksi siitä, että hankkimisen ja lu-

nastamisen seurauksena tapahtuvaan osakepääoman alenemiseen sovelletaan 
22 luvun säännöksiä osakepääoman alentamisesta. Hankinta voidaan lopullisesti 
toteuttaa vasta velkojien suostumuksen ja osakepääoman alentamisen jälkeen. Jos 
hankinnan seurauksena yhtiön vapaa oma pääoma muodostuu negatiiviseksi eikä 
velkojansuojamenettelyä ole noudatettu, on tapahtunut laiton varojenjako. 

2 §. Soveltamisalan rajoitus. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi niistä erityisis-
tä tilanteista, joissa tämän luvun säännöksiä omien osakkeiden hankkimisesta, 
lunastamisesta ja vakuudeksi ottamisesta ei noudateta. Luvun säännöksiä osakkei-
den luovuttamisesta ja mitätöinnistä sekä 18 luvun säännöksiä osakkeiden luovut-
tamisesta noudatetaan silloinkin, kun osakkeita on tullut yhtiölle tämän pykälän 
mukaisesti. 

Pykälän 1 kohdassa säädetään tilanteesta, jossa yhtiölle tulee sen omia osakkeita 
sulautumisessa, jakautumisessa taikka muussa liikkeen luovutuksessa. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, jota vastaava säännös on 
uuden osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n 1 kohdassa. Pukemalla hankkiminen, lunas-
taminen tai pantiksi ottaminen liikkeen luovuttamisen muotoon ei voida kiertää 
tämän luvun säännösten noudattamista. 

Pykälän 2 kohdassa säädetään voimassa olevan lain 12 §:n 1 momentin mukai-
sesti tilanteesta, jossa yhtiö ostaa yhtiön saamisesta ulosmitatun oman osakkeen 
huutokaupassa. Voimassa olevassa laissa edellytetään, että hankittavat osakkeet 
ovat täysin maksettuja. Osakkeenomistajaoikeudet syntyvät kuitenkin aikaisintaan 
rekisteröinnillä, ja koska osakkeen on oltava täysin maksettu rekisteri-ilmoituksen 
tekohetkellä, vaatimusta ei enää tarvita. 

Pykälän 3 kohdassa säädetään voimassa olevan lain 12 §:n 1 momentin mukai-
sesti, että tämän luvun säännöksiä ei sovelleta, kun yhtiö lunastaa osakkeitaan 
6 luvun  38 §:n perusteella. 

Pykälän 4 kohdan mukaan myöskään silloin, kun yhtiölle tulee sen omia osak-
keita vastikkeetta, ei noudateta tämän luvun säännöksiä hankkimisesta tai lunas-
tamisesta. Edellä 18 luvun 20 §:ssä tarkoitetussa maksuttomassa osakeannissa 
yhtiölle tulleet osakkeet ovat tässä kohdassa tarkoitettuja osakkeita. Osakkeen-
omistajien ja velkojien kannalta mahdolliset ongelmat liittyvät lähinnä niihin ti-
lanteisiin, joissa yhtiöstä poistuu varoja hankkimisen tai lunastamisen seuraukse-
na. 

3 §. Pitäminen, mitätöiminen ja luovutus. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan lä-
hinnä lain luettavuuden helpottamiseksi lueteltavaksi ne vaihtoehdot, jotka yhtiöl-
lä on käytettävissään sen jälkeen, kun sille on tullut omia osakkeita. Sekä lunaste-
tut että hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, laskea uudelleen liikkeeseen tai 
mitätöidä. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia säännöksiä, joiden mallina on 
uuden osakeyhtiölain 15 luvun 4 §. 

Pykälän 2 momentissa säädetään luettavuuden helpottamiseksi, että tarkemmat 
säännökset mitätöinnistä ovat 6 §:ssä ja luovuttamisesta osakeantia koskevassa 
18 luvussa. Hankittujen omien osakkeiden luovuttaminen on 18 luvussa pääsään-
töisesti rinnastettu uusien osakkeiden antamiseen. Lisäksi 2 momentissa viitataan 
6 §:n 2 ja 3 momenttiin lain vastaisesti hankittujen osakkeiden osalta. 
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Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen 

4 §. Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi omien osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa noudatettavasta päätök-
senteosta. 

Voimassa olevassa laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä omien osakkeiden 
hankkimista tai lunastamista koskevasta yhtiön päätöksestä, joten päätökseen so-
velletaan voimassa olevan lain yleisiä säännöksiä yhtiön elinten välisestä toimi-
vallan jaosta ja päätöksenteosta. Ehdotetun pykälän mallina on uuden osakeyhtiö-
lain 15 luvun 5 § siten muutettuna, että asunto-osakeyhtiössä omien osakkeiden 
hankkimista ja lunastamista koskevaan päätökseen ja hallitukselle annettavaan 
valtuutukseen vaaditaan ehdotettavan 1 momentin mukaan 2/3:n määräenemmistö. 
Voimassa olevan lain 12 §:n 2 momentista poiketen omien osakkeiden hankkimi-
nen – voimassa olevassa laissa osakkeiden lunastaminen tarjouksesta – olisi mah-
dollista suoraan lain nojalla, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Hankintaa 
koskeva yhtiöjärjestyksen määräys on tarpeeton, koska ehdotuksen mukana han-
kinnasta ja lunastuksesta on aina päätettävä 2/3:n määräenemmistöllä. 

Määräenemmistövaatimus koskisi myös yhtiöjärjestykseen perustuvaa omien 
osakkeiden lunastamista, koska tällainen lunastus on aina poikkeuksellista. Käy-
tännössä lunastus vaikuttaa muiden osakkaiden vastikkeen maksuvelvollisuuteen 
ja yhtiön toimintaan, kun lunastettuja osakkeita vastaavat tilat otetaan yhtiön käyt-
töön tai annetaan vuokralle yhtiön lukuun. 

[Voimaanpanolain mukaan omien osakkeiden hankintaa tai lunastusta koske-
vaan päätökseen sovelletaan sellaista tiukempaa yhtiöjärjestyksessä määrättyä 
päätösvaatimusta, joka koskee voimassa olevan lain 12 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun omien osakkeiden lunastustarjouksen tekemistä.]  

Ehdotuksessa ei erikseen säännellä osakkaiden hankkimista ja lunastamista 
osakkaiden omistusten suhteessa ja siitä poiketen, koska omistussuhteiden noudat-
taminen ei ole käytännössä mahdollista asunto-osakeyhtiön hankkiessa tai lunas-
taessa osakkeitaan.  Tämän vuoksi 2 momentissa korostetaan yhdenvertaisuuspe-
riaatteen merkitystä silloin, kun yhtiö hankkii omia osakkeitaan vapaaehtoisella 
kaupalla. Ehdotuksen mukaan hankinnan hyväksyttävyyden arvioinnissa on aina 
kiinnitettävä erityistä huomiota yhtiön tarjoaman vastikkeen ja osakkeiden käyvän 
hinnan suhteeseen.   

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päät-
tämään hankinnasta tai lunastuksesta. Valtuutusmahdollisuus voi olla tarpeen eri-
tyisesti silloin, kun yhtiössä on käytössä sellainen lunastuslauseke, jossa lunastus-
vaatimuksen esittämiseen varattu määräaika on lyhyt.    

Uudesta osakeyhtiölaista poiketen asunto-osakeyhtiöissä on tarkoituksenmukais-
ta rajoittaa hankintavaltuutuksen voimassaoloaikaa vastaavalla tavalla kuin osake-
antivaltuutuksen osalta ehdotetaan säädettäväksi 18 luvussa. 

Valtuutuspäätöksessä on mainittava hankittavien osakkeiden enimmäismäärä 
osakelajeittain, valtuutuksen voimassaoloaika sekä vastikkeen vähimmäis- ja 
enimmäismäärä. Valtuutuspäätös voi muuten jättää päätösvallan hallitukselle, 
mutta päätöksessä voidaan myös hallitusta sitovasti määrätä erilaisista hankintaan 
liittyvistä seikoista. Valtuutus voi olla voimassa korkeintaan 18 kuukautta. Koska 
hallitus ei voi päättää osakepääoman alentamisesta, valtuutus voi koskea vain va-
paalla omalla pääomalla tehtäviä hankintoja. 



 243

Pykälän 4 momentissa on selvyyden vuoksi viittaus 6 luvun 18—22 §:ään yh-
tiökokouskutsun sekä kokousasiakirjojen, niiden nähtävänä pitämisen ja lähettä-
misen osalta.  

5 §. Hankkimispäätöksen ja lunastamispäätöksen sisältö. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi yhtiökokouksen hankkimis- ja lunastamispäätöksen pakottavasta 
sisällöstä. Päätökseen voidaan ottaa muitakin seikkoja. Säännös koskee sekä yh-
tiökokouksen että hallituksen päätöksentekoa. Jos yhtiökokouksen päätöksellä 
annetaan hallitukselle itsenäistä harkintavaltaa pykälässä mainitussa seikassa, on 
kysymyksessä valtuutus. Jos valtuutuspäätöksessä tehdään hallitusta sitova päätös 
esimerkiksi vastikkeesta, on sen määrittelyn perusteet ilmoitettava 5 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla jo yhtiökokouksen valtuutuspäätöksessä ja päätösehdotukses-
sa. 

Pykälän 1 kohdan mukaan päätöksestä on käytävä ilmi, onko kysymys hankki-
misesta vai lunastamisesta. 

Pykälän 2 kohdan mukaan päätöksessä on todettava päätöksen tarkoittamien 
osakkeiden määrä. Tämän sijasta voidaan ilmoittaa hankittavien tai lunastettavien 
osakkeiden enimmäismäärä. 

Pykälän 3 kohdan mukaan päätöksessä on todettava, keneltä osakkeita hankitaan 
tai lunastetaan. Mikäli päätöksen luonne sitä vaatii, on päätöksessä myös määrät-
tävä, missä järjestyksessä osakkeita hankitaan tai lunastetaan. Järjestyksellä tar-
koitetaan sitä, miten hankkiminen tai lunastaminen toteutetaan tilanteessa, jossa 
käytettävissä olevat varat eivät riitä kaikkien päätöksen tarkoittamien osakkeiden 
hankkimiseen tai lunastamiseen. Saattaa esimerkiksi käydä niin, että yhtiön han-
kintatarjoukseen tulee enemmän vastauksia kuin on käytettävissä olevia varoja. 
Lunastamisen osalta järjestyksen määrääminen ei tule kysymykseen muutoin kuin 
lunastettaessa vain tietyt lunastuksen kohteena olevat osakeryhmät. 

Pykälän 4 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava aika, jona hankittavat 
osakkeet on tarjottava yhtiölle. Yhdenvertaisuusperiaatteesta johtuu, ettei aikaa 
voida asettaa siten, että osalla osakkeenomistajista olisi ainoastaan muodollisesti 
mahdollisuus tarjota osakkeitaan yhtiölle. Jos päätetään lunastamisesta, on kohdan 
mukaan mainittava se päivä, jona lunastaminen toteutetaan. Lunastamisen oikeus-
vaikutukset syntyvät toteuttamispäivänä.  

Pykälän 5 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava osakkeista maksettava vas-
tike, joka on määrättävä siten, ettei hallitukselle jää harkintavaltaa sen suuruuden 
osalta. Vastike voidaan määrätä joko tiettynä rahamääränä tai suhteessa johonkin 
hallituksen päätöksenteon ulkopuoliseen tekijään, kuten lunastuslausekkeen pe-
rusteella lähtökohtaisesti käypänä hintana pidettävään osakkeiden luovutushin-
taan. Jos hallitukselle jää vastikkeen osalta harkintavaltaa, on kysymys valtuutuk-
sesta. Jos vastike on muuta omaisuutta kuin rahaa, on annettava selvitys omai-
suuden arvosta. Luonteva esikuva annettavalle selvitykselle löytyy apporttiomai-
suutta koskevista säännöksistä.  

Päätöksessä on mainittava perustelut vastikkeen määrittämiselle ja ne ovat eri-
tyisen tärkeitä silloin, kun hankinta tehdään suunnattuna.  

Pykälän 6 kohdassa edellytetään vastikkeen maksuajasta päättämistä.  
Pykälän 7 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava, miten päätös vaikuttaa yh-

tiön omaan pääomaan. Päätöksessä on siten otettava kantaa siihen, käytetäänkö 
osakepääomaa vai vapaata omaa pääomaa. 

6 §. Osakkeiden mitätöiminen sekä luovuttaminen eräissä tilanteissa. Pykälän 
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1 momentissa säädettäisiin hallituksen oikeudesta mitätöidä yhtiön hallussa olevat 
yhtiön omat osakkeet. Asiasta ei tarvitse päättää yhtiökokouksessa, koska päätök-
sellä ei ole vaikutusta osakepääoman suuruuteen eikä osakkeenomistajien suhteel-
liseen asemaan. Osakkeiden mitätöinti on ilmoitettava rekisteröitäväksi viivytyk-
settä. Osakkeet katsotaan mitätöidyiksi, kun ilmoitus on rekisteröity. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että vastoin tämän lain säännöksiä hankitut ja 
lunastetut omat osakkeet on luovutettava ilman aiheetonta viivytystä. Luovutus-
hetken valinnassa voidaan kiinnittää huomiota siihen, mitä taloudellisia vaikutuk-
sia luovutuksella on. Luovutuksen tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa tapahtua 
vuoden kuluttua hankinnasta. Vastoin lakia tapahtuneet omien osakkeiden han-
kinnat saattavat johtaa korvausvastuuseen hankinnasta päättäneille. Korvausvel-
vollisuus kattaa myös mahdolliset luovuttamisesta aiheutuvat tappiot.  

Pykälän 3 momentissa säädetään velvollisuudesta mitätöidä osakkeet, joita ei ole 
luovutettu edellä 2 momentissa tarkoitetuissa määräajoissa. Osakkeiden mitätöinti 
ei edellytä osakepääoman alentamista vastaavalla määrällä. Tällaista vaatimusta ei 
ole myöskään yhtiössä, jonka yhtiöjärjestyksessä 2 luvun 3 §:n nojalla määrätään 
osakkeen nimellisarvosta. Säännös vastaa muuten voimassa olevaa lakia. 

Voimassa olevassa laissa ei ole pykälää vastaavia säännöksiä, joiden mallina 
ovat yksityistä osakeyhtiötä koskevat uuden osakeyhtiölain 15 luvun 12 §:n sään-
nökset. 

 
Omien osakkeiden pantiksi ottaminen ja merkintä 

7 §. Omat osakkeet panttina. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että myös asunto-osakeyhtiö saa ottaa omia osakkeitaan pantiksi. Lakiin ei ehdo-
teta erityisiä säännöksiä siitä, miten päätös tehdään. Päätöksen tekemiseen sovel-
letaan siten tämän lain yleisiä säännöksiä toimivallan jaosta yhtiökokouksen ja 
hallituksen kesken.  

Pykälän 2 momentin mukaan panttina olevien omien osakkeiden myymiseen so-
velletaan kauppakaaren 10 luvun säännösten lisäksi, mitä 12 luvussa säädetään 
omien osakkeiden luovuttamisesta. Säännös tarkoittaa sitä, ettei yhtiö voi vapaasti 
sopia pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Tällaiset osakkeet on luo-
vutettava siten kuin yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 
säädetään. 

Edellä 6 §:ssä tarkoitetut säännökset eivät koske pantiksi otettuja omia osakkei-
ta. 

Voimassa olevassa laissa ei ole pykälää vastaavia säännöksiä, joiden mallina 
ovat yksityistä osakeyhtiötä koskevat uuden osakeyhtiölain 15 luvun 13 §:n sään-
nökset. 

 8 §. Omien ja emoyhtiön osakkeiden merkintä. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi yhtiön omien ja emoyhtiön osakkeiden merkintäkiellosta. Voimassa olevas-
sa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, jonka mallina on uuden osake-
yhtiölain 15 luvun 13 §.  

Säännöksessä merkitsemisellä tarkoitetaan, kuten ehdotuksessa muutenkin, vas-
tiketta vastaan tapahtuvaa osakkeiden ottamista. Edellä 18 luvussa säädetään yhti-
ön mahdollisuudesta osallistua maksuttomaan osakeantiin. 
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VII OSA. Yhtiörakenteen muuttaminen ja purkaminen 

24 luku. Sulautuminen 

Luvussa säädetään asunto-osakeyhtiöiden sulautumisesta. Asunto-osakeyhtiö 
voi ehdotuksen mukaan sulautua toiseen asunto-osakeyhtiöön tai muuhun osake-
yhtiöön. Laissa säädetään myös asunto-osakeyhtiön sulautumisesta osuuskuntaan, 
joka omistaa kaikki yhtiön osakkeet.  

Sulautumista koskeva voimassa oleva sääntely perustuu sulautumisdirektiiviin, 
joka mahdollistaa kuitenkin useilta osin nykyisestä poikkeavan sääntelyn. Ehdo-
tuksessa sulautumismenettelyä pyritään direktiivin puitteissa muuttamaan nykyis-
tä joustavammaksi ja nopeammaksi. 

Ehdotuksen mukaan sulautuminen voidaan, kuten voimassakin olevan osakeyh-
tiölain mukaan, toteuttaa joko absorptiosulautumisena tai kombinaatiosulautumi-
sena. Tytäryhtiösulautumisella tarkoitettaisiin edelleen absorptiosulautumisen 
yksinkertaistettua muotoa, jossa vastaanottava yhtiö omistaa kokonaan sulautuvan 
yhtiön. Ehdotuksen mukaan vastaanottavan yhtiön olisi kuitenkin omistettava 
myös kaikki sulautuvan yhtiön optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat 
erityiset oikeudet, jotka määritellään 19 luvussa. Toinen absorptiosulautumisen 
erityismuoto on ehdotuksen mukaan kolmikantasulautuminen, jossa sulautumis-
vastikkeen antaa kokonaan tai osittain muu taho kuin vastaanottava yhtiö. Kolmi-
kantasulautumisesta ei säädetä voimassa olevassa osakeyhtiölaissa. 

Ehdotetut säännökset eivät sisällä viittaussäännöksiä osakeantia, osakepääoman 
korotusta eivätkä yhtiön purkamista koskeviin säännöksiin ja niissä on vain yksi 
viittaus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamista koskeviin säännöksiin. Näistä säännöksistä ilmeneviä periaatteita voi-
daan kuitenkin soveltaa sulautumisessa. 

Voimassa olevasta laista poiketen rekisteriviranomainen voi sulautuvan yhtiön 
hakemuksesta antaa välittömästi sulautumissuunnitelman rekisteröinnin jälkeen ja 
siis ennen sulautumispäätöstä yhtiön velkojille kuulutuksen, joka koskee näiden 
oikeutta vastustaa sulautumista. Näin sulautumismenettely nopeutuu olennaisesti. 
Kuten nykyisinkin, rekisteriviranomainen antaa kuulutuksen myös vastaanottavan 
yhtiön velkojille, jos sulautuminen voi riippumattoman asiantuntijan lausunnon 
mukaan vaarantaa yhtiön velkojen maksun. 

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous on pidettävä neljän kuukauden kuluessa sulau-
tumissuunnitelman rekisteröinnistä. Voimassa olevassa laissa ei säädetä määrä-
ajasta. Määräajan asettamisella voidaan lisätä sulautumissuunnitelmassa esitetty-
jen tietojen ajantasaisuutta päätöksentekohetkellä. Määräaika tekee myös mahdol-
liseksi velkojien kuulutusmenettelyn toteuttamisen ennen sulautumispäätöstä.  

Yhtiökokouksen on hyväksyttävä sulautumissuunnitelma sellaisenaan tai se rau-
keaa. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen mahdollisuutta 
muuttaa ehtoa vastikkeen jakautumisesta ei sallittaisi, koska se aiheuttaisi ongel-
mia ennen yhtiökokousta osuutensa lunastusta vaatineiden optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden kannalta. Nykyi-
sellä säännöksellä ei ole ollut käytännöllistä merkitystä. 

Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien halti-
joilla on oikeus vaatia oikeuksiensa lunastamista. Mainittujen oikeuksien osalta 
lunastusoikeutta voidaan rajoittaa tai parantaa oikeuksien ehdoissa.  

Osakeyhtiölaista poiketen asunto-osakeyhtiölaissa ei säädettäisi sulautumista 
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vastustavan osakkeenomistajan oikeudesta vaatia lunastusta. Osakkeenomistajan 
oikeus vaatia lunastusta ei ole tarpeen asunto-osakeyhtiöissä, koska sulautuminen 
voidaan toteuttaa ilman osakkeenomistajan suostumusta vain poikkeustapauksessa 
tuomioistuimen luvalla siten kuin 6 luku 29 §:ssä säädetään.  

Sulautuminen voidaan rekisteriviranomaisen suostumuksella panna täytäntöön 
velkojien kuulutusajan kuluttua. Täytäntöönpanoilmoitukselle on ehdotuksessa 
asetettu neljän kuukauden määräaika sulautumispäätöksistä.  

Täytäntöönpanoilmoituksen rekisteröinnin edellytyksenä on, ettei yksikään vel-
koja ole vastustanut sulautumista taikka että tuomioistuin on todennut velkojan 
saaneen maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan. Voimassa olevasta osake-
yhtiölaista poiketen tuomioistuimen tuomiolta ei edellytetä lainvoimaisuutta.  

Voimassa olevasta osakeyhtiölaista poiketen erillistä sulautumislupahakemusta 
ja täytäntöönpanoilmoitusta ei vaadita, vaan täytäntöönpanoilmoitus korvaa nämä 
molemmat. 

Sulautumissuunnitelmassa on osakeyhtiölaista poiketen lisäksi annettava tiedot, 
jotka ovat tarpeen sen arvioimiseksi, miten sulautuminen vaikuttaa huoneiston 
hallintaoikeuteen ja yhtiövastikkeeseen.  

 
Sulautumisen määritelmä ja edellytykset 

1 §. Sulautuminen. Pykälä sisältäisi sulautumisen määritelmän sekä olettaman 
siitä, että sulautumisessa sulautuvan yhtiön osakkeenomistajista tulee vastaanotta-
van yhtiön osakkeenomistajia. Kuitenkaan muun kuin osakevastikkeen käyttöä ei 
ole rajoitettu. Säännös vastaa voimassa olevan 3 §:n 1 momentin viittaussäännök-
sen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 1 momenttia. 

Lähtökohtana on edelleen, että sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat voivat jat-
kaa vastaanottavan yhtiön osakkeenomistajina. Yhdenvertaisuusperiaate on otet-
tava huomioon aina annettaessa vastikkeena muuta kuin osakkeita. Vaikka vastike 
olisi pääosin osakkeita, saattaa osittainen rahavastike kuitenkin olla tarpeen siltä 
osin, kuin osakkeiden vaihtosuhde muuten johtaisi murto-osaisten osakkeiden 
antamiseen, mikä ei ole mahdollista. Osakkeiden vaihtosuhdetta ei ilman perustel-
tua syytä saa asettaa sellaiseksi, että sulautumisessa pienosakkeenomistajat saisi-
vat pelkän rahavastikkeen suurempien osakkeenomistajien saadessa pääosin osa-
kevastikkeen. Jäljempänä 2 §:ssä tarkoitetussa kolmikantasulautumisessa vastike 
lienee yleensä vastaanottavan yhtiön emoyhtiön osakkeita. 
Voimassa olevan osakeyhtiölain säännös osakkeenomistajien oikeudesta saada 
muun vastikkeen kuin vastaanottavan yhtiön osakkeiden sijasta aina rahakorvaus, 
ehdotetaan poistettavaksi. Voimassa olevan osakeyhtiölain sisältämä oikeus vaatia 
rahavastiketta haittaisi huomattavasti myös sellaisten sulautumisten toteuttamista, 
joissa sulautumista kannattaneiden osakkeenomistajien suostumuksella annetaan 
muu kuin osake- tai rahavastike. Rahakorvauksen vaatimisoikeus hankaloittaisi 
myös jäljempänä kuvatun kolmikantasulautumisen toteuttamista, koska kolmikan-
tasulautumisessa mahdollista osakevastiketta ei anna vastaanottava, vaan muu 
yhtiö.  

Osakeyhtiölaista poiketen säädetään selvyyden vuoksi 2 momentissa muun osa-
keyhtiön sulautumisesta asunto-osakeyhtiöön ja 3 momentissa säädetään asunto-
osakeyhtiön sulautumisesta osuuskuntaan, joka omistaa kaikki yhtiön osakkeet. 
Jos muu osakeyhtiö sulautuu asunto-osakeyhtiöön on sulautumissuunnitelmassa 
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tarvittaessa annettava vastiketta koskevat tiedot osakelajeittain ja sulautuvassa 
yhtiössä sulautumispäätökseen riittää 2/3:n määräenemmistö, mutta kokouskutsu-
aika on vähintään 1 kuukausi siitä, kun sulautumissuunnitelma on rekisteröity. 
Sulautumista vastustavilla sulautuvan yhtiön osakkailla on lisäksi oikeus vaatia 
osakkeidensa lunastamista ja mahdolliset lunastusvaatimukset on ilmoitettava 
Patentti ja rekisterihallitukselle velkojiensuojamenettelyn yhteydessä, niin kuin 
osakeyhtiölain 16 luvussa säädetään. 

2 §. Sulautumisen toteuttamistavat. Pykälässä säädetään sulautumisen toteutta-
mistavoista, joita ovat absorptio-, kombinaatio- ja tytäryhtiösulautuminen. Koska 
tytäryhtiösulautumiseen ei liity optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien lunastusmahdollisuutta, tytäryhtiösulautumisen määri-
telmään on lisätty vaatimus, että sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden on omistet-
tava myös kaikki sulautuvan yhtiön mahdollisesti liikkeeseen laskemat optio-
oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Tytäryhtiösulautumis-
ta ei estä se, että sulautuvalla tytäryhtiöllä on hallussaan omia osakkeitaan. Tytär-
yhtiösulautumisena voidaan toteuttaa myös järjestelyt, joissa useampi osittain 
toisiaan omistava tytäryhtiö sulautuu kaikkien yhteiseen emoyhtiöön, kunhan ku-
kaan järjestelyn ulkopuolinen ei omista sulautuvien yhtiöiden osakkeita. Muut 
osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet määritellään 13 luvun 1 §:ssä.  

Pykälässä säädettäisiin lisäksi uutuutena kolmikantasulautumisesta, jossa sulau-
tumisvastikkeen tai osan siitä antaa muu kuin vastaanottava yhtiö. Osapuolten 
kannalta saattaa olla toivottavaa antaa vastikkeena esimerkiksi emoyhtiön osak-
keita, jos ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Sulautumisvastikkeen antaa-
kin yleensä vastaanottavan yhtiön emoyhtiö. Samassa sulautumisessa vastiketta 
voi antaa sekä vastaanottava yhtiö että muu taho, esimerkiksi siten, että vastaanot-
tava yhtiö antaa rahavastikkeen ja sen emoyhtiö osakevastikkeen.  

Kolmikantasulautumisen vastikkeen antamisessa on vastiketta antavan tahon 
osalta kysymys tavallisesta osakeannista taikka optio-oikeuksien tai muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamispäätöksestä. Jos sulautumisvas-
tiketta antava emo-osakeyhtiö saa osakeannissa vastiketta esimerkiksi vastaanot-
tavan yhtiön arvonkorotuksen muodossa, on noudatettava apporttia koskevia 
säännöksiä. Sulautumisvastikkeen lisäksi muu taho voi sitoutua maksamaan mah-
dollisen osakkeiden ja optio-oikeuksien lunastushinnan. Vastaanottava yhtiö on 
kuitenkin aina vastuussa lunastushinnan maksamisesta, koska se on ehdotuksen 
mukaan lunastaja. 

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden käsite sisältää vastaanottavan ja sulautu-
van yhtiön. Mahdollinen ulkopuolinen sulautumisvastikkeen antaja ei kuulu mää-
ritelmään, minkä vuoksi siitä on tarvittaessa säädetty erikseen. 

Pykälä vastaa voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 2 momenttia edel-
lä mainituin muutoksin. 

 
Sulautumissuunnitelma ja riippumattoman asiantuntijan lausunto 

3 §. Sulautumissuunnitelma. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi sulautumis-
suunnitelman vähimmäissisällöstä. Sulautumissuunnitelma on hallituksen päätös-
ehdotus, kun sulautumisesta päätetään yhtiökokouksessa. Sulautumissuunnitelma 
antaa myös velkojille ja osakkeenomistajille tietoja, joiden avulla he voivat arvi-
oida sulautumisen vaikutusta omaan asemaansa. 
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Sulautumissuunnitelman uusia sisältövaatimuksia ovat selvitys optio-oikeuden ja 
muun osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista sulautumi-
sessa, selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden oikeudesta päättää yhtiön 
osakkeiden määrään tai omaan pääomaan vaikuttavista toimenpiteistä sulautu-
mismenettelyn aikana, selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden omistamien 
sulautuvan yhtiön osakkeiden lukumäärästä sekä selvitys sulautumiseen osallistu-
vien yhtiöiden yrityskiinnityksistä. Säännökset vastikkeesta ja vastikkeen suorit-
tamiseksi tarvittavasta uusmerkinnästä tai perustettavan yhtiön osakepääomasta, 
jotka ovat voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 4 § 1 momentin 3 ja 6 kohdis-
sa, ehdotetaan siirrettäväksi osake- ja muuta vastiketta koskeviin 2 momentin 4, 7, 
8 ja 10 kohtaan sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien haltijoiden osalta lisäksi 9 kohtaan. Käytännössä asunto-
osakeyhtiöiden välisessä sulautumisessa annetaan lähes aina osakevastiketta ja 
joudutaan muuttamaan yhtiöjärjestystä ainakin huoneistoselitelmän osalta. Toi-
saalta on periaatteessa mahdollista, että myös asunto-osakeyhtiöiden välisessä 
sulautumisessa vastikkeena ei ole lainkaan vastaanottavan yhtiön osakkeita. Ehdo-
tuksessa tarkoitetussa suunnitelmassa pitäisi myös aina määrätä niistä perusteista, 
joita sovelletaan vastikkeeksi annettaviin osakkeisiin liittyvään vastikkeen mak-
suvelvollisuuden ja huoneiston hallintaoikeuden alkamiseen.  

Vaikka pykälässä säädetään sulautumissuunnitelman vähimmäissisällöstä, voi-
daan sulautumissuunnitelmasta jättää pois sellaiset seikat, jotka eivät tule sulau-
tumisessa esille kuten esimerkiksi 2 momentin 9 kohdan mukainen selvitys yhtiön 
optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoi-
den asemasta ja 14 kohdan mukainen selvitys pääomalainoista, jos yhtiö ei ole 
antanut näitä oikeuksia tai ottanut pääomalainoja. 

Pykälän 1 momentin mukaan sulautuvien yhtiöiden hallitusten on voimassa ole-
van osakeyhtiölain tapaan laadittava ja allekirjoitettava sulautumissuunnitelma. 
Momentissa on myös maininta kolmikantasulautumiseen osallistuvan ulkopuoli-
sen tahon velvollisuudesta allekirjoittaa sulautumissuunnitelma. Ulkopuolisen 
tahon osalta sulautumissuunnitelma velvoittaa lähtökohtaisesti samalla tavalla 
kuin sopimus. Kolmikantasulautumista koskeva suunnitelma voidaan laatia siten, 
että sulautumisen ehtona on sulautumisvastikkeen antamista, esimerkiksi osakean-
tia, koskevien päätösten tekeminen ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.  

Momentin eri kohdissa sulautumissuunnitelmassa mainittavat asiat on nimetty 
joko ”selvityksiksi” tai ”ehdotuksiksi”. Selvityksiksi määritellyillä kohdilla on 
ensisijaisesti tiedotuksellinen merkitys ehdotusten merkitessä varsinaisia päätös-
asioita. Koska pykälässä ei säännellä sulautumissuunnitelman enimmäis- vaan 
vähimmäissisällöstä, ero ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan sulautumissuunnitelma 
voi sisältää myös päätösehdotuksia seikoista, joista pykälässä vaaditaan esitettä-
väksi selvitys. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan sulautumissuunnitelmassa on mainittava 
sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden toiminimet, yritys- ja yhteisötunnukset ja 
kotipaikat. Kolmikantasulautumisessa on lisäksi mainittava vastiketta antavan 
ulkopuolisen tahon vastaavat tiedot. Jos kolmikantasulautumisessa ulkopuolinen 
taho on muu kuin kaupparekisteriin merkitty yhteisö, on annettava sen yritys- ja 
yhteisötunnusta vastaava tunnus. Sama koskee tilannetta, jossa sulautumiseen 
osallistuu ulkomainen yhtiö eurooppayhtiöstä annettujen säännösten nojalla. Tun-
nus voi olla yksityisen henkilön henkilötunnus tai ulkomaisen yhteisön rekisteri-
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tunnus. 
Momentin 2 kohdan mukaan sulautumissuunnitelmassa on oltava selvitys sulau-

tumisen syistä. Selvitys on annettava myös tytäryhtiösulautumisessa. Selvityksellä 
saattaa olla merkitystä sekä osakkeenomistajien että velkojien ja muiden sidos-
ryhmien arvioidessa sulautumisen vaikutusta omaan asemaansa. 

Momentin 3 kohdan mukaan absorptiosulautumisen sulautumissuunnitelmassa 
on tarvittaessa oltava ehdotus sulautumiseen liittyvistä vastaanottavan yhtiön yh-
tiöjärjestyksen muutoksista. Näin sulautumissuunnitelman hyväksyminen merkit-
see myös tarvittavien yhtiöjärjestysmuutosten hyväksymistä, eikä niistä enää pää-
tetä erikseen. Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmää on 
muutettava aina, kun vastikkeeksi annetaan vastaanottavan asunto-osakeyhtiön 
osakkeita. Tämän vuoksi ei ole välttämätöntä erikseen säätää huoneistoselitelmää 
vastaavien tietojen antamisesta sisällyttämisestä toiseen kertaan sulautumissuunni-
telmaan. Kombinaatiosulautumista koskevassa sulautumissuunnitelmassa on olta-
va ehdotus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Ehdotetun 12 §:n mukaan 
kombinaatiosulautumisessa sulautumissuunnitelma korvaa perustamissopimuksen. 
Kombinaatiosulautumista koskevassa sulautumissuunnitelmassa on oltava ehdotus 
vastaanottavan yhtiön toimielinten, eli hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastajista 
tai siitä miten heidät valitaan. Sulautumissuunnitelmassa saatetaan hallituksen ja 
tilintarkastajien valinnan lisäksi määrätä myös hallituksen ja isännöitsijän valin-
nasta. Jos kombinaatiosulautumista koskevassa sulautumissuunnitelmassa ei ole 
määräyksiä hallituksen tai isännöitsijästä, perustettavan yhtiön toimielimet voivat 
lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti valita nämä ennen sulautumisen täytäntöönpa-
noa. Näin perustettavan yhtiön kaikki toimielimet voidaan ilmoittaa rekisteröitä-
väksi täytäntöönpanoilmoituksen yhteydessä. Sulautumissuunnitelmaan saattaa 
olla perusteltua ottaa määräyksiä johdon kokoonpanon muuttumisen varalta ennen 
sulautumisen täytäntöönpanoa esimerkiksi sitä tilannetta varten, että osa ajatellun 
hallituksen jäsenistä eroaa. 

Absorptiosulautumista koskevaan sulautumissuunnitelmaan voidaan kombinaa-
tiosulautumisen tapaan ottaa määräyksiä yhtiön johdon ja tilintarkastajien valin-
nasta, vaikkei laissa tätä vaaditakaan. 

Momentin 4 kohdan mukaan absorptiosulautumista koskevassa sulautumissuun-
nitelmassa on oltava ehdotus vastikkeena annettavien osakkeiden lukumäärästä, 
jos sulautumisvastikkeena annetaan osakkeita. Sulautumisvastikkeena voidaan 
antaa sekä uusia osakkeita että vastaanottavan yhtiön hallussa olevia omia osak-
keita. Säännös vastaa tältä osin 12 luvun osakeantia koskevaa sääntelyä.  

Kombinaatiosulautumisessa on esitettävä ehdotus vastaanottavan yhtiön osak-
keiden lukumäärästä. Määräys vastikkeena annettavien osakkeiden tai perustetta-
van yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä voidaan, ja yleensä tulee, antaa 
enimmäismääränä tai enimmäis- ja vähimmäismääränä. Osakkeiden määrä voi-
daan myös määritellä vaihtosuhteena suhteessa vastaanottavan yhtiön osakkeisiin. 
Tällöin tulee kuitenkin kiinnittää huomioita mahdollisiin muutoksiin sulautuvan 
yhtiön osakkeiden määrässä esimerkiksi optio-oikeuksien käyttämisen johdosta. 
Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva määräys osakkei-
den enimmäismäärästä rajoittaa annettavien vastikeosakkeiden määrää. Absorp-
tiosulautumisessa voidaan, yleensä kaikkien vastikkeeseen oikeutettujen suostu-
muksella, olla antamatta lainkaan vastiketta. Kombinaatiosulautumisessa vastik-
keena on annettava vähintään yksi osake. 
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Momentin 5 kohdan mukaan sulatutumissuunnitelmassa on oltava osakeyhtiö-
laista poiketen ehdotus sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden osalta yh-
tiövastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisen peruste. 

Momentin 6 kohdan mukaan sulatutumissuunnitelmassa on oltava osakeyhtiö-
laista poiketen myös ehdotus sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden tuot-
taman hallintaoikeuden alkamisen peruste. 

Momentin 7 kohdan mukainen muu mahdollinen vastike sisältää käteisvastik-
keen ohella muun muassa optio-oikeuksien haltijoille vastikkeena tarjottavien 
vastaanottavan yhtiön optio-oikeuksien ehdot, jotka tulee liittää sulautumissuunni-
telmaan ehdotetun 13 luvun mukaisessa muodossa. Koska ehdotettuun 13 lukuun 
ei sisälly voimassa olevaa osakeyhtiölakia vastaavaa kieltoa antaa optio-oikeuksia 
ennen yhtiön rekisteröintiä, ei ole estettä antaa optio-oikeuksia vastikkeena kom-
binaatiosulautumisessa.  

Momentin 8 kohdan mukaan suunnitelmasta on käytävä ilmi, miten vastike ja-
kautuu sulautuvan yhtiön osakkeenomistajien kesken.  

Suunnitelmassa on myös määrättävä, milloin vastike annetaan sekä muut vastik-
keen antamiseen liittyvät ehdot. Sulautumissuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten 
ja milloin sulautuvan yhtiön osakekirjojen ja optiotodistusten vaihto vastikkeeseen 
tapahtuu. Jos yhtiöiden osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, sulautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille on annettava ohjeet mahdollisesti tarvittavien kirjaus-
ten toteuttamisesta. Sulautumisen yhteydessä lunastettaviksi vaadituista osakekir-
joista ja optiotodistuksista säädetään 13 §:ssä. Jos osakekirjoja ei ole, riittää, että 
välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon ja vastikkeena annettujen osakkeiden 
rekisteröinnin jälkeen vastikeosakkeet kirjataan osakeluetteloon. Ehdotetun 16 §:n 
3 momentin mukaan sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille syntyy oikeus vastik-
keeseen, kun sulautuminen rekisteröidään ja sulautuva yhtiö samalla purkautuu. 
Jos suunnitelman mukaan vastikkeen saaminen edellyttää osakkeenomistajan ak-
tiivisia toimia, kuten osakekirjan esittämistä, tällaisella toimimisvelvollisuudella 
voi olla merkitystä arvioitaessa, voiko oikeus sulautumisvastikkeeseen vanhentua 
16 §:ssä säädetyllä tavalla.  

Sulautumissuunnitelmasta ja osakkeenomistajien nähtävänä 11 §:n mukaisesti 
pidettävistä asiakirjoista osakkeenomistajat saavat selvityksen sekä oman yhtiön 
että muiden sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden arvonmääritykseen ja vastik-
keen jakoperusteeseen vaikuttavista seikoista sekä sulautumisen syystä. Näin su-
lautuvan yhtiön osakkeenomistajan käytettävissä on kaikkien sulautumiseen osal-
listuvien yhtiöiden johdon perusteltu arvio yhtiöiden arvosta. Lisäksi suunnitel-
massa on esitettävä vastikkeen määrän ja jakautumisen perusteet. Lakiin ei ehdo-
teta voimassa olevan osakeyhtiölain säännöstä, jonka mukaan selvitys vastikkeen 
määräytymisperusteista voidaan jättää pois kaikkien osakkeenomistajien suostu-
muksella. Selvitys turvaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta, joten sulautumis-
suunnitelmaan voidaan ilman eri säännöstäkin osakkeenomistajien suostumuksella 
kirjata, ettei yksityiskohtaista selvitystä anneta. 

Lukuun ehdotetussa 4 §:ssä tarkoitettu hyväksytyn tilintarkastajan lausunto koh-
distuu suurelta osin 8 kohdassa tarkoitettuun hallitusten selvitykseen. Kohta vas-
taa voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 4 §:n 2 momentin 9 kohtaa kuitenkin 
niin, että ehdotuksessa hallituksen velvollisuutta selvittää vaihtosuhteen määrittä-
mistä korostetaan aiempaa enemmän. Hyväksytyn tilintarkastajan velvollisuutena 
on 4 §:n mukaan vahvistaa, että hallitus antaa oikeat ja riittävät tiedot mainituista 
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seikoista.  
Momentin 9 kohdan mukaan sulautumissuunnitelmassa on oltava selvitys tai 

ehdotus optio-oikeuksien ja muiden, 13 luvun 1 §:ssä määriteltyjen osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden oikeuksista sulautumisessa. Ehdo-
tuksen 13 luvun 3 §:n mukaan oikeuksien ehtoihin on otettava määräykset oikeuk-
sien asemasta yhtiön sulautuessa toiseen yhtiöön. Jos optio-oikeuksien ehdoissa ei 
ole määrätty toisin, eikä toisin ole muuten sovittu, optio-oikeuksien haltijoilla on 
oikeus vaatia lunastusta 13 §:n nojalla. Lunastusoikeutta rajoittavaksi sopimuk-
seksi on yleensä katsottava optio-oikeuksien ehdoissa oleva määräys, jonka mu-
kaan optio-oikeuden haltijalla on oikeus saada sulautumisen yhteydessä vastaanot-
tavan yhtiön uusia optio-oikeuksia, muu käypä vastike tai oikeus käyttää optio-
oikeutensa kohtuullisessa ajassa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Asia saat-
taa kuitenkin olla syytä selventää optio-oikeuksien ehdoissa. Optio-oikeuksien 
ehtoihin, muuhun sopimukseen ja lakiin perustuvista oikeuksista on esitettävä 
selvitys suunnitelmassa. Jos esimerkiksi optio-oikeuksien haltijoille annetaan su-
lautumissuunnitelman mukaan sulautumisvastiketta, vastikkeen vastaanottamiseen 
soveltuu ehdotettu 12 §, jonka mukaan vastikkeena saatavia uusia optio-oikeuksia 
ei tarvitse erikseen merkitä. 

Momentin 10 kohdan mukaan sulautumissuunnitelmassa on tarvittaessa oltava 
ehdotus vastaanottavan yhtiön osakepääoman korotuksesta, jos kyseessä on ab-
sorptiosulautuminen. Osakeantia koskevasta sääntelystä johtuu, että osakepää-
omaa ei ole pakko kaikissa tapauksissa korottaa, vaikka sulautumisvastikkeena 
annettaisiin uusia osakkeita. Kombinaatiosulautumista koskevassa suunnitelmassa 
on kuitenkin aina oltava ehdotus vastaanottavan yhtiön osakepääomasta. Vastaan-
ottavan yhtiön osakepääoman tulee olla vähintään lain tai yhtiöjärjestyksen mu-
kaisen vähimmäisosakepääoman suuruinen. Myöskään mahdollinen osakepää-
oman enimmäismäärä ei sulautumisen seurauksena saa ylittyä.  

Ehdotuksessa ei säännellä sitä, miten sulautuminen vaikuttaa vastaanottavan yh-
tiön omaan pääomaan. Ehdotuksessa ei esimerkiksi vaadita, että vastaanottavan 
yhtiön sidotun oman pääoman tulisi vastata sulautuvien yhtiöiden omien pääomi-
en summaa. Koska sulautumiseen liittyy osakepääoman alentamista vastaava vel-
kojiensuojamenettely, ei ole yhtiöoikeudellista estettä sille, että vastaanottavan 
yhtiön osakepääoma pysyy absorptiosulautumisessa muuttumattomana. Kombi-
naatiosulautumisessa vastaanottavan yhtiön osakepääoma voi vastaavasti olla pie-
nempi kuin sulautuvien yhtiöiden yhteenlaskettu osakepääoma, kuitenkin vähin-
tään lain ja yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäisosakepääoma. 

Momentin 11 kohdan mukaan suunnitelmassa on aina annettava selvitys sulau-
tuvan yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä siitä, miten sulautuvan 
yhtiön tase-erät ja mahdolliset sulautumisen seurauksena syntyvät erät, kuten 
mahdollinen sulautumisvastikkeen ja sulautuvan yhtiön nettovarojen erotuksena 
syntyvä sulautumiserotus kirjataan vastaanottavan yhtiön taseeseen ja miten su-
lautuminen vaikuttaa vastaanottavan yhtiön muuhun omaan pääomaan kuin 
10 kohdassa tarkoitettuun osakepääoman määrään. 

Kirjanpitosäännöksillä on olennainen vaikutus siihen, miten vastaanottavaan yh-
tiöön tulevia varoja ja velkoja käsitellään sen kirjanpidossa. Kirjanpitolainsäädän-
tö määrittää viime kädessä, miten sulautumisessa yhtiöön tulevat varat ja velat 
arvostetaan ja miten vastaanottavan yhtiön oma pääoma sulautumisessa muodos-
tuu. Tästä syystä, ja koska sulautumisen täytäntöönpano tapahtuu vasta usean 
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kuukauden kuluttua sulautumissuunnitelman laatimisesta, suunnitelmassa ei 
yleensä voida tarkkaan määrittää vastaanottavan yhtiön lopullista oman pääoman 
lisäystä. Tämän vuoksi sulautumissuunnitelmassa on selostettava miten sulautu-
misen on suunnitelmaa laadittaessa arvioitu vaikuttavan vastaanottavan yhtiön 
omaan pääomaan selostamalla menetelmä, esimerkiksi hankintameno- tai yhdis-
telmämenetelmä, jonka mukaan sulautuminen on tarkoitus toteuttaa kirjanpidossa, 
sekä esittämällä noudatettavat arvostusperiaatteet eli esimerkiksi käytetäänkö su-
lautumisessa kirjanpitoarvoja vai IFRS-standardien mukaista käyvän arvon arvos-
tusta.  

Osakepääoman korotuksen määräytymistä ei pitäisi suunnitelmassa jättää halli-
tusten täysin vapaaseen harkintaan. Jos sulautuminen esimerkiksi kirjanpitosään-
telystä johtuvien liikearvoerien syntymisen tai muun syyn johdosta johtaisi siihen, 
että vastaanottavan yhtiön oman pääoman lisäys olisi suurempi kuin sulautuvan 
yhtiön oma pääoma, sulautumissuunnitelmasta olisi selostettava, mihin oman pää-
oman lisäys perustuu. Vaikka ehdotuksen mukaan osakkeista maksettava määrä 
tai muu yhtiöön omana pääomana sijoitettu erä pääsääntöisesti merkitään osake-
pääomaan ja mahdolliseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, kirjanpi-
tosääntelystä saattaa johtua, että sulautumisessa varojen lisäys voidaan merkitä 
myös muiden oman pääoman erien, kuten esimerkiksi voittovarojen lisäykseksi. 
Sulautumissuunnitelmasta olisi käytävä ilmi, mihin muihin oman pääoman eriin 
kuin osakepääomaan mahdollinen vastaanottavan yhtiön oman pääoman lisäys 
merkitään. Sulautumissuunnitelmassa esitetyistä kirjanpitokohtelua koskevista 
suunnitelmista ja arvioista voidaan poiketa yleensä vain, jos suunnitelmassa esite-
tyn mukainen menettely ei ole mahdollinen. 

Kohdassa tarkoitettu selvitys tarvitaan myös vastikkeettomassa tytäryhtiösulau-
tumisessa, koska siinäkin sulautuminen muuttaa vastaanottavan yhtiön taseraken-
netta. Vaikka tytäryhtiösulautumisessa ei yleensä olekaan mahdollista antaa vasti-
keosakkeita eikä korottaa osakepääomaa, sulautuminen saattaa vaikuttaa vastaan-
ottavan yhtiön oman pääoman määrään muun muassa sulautumiserotuksen (sulau-
tumisvoitto tai –tappio) kirjausten takia. Jos tytäryhtiösulautumisen yhteydessä on 
tarpeen korottaa vastaanottavan yhtiön osakepääomaa esimerkiksi rahastosiirtona, 
tämä on mahdollista sulautumismenettelystä erillisellä 12 tai 15 luvun mukaisella 
päätöksellä. Tytäryhtiösulautumisessa selvityksen pääasiallinen merkitys on toi-
mia pohjana hyväksytyn tilintarkastajan arvioinnille siitä, vaarantaako sulautumi-
nen vastaanottavan yhtiön velkojen maksun. Jos tytäryhtiösulautumisessa syntyy 
niin kutsuttua sulautumisvoittoa tai –tappiota, selvityksessä on yleensä syytä käsi-
tellä näiden merkitsemistä vastaanottavan yhtiön taseeseen. Koska 11 kohdan mu-
kaisella selvityksellä ei tytäryhtiösulautumisessa ole merkitystä sulautumisvastik-
keen määrän arvioinnin kannalta, selvitys voi yleensä olla suppeampi kuin muissa 
sulautumisissa. 

Kohdan mukainen selvitys sulautuvan yhtiön varoista ja veloista vastaa tarkoi-
tukseltaan 17 luvun 5 §:n ja 12 luvun 12 §:n säännöksiä apporttiomaisuudesta 
annettavasta selvityksestä. Kohdassa annettujen tietojen pääasiallinen tarkoitus on 
antaa oman pääoman korotuksen maksuksi tulevan omaisuuden arvioinnissa tar-
peelliset tiedot. Vaihtosuhdetta koskevaa 8 kohtaa vastaavasti sääntelyssä koroste-
taan hallituksen velvollisuutta selvittää vastaanottavalle yhtiölle tulevan omaisuu-
den arvon määräytymistä. Hyväksytyn tilintarkastajan on 14 §:n mukaisesti annet-
tava sulautumisen täytäntöönpanoilmoituksen yhteydessä lausunto kohdassa mai-
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nituista seikoista. Osakkeenomistajien oikeus saada tietoja sulautumiseen osallis-
tuvien yhtiöiden taloudellisesta asemasta turvataan ensisijaisesti 11 §:n säännök-
sillä sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden taloudellista asemaa kuvaavien tietojen 
nähtävänä pitämisestä.  

Momentin 12 kohdaksi ehdotetaan vaatimusta selvityksestä sellaisesta sulautu-
miseen osallistuvan yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta su-
lautumissuunnitelman allekirjoittamista seuraavan 5 vuoden aikana, joka vaikuttaa 
olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen, yhtiövas-
tikkeeseen tai muihin tilojen käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. 

Momentin 13 kohdaksi ehdotetaan vaatimusta selvityksestä, joka koskee sulau-
tumiseen osallistuvien yhtiöiden oikeutta päättää muista kuin tavanomaiseen liike-
toimintaan kuuluvista seikoista, jotka vaikuttavat niiden oman pääoman tai osak-
keiden määrään. Tällaisia päätöksiä voivat olla muun muassa osakepääoman ko-
rottamista, voitonjakoa, omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamista, sulautu-
mista sekä jakautumista koskevat päätökset. Tällaisena ei pidetä yleensä esimer-
kiksi optio-oikeuksien antamista yhtiön aiemmin vahvistetun optio-ohjelman mu-
kaisesti, ellei optio-oikeuksien antaminen olennaisesti poikkea yhtiön aiemmasta 
tavanomaisesta menettelystä tai mahdollisuutta ole nimenomaisesti kielletty su-
lautumissuunnitelmassa tai kiellolle ole muuta vastaavaa syytä. Säännös ei koske 
ennen sulautumissuunnitelman allekirjoittamista tehtyjen päätösten täytäntöönpa-
noa, mikä sisältää muun muassa aiemmin annettujen optio-oikeuksien nojalla teh-
tävät osakemerkinnät. Esimerkiksi osakeanti sulautuvassa yhtiössä saattaa johtaa 
siihen, että sulautumisvastikkeen antaminen sulautumissuunnitelman mukaisessa 
suhteessa edellyttäisi useamman osakkeen antamista kuin mitä sulautumissuunni-
telmassa tai vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksessä sallitaan. 

Kohdassa tarkoitetussa selvityksessä voidaan myös esimerkiksi todeta, että mai-
nitut toimenpiteet edellyttävät kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hal-
litusten suostumusta. 

Myös pääomalainan velkojilla on oikeus vastustaa sulautumista, jollei toisin ole 
nimenomaisesti sovittu. Sulautumissuunnitelmassa on 14 kohdan mukaan oltava 
selvitys pääomalainoista, joiden velkojilla on oikeus vaatia saatavansa suoritta-
mista tai turvaavan vakuuden asettamista. Jos 4 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn tilin-
tarkastajan lausunnon mukaan sulautuminen on omiaan vaarantamaan myös vas-
taanottavan yhtiön velkojen maksun, sulautumissuunnitelmassa on esitettävä sel-
vitys myös vastaanottavan yhtiön pääomalainoista, joiden velkojilla on oikeus 
vastustaa sulautumista. 

Momentin 15 kohdan mukaan sulautumissuunnitelmassa on mainittava sulautu-
van yhtiön ja sen tytäryhteisön omistamien vastaanottavan yhtiön ja tämän emo-
yhtiön osakkeiden lukumäärä. Sulautuminen vastaa näiden osakkeiden osalta vai-
kutuksiltaan omien osakkeiden hankintaa. Momenttiin on lisätty uutena vaatimuk-
sena selvitys sulautuvan ja vastaanottavan yhtiön omistamien osakkeiden luku-
määrästä sulautuvassa yhtiössä. Näille osakkeille ei ehdotetun 16 §:n mukaan an-
neta vastiketta, mikä saattaa vaikuttaa sulautumisen jälkeisiin omistussuhteisiin.  

Momentin 16 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi vaatimus selvityksestä sulautumi-
seen osallistuvien yhtiöiden yrityskiinnityksistä. Sekä voimassa olevassa osakeyh-
tiölaissa että ehdotuksessa edellytetään, että ennen sulautumisen täytäntöönpanoa 
sovitaan mahdollisten useampien yrityskiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta. 
Kohdalla on lähinnä tiedonsaantia turvaava merkitys. Sulautumissuunnitelmassa 
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voidaan rajoittaa osapuolten oikeuksia ottaa uusia yrityskiinnityksiä sulautumis-
suunnitelman allekirjoittamisen jälkeen. 
Yrityskiinnitystä ei käytännössä kuitenkaan voida vahvistaa asunto-osakeyhtiön 
omaisuuteen, mutta tällaisia kiinnityksiä voi kuitenkin olla sulautuvassa tai vas-
taanottavassa muussa osakeyhtiössä. 

Momentin 17 kohdan mukaan sulautumissuunnitelmassa on oltava selvitys tai 
ehdotus säännöksessä luetelluille henkilöille sulautumisen yhteydessä annettavista 
erityisistä oikeuksista ja eduista. Aiempaan tai sulautumissuunnitelmasta muuten 
erilliseen sopimukseen perustuvista eduista on esitettävä selvitys, minkä lisäksi 
sulautumissuunnitelmaan voidaan sisällyttää ehdotus uusista sulautumisen johdos-
ta annettavista eduista, jos tällaisen edun antaminen kuuluu tai se halutaan alistaa 
yhtiökokouksen hyväksyttäväksi taikka muuten päättää samalla sulautumispäätök-
sen kanssa. Säännöksen tavoitteena on parantaa osakkeenomistajien mahdolli-
suuksia arvioida sulautumishankkeen syitä sekä sulautumissuunnitelmassa ja sen 
liitteenä annettavia tietoja ja lausuntoja. 

Momentin 18 kohdan mukaan sulautumissuunnitelmassa on oltava ehdotus su-
lautumisen täytäntöönpanon suunnitelluksi rekisteröintiajankohdaksi. Arviota 
sulautumisen voimaantuloajankohdasta tarvitsevat sulautumiseen osallistuvien 
yhtiöiden lisäksi niiden osakkeenomistajat, velkojat ja muut sidosryhmät. Sulau-
tumisen viivästyminen arvioidusta aikataulusta ei ole rekisteröinnin este. Sulau-
tumissuunnitelman osapuolet voivat kuitenkin vedota siihen keskinäisissä suhteis-
saan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Sulautumisen täy-
täntöönpanon suunnitellun rekisteröintiajankohdan lisäksi sulautumissuunnitel-
massa voidaan voimassa olevan käytännön mukaisesti määrätä ajankohdasta, josta 
lähtien yhtiöt toimivat yhteiseen lukuun. Tällaisilla määräyksillä pyritään varmis-
tamaan se, etteivät yhtiöt ryhdy sulautumismenettelyn aikana liiketoimiin, jotka 
saattavat olennaisesti vaikuttaa sulautumissuunnitelman lähtökohtiin. Yhtiöiden 
kirjanpidot on kuitenkin pidettävä erillään, kunnes sulautuminen on pantu täytän-
töön. 

Momentin viimeiseksi kohdaksi on lisätty maininta sulautumissuunnitelman 
mahdollisista muista ehdoista. Sulautumissuunnitelmaan otetaan usein myös mui-
ta ehtoja kuin voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 4 §:ssä ja ehdotetussa 
3 §:ssä mainitut. Tällaisia ovat muun muassa määräykset työntekijöiden asemasta 
sulautumisessa ja vastaanottavan yhtiön liiketoiminnan luonteesta ja toiminnan 
harjoittamisesta sulautumismenettelyn aikana. Näiltä osin sulautumissuunnitelma 
on yleensä yhtiöiden välinen sopimus ja määräyksiä tulee arvioida sopimusoikeu-
dellisista lähtökohdista edellyttäen, etteivät ylimääräiset määräykset ole asunto-
osakeyhtiölain vastaisia. Ylimääräiset määräykset voivat myös olla hallituksen 
ehdotuksia yhtiökokoukselle päättää sulautumisen hyväksymisen ohella jostain 
muusta yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvasta seikasta kuin mitä sulautumista 
koskevassa luvussa säädetään. Säännös ei estä sulautumissuunnitelman ulkopuo-
listen sulautumista koskevien sopimusten laatimista. 

Pykälän 3 momentin mukaan tytäryhtiösulautumiseen ei sovelleta kohtia, jotka 
koskevat vastiketta osakkeenomistajille, yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden 
alkamisen perusteita, osakkeiden tuottaman hallintaoikeuden alkamisen perusteita, 
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien asemaa, 
osakepääoman korottamista, selvitystä sellaisesta sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta sekä sulautumiseen osallis-
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tuvien yhtiöiden oikeutta päättää omaan pääomaan tai osakkeiden määrään vaikut-
tavista toimista sulautumismenettelyn aikana.  

4 §. Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
lausunnosta, jonka hyväksytty tilintarkastaja antaa sulautumiseen osallistuville 
yhtiöille sulautumisvastikkeesta sekä vastaanottavassa yhtiössä velkojen maksun 
mahdollisesta vaarantumisesta. Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto on tarpeen 
sen varmistamiseksi, että osakkeenomistajat saavat oikeat ja riittävät tiedot sulau-
tumisen vaikutusten arvioimiseksi. Käytännössä osakkaiden kannalta yleensä 
olennaisinta on saada oikea kuva vastikkeen määrään arvioitavissa olevassa tule-
vaisuudessa vaikuttavista seikoista kuten kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön kunnossapitotarve lähivuosina. Lausunto ei ole yleensä tarpeen vastikkeen ja-
koperusteen tai velkojien aseman arvioimiseksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan hyväksytyn tilintarkastajan on annettava sulautu-
missuunnitelmasta lausunto kullekin sulautumiseen osallistuvalle yhtiölle. Lähtö-
kohtaisesti yksi hyväksytty tilintarkastaja antaa lausunnon kaikille yhtiöille, mutta 
lausunnon antavia tilintarkastajia voi olla myös useampia. Esimerkiksi kullakin 
sulautumiseen osallistuvalla yhtiöllä voi olla oma lausunnon antaja. Lausuntojen 
antajien tulee kuitenkin olla kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden halli-
tusten hyväksymiä. Jokaisen lausunnon antajan on arvioitava sulautumista koko-
naisuutena sen yhtiön näkökulmasta, jolle lausunto annetaan. Kolmikantasulau-
tumisessa lausuntoa ei kuitenkaan anneta vastiketta antavalle taholle. 

Hyväksytyn tilintarkastajan lausunnolla on useita toisistaan eroavia tarkoituksia. 
Lausunnon ensisijainen tarkoitus on varmentaa sulautumissuunnitelmassa osak-
keenomistajalle vastikkeesta annettujen tietojen oikeellisuus ja riittävyys. Sulau-
tumissuunnitelmassa annettavien tietojen on oltava sellaiset, että sulautumiseen 
osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajat voivat niiden perusteella arvioida, onko 
sulautuminen ja osakkeiden vaihtosuhde tai muu vastikkeen määräytyminen kaik-
kien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajien kannalta oikeu-
denmukainen. Lausunnossa korostuu sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden arvo-
jen määritys, koska vastikkeen määräytymisperusteet perustuvat yleensä näihin. 
Lausunnossa on ilmoitettava ne menetelmät, joita sulautumiseen osallistuvien 
yhtiöiden arvojen tai osakkeiden vaihtosuhteen määrittämiseen on käytetty sekä 
lausuttava näiden menetelmien tarkoituksenmukaisuudesta. Sulautuvan yhtiön 
arvonmäärityksessä korostuu taseen ulkopuolisten vastuiden vaikutus sulautumi-
sen yleisseuraantoluonteen takia. Myös muut erityiset arvostusongelmat ja poik-
keamat eri arvonmääritysmenetelmien välillä on selostettava lausunnossa. 

Jos hyväksytty tilintarkastaja katsoo sulautumisen vaarantavan vastaanottavan 
yhtiön velkojen maksun, velkojiensuojamenettely on ulotettava myös näihin. Vas-
taanottavan yhtiön velkojen maksu saattaa vaarantua esimerkiksi sulautuvan yhti-
ön tappiollisuuden, sen suurten taseen ulkopuolisten vastuiden, suuren rahavastik-
keen tai korkean lunastushinnan vuoksi. 

Voimassa olevassa osakeyhtiölaissa riippumattoman asiantuntijan lausuntoon 
liittyy myös vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden arviointi. Tältä osin 
voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisella lausunnolla on sama tarkoitus kuin 
apporttiomaisuudella maksettavan osakeannin yhteydessä annettavalla hallituksen 
selvityksellä. Ehdotettua 12 luvun sääntelyä vastaavalla tavalla oman pääoman 
lisäykseksi tulevan omaisuuden arvon vahvistaminen on kuitenkin ehdotuksessa 
siirretty sulautumisen rekisteröinnin yhteydessä annettavan tilintarkastajan lau-
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sunnon yhteyteen. 
Koska lausunto on liitettävä sulautumissuunnitelmaan jo sulautumissuunnitel-

man rekisteröinnin yhteydessä, se ei välttämättä vastaa yhtiön tilaa sulautumispää-
töksiä tehtäessä. Jos lausunnon antava tilintarkastaja sulautumismenettelyn aikana 
havaitsee, ettei lausunto enää vastaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ase-
maa, hänellä saattaa hyvän tilintarkastustavan tai toimeksiantosopimuksen perus-
teella olla velvollisuus ilmoittaa mahdollisista olennaisista muutoksista sen yhtiön 
hallitukselle, jolle hän on antanut lausunnon. 

Lausunnon antaja voi, kuten nykyisinkin, olla jonkin sulautumiseen osallistuvan 
yhtiön tilintarkastaja tai muu hyväksytty tilintarkastaja.  

Lausunto voidaan 2 momentin mukaan antaa tytäryhtiösulautumisessa ja muissa 
sulautumisissa osallistuvien yhtiöiden kaikkien osakkeenomistajien suostumuksel-
la ainoastaan velkojien asemasta.  

Ehdotus vastaa edellä kuvatuin muutoksin voimassa olevan osakeyhtiölain 
14 luvun 6 §:ää. 
 
Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille 

5 §. Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen. Ehdotuksen mukaan sulautumi-
seen osallistuvien yhtiöiden tai tytäryhtiösulautumisessa emoyhtiön on ilmoitetta-
va sulautumissuunnitelma rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman 
allekirjoittamisesta. Jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai rekisteröinti evätään, 
sulautuminen raukeaa. 

Ehdotus eroaa voimassa olevasta osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:stä siten, että su-
lautumissuunnitelmaan on rekisteröinnin yhteydessä liitettävä ainoastaan hyväk-
sytyn tilintarkastajan lausunto. Muut voimassa olevan osakeyhtiölain mukaiset 
sulautumissuunnitelman liitteet on 11 §:n mukaisesti pidettävä osakkeenomistaji-
en nähtävänä ennen sulautumisesta päättämistä. Lausunto on kuitenkin lähetettävä 
rekisteriviranomaiselle sulautumissuunnitelman rekisteröinnin yhteydessä. Tämä 
johtuu velkojiensuojamenettelyn aikaistamisesta ja siitä, että lausunnolla on mer-
kitystä velkojainsuojan kannalta.  

Käytännössä rekisteri-ilmoituksen tarkoituksena on hakea 6 §:ssä tarkoitettu 
kuulutus velkojille. Osakeyhtiölaista poiketen kutsu yhtiökokoukseen voidaan 
lähettää ja kokous pitää ennen suunnitelman rekisteröintiä. Käytännössä suunni-
telma kannattaa kuitenkin yleensä rekisteröidä ennen kokouskutsun lähettämistä, 
jotta mahdolliset suunnitelman rekisteröinnin esteet voidaan korjata ennen kutsun 
toimittamista.  

Rekisteriviranomainen tarkastaa rekisteröinnin yhteydessä sulautumissuunni-
telman lainmukaisuuden. 

6 §. Kuulutus velkojille. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi täytäntöönpanon 
edellytysten selvittämiseksi sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden velkojille an-
nettavasta kuulutuksesta. Pykälän 1 momentin mukaan rekisteriviranomaisen on 
annettava kuulutus kaikkien sulautuvien yhtiöiden velkojille, joiden saatava on 
syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröintiä. Voimassa olevasta osake-
yhtiölaista poiketen velkojiensuojamenettelyä ei enää ehdoteta sovellettavaksi 
saataviin, jotka syntyvät sulautumissuunnitelman kuuluttamisen jälkeen. Kauppa-
rekisterin ajantasaisen käytön helpottuminen ja yritystietotoiminnan kehittyminen 
huomioon ottaen ei enää ole välttämätöntä ulottaa velkojiensuojaa uusiin velkoi-
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hin. Sulautumissuunnitelman julkistamisen jälkeen syntyneiden saatavien omista-
jilla ei ole muutostilanteessa vastaavaa oikeussuojan tarvetta kuin aiemmilla vel-
kojilla, joiden osalta sulautuminen merkitsee usein olennaista muutosta velkasuh-
teeseen. Sopimusoikeuden yleisistä periaatteista voi seurata, että sulautuvan yhti-
ön on kerrottava myös uusien velka- ja sopimussuhteiden vastapuolille sulautu-
mishankkeesta. 

Kuulutuksessa on 2 momentin mukaan mainittava velkojan oikeudesta vastustaa 
sulautumista. Säännös vastaa pääosin voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Kuulutuk-
sessa on myös mainittava miten ja missä ajassa velkojan on ilmoitettava vastus-
tuksesta. Kuulutusmenettely vastaa osakepääoman alentamisen yhteydessä käytet-
tävää menettelyä.  

Kuulutus on 3 momentin mukaan annettava myös vastaanottavan yhtiön velko-
jille, jos sulautuminen voi 4 §:ssä tarkoitetun riippumattoman asiantuntijan lau-
sunnon mukaan vaarantaa yhtiön velkojen maksun. Muussa tapauksessa vastaan-
ottavan yhtiön velkojilla ei ole oikeutta vastustaa sulautumista ja vaatia saatavien-
sa maksua tai vakuutta sulautumisen perusteella. 

Velkojien kuulutusaikaa on lyhennetty nykyisestä neljästä kuukaudesta kol-
meen, mutta koska voimassa olevassa osakeyhtiölaissa edellytetään, että velkojat 
ilmoittavat vastustuksestaan viimeistään kuukautta ennen kuulutuksen mukaista 
määräpäivää, muutos ei käytännössä vaikuta velkojien oikeuksiin. Julkisesta haas-
teesta annetussa laissa säädettyä kolmen kuukauden kuulutusaikaa ehdotetaan 
käytettäväksi kaikissa tässä laissa säännellyissä velkojiensuojamenettelyissä. Kuu-
lutuksen hakemiselle on asetettu sulautumissuunnitelman rekisteröinnistä lasket-
tava neljän kuukauden määräaika, jota on noudatettava sulautumisen raukeamisen 
uhalla. Säännös ei estä kuulutuksen hakemista jo samalla kun sulautumissuunni-
telma ilmoitetaan rekisteröitäväksi. 

Pykälä vastaa muilta osin voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 14 §:n 
1 momenttia. 

7 §. Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi su-
lautuvan yhtiön velvollisuudesta ilmoittaa 6 §:ssä tarkoitetusta kuulutuksesta kir-
jallisesti sulautumissuunnitelman rekisteröintihetkellä tunnetuille velkojilleen. Jos 
velkojiensuojamenettelyä on sovellettava myös vastaanottavassa yhtiössä, pykälä 
soveltuu 6 §:n viittaussäännöksen nojalla myös vastaanottavaan yhtiöön. Koska 
6 §:ssä suojatut velkojat on rajattu niihin, joiden saatava on syntynyt ennen sulau-
tumissuunnitelman kuuluttamista, sulautumissuunnitelman rekisteröintipäivän 
tilanne ratkaisee, kenelle ilmoitus lähetetään. 

Koska optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
lunastaminen merkitsee yhtiön varojen jakamista, on perusteltua, että velkoja saa 
tiedon lunastusmenettelystä. Tästä syystä pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että 
yhtiön on ilmoituksessa mainittava lunastettavaksi vaadittujen optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien määrä. Tämä ilmoitus voi-
daan lähettää vasta sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeen, jolloin yhti-
öllä on tiedossaan lunastettaviksi vaadittujen oikeuksien määrä. Ehdotetun 9 §:n 
3 momentin mukaan yhtiökokous, jossa lunastusvaatimus viimeistään tulee tehdä, 
on pidettävä vähintään yhtä kuukautta ennen määräpäivää. Jos kenelläkään ei ole 
oikeutta vaatia lunastusta, esimerkiksi optio-oikeuksien ehtojen kieltäessä lunas-
tusoikeuden, tai poikkeustapauksessa, jossa kirje lähetetään vastaanottavan yhtiön 
velkojille, kirjallinen ilmoitus voidaan lähettää jo ennen yhtiökokousta. Yhtiön 
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velvollisuudesta antaa rekisteriviranomaiselle vakuutus ilmoitusten lähettämisestä 
säädetään 14 §:ssä.  

Pykälä vastaa pääosin voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 14 §:ää. 
8 §. Yrityssaneeraus. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi yrityksen saneerauk-

sesta annetussa laissa tarkoitetun saneerausmenettelyn vaikutuksesta sulautumis-
menettelyyn. Ehdotuksen mukaan saneerausmenettelyssä vahvistettava saneeraus-
ohjelma korvaa tietyin edellytyksin 6 §:ssä tarkoitetun velkojiensuojamenettelyn. 
Pykälä vastaa voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 15 §:ää. 

Säännös ei käytännössä kuitenkaan voi  tulla sovellettavaksi silloin, kun yritys-
saneeraukseen haettu osakeyhtiö tai osuuskunta omistaa kaikki asunto-osake-
yhtiön osakkeet.  

 
Sulautumisesta päättäminen 

9 §. Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta. Pykälän 1 momentin mukaan 
sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous. Tytäryhtiösulautumi-
sessa sulautumisesta voi kuitenkin päättää sulautuvan yhtiön hallitus, koska vas-
taanottava yhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet.  

Osakeyhtiölaista poiketen ehdotetaan voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia 
vastaavalla tavalla, että sulautuvassa yhtiössä sulautumispäätökseen vaaditaan 
lähtökohtaisesti kaikkien osakkaiden yksimielinen päätös siten kuin 6 luvun 
29 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan ja osakeyhtiölaista poiketen myös vastaanottavassa 
asunto-osakeyhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous ja päätökseen vaaditaan 
aina vähintään 2/3:n määräenemmistö. Jos sulautuva yhtiö on asunto-osakeyhtiö, 
vastaanottavan asuntoyhtiössä on käytännössä aina muutettava yhtiöjärjestystä 
ainakin kiinteistön ja rakennuksen hallinnan sekä huoneistoselitelmän osalta. Su-
lautuminen vastaa tällöin yleensä sellaista rakennetun lisäalueen hankkimista, 
joka voi vaikuttaa olennaisesti vastaanottavan yhtiön vanhojen osakkaiden vastik-
keen maksuvelvollisuuteen. Jos sulautuva yhtiö on muu osakeyhtiö, kuten kiin-
teistöpalveluyhtiö, sulautuminen voi vastaanottavan asunto-osakeyhtiön kannalta 
tarkoittaa toimialan laajentumista tai se voi vaikuttaa vastaanottavan yhtiön osak-
kaiden maksettavaksi tulevan vastikkeen määrään tulevaisuudessa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että yhtiökokous on pidettävä sulautumisen 
raukeamisen uhalla neljän kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman rekiste-
röimisestä. Määräaika on asetettu sen turvaamiseksi, että sulautumissuunnitelmas-
sa annetut tiedot ovat riittävän tuoreita sulautumisesta päätettäessä. Jotta velkojien 
oikeus saada tietää sulautumisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvasta osakkei-
den sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksi-
en lunastuksesta tulisi turvatuksi, yhtiökokous on tilanteissa, joissa lunastusoikeus 
saattaa syntyä, aina pidettävä vähintään kuukautta ennen velkojille sulautumisen 
vastustamiseen varatun ajan loppumista. Tällöin yhtiö pystyy 7 §:ssä säädetyssä 
ajassa lähettämään velkojille kirjallisen ilmoituksen jossa mainitaan lunastettavik-
si vaadittujen osakkeiden ja optio-oikeuksien määrät. 

10 §. Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien haltijoille.  

Säännöksen mukaan sulautuvan asunto-osakeyhtiön on aikaisintaan kahta kuu-
kautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta ilmoitettava 13 §:ssä tar-
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koitetusta lunastusoikeudesta niille optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeut-
tavien erityisten oikeuksien haltijoille, joilla on oikeus vaatia lunastamista ja joi-
den osoite on yhtiön tiedossa. Jos kaikkien lunastukseen oikeutettujen oikeuksien 
haltijoiden osoite ei ole yhtiön tiedossa, lunastusoikeudesta on samassa ajassa 
ilmoitettava myös virallisessa lehdessä. 

Kuten jo aikaisemmin on todettu, asunto-osakeyhtiölaissa ei ole osakeyhtiölaista 
poiketen tarpeen säätää sulautumista vastustavan osakkeenomistajan oikeudesta 
lunastukseen, koska sulautumista voidaan yleensä päättää vain yksimielisesti.  

Osakeyhtiölaista poiketen kutsu yhtiökokoukseen voidaan lähettää ja kokous pi-
tää jo ennen suunnitelman rekisteröintiä. Käytännössä suunnitelma kannattaa kui-
tenkin yleensä rekisteröidä ennen kokouskutsun lähettämistä, jotta mahdolliset 
suunnitelman rekisteröinnin esteet voidaan korjata ennen kutsun toimittamista.  

11 §. Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi sulautumisasiakirjojen pitämisestä osakkeenomistajien nähtävänä 
kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa sekä niiden lähettämisestä osakkeenomista-
jalle ja esittämisestä yhtiökokouksessa.  

Osakeyhtiölaista poiketen asiakirjat on pidettävä nähtävänä asunto-osake-
yhtiöissä vähintään kahden viikon ajan ennen sulautumisesta päättämistä. Pidempi 
aika ei ole sulautuvassa yhtiössä tarpeen, koska sulautumiseen vaaditaan yleensä 
kaikkien osakkaiden suostumus. Vastaanottavassa yhtiössä sulautumiseen riittää 
kuitenkin 2/3:n määräenemmistö. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan sulautumissuunnitelma on aina pidettävä 
nähtävänä. 

Momentin 2 kohdan mukaan nähtävänä on pidettävä kolmen viimeisen tilikau-
den tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset. Jos tilinpää-
töstä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta ei ole vielä vahvistettu, tyypillisesti jos 
sulautumisesta päätetään sulautumiseen osallistuvan yhtiön varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa, sulautumissuunnitelmaan on liitettävä mahdollinen vahvistamaton 
tilinpäätös, joka on yleensä vahvistettava sulautumisesta päättävässä yhtiökokouk-
sessa ja kaksi sitä edeltävää vahvistettua tilinpäätöstä. Säännös koskee nimen-
omaisesti tilikausilta laadittuja tilinpäätöksiä eikä esimerkiksi varojenjakoa sil-
mälläpitäen laadittua tilinpäätöstä muulta ajanjaksolta kuin tilikaudelta. Kirjanpi-
tolain 6 luvun 1 §:n mukaisesti tilinpäätös sisältää myös mahdollisen konserniti-
linpäätöksen. 

Momentin 3 kohdan mukaan nähtävänä on pidettävä mahdolliset varojenjako-
päätökset, jotka eivät ilmene viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilinpää-
töksestä. Päätökset on pidettävä nähtävänä, vaikka varojenjako ilmenisi 4 kohdas-
sa tarkoitetusta hallituksen selostuksesta. 

Momentin 4 kohdan mukaan suunnitelmaan on myös liitettävä hallituksen selos-
tus viimeisen tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, siltä 
osin kuin ne eivät ilmene tilinpäätöksestä. Jos olennaisia muutoksia tapahtuu asia-
kirjojen nähtäväksi asettamisen jälkeen, hallituksen saattaa olla tarpeen ilmoittaa 
muutoksista yhtiökokoukselle ja muille sulautumiseen osallistuville. Sulautumis-
suunnitelmaan voidaan myös ottaa tiedottamista koskevia määräyksiä. 

Momentin 5 kohdan mukaan nähtävänä on pidettävä myös 4 §:ssä tarkoitettu 
hyväksytyn tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta. 

Kolmikantasulautumisessa kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osak-
keenomistajien nähtävänä on ehdotetun 2 momentin mukaan pidettävä myös su-



 260

lautumisvastiketta antavaa tahoa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen sulautuvan 
yhtiön osakkeenomistajien arvioidessa tarjotun sulautumisvastikkeen, erityisesti 
osakkeiden, arvoa. Jos sulautumisvastikkeen jakamisesta päätetään sulautumisvas-
tiketta antavan tahon varsinaisessa yhtiökokouksessa, suunnitelmaan on liitettävä 
tässä kokouksessa vahvistettava tilinpäätös. Jos sulautumisvastiketta antava taho 
ei ole kirjanpitovelvollinen, selvitystä tuloksesta ei voitane antaa ja selvitys talou-
dellisesta asemasta jäänee suppeaksi. Selvitys annetaan tällöin sulautumista edel-
tävältä kalenterivuodelta ja sen jälkeiseltä ajalta. 

12 §. Sulautumispäätöksen oikeusvaikutukset. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös siitä, että sulautuvan yhtiön sulautumispäätös korvaa toimet, 
joita muuten edellytettäisiin sulautumisvastikeoikeuden perustamiseksi. Toteutu-
vassa sulautumisessa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat pääsään-
töisesti osakkeidensa tilalle sulautumisvastiketta riippumatta siitä, ovatko he osal-
listuneet yhtiökokoukseen tai muuten hyväksyneet menettelyn. Jotta osakkeen-
omistajien passiivisuus ei vaikeuttaisi sulautumisen täytäntöönpanoa ja tarpeetto-
masti vaarantaisi heidän oikeuksiaan, sulautumispäätös ja sen rekisteröinti kor-
vaavat toimet, joita muuten tarvittaisiin, jotta vastaava oikeus syntyisi. Sulautumi-
sessa vastikkeena annettavia osakkeita tai optio-oikeuksia ei siten tarvitse merkitä. 
Oikeus sulautumisvastikkeeseen menetetään 16 §:ssä säädetyssä kymmenen vuo-
den ajassa. Momentissa ehdotetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia vastaavasti 
säädettäväksi, että kombinaatiosulautumisessa sulautumissuunnitelma korvaa vas-
taanottavan yhtiön perustamissopimuksen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään sulautumissuunnitelman muuttamattomuudes-
ta. Ehdotuksen lähtökohta on, että sulautumissuunnitelma on hyväksyttävä muut-
tamattomana. Muussa tapauksessa sulautuminen raukeaa. Voimassa olevassa osa-
keyhtiölaissa kielletään sulautumissuunnitelman muuttaminen yhtiökokouksessa 
muutoin kuin vastikkeen jakautumisen osalta. Koska ehdotuksessa velkojien-
suojamenettely alkaa jo ennen yhtiökokouskäsittelyä, velkojien tulee voida luottaa 
siihen, että sulautuminen toteutuu suunnitelman mukaisesti. Vastikkeen jakosuh-
teen muuttaminen vaarantaisi passiiviseksi jättäytyneen osakkeenomistajan ase-
man. Käytännössä voimassa olevan osakeyhtiölain mukaista mahdollisuutta muut-
taa vastiketta ei ole käytetty. Tilanteita, joissa toimielimissä tapahtuu jäsenmuu-
toksia, on käsitelty 3 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteluissa. 

Sulautumisen hylkäävä päätös on viipymättä ilmoitettava rekisteröitäväksi. Sa-
moin on ilmoitettava rekisteröitäväksi sulautumisen raukeaminen esimerkiksi, jos 
sulautumispäätöstä ei ole saatu tehdyksi laissa säädetyssä määräajassa. Pykälä 
vastaa edellä kuvatuin muutoksin voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 10 §:n 
2 ja 3 momenttien vastaavia osia. 

 
Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunas-
taminen 

13 §. Lunastusmenettely. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi sulautumispäätöstä 
vastustavan sulautuvan optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen 
oikeuden haltijan oikeudesta vaatia lunastamista. Osakeyhtiölaista poiketen asun-
to-osakeyhtiölaissa ei kuitenkaan säädettäisi sulautumista vastustavan osakkeen-
omistajan oikeudesta vaatia lunastusta. Osakkeenomistajan oikeus lunastukseen ei 
ole tarpeen, koska sulautuminen voidaan toteuttaa ilman osakkeenomistajan suos-
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tumusta vain poikkeustapauksessa tuomioistuimen luvalla, 6 luvun 29 §:n mu-
kaan. 

Koska pykälässä säädetyssä menettelyssä lunastushinnan maksaa vastaanottava 
yhtiö, menettelyssä on asiallisesti kysymys optio-oikeuden tai muun osakkeisiin 
oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeudesta vaatia rahavastiketta vastikkeen 
sijaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan 
erityisen oikeuden haltija, jolla on oikeus vaatia lunastamista, voi vaatia lunasta-
mista myös ennen yhtiökokousta esitettävällä kirjallisella vaatimuksella tai muu-
ten todisteellisesti. Jos vaatimuksia on esitetty ennen yhtiökokousta, tälle on il-
moitettava, kuinka monen oikeuden osalta vaatimuksia on esitetty. 

Lunastushinta on 3 momentin mukaan optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oi-
keuttavan erityisen oikeuden sulautumispäätöstä edeltänyt käypä arvo. Jos sulau-
tumismenettely on alentanut oikeuden käypää arvoa, esimerkiksi tarjotun sulau-
tumisvastikkeen ollessa epälikvidi, tällaista alentavaa vaikutusta ei oteta huomi-
oon lunastushintaa määritettäessä.  

Lunastushinnalle maksettava korko alkaa kertyä heti sulautumispäätöksen jäl-
keen. Jos sulautumisesta päätetään sulautuvassa ja vastaanottavassa yhtiössä eri 
aikaan, lunastushinnan määrittämisen kannalta ratkaisevana pidetään sulautuvan 
yhtiön sulautumispäätöksen tekohetkeä. 

Pykälässä ei ole määräyksiä varoista, joilla optio-oikeuden tai muun osakkeisiin 
oikeuttavan erityisen oikeuden lunastushinta voidaan maksaa. Jakokelpoisten va-
rojen puuttuminen ei estä lunastusta. Jos vastaanottavalla yhtiöllä ei ole jakokel-
poisia varoja, lunastushinnan maksaminen johtaa yleensä vapaan oman pääoman 
muodostumiseen negatiiviseksi. 

Ehdotetun 5 momentin mukaan lunastushinnan maksamisesta vastaa vastaanot-
tava yhtiö, minkä vuoksi sulautuvan yhtiön on ilmoitettava tälle viipymättä lunas-
tusvaatimuksesta. 

 
Sulautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset 

14 §. Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi sulautumisen täytäntöönpanon ilmoittamisesta rekisteröitäväksi. Voimassa 
olevassa osakeyhtiölaissa asiasta säädetään 14 luvun 16 §:n 1, 2 ja      4 momen-
tissa.  

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiöiden on tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoi-
tus sulautumissuunnitelman täytäntöönpanosta neljän kuukauden kuluessa sulau-
tumispäätösten tekemisestä, tai sulautuminen raukeaa. Jos sulautumisesta on su-
lautumiseen osallistuvissa yhtiöissä päätetty eri aikaan, määräaika lasketaan vii-
meisestä päätöksestä. Ehdotettu neljän kuukauden aikaraja koskee ainoastaan täy-
täntöönpanoilmoitusta. Ehdotonta sulautumisen täytäntöönpanon takarajaa ei eh-
doteta, koska täytäntöönpanon rekisteröinti esimerkiksi saattaa viivästyä 15 §:ssä 
tarkoitetun velkojan vastustuksesta johtuvan lykkäyksen vuoksi. 

Koska ilmoituksen tekevät sulautumiseen osallistuvat yhtiöt yhdessä, yksikin su-
lautumiseen osallistuva yhtiö voi tahallaan tai laiminlyönnillä estää täytäntöön-
panoilmoituksen tekemisen. Yhtiökokousten tai hallitusten hyväksymän sulautu-
misen raukeaminen saattaa johtaa yhtiön vahingonkorvausvelvollisuuteen sekä 
yhtiön johdon velvollisuuteen korvata vahinko ehdotetun 13 luvun mukaisesti. 
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Sulautumissuunnitelmissa on käytännössä määrätty tarkemmin hallitusten oikeu-
desta irtisanoa yhtiökokouksen hyväksymä sulautumissuunnitelma sekä vahin-
gonkorvauksesta ja muista raukeamisen seurauksista. Näiden määräysten merki-
tystä on arvioitava tapauskohtaisesti. 

Vaikka voimassa olevan osakeyhtiölain nimenomainen määräys asiasta ehdote-
taan poistettavaksi, sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnissä on otettava 
huomioon sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta, jollei 
siihen ole estettä. 

Momentin 1 kohdan mukaan ilmoitukseen on liitettävä sulautumiseen osallistu-
vien yhtiöiden kaikkien hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että 
sulautumisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutus kattaa 
muun muassa 16 §:n säännöksen, jonka mukaan sulautuvan yhtiön nettovaroja ei 
saa kirjata vastaanottavan yhtiön taseeseen niiden taloudellista arvoa korkeam-
paan arvoon.  

Momentin 2 kohdan mukaan ilmoitukseen on lisäksi liitettävä tilintarkastajan 
todistus siitä, että absorptiosulautumisessa vastaanottavan yhtiön oman pääoman 
lisäys ja kombinaatiosulautumisessa koko vastaanottavan yhtiön oma pääoma on 
tullut täysin maksetuksi, sekä 11 ja 12 lukujen apporttimenettelyä vastaava tilin-
tarkastajan lausunto vastaanottavalle yhtiölle siirtyvien varojen arvostuksesta. 
Vakuutukset ja todistus vastaavat perustamista koskevassa 17 luvussa ja osakean-
tia koskevassa 12 luvussa säädettyä, kuitenkin ottaen huomioon sulautumisen 
luonne sekä muun muassa se, että sulautumisessa voidaan antaa mitä tahansa vas-
tiketta osakkeiden lisäksi ja että sulautuminen saattaa vaikuttaa myös muihin vas-
taanottavan yhtiön oman pääoman eriin kuin osakepääomaan ja sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Oman pääoman muodostumista sulautumisessa on kä-
sitelty edellä 3 §:n 2 momentin 10 ja 11 kohdan yhteydessä. 

Ilmoitukseen on momentin 3 kohdan mukaan liitettävä myös todistus 7 §:ssä 
tarkoitettujen ilmoitusten lähettämisestä. Todistuksen ilmoitusten lähettämisestä 
antavat vain ne yhtiöt, joilla on 7 §:ssä säädetty velvollisuus, eli yleensä ainoas-
taan sulautuva yhtiö. Riittää, että todistuksen antaa yksi kunkin todistuksen anta-
miseen velvollisen yhtiön hallituksen jäsen tai isännöitsijä.  

Sulautumissuunnitelmaan perustuvaa osakeantia, optio-oikeuksien tai muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista, muuta osakepääoman 
korotusta, yhtiöjärjestyksen muuttamista ja vastaanottavan yhtiön perustamista ei 
tarvitse erikseen ilmoittaa rekisteröitäväksi sen vuoksi, että täytäntöön pantavaksi 
ilmoitettava sulautumissuunnitelma sisältää mainitut päätökset. 

Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen tekeminen kuuluu 2 momentin mukaan 
emoyhtiölle. Ilmoitukseen ei tällöin tarvita kaikkien hallituksen jäsenten ja isän-
nöitsijän vakuutusta eikä tilintarkastajan todistusta, vaan yhden emoyhtiön halli-
tuksen jäsenen tai isännöitsijän vakuutus lain säännösten noudattamisesta ja todis-
tus ilmoitusten lähettämisestä riittää. 

15 §. Rekisteröimisen edellytykset. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 14 §:ssä 
tarkoitetun täytäntöönpanoilmoituksen rekisteröinnin edellytyksistä, jotka rekiste-
riviranomainen tarkastaa ennen rekisteröintiä. 

Voimassa olevasta osakeyhtiölaista poiketen velkojan vastustaessa sulautumista 
rekisteröinnin edellytykseksi riittää tuomioistuimen tuomio, jonka mukaan velkoja 
on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavasta. Tuomiolta ei edellytetä 
lainvoimaisuutta.  
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Velkojan vastustaessa sulautumista rekisteriviranomaisen on 2 momentin mu-
kaan ilmoitettava vastustuksista yhtiölle viipymättä, mahdollisuuksien mukaan jo 
ennen vastustuksille varatun määräajan päättymistä. Yhtiö voi velkojan vastusta-
essa panna kuukauden kuluessa määräpäivästä vireille kanteen velkaa tai vakuutta 
koskevan asian ratkaisemiseksi, elleivät yhtiö ja velkoja yhdessä pyydä rekisteri-
viranomaiselta lykkäystä asian sopimiseksi. 

Velkojan vastustus ei estä sulautumisen täytäntöönpanoa, vaikka vastustuksen 
johdosta täytäntöönpano siirtyisi yli neljän kuukauden päähän sulautumispäätök-
sistä. Jos yhtiöt ovat ilmoittaneet sulautumisen täytäntöön pantavaksi 14 §:n mu-
kaisesti, mutta velkojan vastustuksen vuoksi täytäntöönpano lykkäytyy siten, ettei 
sulautumisen täytäntöönpano enää ole perusteltua, sulautumiseen osallistuvat yh-
tiöt voivat yhdessä peruuttaa täytäntöönpanoilmoituksen. Peruuttamisen seurauk-
set ovat tällöin samat kuin 14 §:n mukaisen täytäntöönpanoilmoituksen tekemättä 
jättämisen. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiön asettaminen selvitystilaan ei estä sulautumi-
sen täytäntöönpanoa niin kauan kun jako-osuuksia ei ole ryhdytty jakamaan osak-
keenomistajille. Selvitystilan aikana tapahtunut muu 16 luvun mukainen laillinen 
varojenjako ei estä sulautumisen rekisteröintiä. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäviksi yrityskiinnitysten vaikutuksista 
voimassa olevaa oikeutta vastaavasti. Osakeyhtiölaista poiketen tässä luvussa sää-
detyssä sulautumisessa ei kuitenkaan voida sopia yrityskiinnitysten etuoikeuden 
järjestämisestä, koska asunto-osakeyhtiön omaisuuteen ei käytännössä voida vah-
vistaa yrityskiinnitystä. 

16 §. Sulautumisen oikeusvaikutukset. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi sulau-
tumisen täytäntöönpanon oikeusvaikutuksista. Pykälän 1 momentin mukaan sulau-
tuva yhtiö purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanot-
tavalle yhtiölle, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. 

Varojen ja velkojen siirtymisen ilman selvitysmenettelyä katsotaan vakiin-
tuneesti merkitsevän niin kutsuttua yleisseuraantoa eikä yhtiön varoja ja velkoja 
tarvitse luovutusta varten erikseen yksilöidä. Nimenomaista velkojien tai muiden 
sopimuskumppaneiden suostumusta ei tarvita, ellei tällaisesta ole erikseen sovittu. 
Yleisseuraanto merkitsee myös sitä, että varojen ja velkojen luovutukseen ei tarvi-
ta sulautumisen täytäntöönpanon lisäksi muita luovutustoimia, kuten maakaaren 
mukaista kiinteistön luovutuskirjaa. 

Yleisseuraannosta huolimatta varojen ja velkojen siirtymisellä voi olla vaikutuk-
sia sulautuvan ja vastaanottavan yhtiön oikeussuhteisiin. Sulautumisen johdosta 
tapahtuva sulautuvan yhtiön omistamien osakkeiden luovutus vastaanottavalle 
yhtiölle saattaa muun muassa johtaa siirtyviä osakkeita koskevan lunastuslausek-
keen soveltumiseen. Yleisseuraanto ei myöskään sinällään tarkoita, että esimer-
kiksi sulautuvan yhtiön osakkeet tai optio-oikeudet muuttuisivat yksilöimättä ja 
ilman luovutustoimia vastaanottavan yhtiön osakkeiksi tai optio-oikeuksiksi. Eh-
dotettu 12 § kuitenkin tekee mahdolliseksi sulautumisvastikkeen antamisen ilman 
osakkeiden merkintää tai muita luovutustoimia. 

Yleisseuraanto ei myöskään merkitse yhtiön identiteetin jatkumista. Laissa tode-
taan nimenomaisesti, että sulautumisessa sulautuva yhtiö purkautuu, eli lakkaa 
olemasta. Seikalla saattaa olla merkitystä myös sellaisten sopimusten osalta, joissa 
on yhtiön purkautumista koskevia määräyksiä. Sulautuminen saattaa yksittäisen 
sopimuksen tulkinnasta riippuen johtaa tällaisten sopimusmääräysten soveltami-
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seen, vaikka sopimus sinällään siirtyykin sulautumisessa vastaanottavalle yhtiölle.  
Esimerkiksi syntynyt vastikesaatava osakkeenomistajalta siirtyy vastaanottavalle 

yhtiölle määrältään muuttumattomana vaikka vastaanottavassa yhtiössä noudatet-
tava vastikeperuste poikkeaisi sulautuvassa yhtiössä sovelletuista perusteista. 

Varojen siirtymisen yleisseuraantoluonne vastaa voimassa olevaa oikeutta. 
Pykälän 2 momentin mukaan sulautuvan yhtiön varoja ja velkoja ei saa merkitä 

vastaanottavan yhtiön taseeseen korkeammasta arvoista kuin niiden taloudellinen 
arvo on vastaanottavalle yhtiölle. Perustamista koskevaa 17 lukua ja osakeantia 
koskevaa 12 lukua vastaavasti työsuoritusta ei voida käyttää oman pääoman mak-
suna eikä täten kirjata taseeseen myöskään sulautumisessa. Säännös koskee sulau-
tuvan yhtiön taseeseen aiemmin kirjattujen varojen lisäksi myös sellaisia sulautu-
misen johdosta syntyviä eriä, joita ei ole aiemmin kirjattu sulautuvan yhtiön tasee-
seen. Tällaisia ovat muun muassa sulautumisessa mahdollisesti syntyvä liikearvo 
ja esimerkiksi IFRS-standardien mukaan järjestelyssä arvostettavat aineettomat 
erät. Varojen arvostuksen tulee perustua kirjanpitosäännöksiin ja arvostuksen läh-
tökohtana on pidettävä varojen arvoa vastaanottavan yhtiön liiketoiminnassa. On 
mahdollista, että varat ovat vastaanottavalle yhtiölle arvokkaampia kuin niiden 
yleinen markkina-arvo, jos varat ovat erityisen tarpeellisia vastaanottavan yhtiön 
liiketoiminnassa tai sulautumisen johdosta vastaanottavalle yhtiölle muodostuu 
ylimääräisiä synergiaetuja tai muita vastaavia taloudellista arvoa omaavia hyötyjä. 

Pykälän 3 momentin mukaan sulautuvan yhtiön purkautuessa sen osakkeenomis-
tajille syntyy heti oikeus vastikkeeseen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Voi-
massa olevan osakeyhtiölain määräys, jonka mukaan sulautuvan yhtiön osakkeen-
omistajasta tulee samalla vastaanottavan yhtiön osakkeenomistaja, korvataan 
12 luvun säännöksiä vastaavalla maininnalla, että rekisteröityjen vastikeosakkei-
den antamat osakkeenomistajan oikeudet syntyvät heti rekisteröintihetkellä, jollei 
sulautumissuunnitelmassa toisin määrätä. Myös voimassa olevan osakeyhtiölain 
määräys oikeudesta lunastushintaan poistetaan, koska oikeus lunastushintaan mää-
räytyy ehdotetun 13 §:n mukaisesti. 

Vastaanottavan tai sulautuvan yhtiön omistamat sulautuvan yhtiön osakkeet ei-
vät tuota oikeutta vastikkeeseen. Tällaiset osakkeet mitätöityvät samalla, kun niitä 
vastaava osuus sulautuvan yhtiön netto-omaisuudesta siirtyy sulautumisen rekiste-
röinnillä vastaanottavalle yhtiölle. Vastaanottava yhtiö ei siten voi ”vaihtaa” hal-
lussaan olevia sulautuvan yhtiön osakkeita omiin osakkeisiinsa. Ehdotus on sa-
mansuuntainen kuin 18 luvun 8 §:ssä säänneltäväksi ehdotettu omien osakkeiden 
merkintäkielto ja vastaa voimassa olevaa oikeutta.  

Pykälän 4 momentin mukaan menetetty vastike lankeaa vastaanottavalle yhtiöl-
le, joka voi esimerkiksi luovuttaa tai mitätöidä vastikkeena annetut osakkeet omia 
osakkeita koskevien säännösten mukaisesti. Vastike voi vanhentua vain, jos sen 
vastaanottaminen edellyttää saajan erityisiä toimenpiteitä. 

17 §. Lopputilitys. Ehdotetun pykälän mukaan sulautuvan yhtiön hallituksen ja 
isännöitsijän on annettava sulautuvan yhtiön osakkeenomistajien kokouksessa 
lopputilitys. Kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiökokouksesta säädetään. Kokouk-
sessa on esitettävä tilinpäätös, joka sisältää mahdollisen konsernitilinpäätöksen 
sekä toimintakertomuksen ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökoko-
uksessa. Konsernitilinpäätöstä ei ole tarpeen laatia, jos yhtiöllä on lakiin perustuva 
mahdollisuus jättää se laatimatta. Voimassa olevasta osakeyhtiölaista poiketen 
lopputilityksen yhteydessä ei ole esitettävä selvitystä sulautumisvastikkeen jaosta, 
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koska vastikkeen antamisesta vastaa vastaanottava yhtiö. Lopputilitys on vahvis-
tettava yhtiökokouksessa ja rekisteröitävä viipymättä. Ehdotus vastaa yleisesti 
ottaen voimassa olevan osakeyhtiölain 14 luvun 17 §:ää.  

18 §. Sulautumispäätöksen peruuntuminen. Ehdotetun pykälän mukaan sulau-
tuminen peruuntuu rekisteröinnistä huolimatta, jos sulautumispäätös julistetaan 
tuomioistuimen päätöksellä pätemättömäksi. Tällöin sulautuva yhtiö ja vastaanot-
tava yhtiö vastaavat yhteisvastuullisesti sellaisesta vastaanottavan yhtiön velvoit-
teesta, joka on syntynyt sulautumisen rekisteröinnin ja tuomion rekisteröinnin 
välisenä aikana.  

 
25 luku. Jakautuminen 

Voimassa olevan lain mukaan asunto-osakeyhtiöihin ei sovelleta osakeyhtiölain 
säännöksiä jakautumisesta. Käytännössä on ilmennyt, että on syytä sallia myös 
asunto-osakeyhtiön jakautuminen. Ehdotettu jakautumisen sääntely vastaa uutta 
osakeyhtiölakia sillä poikkeuksella, että asunto-osakeyhtiölaissa säänneltyjä muita 
rakennemuutoksia vastaavasti jakautumiseen vaaditaan osakkeenomistajien yksi-
mielisyys. Jakautumisen osalta asunto-osakeyhtiöissä ei tarvita yrityssaneerausta 
koskevia erityissäännöksiä, koska asunto-osakeyhtiöihin ei sovelleta yrityssanee-
rauslakia. 

Jakautumista koskeva sääntely on ehdotuksessa pyritty saattamaan muodoltaan 
mahdollisimman paljon sulautumissääntelyn kaltaiseksi.  

Sisällöllisesti jakautumissääntelyä on uudistettu sulautumista vastaavasti menet-
telyä nopeuttamalla ja yksinkertaistamalla. Lisäksi jakautumissääntelyä sovellet-
taisiin myös silloin, kun asunto-osakeyhtiö jakautuu toimivaan eli aiemmin perus-
tettuun yhtiöön, jolloin kyseessä on itse asiassa jakautumisen ja absorptiosulautu-
misen yhdistelmä. Tällaiseen jakautumiseen ei kuitenkaan edes vastaanottavassa 
yhtiössä sovelleta sulautumista koskevia säännöksiä, vaan ehdotettu jakautumis-
sääntely sisältää myös vastaanottavaa yhtiötä koskevat säännökset. 

Koska jakautumiseen toimivaan yhtiöön voi osallistua muita yhtiöitä ja niiden 
osakkeenomistajia, jakautuminen voi vaikuttaa merkittävästikin osakkeenomista-
jien asemaan yhtiössä.   

Menettelyn ja sääntelyn kirjoitustavan yhtenevyyden johdosta jakautumismenet-
telyyn voidaan usein soveltaa sulautumiseen sovellettavia periaatteita lähes sellai-
sinaan. Siltä osin kuin säännöksen perustelutekstissä ei toisin mainita tai asiayh-
teydestä muuta johdu, sulautumista koskevan vastaavan säännöksen perustelut 
soveltuvat suurelta osin myös vastaavaan jakautumista koskevaan säännökseen.  

 
Jakautumisen määritelmä ja toteuttamistavat 

1 §. Jakautuminen. Pykälään ehdotetaan jakautumisen määritelmää sekä oletta-
masäännöstä, jonka mukaan jakautumisessa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajis-
ta tulee vastaanottavan yhtiön osakkeenomistajia. Muun kuin osakevastikkeen 
käyttöä ei kuitenkaan ehdoteta rajoitettavaksi. Määritelmä vastaa muotoilultaan 
24 luvun 1 §:n sulautumisen määritelmää. Jakautumisen määritelmä poikkeaa 
kuitenkin sulautumisen määritelmästä siten, että jakautuva yhtiö voi siirtää varan-
sa paitsi kokonaan, myös osittain vastaanottavalle yhtiölle. Vastaanottavia yhtiöitä 
on yleensä vähintään kaksi, mutta osittaisjakautumisessa vastaanottavia yhtiöitä 
voi olla vain yksikin. 
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Sulautumista vastaavalla tavalla myös jakautumisessa rahavastikkeen antaminen 
on mahdollista. Jakautumisessa toimivaan yhtiöön rahavastikkeen käyttö on 
yleensä mahdollista samoin edellytyksin kuin sulautumisessa. Jakautumisessa 
perustettavaan yhtiöön, jossa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat kaikki 
perustettavan yhtiön osakkeet, vastaanottava yhtiö voi yleensä antaa osakkeitaan 
jakautumisvastikkeena samassa suhteessa kuin osakkeenomistajilla on osakkeita 
jakautuvassa yhtiössä. Murto-osaista osakevastiketta ei tällöin lainkaan synny eikä 
sen sijaan tulevan rahavastikkeen maksamiselle ole tarvetta.  

Vaikka jakautumista ei voida toteuttaa tytäryhtiösulautumista vastaavassa yk-
sinkertaistetussa menettelyssä, jakautumisessa toimivaan yhtiöön voidaan absorp-
tiosulautumista vastaavalla tavalla olla antamatta jakautumisvastiketta. Jakautu-
misvastikkeen antamatta jättäminen on yhdenvertaisuusperiaatteen johdosta mah-
dollista vain vastiketta vaille jääneen suostumuksella. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 17 luvun 1 §:ää. 
2 §. Jakautumisen toteuttamistavat. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi niistä eri 

tavoista, joilla jakautuminen voidaan toteuttaa. Pykälän 1 momentissa säädetään 
eri toteuttamistavoista jakautuvan yhtiön kannalta. Jakautuvan yhtiön varat voi-
daan voimassa olevaa osakeyhtiölakia vastaavasti siirtää vastaanottaville yhtiöille 
joko kokonaan tai osittain. Kokonaisjakautumisessa vastaanottavia yhtiöitä on 
oltava vähintään kaksi. Osittaisjakautumisessa osa jakautuvan yhtiön varoista voi-
daan siirtää yhdelle vastaanottavalle yhtiölle, koska osa varoista jää tällöin jakau-
tuvaan yhtiöön.  

Pykälän 2 momentissa laajennetaan jakautumisen toteuttamistapoja voimassa 
olevaan osakeyhtiölakiin verrattuna. Momentissa ehdotetaan sallittavaksi menette-
ly, jossa jakautuvan yhtiön varoja siirretään aiemmin perustettuun yhtiöön, jolla 
voi olla jo ennen jakautumista hankittuja varoja ja liiketoimintaa. Perustettu yhtiö 
voi olla myös niin kutsuttu pöytälaatikkoyhtiö, jolla ei ole omaa liiketoimintaa 
ennen jakautumista. Toimimattoman yhtiön käyttäminen vain lunastusoikeuden 
synnyttämiseksi saattaa johtaa siihen, että järjestelyä pidetään laittomana varojen-
jakona.  

Momentin mukaan samaan jakautumiseen voi osallistua vastaanottavia yhtiöitä, 
joista osa perustetaan jakautumisessa ja osa on perustettu jo aiemmin. Jakautuva 
yhtiö voi esimerkiksi jakautua osittaisjakautumisessa yhteen perustettavaan ja 
yhteen toimivaan yhtiöön. Tällöin jakautumisen jälkeen jakautuneen yhtiön varoja 
on kolmessa eri yhtiössä, vanhassa jakautuneessa yhtiössä, toisessa aiemmin pe-
rustetussa yhtiössä tämän yhtiön aiempien varojen lisäksi sekä kokonaan uudessa 
yhtiössä. Perustettavaan yhtiöön tapahtuvan jakautumisen sääntely muistuttaa 
pitkälti kombinaatiosulautumisen sääntelyä, kun taas toimivaan yhtiöön tapahtuva 
jakautuminen on vastaanottavan yhtiön kannalta lähes täysin absorptiosulautumis-
ta vastaava tapahtuma. 

Ehdotuksessa ei oteta kantaa siihen, millä edellytyksillä jakautumismenettely 
voidaan toteuttaa samanaikaisesti jakautuvaa tai vastaanottavaa yhtiötä koskevan 
sulautumismenettelyn kanssa. Esimerkiksi jakautuminen perustettavaan yhtiöön 
siten, että perustettava yhtiö perustetaan kombinaatiosulautumisessa muun yhtiön 
kanssa on ongelmallinen, koska tällaisessa jakautumisessa jakautuvan yhtiön 
osakkeenomistajat eivät saa vastaanottavassa yhtiössä samaa omistusosuutta kuin 
heillä oli jakautuvassa yhtiössä. 

Pykälän 3 momentissa määritellään jakautumiseen osallistuvat yhtiöt. 
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Jakautumissuunnitelma ja hyväksytyn tilintarkastajan lausunto 

3 §. Jakautumissuunnitelma. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi jakautumis-
suunnitelman vähimmäissisällöstä. 

Jakautumissuunnitelman sisältö vastaa suurelta osin sulautumissuunnitelman si-
sältöä. Jakautumisessa perustettavaan yhtiöön suunnitelma muistuttaa kombinaa-
tiosulautumisen yhteydessä laadittavaa suunnitelmaa, muun muassa perustettavan 
yhtiön yhtiöjärjestystä, toimielinten valintaa, osakepääomaa ja osakkeiden määrää 
koskevilta osin. Jakautumisessa toimivaan yhtiöön suunnitelma sisältää absorp-
tiosulautumista vastaavat ehdotukset vastaanottavan yhtiön mahdollisista yhtiöjär-
jestyksen muutoksesta, annettavista osakkeista ja osakepääoman korotuksesta. 
Edellä kerrotulla tavalla samassa jakautumissuunnitelmassa voidaan määrätä ja-
kautumisesta sekä perustettavaan että toimivaan yhtiöön.  

Jakautumissuunnitelman sisältö poikkeaa kuitenkin sulautumissuunnitelmasta 
eräiltä osin. Ehdotus ei monimutkaisuuden välttämiseksi sisällä säännöstä jakau-
tumisvastiketta antavasta ulkopuolisesta tahosta. Vaikka vastikkeen tosiasiassa 
antaisi ulkopuolinen taho, vastaanottava yhtiö vastaa aina jakautumisvastikkeen 
antamisesta jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille. Tällaisen niin sanotun kolmi-
kantajakautumisen sääntelyn puuttuminen saattaa vaikeuttaa etenkin vastaanotta-
van yhtiön emoyhtiön osakkeiden antamista jakautumisvastikkeena. Jakautumis-
sääntely ei myöskään sisällä tytäryhtiösulautumista vastaavaa yksinkertaistettua 
jakautumismenettelyä. Lisäksi jakautumissuunnitelmassa on voimassa olevan 
osakeyhtiölain tapaan määritettävä ne perusteet, joiden mukaan jakautuvan yhtiön 
omaisuus siirretään vastaanottaville yhtiöille tai jätetään osittaisjakautumisessa 
jakautuvalle yhtiölle. 

Sulautumista koskevan 24 luvun 3 §:n 2 momentin 10 ja 11 kohtia vastaavasti 
jakautumissuunnitelmassa on arvioitava jakautumisen vaikutuksia vastaanottavien 
yhtiöiden taseeseen. Tasejatkuvuus ei välttämättä toteudu jakautumisessa toimi-
vaan yhtiöön tai tilanteissa, joissa jakautuvalla yhtiöllä on tappioita. Jakautumis-
suunnitelmaan onkin yleensä syytä sisällyttää ehdotus vastaanottavien yhtiöiden 
alustaviksi avaaviksi taseiksi. Vaikka vastaanottavalle yhtiölle siirtyvät varat ja 
velat ja niiden arvostus selviävät vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen, 
jakautumissuunnitelmassa esitetyistä kirjanpitokohtelua koskevista suunnitelmista 
ja arvioista voidaan poiketa yleensä vain, jos suunnitelmassa esitetyn mukainen 
menettely ei ole mahdollinen.  

Sulautumista vastaavalla tavalla myös jakautumisessa jakautuvan yhtiön optio-
oikeuksien ja 19 luvussa tarkoitettujen muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien haltijoille voidaan antaa vastaanottavan yhtiön vastaavia oikeuksia 
jakautumisvastikkeena. Tällaisten oikeuksien antaminen on mahdollista myös 
osittaisjakautumisessa. Tällöin jakautuvan yhtiön optio-oikeuksien tai muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltija saattaa säilyttää myös aiem-
mat oikeutensa jakautuvassa saamiensa vastaanottavan yhtiön oikeuksien lisäksi. 

Koska osittaisjakautumisessa jakautuva yhtiö ei purkaudu, mutta mahdollisesti 
huomattavakin osa sen varoista siirretään vastaanottaville yhtiöille, jakautumisen 
yhteydessä saattaa olla tarpeen alentaa jakautuvan yhtiön osakepääomaa. Tästä 
syystä jakautumissuunnitelmassa voidaan ehdottaa osakepääoman alentamista 
varojen jakamiseksi vastaanottavalle yhtiölle. Osakepääomaa voidaan kaikissa 
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jakautumistilanteissa alentaa myös 20 luvussa säädetyissä tarkoituksissa. Jakau-
tumissuunnitelmassa olevassa osakepääoman alentamisehdotuksessa varojen ja-
kamiseksi vastaanottavalle yhtiölle on mainittava alentamisen tarkoitus, alenta-
mismäärä tai sen määräytymisperuste. Koska jakautumiseen liittyy sama velko-
jiensuojamenettely kuin osakepääoman alentamiseen, erillistä osakepääoman 
alentamismenettelyä ei tarvita. 

Jos osittaisjakautumisessa jakautuvan yhtiön osakepääomaa ei alenneta yhtiöstä 
pois siirtyvän omaisuuden nettoarvolla, yhtiön nettovarallisuuden väheneminen 
vähentää yhtiön vapaan oman pääoman määrää. Ilman osakepääoman alentamis-
menettelyä tämä saattaa johtaa siihen, että yhtiön oma pääoma jakautumisen jäl-
keen on pienempi kuin sen osakepääoma. Tällainen tilanne ei sinällään estä jakau-
tumisen täytäntöönpanoa, mutta saattaa johtaa siihen, että jakautuvan yhtiön halli-
tuksen on jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen kutsuttava koolle yhtiökokous 
päättämään toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi ja 
mahdollisesti lisäksi tehtävä osakepääoman menettämistä koskeva rekisteri-
ilmoitus.  

4 §. Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto. Pykälä vastaa sisällöltään sulautumi-
sesta annettavaa lausuntoa koskevaa ehdotettua 24 luvun 4 §:ää. Jakautumissään-
tely ei sisällä tytäryhtiösulautumista vastaavaa yksinkertaistettua menettelyä. Ai-
nostaan velkojien suojaa koskeva lausunto voidaan tästä syystä antaa vain kaikki-
en osakkeenomistajien suostumuksella. 

 
Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille 

5 §. Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi jakautumissuunnitelman rekisteröinnistä sulautumista koskevaa ehdotettua 
24 luvun 5 §:ää vastaavalla tavalla. 

6 §. Kuulutus velkojille. Jakautumiseen liittyvä velkojiensuojamenettely vastaa 
sulautumiseen liittyvää menettelyä, josta ehdotetaan säädettäväksi 24 luvun 
6 §:ssä. 

7 §. Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ja-
kautuvan yhtiön velvollisuudesta ilmoittaa 6 §:ssä tarkoitetusta kuulutuksesta kir-
jallisesti jakautumissuunnitelman rekisteröintihetkellä tunnetuille velkojilleen. 
Pykälä vastaa ehdotettua 24 luvun 7 §:ää. 

 
Jakautumisesta päättäminen 

8 §. Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta. Pykälässä ehdotetaan sulautu-
mista koskevaa 24 luvun 9 §:ää vastaavasti säädettäväksi jakautumisesta päättä-
vistä elimistä jakautumiseen osallistuvissa yhtiöissä. Pykälän vastaanottavaa yh-
tiötä koskeva sääntely tulee sovellettavaksi vain jakautumisessa toimivaan yhti-
öön. Jakautumissuunnitelman hyväksymiseen vaaditaan yhtiökokouksen yksimie-
linen päätös ja muiden osakkeenomistajien suostumus siten kuin 6 luvun 29 §:ssä 
säädetään. Vastaanottavassa asunto-osakeyhtiössä jakautumisesta päättää yhtiö-
kokous 6 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä.  

9 §. Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oike-
uksien haltijoille. Pykälässä säädetään jakautuvan yhtiön velvollisuudesta ilmoit-
taa 12 §:ssä tarkoitetusta lunastusoikeudesta niille optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille, joilla on oikeus vaatia 
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lunastamista 24 luvun 10 §:ää vastaavalla tavalla. 
10 §. Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen. Pykälä vastaa sisällöl-

tään nähtävänä pidettävistä ja osakkeenomistajille vaatimuksesta lähetettävistä 
asiakirjoista 24 luvun 11 §:ään ehdotettua.  

11 §. Jakautumispäätöksen oikeusvaikutukset. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi jakautumispäätöksen oikeusvaikutuksista sulautumista koskevaa 24 luvun 
12 §:ää vastaavasti. Pykäläehdotuksessa ilmenee perustettavaan yhtiöön toteutet-
tavan jakautumisen ja kombinaatiosulautumisen välinen samankaltaisuus. 

 
Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunas-
taminen 

12 §. Lunastusmenettely. Pykälä vastaa sulautumista koskevaan 24 luvun 
13 §:ään ehdotettua optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien lunastussäännöstä.  

Optio-oikeuden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltija 
voi 1 momentin mukaan vaatia lunastusta kaikissa jakautumisissa, ellei asiasta 
sovita toisin oikeuksien ehdoissa tai muutoin. 

Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunas-
tushinta määräytyy samalla tavoin kuin sulautumisessa. Jakautuvan yhtiön osak-
keelle tulevan jakautumisvastikkeen lunastushinta on puolestaan toimivaan yhtiön 
jakautumista vastaava osuus osakkeen jakautumispäätöstä edeltävän ajankohdan 
käyvästä arvosta, josta on eliminoitu jakautumisen osakkeen arvoa mahdollisesti 
alentava vaikutus. Lunastushinnan arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen 
osaan yhtiön arvosta, jonka jakautuva yhtiö menettää toimivaan yhtiöön jakautu-
misen seurauksena. Ehdotuksen mukaan jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastai-
sivat yhteisvastuullisesti optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen 
oikeuden lunastushinnasta.  

 
Jakautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset 

13 §. Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi jakautumisen täytäntöönpanon ilmoittamisesta rekisteröitäväksi sulautumis-
ta koskevaa 24 luvun 14 §:ää vastaavasti.  

14 §. Rekisteröimisen edellytykset. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 14 §:ssä 
tarkoitetun täytäntöönpanoilmoituksen rekisteröinnin edellytyksistä. Pykälä vastaa 
sisällöltään sulautumista koskevaa 24 luvun 15 §:ää. 

15 §. Jakautumisen oikeusvaikutukset. Pykälässä ehdotetaan sulautumista kos-
kevaa 24 luvun 16 §:ää vastaavalla tavalla säädettäväksi jakautumisen täytäntöön-
panon oikeusvaikutuksista. 

Sulautumisen tavoin jakautumista pidetään lähtökohtaisesti yleisseuraantona. 
Jakautumisen, erityisesti osittaisjakautumisen yleisseuraantoluonne ei kuitenkaan 
ole yhtä selvä kuin sulautumisen. Osittaisjakautumisessa yleisseuraanto ilmenee 
lähinnä siten, ettei jakautumissuunnitelmassa mainittujen varojen siirtymiseen 
tarvita eri luovutustoimia. 

Kokonaisjakautumisessa varat, joiden jakamisesta tai jakamisen perusteista ei 
ole määrätty jakautumissuunnitelmassa tai joiden jakautumista ei muuten voida 
päätellä jakautumissuunnitelmaa tulkitsemalla, siirtyvät 5 momentin mukaisesti 
vastaanottaville yhtiöille samassa suhteessa kuin jakautuvan yhtiön netto-
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omaisuus on jakautumissuunnitelmassa jaettu. Varojen jakamisen perusteena ole-
va netto-omaisuuksien jakosuhde lienee yleensä laskettava jakautumissuunnitel-
massa esitettyjen kirjanpitoarvojen perusteella. Myös edellä kuvatun jakosuhteen 
mukaisen jaon lienee perustuttava varojen kirjanpitoarvoihin. Tuntemattomat va-
rat lienee arvostettava niiden käypiin arvoihin.  

Jakautumissuunnitelmassa voidaan määrätä omaisuuden jakoperusteista 5 mo-
mentista poiketen, esimerkiksi määräämällä, että kaikki tuntemattomat varat siir-
tyvät tietylle vastaanottavalle yhtiölle. Tällainen määräys voi olla myös osittaisja-
kautumista koskevassa suunnitelmassa.  

Vaikka jakautumissuunnitelmassa voidaan määrätä sekä tunnettujen että tunte-
mattomien velkojen siirtymisestä vastaanottaville yhtiöille, siirtymistä rajoittaa 
voimassa olevaa osakeyhtiölakia vastaava 6 momentin säännös.  

Yhtiöiden vastuusta jakautumisvastikkeen sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastushinnan maksamisesta sää-
detään 12 §:n 5 momentissa. Jakautumissuunnitelmassa voidaan määrätä tarkem-
min optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
lunastushinnan jakamisesta jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden välillä. 

16 §. Lopputilitys. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi jakautumisen seurauksena 
annettavasta lopputilityksestä. Lopputilitys on annettava ainoastaan kokonaisja-
kautumisessa, jonka seurauksena jakautuva yhtiö purkautuu. Lopputilityksen si-
sältö vastaa sulautumisen yhteydessä 24 luvun 17 §:ään ehdotettua. 

17 §. Jakautumisen peruuntuminen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi jo rekis-
teröidyn jakautumisen peruuntumisesta. Ehdotettu sääntely vastaa sulautumisen 
peruuntumista koskevaa 24 luvun 18 §:ää.  

 
26 luku. Asumisyhteisömuodon muuttaminen 

Asunto-osakeyhtiön muuttaminen muuhun yhteisömuotoon  

Luvussa säädetään asunto-osakeyhtiön muuttamisesta muuksi osakeyhtiöksi tai 
osuuskunnaksi. Osuuskunnaksi muuttuminen edellyttää kuitenkin, että asunto-
osakeyhtiössä on vähintään kolme osakkeenomistajaa, koska osuuskunnassa on 
oltava vähintään kolme jäsentä.  

Yritysmuodon muutoksessa ei ole kyse asunto-osakeyhtiön purkamisesta. Tästä 
huolimatta yritysmuodon muutos saattaa olla sellainen olennainen muutos, jolla 
on vaikutusta yrityksen solmimien sopimusten sitovuuteen. Kysymystä on arvioi-
tava kunkin sopimuksen ja siihen liittyvien olosuhteiden perusteella yleisten so-
pimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.  

1 §. Yhteisömuodon muuttaminen Ehdotetun pykälän mukaan asunto-osakeyhtiö 
voidaan muuttaa muuksi osakeyhtiöksi siten, että asunto-osakeyhtiön osakkeen-
omistajista tulee osakeyhtiön osakkeenomistajia. Pykälän 2 momentin mukaan 
osuuskunnaksi muutettavassa asunto-osakeyhtiössä on yritysmuodon muutoksen 
rekisteröintihetkellä oltava vähintään kolme osakkeenomistajaa, joista kaikista on 
tultava osuuskunnan jäseniä. Osuuskuntalain (1488/2001) 3 luvun 1 §:n mukaan 
osuuskunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä. 

2 §. Päätöksenteko. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi muuttamista koskevan 
päätöksen tekotavasta ja sisällöstä. Ehdotetun 1 momentin mukaan päätökseen 
vaaditaan  kokouksen yksimielinen päätös ja muiden  osakkeenomistajien suos-
tumus siten kuin 6 luvun 29 §:ssä säädetään sekä optio-oikeuksien ja muiden 
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osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumus. 
Pykälän 2 momentissa säädetään osuuskunnaksi muuttamista koskevan päätök-

sen sisällöstä. Päätös korvaa osuuskunnan perustamiskirjan. Tällaisen päätökseen 
on momentin 1 kohdan mukaan otettava osuuskunnan säännöt osuuskuntalaissa 
säädetyssä muodossa. 

Momentin 2 kohdan mukaan päätöksessä on määrättävä osakkeenomistajille an-
nettavien osuuksien lukumäärä ja laatu. Osuuskuntalain 9 luvun 1 §:ssä edellyte-
tään, että jokainen jäsen ottaa vähintään yhden osuuden.  

Momentin 3 kohdan mukaan päätöksessä on mainittava osuuskunnan ensim-
mäisten tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten nimet. Näiden tehtävät alkavat 
yritysmuodon muutoksen rekisteröinnillä. 

Momentti vastaa asiallisesti osuuskuntalain 2 luvun 2 §:n säännöstä osuuskun-
nan perustamiskirjan sisällöstä. Yritysmuodon muutosta koskevassa päätöksessä 
ei kuitenkaan ole tarpeen mainita henkilötietoja, osuuskunnan perustamiskuluja ja 
niiden korvaamista eikä osuuskunnan myöntämiä muita erityisiä etuja. Ehdotuk-
sessa asunto-osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi on rinnastettu osuuskunnan 
perustamiseen, mutta osakeyhtiön osakkeenomistajia ei ole rinnastettu osuuskun-
nan perustajiin.  

Koska yhteisömuodon muutokseen liittyy osakepääoman alentamista vastaava 
velkojiensuojamenettely, osuuskunnan osuuspääoma voidaan määrätä asunto-
osakeyhtiön osakepääomaa pienemmäksi. 

Osuuskunnan toiminimen tulee luonnollisesti täyttää toiminimilaissa asetetut 
edellytykset. 

3 §. Päätöksen rekisteröiminen. Pykälässä ehdotetaan asetettavaksi kuukauden 
määräaika yhteisömuodon muutosta koskevan päätöksen ilmoittamiselle rekiste-
röitäväksi. Yhtiön on rekisteri-ilmoituksen yhteydessä myös haettava kuulutuksen 
antamista velkojille. 

4 §. Kuulutus velkojille. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi yhteisömuodon 
muutokseen liittyvästä velkojiensuojamenettelystä osakepääoman alentamiseen 
liittyvää 22 luvun 4 §:n mukaista menettelyä vastaavasti. 

5 §. Rekisteröimisen edellytykset. Pykälän 1 ja 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi yhteisömuodon muutoksen rekisteröimisen edellytyksistä tavalla, joka 
vastaa 22 luvun 5 §:ssä osakepääoman alentamisen osalta ehdotettua. Edellytykset 
liittyvät 4 §:n mukaiseen kuulutusmenettelyyn. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiön asettaminen selvitystilaan ei estä yhteisö-
muodon muutosta niin kauan kun jako-osuuksien jakamista osakkeenomistajille ei 
ole aloitettu. Selvitystilan aikana tapahtunut muu 16 luvun mukainen laillinen 
varojenjako ei estä yhteisömuodon muutoksen rekisteröintiä. Momentti vastaa 
ehdotetussa 25 luvun 15 §:n 3 momentissa olevaa säännöstä selvitystilan vaiku-
tuksesta sulautumiseen.  

Pykälän 4 momentin mukaan yhteisömuodon muutos tulee voimaan rekisteröi-
misellä. Yhteisömuodon muututtua asunto-osakeyhtiön varat ja velat ovat toimin-
taa jatkavan oikeushenkilön varoja ja velkoja. 

Osuuskunnan osuuspääoman ei edellytetä olevan täysin maksettu yhteisömuo-
don muutoksen jälkeen. Osuuskunnan varallisuudesta on kuitenkin annettava 
osuuskuntalain 6 luvun 6 §:ssä tarkoitettu apporttiselvitys. Koska osuuskuntalais-
sa ei edellytetä osuuspääoman täyttä maksua, asunto-osakeyhtiö voi muuttua 
osuuskunnaksi, vaikka sen oma pääoma olisi tappioiden johdosta osakepääomaa 
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pienempi. 
Koska yhteisömuodon muutoksessa ei ole kysymys yhtiön purkamisesta, ei 

muutoksen johdosta ole myöskään ehdotonta tarvetta laatia sulautumisen ja selvi-
tystilan lopuksi laadittavaa lopputilitystä. Yhtiö voi toki vapaaehtoisesti laatia 
tilinpäätöksen yhtiömuodon muutospäivälle esimerkiksi yhtiön entisten hallituk-
sen jäsenten ja isännöitsijän vastuun selvittämiseksi. Verolainsäädännöstä saattaa 
seurata, että yhtiön on annettava veroilmoitus yhteisömuodon muutoksen johdos-
ta. Tällöin yhtiön on käytännössä myös laadittava tilinpäätös kyseiseltä hetkeltä. 

 
27 luku. Yhtiön purkaminen 

Luvussa säädetään voimassa olevan 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perus-
teella sovellettavan vanhan osakeyhtiölain 13 luvun tapaan yhtiön selvitystilasta, 
purkamisesta, rekisteristä poistamisesta, konkurssista ja saneerauksesta. Luvun 
otsikkoa on kuitenkin lyhennetty. 

Voimassa olevasta laista poiketen ehdotetaan, että asunto-osakeyhtiönkin osalta 
säädettäisiin uuden osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ää vastaavalla tavalla oman pää-
oman menetyksen ilmoittamisesta osakkaille, asian käsittelemisestä yhtiökokouk-
sessa ja menetyksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin. Ehdotuksen mukaan halli-
tuksella on velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, kun hallitus huomaa oman 
pääoman alentuneen alle puoleen osakepääomasta. 

Ehdotuksessa ei jaeta selvitystilapäätöksiä pakkoselvitystilaan ja vapaaehtoiseen 
selvitystilaan. Lukuun ei ehdoteta säännöksiä vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 
4 a §:ssä tarkoitetuista tilanteista, joissa ratkaisun selvitystilaan asettamisesta te-
kee tuomioistuin. Yhtiökokous päättää ehdotuksen mukaan yhtiön asettamisesta 
selvitystilaan. Päätökseen vaaditaan kokouksessa osakkeenomistajien yksimieli-
nen päätös ja muiden osakkeenomistajien suostumus siten 6 luvun 29 §:ssä sääde-
tään. Jos yhtiön rekisteritiedoissa on puutteellisuuksia tai yhtiön konkurssi on rau-
ennut varojen puutteeseen, rekisteriviranomainen voi kuitenkin määrätä yhtiön 
selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi. Nykyään harvinaiseen yhtiöjärjestys-
määräykseen, jossa esimerkiksi yhtiön toiminnalle on asetettu määräaika, perustu-
va selvitystilaan asettaminen toteutetaan tarvittaessa yhtiökokouksen moitekan-
teen avulla. Tilanteista, joissa tuomioistuin voi määrätä yhtiön selvitystilaan osak-
keenomistajan vaikutusvallan väärinkäytön perusteella, säädetään ehdotuksen 
14 luvussa. 

Lukuun ehdotetaan säännöksiä  niin sanotusta jälkiselvityksestä. Puretun yhtiön 
selvitysmiehet voivat suorittaa asiassa tarvittavat toimenpiteet ilman, että selvitys-
tilaa jatkettaisiin, mikäli asian luonne ei tätä vaadi. Säännökset muistuttavat kon-
kurssilain 19 luvun 9 §:n säännöksiä jälkiselvityksestä. 

Ehdotus ei sisällä voimassa olevaan osakeyhtiölakia vastaavia erityissäännöksiä 
selvitystilassa laadittavan tilinpäätöksen sisällöstä. Ehdotuksessa tehdään mahdol-
liseksi voiton jakaminen selvitystilan aikana.  

Luvun säännökset on osin ryhmitelty uudelleen lain soveltamisen luettavuuden 
helpottamiseksi. Luvun säännöksiä koskevia perusteluja on hallituksen esityksessä 
69/2000 vp. 

 
Yleiset säännökset 

1 §. Purkaminen. Pykälässä luetellaan tavat, joilla yhtiö voi purkautua. Pykälän 
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1 momentissa todetaan luvun systematiikan selkeyttämiseksi se, että yhtiön pur-
kaminen tapahtuu noudattaen luvun selvitysmenettelystä annettuja säännöksiä. 
Purkamista edeltää siis selvitysmenettely. Pykälän 2 momentissa todetaan voimas-
sa olevan lain 3 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perusteella sovellettavaa van-
han osakeyhtiölain 13 luvun 19 §:n 2 momenttia vastaavalla tavalla, että konkurs-
siin asetettu yhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos omaisuutta ei konkurssin päätty-
essä ole jäljellä. Säännöksessä otetaan kuitenkin huomioon myös tilanne, jossa 
omaisuutta on konkurssin päättyessä jäljellä, mutta sen käytöstä esimerkiksi vel-
kojen maksuun on konkurssissa määrätty. Konkurssin seurauksena tapahtuvasta 
yhtiön purkautumisesta säädetään tarkemmin luvun 24 §:ssä. 

Pykälän 3 momentissa todetaan selvyyden vuoksi, että myös sulautuminen ja ja-
kautuminen johtavat yhtiön purkautumiseen. Sulautumisessa ja jakautumisessa 
purkautuminen tapahtuu kuitenkin selvitysmenettelyttä. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 1 §:ää. 
2 §. Rekisteristä poistaminen. Pykälässä säädetään vanhan osakeyhtiölain 13 lu-

vun 5 b §:ää vastaavalla tavalla siitä, että yhtiö, jonka varat eivät riitä selvitysme-
nettelyn läpikäymiseen tai jonka varojen määrästä ei saada tietoa, on selvitystilaan 
asettamisen sijasta poistettava rekisteristä. Yhtiö, jonka varojen määrästä ei saada 
tietoa, on tyypillisesti sellainen, jolla ei ole lainkaan edustajia. Yhtiön varallisuu-
den riittävyys voidaan yleensä päätellä siitä, onko tarjolla tehtävään suostuvia 
selvitysmiehiä. Yhtiötä ei kuitenkaan poisteta rekisteristä, jos osakkeenomistaja 
tai muu taho ottaa vastatakseen selvitysmenettelyn kuluista. Sitoumus ottaa vastat-
tavaksi menettelyn kuluista vastaa periaatteiltaan tilannetta, jossa velkoja tai vel-
kojat ottavat vastatakseen konkurssimenettelyn kustannuksista. Säännöstä on pe-
rusteltu hallituksen esityksessä 69/2000 vp. Rekisteristä poistamisesta voi päättää 
ainoastaan rekisteriviranomainen ja 14 luvussa tarkoitetussa tapauksessa tuomio-
istuin. 

Rekisteristä poistetun yhtiön oikeusasemaa säännellään 21 ja 22 §:ssä. 
Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 2 §:ää. 
 

Päätöksenteko 

3 §. Yhtiön päätös selvitystilaan asettamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan 
selvitystilaan asettaminen tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja päätökseen 
vaaditaan kokouksessa osakkeenomistajien yksimielinen päätös ja muiden osak-
keenomistajien suostumus siten kuin 6 luvun 29 §:ssä säädetään.  

Pykälän 2 momentissa on kokouskutsun sekä kokousasiakirjojen, niiden nähtä-
vänä pitämisen ja lähettämisen osalta viittaus 6 luvun 18—22 §:ään. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 3 §:ää, lukuun ottamatta päätös-
vaatimusta, joka vastaa voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia.  

4 §. Määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä. Pykälässä sääde-
tään niistä tilanteista, joissa rekisteriviranomaisen on määrättävä yhtiö joko selvi-
tystilaan tai poistettavaksi rekisteristä. Jälkimmäinen vaihtoehto tulee 2 §:n mu-
kaan kysymykseen silloin, kun yhtiöllä ei ole varoja selvityskulujen maksamiseen 
tai yhtiön varojen määrästä ei ole saatavissa tietoa, eikä kukaan myöskään ota 
vastatakseen selvityskustannuksista.  

Pykälän 1 momentti vastaa pitkälti voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin viit-
taussäännöksen perusteella sovellettavaa vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:ää. 
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Ehdotukseen ei kuitenkaan sisälly voimassa olevan osakeyhtiölain pykälän 2 koh-
taa, jonka mukaan yhtiö, jolla ei ole yhtiöjärjestyksessä määrättyä edustajaa, tulisi 
poistaa rekisteristä. Ehdotettavaan lakiin ei sisälly vaatimuksia edustajan valitse-
misesta. Rekisteristä poistamisen on katsottu olevan tarpeettoman ankara seuraa-
mus yhtiöjärjestykseen perustuvan yhtiön edustajan koskevan rekisteröinnin lai-
minlyönnistä. Jos edustajaa on valittu, voidaan rekisteröinnin laiminlyöntiin so-
veltaa yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 19 §:ää, jossa säädetään yritys- ja yh-
teisötietoilmoituksen laiminlyönnistä. Jos valintaa ei ole tehty, ongelma jää yhtiön 
sisäiseksi. Ehdotukseen ei myöskään sisälly voimassa olevan osakeyhtiölain pykä-
län 5 kohtaa, jossa säädetään vähimmäisosakepääoman alittavasta osakepääomas-
ta. Tällaista tilannetta ei ehdotuksen mukaan tulisi voida syntyä. 

Momentissa luetellut rekisteriviranomaisen ratkaistavat asiat liittyvät rekisteri-
tietojen oikeellisuuteen ja niitä koskeva selvitys on saatavissa asiakirjoista. Aino-
astaan 3 kohdassa tarkoitettu rauennut konkurssi ei välittömästi liity kaupparekis-
teritietoihin, mutta myös tämä tilanne on ratkaistavissa asiakirjanäytön perusteel-
la. 

Pykälän 2 momentissa on vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 5 a §:ää vastaava 
säännös, jonka mukaan määräys on annettava, jollei ennen asian ratkaisemista 
näytetä, ettei siihen ole enää perustetta. Yhtiö voi siten päätöksentekohetkeen asti 
korjata rekisteritietoihin liittyvän puutteen. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 4 §:ää. 
5 §. Korjauskehotus. Pykälässä säädetään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 5 §:ää 

vastaavalla tavalla rekisteriviranomaisen velvollisuudesta kehottaa yhtiötä kor-
jaamaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuissa rekisteritiedoissa olevat 
puutteet. Yhtiö, jonka konkurssi on rauennut varojen puutteen takia, voidaan kui-
tenkin asettaa selvitystilaan tai poistaa rekisteristä ilman kehotusmenettelyä. 

Pykälän 1 momentin mukaan kehotus on ensi vaiheessa toimitettava viranomai-
sen tilanteessa sopivaksi katsomalla tavalla. Mikäli ensimmäinen yhteydenotto ei 
tuota tulosta, kehotus on toimitettava kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi, että yh-
tiö voidaan viime kädessä asettaa selvitystilaan tai poistaa rekisteristä, jos tietoja 
ei määräpäivään mennessä korjata. Tämä toinen kehotus on julkaistava virallises-
sa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Samalla yhtiön 
osakkeenomistajia ja velkojia kehotetaan tekemään haluamansa huomautukset 
kirjallisina määräpäivään mennessä. Huomautukset voivat koskea esimerkiksi 
sitä, että yhtiön toimielimet on asianmukaisesti valittu mutta rekisteröinti on lai-
minlyöty. Tällöin viranomainen voi lykätä menettelyä antaakseen yhtiölle mah-
dollisuuden korjata tilanne. Kuulutus tekee mahdolliseksi myös käytännössä sen, 
että velkoja tai osakkeenomistaja ottaa vastatakseen menettelyn kuluista. 

Viranomaisen on määräpäivää asettaessaan otettava huomioon, että yhtiö voi 
joutua kutsumaan yhtiökokouksen koolle voidakseen korjata puutteet. Lisäksi 
viranomaisen on hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti muillakin tavoilla py-
rittävä tiedottamaan menettelystä, varsinkin silloin kun menettely kohdistuu suu-
reen joukkoon yhtiöitä. Viranomaisen olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
esimerkiksi selvittämään osoitetietojen oikeellisuutta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että virallisessa lehdessä julkaistavasta keho-
tuksesta on viran puolesta tehtävä merkintä rekisteriin. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 5 §:ää. 
6 §. Vireillepano-oikeus. Pykälässä säädetään siitä, kuka voi rekisteriviranomai-
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sessa saattaa vireille 4 §:ssä tarkoitetun selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä 
poistamista koskevan asian. Säännös vastaa sisällöltään vanhan osakeyhtiölain 
13 luvun 4 b §:ää siten muutettuna, ettei säännöksessä viitata siihen tilanteeseen, 
että muualla luvussa säädettäisiin asiasta toisin. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 6 §:ää.  
 

Selvitysmenettely 

7 §. Selvitysmenettelyn tarkoitus. Pykälän tarkoituksena on selventää sitä, missä 
tarkoituksessa yhtiön asioita hoidetaan selvitystilan aikana. Tämä yhtäältä helpot-
taa selvitysmiesten tehtäviä ja toisaalta helpottaa selvitysmiesten tehtävien asian-
mukaisen hoitamisen arvioimista vahingonkorvausta koskevassa asiassa. Sään-
nöksellä korostetaan myös sitä, että selvitysmenettely on tarkoitettu vain tilantei-
siin, joissa yhtiön varat ylittävät sen velat myös realisaatioarvoilla laskettuna. 
Säännös vastaa selvitysmenettelyn tarkoituksesta oikeuskirjallisuudessa esitettyä. 

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on 1 momentin mukaan yhtiön varallisuusase-
man selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen 
maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen yleensä osakkeenomistajille tai mah-
dollisesti yhtiöjärjestyksen mukaan heidän asemestaan tai ohellaan muulle taholle. 
Selvitysmenettelyn tarkoituksena ei ole esimerkiksi yhtiön olemassaolon pitkittä-
minen. Toisaalta, mikäli parhaan likvidaatiotuloksen saaminen edellyttää yhtiön 
liiketoiminnan jatkamista, tämä on mahdollista. 

Momentissa todetaan selvyyden vuoksi, että yhtiökokous voi tehdä päätöksen 
selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta sekä tähän liittyviä tarpeelli-
sia päätöksiä. Päätös voi koskea esimerkiksi sulautumista toiseen yhtiöön, osake-
pääoman korottamista tai osakkeiden antamista merkittäväksi. Säännös korvaa 
voimassa olevan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n toisen virkkeen, jossa nimen-
omaan luetellaan ne toimet, joihin yhtiökokous voi ryhtyä selvitystilan lopettami-
seksi. Luettelo on käytännössä rajoittanut yhtiön toimintaa tarpeettomasti. 

Pykälän 2 momentissa on vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 11 a §:ää vastaava 
säännös siitä, että selvitystilassa olevan yhtiön velkojen ylittäessä varat yhtiö on 
asetettava konkurssiin. Arvioinnissa pääomalainoja pidetään velkana. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 7 §:ää. 
8 §. Selvitystilan alkaminen. Pykälässä säädetään selvitystilan alkamisesta. Sel-

vitystila alkaa pääsäännön mukaan välittömästi sen jälkeen, kun yhtiökokous on 
tehnyt sitä koskevan päätöksen. Pykälän 2 virkkeessä todetaan, että yhtiökokous 
voi lykätä selvitystilan alkamisen tiettyyn myöhempään päivään. Säännös vastaa 
vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 1 a §:n 2 momenttia. 

Selvitystila alkaa välittömästi sen jälkeen, kun rekisteriviranomainen taikka 
tuomioistuin 14 luvun nojalla on tehnyt sitä koskevan päätöksen. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 8 §:ää. 
9 §. Selvitysmiesten valinta, määrääminen ja tehtävät. Pykälän 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:ää vastaavalla taval-
la selvitysmiesten asettamisesta ja tehtävistä. Momentin 1 virkkeen mukaan yh-
tiökokouksen ja rekisteriviranomaisen, milloin viranomainen määrää yhtiön selvi-
tystilaan, on selvitystilapäätöksen yhteydessä valittava yksi tai useampi selvitys-
mies hallituksen sekä mahdollisen isännöitsijän tilalle. Sama koskee tuomioistuin-
ta, milloin tuomioistuin 25 luvun nojalla asettaa yhtiön selvitystilaan. Momentin 
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2 virkkeen mukaan selvitysmiehiin sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään halli-
tuksen jäsenistä. Säännös koskee lähinnä selvitysmiesten tehtäviä ja vastuuta. 
Tehtävien osalta on kiinnitettävä huomiota 7 §:n säännökseen selvitystilamenette-
lyn tarkoituksesta ja 2 momentin säännöksiin selvitysmiesten erityisistä tehtävistä. 
Momentissa ei säädetä, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevia määräyksiä so-
vellettaisiin selvitysmiehiin. Tämän vuoksi heihin ei sovelleta yhtiöjärjestyksen 
mahdollisia määräyksiä hallituksen jäsenten kelpoisuusehdoista eikä toimikausis-
ta. Myöskään yhtiöjärjestyksen edustamista koskevia säännöksiä ei noudateta. 
Mikäli selvitysmiehiä asetetaan useita, päätöksentekoon ja edustamiseen sovelle-
taan, mitä hallituksen päätöksenteosta ja edustamisesta laissa säädetään. Selvitys-
miehet muun muassa valitsevat tällöin keskuudestaan puheenjohtajan. 

Momentissa säädetään myös, että selvitystilaan asettamispäätöksellä peruutetaan 
7 luvun 23 §:ssä tarkoitetut muulle nimetylle henkilölle annetut edustamisoikeu-
det, jollei päätöksestä muuta ilmene. Säännöksellä tarkoitetaan hallituksen nime-
tyille henkilöille antamia, kaupparekisteriin merkittyjä edustamisoikeuksia. Sään-
nös on katsottu johdonmukaiseksi, koska kaikki muutkin yhtiön asunto-osake-
yhtiölaissa tarkoitetut edustajat korvautuvat selvitysmiehillä eikä yhtiöjärjestyksen 
määräyksiä hallituksen jäsenten edustamisoikeudesta sovelleta. Vastaavaa sään-
nöstä ei ole voimassa olevassa laissa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään täydentävästi selvitysmiesten tehtävistä. Sään-
nökset vastaavat vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 10 §:ää. Momentissa on lisäksi 
voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden uusi säännös siitä, että selvitysmiehen 
toimikausi jatkuu toistaiseksi. Säännös vastaa oikeuskirjallisuudessa asiasta esitet-
tyjä kantoja. 

Pykälän 3 momentissa säädetään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 2 mo-
menttia vastaavalla tavalla siitä, miten selvitysmies määrätään tilanteessa, jossa 
toimikelpoinen rekisteriin merkitty selvitysmies puuttuu. Yhtiökokouksen päätök-
seen perustuvassa selvitystilassa on yhtiökokouksen tehtävä ensisijaisesti valita 
uusi selvitysmies, mutta jos tätä ei tehdä, rekisteriviranomainen voi määrätä selvi-
tysmiehen. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 9 §:ää  
10 §. Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen. Pykälä vastaa osittain van-

han osakeyhtiölain 13 luvun 9 §:n säännöstä. Säännös on kuitenkin kirjoitettu 
yleisempään muotoon kattamaan myös rekisteriviranomaisen ja tuomioistuimen 
tekemät päätökset. Kun päätöksen tekee rekisteriviranomainen, rekisterimerkinnät 
tehdään viran puolesta. Tuomioistuin on 15 luvun 4 §:n nojalla velvollinen ilmoit-
tamaan selvitysmiehen rekisteröitäväksi, jos se määrää selvitysmiehen 14 luvun 
nojalla. Yhtiökokouksen valitsemien selvitysmiesten osalta ehdotus vastaa asialli-
sesti voimassa olevaa osakeyhtiölakia. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 10 §:ää 
11 §. Tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä ajalta. Pykälän mukaan selvitysmies-

ten on tarvittaessa laadittava tilinpäätös siltä selvitystilaa edeltävältä ajalta, jolta 
tilinpäätöstä ei ole vielä esitetty yhtiökokouksessa. Kirjanpitolain mukaan tilin-
päätös sisältää mahdollisesti laadittavaksi tulevan konsernitilinpäätöksen. Lähtö-
kohtana on siten se, ettei tilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta ole.  

Säännöksen mukaan yhtiön viimeisen hallituksen ja isännöitsijän on tarvittaessa 
myötävaikutettava tilinpäätöksen laatimiseen. Heillä on oikeus kohtuulliseen 
palkkioon tekemästään työstä. Ei voida edellyttää, että yhtiön aikaisempi johto 
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osallistuisi korvauksetta selvitystoimiin. Jos hallituksen jäsenet ja isännöitsijä ovat 
esimerkiksi laiminlyöneet kirjanpidon tai syyllistyneet muuten kirjanpitolain rik-
komiseen, noudatetaan, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Johto voi myös asunto-
osakeyhtiölain nojalla joutua vahingonkorvausvastuuseen kirjanpitolain rikkomi-
sesta. Säännöksessä tarkoitetulla myötävaikuttamisella on samantapainen sisältö 
kuin konkurssilaissa on asetettu konkurssivelalliselle. Myötävaikuttaminen, johon 
sisältyy myös tietojen antaminen, kohdistuu kuitenkin vain tilinpäätöksen laatimi-
seen. 

Vaikka säännöksessä ei viitatakaan voimassa olevan osakeyhtiölain tapaan tilin-
päätöstä koskeviin säännöksiin ja tilintarkastukseen, on selvää, että näitä säännök-
siä noudatetaan. Tilintarkastuksen osalta tähän viitataan 13 §:ssä. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 11 §:ää 
12 §. Yhtiökokous selvitystilan aikana. Yhtiökokoukseen sovelletaan selvitysti-

lan aikana pääasiallisesti yhtiökokousta koskevia säännöksiä. Joitakin muutoksia 
aiheutuu muun muassa siitä, että päätösehdotukset tulevat selvitysmiehiltä eivätkä 
hallitukselta. Edellä 7 §:ssä on todettu, että yhtiökokous voi tehdä tarvittavia pää-
töksiä, jos tarkoituksena on lopettaa selvitystila ja jatkaa toimintaa. Niitä päätök-
siä, joita yhtiökokous voi tehdä, ei ole vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n ta-
paan tyhjentävästi lueteltu. 

Voimassa olevan osakeyhtiölain esitöissä on todettu, ettei yhtiö voi jakaa voittoa 
selvitystilan aikana. Toisaalta laissa säädetään nykyään ja myös ehdotuksen mu-
kaan mahdollisuudesta antaa vakuutta vastaan ennakkoa jako-osuudesta. Toisin 
kuin voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan ehdotuksen mukaan ei olisi estettä 
siihen, että yhtiö jakaa voittoa selvitystilan aikana. Muun muassa tästä syystä la-
kiin ei ehdoteta otettavaksi vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 11 §:n 2 ja 3 momen-
tin säännöksiä oman pääoman esittämisestä taseessa.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 12 §:ää 
13 §. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastus ja erityinen tarkastus. Pykä-

län 1 momentin mukaan selvitysmiesten on, voimassa olevan lain tapaan, laaditta-
va tilinpäätös ja toimintakertomus kultakin tilikaudelta. Tilinpäätös on esitettävä 
yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Tilinpäätökseen on tyypillisesti sisällytettävä 
myös se selvitystilaa edeltävä kausi, jolta vielä selvitystilapäätöstä tehtäessä ei 
ollut tehty tilinpäätöstä. Ehdotettu 1 momentti poikkeaa vanhan osakeyhtiölain 
13 luvun 11 §:n 1 momentista siten, että ehdotuksen mukaan selvitystilassa sovel-
letaan myös voiton käsittelemistä koskevia säännöksiä. Tämä johtuu siitä, että 
voiton jakaminen ja muu laillinen varojen jakaminen selvitystilassa on ehdotuksen 
mukaan mahdollista. Muun muassa tästä syystä ehdotuksessa ei ole myöskään 
vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 11 §:n 2 momenttia vastaavaa säännöstä, jonka 
mukaan oma pääoma olisi taseessa esitettävä yhtenä eränä. 

Ehdotukseen ei ole otettu myöskään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 11 §:n 
3 momenttia vastaavaa säännöstä selvitystilassa noudatettavista erityisistä tilin-
päätösperiaatteista. Jos yhtiö aikoo realisoida omaisuutensa, tämä on yleisten pe-
riaatteidenkin mukaan otettava huomioon omaisuutta arvostettaessa. Toisaalta, jos 
yhtiö selvitystilassa jatkaa liiketoimintaansa ja aikoo myydä liiketoimintansa ko-
konaisuutena, lienee perusteltua noudattaa tavanomaisia tilinpäätösperiaatteita, 
joihin kuuluu oletus toiminnan jatkuvuudesta. Käytännössä näin lienee menetelty 
voimassa olevan osakeyhtiölain sanamuodosta huolimatta. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiön asettaminen selvitystilaan ei sinänsä vaikuta 
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tilintarkastajien toimikauteen tai sen jatkumiseen. Selvitystilassa olevan yhtiön 
tilintarkastuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin toimivassa yhtiössä. 
Säännöksessä asetetaan kuitenkin tilintarkastajille velvollisuus lausua tilintarkas-
tuskertomuksessa siitä, onko selvitystilaa tarpeettomasti pitkitetty ja ovatko selvi-
tysmiehet muuten toimineet asianmukaisesti. Pykälä vastaa pääasiallisesti vanhan 
osakeyhtiölain 13 luvun 7 a §:ää. Säännöksessä on lisäksi selvyyden vuoksi viitat-
tu myös erityiseen tarkastukseen. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 13 §:ää. 
14 §. Julkinen haaste velkojille. Pykälässä säädetään vanhan osakeyhtiölain 

13 luvun 9 a §:ää vastaavalla tavalla julkisen haasteen hakemisesta velkojille. 
Koska uusi laki julkisesta haasteesta tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004, 
pykälässä on tarpeen säätää ainoastaan siitä, että haasteen antaa rekisteriviran-
omainen tuomioistuimen sijasta. Mitä julkisesta haasteesta annetussa laissa sääde-
tään tuomioistuimesta, koskee siten rekisteriviranomaista. 

Julkisessa haasteessa velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa määräpäivään 
mennessä uhalla, että tuntemattomiksi jääneet velat lakkaavat. Kuulutus haastees-
ta julkistetaan virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäi-
vää. Rekisteriviranomaisen, tai julkisesta haasteesta annetun lain 5 §:n nojalla 
selvitysmiesten, on viimeistään kuukautta ennen määräpäivää toimitettava tieto 
kuulutuksesta mainitun lain 3 §:ssä tarkoitetuille tahoille, pääasiassa tunnetuille 
velkojille. 

Rekisteriviranomainen merkitsee haasteen antamisen rekisteriin viran puolesta. 
Haasteen antaminen merkitään julkisesta haasteesta annetun lain 10 §:ssä tarkoi-
tettuun kuulutusrekisteriin, kuten kuulutusrekisteristä annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa säädetään. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 14 §:ää 
15 §. Velkojen maksaminen, omaisuuden jakaminen ja jaon moittiminen. Pykä-

lässä säädetään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 12 §:ää vastaavalla tavalla siitä, 
miten yhtiön omaisuus realisoidaan selvitysmenettelyssä. Pykälän säännöksiä on 
kuitenkin järjestelty osittain uudelleen. Lisäksi sanontaa on täsmennetty siten, että 
osakkeenomistajan sijasta viitataan osakkeenomistajaan tai muuhun jako-osuuteen 
oikeutettuun, koska yhtiöjärjestyksessä voi olla erityisiä määräyksiä siitä, miten 
yhtiön netto-omaisuus jaetaan yhtiötä purettaessa. Nostamatta jäävien jako-
osuuksien osalta nojaudutaan 18 §:ään, jossa säädetään yleisesti menettelystä uu-
sien varojen ilmaantuessa purkamisen jälkeen. 

Pykälän 1 momentin mukaan selvitysmiesten on maksettava kaikki yhtiön velat 
viimeistään 14 §:ssä tarkoitetun julkisen haasteen jälkeen, jolloin velkojat ovat 
tiedossa. Riitaisia ja erääntymättömiä velkoja varten on varattava riittävästi varo-
ja. Tämän jälkeen voidaan jakaa yhtiön omaisuus osakkeenomistajille tai muille, 
jotka mahdollisesti ovat yhtiöjärjestyksen nojalla saamassa yhtiöstä varoja. Jako 
voi tapahtua rahana, mutta myös muuna omaisuutena. Momenttiin ehdotetaan 
vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 12 §:n 2 momentissa olevaa säännöstä siitä, että 
osakkeenomistajalla on omistuksensa suhteessa oikeus netto-omaisuuteen, jollei 
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Selvitysmiesten on pyrittävä siihen, että selvi-
tys saataisiin mahdollisimman nopeasti päättymään. 

Momentin viimeisen virkkeen mukaan varojen saantiin oikeutetulle, tyypillisesti 
osakkeenomistajalle, voidaan antaa turvaavaa vakuutta vastaan ennakkoa hänen 
jako-osuudestaan. Tällainen tilanne on tyypillisesti käsillä silloin, kun täysin 
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omistettua tytäryhtiötä puretaan ja liiketoiminta halutaan välittömästi selvitysti-
laan asettamista koskevan päätöksen jälkeen siirtää emoyhtiölle. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 12 §:n 3 mo-
menttia vastaavalla tavalla jaon moittimisesta. Vain osakkeenomistajalla on oike-
us moittia jakoa. Muun jako-osuuteen oikeutetun asemaa suojataan lähinnä lain 
vahingonkorvausta koskevilla säännöksillä.  

Pykälän 3 momentissa säädetään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 12 §:n 4 mo-
menttia vastaavalla tavalla jako-osuussaatavan vanhentumisesta, ja lain soveltami-
sen helpottamiseksi siinä viitataan ehdotettuun 18 §:ään, jossa säädetään menette-
lystä silloin, kun yhtiölle ilmaantuu varoja purkautumisen jälkeen.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 15 §:ää 
16 §. Lopputilitys. Pykälässä säädetään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 13 §:ää 

vastaavalla tavalla selvitysmiesten antamasta lopputilityksestä. 
Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevan osakeyhtiölain vastaavan pykälän 

1 momenttia siten muutettuna, että tilinpäätöksiä koskevien asiakirjojen sijasta 
viitataan tilinpäätökseen, toimintakertomukseen ja tilintarkastuskertomukseen. 

Pykälän 2 momentti poikkeaa jonkin verran vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 
13 §:n 2 momentista. Momenttiin ehdotetaan viittausta 6 luvun 18—22 §:ään. 
Viittausta täsmennetään toteamalla, että lopputilitykseen sovelletaan, mitä tilin-
päätöksestä mainituissa lainkohdissa säädetään.  

Lopputilitys on lisäksi rekisteröitävä viipymättä. 
Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 16 §:ää 
17 §. Purkautuminen. Pykälässä säädetään purkautumishetkestä ja rekisteröin-

nistä vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 14 §:ää vastaavalla tavalla. Lakiin ei ehdote-
ta vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 14 §:n 2 momenttia vastaavaa säännöstä, joka 
koskee vähemmistön oikeutta saada koolle yhtiökokous käsittelemään vahingon-
korvauskanteen nostamista yhtiön lukuun. Säännös ei ole tarpeen, koska ehdotuk-
sen 13 luvun säännösten mukaan osakkeenomistajien oikeus ajaa kannetta vahin-
gonkorvauksen suorittamiseksi yhtiölle ei edellytä vahingonkorvausasian käsitte-
lemistä yhtiökokouksessa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 18 b §:ää vas-
taavalla tavalla puretun yhtiön oikeusasemasta. Jäljempänä 22 §:n 1 momentissa 
säädetyn mukaisesti myös rekisteristä poistettuun yhtiöön sovelletaan näitä sään-
nöksiä. Kuten hallituksen esityksessä 69/2000 vp on todettu, purkamisen ja rekis-
teristä poistamisen jälkeen kysymys on yhtiön sijasta jonkinlaisesta yhteenliitty-
mästä, jolla voi olla varoja ja jonka oikeudellinen toimikelpoisuus on rajoitettu. 
Purettu ja rekisteristä poistettu yhtiö menettää myös rekisteröintiin perustuvan 
toiminimisuojan. Yksinkertaisuuden vuoksi purettuun ja rekisteristä poistettuun 
yhtiöön viitataan tässä laissa kuitenkin yhtiönä. 

Momentissa säädetään, ettei purettu yhtiö voi poistamisen jälkeen hankkia oike-
uksia eikä tehdä sitoumuksia. Momentissa purettua yhtiötä käsitellään oikeustoi-
mikelpoisuuden osalta vastaavalla tavalla kuin rekisteröimätöntä yhtiötä. Myös 
yhtiön puolesta toimivia käsitellään näissä tilanteissa yhdenmukaisesti. Purettu 
yhtiö on kuitenkin muissa tilanteissa eri asemassa kuin perustettava yhtiö. Purettu 
yhtiö esimerkiksi omistaa sille kuuluvan omaisuuden kun taas perustamisvaihees-
sa yhtiön lukuun hankittu omaisuus tulee yhtiölle vasta rekisteröinnillä. Puretun 
yhtiön selvitysmiehet voivat ryhtyä toimenpiteisiin selvitystoimien aloittamiseksi 
ja hakea yhtiön asettamista konkurssiin ilman, että heillä olisi vaaraa henkilökoh-



 280

taisesta vastuusta. 
Voimassa olevan osakeyhtiölain tapaan puretun yhtiön sopimuskumppani voi 

vetäytyä sopimuksesta, jos hän ei tiennyt yhtiön poistosta rekisteristä. Sopimus-
kumppanilla olisi velvollisuus reagoida verrattain nopeasti saatuaan tiedon asiasta. 
Säännöstä voidaan pitää perusteltuna siitä huolimatta, että purkaminen ilmenee 
kaupparekisteristä. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 17 §:ää 
18 §. Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvitys. Pykälässä säädetään vanhan osa-

keyhtiölain 13 luvun 16 §:ää vastaavalla tavalla selvitystilan jatkamisesta. Sään-
nökseen ehdotetaan muutamia muutoksia sanamuotoon, minkä lisäksi viimeksi 
mainitun pykälän 2 momentti siirretään rekisteristä poistamista koskevan säänte-
lyn yhteyteen 22 §:ään. Pykälään ehdotetaan myös uutta säännöstä, joka mahdol-
listaa yksinkertaiset selvitystoimet ilman, että selvitystilaa muodollisesti jatketaan. 
Säännös muistuttaa uuden konkurssilain jälkiselvitystä koskevia säännöksiä. 

Pykälän 1 momentin mukaan selvitystilaa jatketaan, jos yhtiölle purkamisen jäl-
keen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muuten tarvitaan 
selvitystoimia. Varsinkin uusien varojen ilmaantuminen on suhteellisen tavallista. 
Jos selvitystilaa jatketaan, asiasta on tehtävä rekisteri-ilmoitus ja pidettävä yhtiö-
kokous. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisena jokaiselle osakkeenomistajalle, 
jonka osoite on yhtiön tiedossa. 

Pykälän 2 momentin mukaan selvitystilaa ei kuitenkaan jatketa, jos sitä ei ole 
katsottava tarpeelliseksi. Jos esimerkiksi osakkeenomistaja on 15 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla menettänyt oikeutensa jako-osuuteen, voivat selvitysmiehet 
yleensä jakaa sen muille osakkeenomistajille näiden jako-osuuksien suhteessa. 
Erityistä syytä käynnistää selvitysmenettelyä ei ole. Tällaisesta jälkiselvityksestä 
on tarkoituksenmukaisella tavalla annettava selvitys osakkeenomistajille ja mah-
dollisille muille jako-osuuteen oikeutetuille. Ilman erityistä säännöstä on selvää, 
että selvitysmiehillä on myös tässä momentissa tarkoitetun jälkiselvityksen osalta 
oikeus palkkioon. 

Selvitysmiehet voivat ehdotuksen mukaan vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 
12 §:n 4 momenttia vastaavalla tavalla maksaa vähäisen jako-osan valtiolle kui-
tenkin ilman voimassa olevan osakeyhtiölain edellyttämää tuomioistuimen mää-
räystä. Myöskään konkurssilaissa ei ole tällaista edellytystä. 

Selvitystilaa ei 3 momentin mukaan jatketa, jos yhtiöllä ei ole varaa selvitysku-
lujen suorittamiseen, eikä kukaan ota vastatakseen näistä kustannuksista. Säännös 
vastaa asiallisesti vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 16 §:n 3 momenttia. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 18 §:ää. 
19 §. Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan jatkaminen. Pykälän 1 momentin 

mukaan päätös selvitystilan lopettamiseen ja toiminnan jatkamiseen vaaditaan 
kokouksen yksimielinen päätös ja muiden osakkeenomistajien suostumus siten 
kuin 6 luvun 29 §:ssä säädetään. Jos selvitystilaan asettaminen perustuu yhtiöjär-
jestyksen määräykseen, jatkamispäätös edellyttää määräyksen muuttamista. Tässä 
tarkoitettu yhtiöjärjestyksen määräys voi olla sellainen aikaisemmin yleisempi 
määräys, jossa yhtiölle asetettiin tietty toimikausi. Säännös vastaa vanhan osake-
yhtiölain 13 luvun 17 §:n 1 momenttia kuitenkin siten, että säännöksestä on pois-
tettu viittaukset laista johtuviin selvitystilamenettelyihin ja pääoman vähenemi-
seen perustuvaan pakkoselvitystilaan. Lisäksi myös yhtiöjärjestyksen määräyksen 
perusteella selvitystilaan asetettu yhtiö voi jatkaa toimintaansa. Momentissa sää-
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detään vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 17 §:n 1 momentin tapaan, ettei jatkamis-
päätöstä voida tehdä enää sen jälkeen, kun osakkeenomistajalle tai muulle on suo-
ritettu 15 §:n 1 momentissa tarkoitettua jako-osuutta. Voiton jakaminen selvitysti-
lan aikana ei kuitenkaan estä selvitystilan lopettamista ja toiminnan jatkamista. 

Päätös selvitystilan jatkamisesta voidaan tehdä vain silloin, kun yhtiökokous on 
tehnyt itse selvitystilapäätöksen. Jos selvitystilaan asettamisesta on päättänyt re-
kisteriviranomainen, toiminnan jatkamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä. 

Pykälän 2 momentti vastaa asiallisesti voimassa olevan osakeyhtiölain 13 luvun 
17 §:n 2 momenttia. Toiminnan jatkaminen edellyttää johdon valitsemista siten 
kuin laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään. Pykälän 3 momentissa sää-
detään periaatteiltaan vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 17 §:n 3 momenttia vastaa-
valla tavalla selvitystilan lopettamista koskevasta rekisteri-ilmoituksesta sekä sii-
tä, että velkojille haettu julkinen haaste raukeaa selvitystilan lopettamisen jälkeen. 
Momenttiin ehdotetaan kuitenkin niitä muutoksia, jotka johtuvat julkisesta haas-
teesta annetusta laista. Sen 7 §:n 2 momentissa asetetaan velvollisuus ilmoittaa 
haasteen raukeamisesta samalla tavalla kuin sen antamisestakin. Lisäksi säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että velvollisuus rekisteri-ilmoituksen tekemiseen 
on muiden vastaavien tilanteiden tapaan yhtiön vastavalitulla johdolla. Edelleen 
ehdotetaan, että yhtiön johto on kelpoinen toimimaan yhtiön puolesta välittömästi 
päätöksen jälkeen eikä päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä enää olisi sen 
rekisteröinti. Tilanne vastaa selvitystilaan asettamista, joka myöskin tulee voi-
maan asiaa koskevalla päätöksellä, eikä edellytä rekisteröintiä. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 19 §:ää 
 

Rekisteristä poistaminen 

20 §. Rekisteristä poistamisen ajankohta. Säännöksen mukaan rekisteristä pois-
taminen tulee voimaan asiaa koskevalla rekisteröinnillä. Säännös vastaa voimassa 
olevaa lakia ja uuden osakeyhtiölain 20 luvun 20 §:ää. 

21 §. Rekisteristä poistetun yhtiön edustaminen. Pykälä vastaa voimassa vanhan 
osakeyhtiölain 13 luvun 18 §:ää. Lähtökohtana on, että rekisteristä poistetulla yh-
tiöllä on edustaja vain, jos osakkeenomistajat erikseen valitsevat sellaisen. Valin-
taan sovelletaan tarpeen mukaan yhtiökokousta koskevia säännöksiä. Jos kokousta 
ei muuten saada vireille, voidaan menetellä 6 luvun 18 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla. Edustajat rinnastuvat selvitysmiehiin, joskin edustajan kelpoisuus 
toimia yhtiön lukuun on 22 §:n mukaan voimakkaasti rajattu.  

Tiedoksiantojen osalta 2 momentissa viitataan 7 luvun 26 §:n 2 momenttiin. 
Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 21 §:ää. 
22 §. Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen asema. Pykälässä säädetään 

vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 18 b §:ää vastaavalla tavalla rekisteristä poistetun 
yhtiön oikeusasemasta. Teknisesti asia järjestetään kuitenkin siten, että aineelliset 
säännökset ovat purkamista koskevan 17 §:n yhteydessä, johon käsillä olevassa 
momentissa ainoastaan viitataan. Selvyyden vuoksi momentissa todetaan se, että 
selvitysmiesten sijasta yhtiön edustajina toimivat 21 §:ssä tarkoitetut edustajat. 

Pykälän 2 momentissa säädetään toimista, joihin yhtiön edustaja voi ryhtyä. 
Nämäkin säännökset vastaavat voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Momentissa tar-
koitettuja välttämättömiä toimia yhtiön omaisuuden turvaamiseksi on tulkittava 
suppeasti, koska rekisteristä poistettu yhtiö on lähtökohtaisesti oikeustoimikelvo-
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ton. Rekisteristä poistetulla yhtiöllä voidaan kuitenkin katsoa säilyvän oikeushen-
kilöllisyys. 

Pykälän 3 momentin säännös vastaa periaatteiltaan voimassa olevaa osakeyhtiö-
lakia. Säännöksessä ehdotetaan kuitenkin otettavaksi huomioon osakkeen omista-
jien lisäksi muut tahot, joilla voi yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla olla oikeus 
yhtiön nettovarallisuuteen. Momentissa tarkoitetut varat olisi jaettava sen mukaan 
kuin osakkeenomistajat tai muut jako-osuuteen oikeutetut ovat oikeutettuja saa-
maan varoja lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Varoja saaneet olisivat vastuussa 
yhtiön veloista saamallaan määrällä, jos myöhemmin käy ilmi, että yhtiöllä olikin 
velkoja. 

Pykälän 4 momenttiin on otettu vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 16 §:n 2 ja 
3 momenttia vastaava säännös.  

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 22 §:ää. 
 

Yhtiön varojen vähentyminen, saneeraus ja konkurssi 

23 §. Yhtiön varojen vähentyminen. Pykälässä säädetään menettelystä silloin, 
kun yhtiön varat ovat vähentyneet pykälässä tarkoitetulla tavalla. Säännösten vas-
taisen menettelyn seuraamukset ratkaistaan tämän lain vahingonkorvausta koske-
vien periaatteiden mukaan. Vahingonkorvauksen tuomitsemisen edellytyksenä on 
vahingon aiheutumisen lisäksi syy-yhteyden osoittaminen johdon lainvastaisen 
menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä. Ehdotettavat säännökset eivät poikkea 
muusta asunto-osakeyhtiölain sääntelystä yhtiön johdon vahingonkorvausvastuun 
ankaruuden kannalta. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia oman pääoman menettämiseen liitty-
viä vaatimuksia. Uutta osakeyhtiölakia vastaavat vaatijmukset ovat tarpeen myös 
asunto-osakeyhtiöissä, jotta niiden osakkeenomistajat saavat riittävän ajoissa tie-
don sellaisista tappioista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiövastikkeen 
maksuvelvollisuuteen tai yhtiön toiminnan jatkamiseen.   

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiön hallituksen on, kun se havaitsee oman pää-
oman laskeneen alle puoleen osakepääomasta, laadittava tilinpäätös ja toiminta-
kertomus yhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi. Hallitus voi havaita tämän 
seikan joko tilinpäätöstä laatiessaan tai yhtiön toiminnan aikana esimerkiksi ta-
vanomaisesta talousraportoinnista. Laadittavaa tilinpäätöstä ei kuitenkaan tarvitsi-
si tilintarkastaa. 

Jos oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, hallituksen on kutsuttava yhtiö-
kokous viipymättä päättämään toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman paran-
tamiseksi. Mainittu yhtiökokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa edellä 
tarkoitetun taseen laatimisesta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen nähtävänä 
pitämiseen sovelletaan 6 luvun 21 §:n säännöksiä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään menettelystä silloin, kun yhtiön oma pääoma 
on kokonaan menetetty, eli negatiivinen. Jos yhtiön osakepääoma on 8 000 euroa 
ja edellisen tilikauden voitto 2 000 euroa, johtaa esimerkiksi 11 000 euron tappio 
siihen, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Jos tappio edellisessä esimerkissä 
olisi 9 000 euroa, ei oma pääoma olisi negatiivinen. Hallituksen on momentissa 
tarkoitetussa tilanteessa viipymättä tehtävä asiaa koskeva rekisteri-ilmoitus. Ilmoi-
tuksen tarkoitus on julkistaa erityisesti yhtiön sidosryhmille yhtiön taloudellinen 
tilanne. 
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Pääomalaina voidaan osakepääoman menettämistä arvioitaessa laskennallisesti 
lisätä oman pääoman määrään. Pääomalainalla on siten tässä tilanteessa pitkälti 
samanlainen merkitys kuin voimassa olevan osakeyhtiölain tarkoittamassa pak-
koselvitystilaan asettamisessa.  

Rekisterimerkintä voidaan poistaa, kun yhtiön oma pääoma on tilintarkastetun 
tilinpäätöksen mukaan yli puolet osakepääomasta. Myös tässä laskelmassa pää-
omalaina luetaan omaan pääomaan. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ää 
[24 §. Saneeraus. Säännös vastaa vähäisin kirjoitusasua koskevin poikkeuksin 

vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 18 a §:ää. 
Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 24 §:ää.]  
25 §. Konkurssi. Pykälä vastaa pääosin vanhan osakeyhtiölain 13 luvun 19 §:ää. 

Pykälää kuitenkin tarkistetaan eräiltä osin. Pykälän 1 momentin 1 virkkeestä on 
poistettu sana ”vain”. Muutoksella ei ole haluttu muuttaa oikeustilaa. On selvää, 
että päätöksen konkurssiin asettamisesta tekee hallitus, eivätkä esimerkiksi erityi-
sen edustamisoikeuden haltijat. Edustamisoikeutettujen tehtävänä on yksinomaan 
edustaa yhtiötä suhteessa kolmansiin, ei käyttää päätösvaltaa. Tämä pätee kuiten-
kin kaikkiin yhtiön päätöksiin, joten sen korostaminen konkurssia koskevassa 
säännöksessä ei ole perusteltua. 

Konkurssissa lopputilitys voidaan hyväksyä, vaikka kaikkia konkurssipesän va-
roja ei vielä ole jaettu. Tämä on otettu huomioon 2 ja 3 momentissa. Ehdotukseen 
ei ole otettu voimassa olevan lain säännöstä pesänhoitajan velvollisuudesta ilmoit-
taa yhtiön purkautumisesta Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto puolestaan väli-
tetään rekisteriviranomaiselle, koska asiasta säädetään kaupparekisterilain 
19 §:ssä. 

Konkurssin päätyttyä yhtiölle voi ilmaantua uusia varoja. Varat jaetaan yleensä 
konkurssin jälkiselvityksessä konkurssivelkojille. Pykälän 4 momentissa on sään-
nös myös sen varalta, että näin ei meneteltäisi. 

Pykälä vastaa uuden osakeyhtiölain 20 luvun 25 §:ää. 
 

VIII OSA Erinäiset säännökset 
 

28 luku. Lain soveltaminen muuhun osakeyhtiöön 
 
Luvussa ehdotetaan säädettäväksi tämän lain soveltamisesta keskinäiseen kiin-

teistöyhtiöön ja sellaisiin muihin yhtiöihin, joissa on vähintään yksi osakashallin-
nassa oleva huoneisto tai muu tila. Voimassa olevasta laista poiketen ehdotetaan 
keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmää että tällaisen yhtiön yhtiöjärjestyk-
sessä voitaisiin määrätä, että yhtiöön sovelletaan vain tiettyjä tämän lain säännök-
siä. 

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmä vastaa sisällöltään voimassa ole-
van lain 2 §:n 1 momenttia. Säännöstä määritelmästä ehdotetaan sen selventämi-
seksi, että tällaiseen yhtiöön ei yleensä sovelleta osakeyhtiölakia.  

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan Suomessa 
rekisteröityyn keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön siinäkin tapauksessa, että yhti-
ön kiinteistö ja rakennus ovat toisessa valtiossa. Lainvalintasääntö vastaa asunto-
osakeyhtiöiden osalta 1 luvun 1 §:n 1 momentissa ehdotettua ja uuden osakeyhtiö-
lain 1 luvun 1 §:n 1 momenttia. 
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Pykälän 2 momentin mukaan keskinäisen kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksessä 
voidaan sivuuttaa tämän lain soveltaminen siten, että yhtiöön sovelletaan kaikilta 
osin osakeyhtiölakia. Vastaava säännös on voimassa olevan lain 2 §:n 1 momen-
tissa.  

Ehdotuksen mukaan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi-
daan myös määrätä, että yhtiöön sovelletaan vain tiettyjä tämän lain säännöksiä. 
Muilta osin yhtiöön sovellettaisiin osakeyhtiölakia. Tällaista määräystä laadittaes-
sa on syytä kiinnittää erityistä huomiota yhtiötä koskevan sääntelyn ja yhtiöjärjes-
tysmääräysten johdonmukaisuuteen ja kattavuuteen. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavaa säännöstä, jota ehdotetaan oikeustilan selventämiseksi.  

Pykälän 3 momentin mukaan tätä lakia ei sovellettaisi suoraan lain nojalla sellai-
seen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön, jota koskeva perusilmoitus on tehty 
ennen vuotta 1992. Säännös vastaa voimassa olevan lain 2 §:n 2 momenttia. 

2 §. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi keski-
näisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmästä. Määritelmä poikkeaa voimassa ole-
van lain 2 §:n 1 momentista ilmenevistä tunnusmerkeistä siten, että yksikin osa-
kashallinnassa oleva huoneisto riittää ja yhtiön ei tarvitse omistaa hallitsemaansa 
rakennusta. Nämä muutokset vastaavat 1 luvun 2 §:n kohdalla asunto-
osakeyhtiöiden osalta ehdotettua. 

3 §. Soveltaminen muuhun osakeyhtiöön. Pykälän mukaan myös muun osakeyh-
tiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöön sovelletaan tätä lakia tai 
tiettyjä tämän lain säännöksiä. Edellytyksenä on, että yhtiössä on ainakin yksi 
osakashallinnassa oleva huoneisto tai muu tila. Tämän lain soveltamisesta voitai-
siin määrätä esimerkiksi sellaisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä, jossa osa osak-
keista tuottaa vain etuoikeuden mahdollisesti jaettavaan osinkoon. 

Esimerkiksi Helsingissä on joitakin sellaisia 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa 
perustettuja osakeyhtiöitä, joissa vain osa osakkeista tuottaa oikeuden hallita huo-
neistoa yhtiön rakennuksessa. Ehdotuksen perusteella myös tällaisen yhtiön yhtiö-
järjestyksessä voitaisiin määrätä asunto-osakeyhtiölain tai sen tiettyjen säännösten 
soveltamisesta yhtiöön. 

4 §. Päätös tämän lain soveltamisesta. Pykälän 1 momentissa säädetään selvyy-
den vuoksi, että yhtiökokouksen päätökseen muun osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta siten, että yhtiöön sovelletaan kokonaan tai osittain tätä lakia, so-
velletaan osakeyhtiölain säännöksiä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaan yhtiöko-
kouksen päätökseen sovelletaan tämän lain 6 luvun säännöksiä yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta ja yhtiömuodon muuttamisesta, jos tarkoitus on muuttaa yhtiöjär-
jestystä siten, että yhtiöön ei enää sovellettaisi tätä lakia tai sen tiettyjä säännök-
siä. Sovellettavat päätösvaatimukset määräytyisivät yhtiöjärjestyksen muutoksen 
sisällön perusteella. 



 285

    Lakiehdotus 
 
 
 
 

Asunto-osakeyhtiölaki 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

I OSA 
 

Yleiset periaatteet, osakkeet ja yh-
tiövastike 

 
1 luku 

 
Lain soveltamisala ja asunto-

osakeyhtiön toiminnan keskeiset 
periaatteet 

 
Soveltamisala 

 
1 § 

 
Soveltaminen 

 
Tätä lakia sovelletaan kaikkiin Suo-

men lain mukaan rekisteröityihin 
2 §:ssä tarkoitettuihin asunto-osakeyh-
tiöihin, jollei tässä tai  muussa laissa 
säädetä toisin. 

Tämän lain soveltamisesta keski-
näiseen kiinteistöosakeyhtiöön sääde-
tään 28 luvussa. 

 
2 § 

 
Asunto-osakeyht iö  

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, 
jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty 
tarkoitus on hallita vähintään yhtä ra-
kennusta ja rakennuksessa olevan 
huoneiston tai huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta yli puolet on 
yhtiöjärjestyksessä määrätty osak-
keenomistajien hallinnassa oleviksi 
asuinhuoneistoiksi.  

Asunto-osakeyhtiön jokainen osake 
yksin tai toisten osakkeiden kanssa 
tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyk-
sessä määrättyä huoneistoa tai muuta 
osaa yhtiön hallinnassa olevasta ra-
kennuksesta tai kiinteistöstä. 

Tässä laissa asunto-osakeyhtiöllä 
tarkoitetaan myös sellaista ennen 
1 päivää maaliskuuta 1926 rekisteröi-
tyä osakeyhtiötä, jossa huoneistot on 
yhtiökokouksen päätöksellä varattu 
osakkeenomistajille 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. 

 
 

3 § 
 

Huoneisto ja muut  
osakashallinnassa olevat tilat 

 
Tämän lain säännöksiä huoneistosta 

sovelletaan sellaiseen huoneistoon ja 
muuhun rakennuksen tai kiinteistön 
osaan, jonka hallintaan osakkeet tuot-
tavat oikeuden. 

Osakkeet tuottavat hallintaoikeuden 
myös sellaiseen parvekkeeseen, jolle 
on kulkuyhteys vain siitä huoneistosta, 
johon osakkeet tuottavat hallintaoi-
keuden. Hallintaoikeudesta voidaan 
määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. 

 
4 § 

 
Huoneiston luovuttaminen  

toisen käyttöön 
 

Osakkeenomistajalla on oikeus luo-
vuttaa huoneisto kokonaan tai osaksi 



 286

toisen käytettäväksi, jollei laissa toisin 
säädetä tai yhtiöjärjestyksessä toisin 
määrätä. 

 
Toiminnan keskeiset periaatteet 

 
5 § 

 
Yhtiön toiminta 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi 

asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnas-
saan olevien kiinteistöjen ja rakennus-
ten pidosta siten kuin tässä laissa sää-
detään ja yhtiöjärjestyksessä määrä-
tään.  

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrä-
tä myös muusta kiinteistön tai raken-
nuksen käyttöön liittyvästä yhtiön toi-
minnasta. 

Kiinteistön ja rakennusten rakenta-
misesta yhtiö huolehtii siten kuin  pe-
rustamissopimuksessa tai yhtiöjärjes-
tyksessä määrätään tai muuten sovi-
taan. Osakkeenostajien oikeuksista 
rakentamisvaiheessa säädetään asun-
tokauppalain (843/1994) 2 luvussa. 

Rakennuksen tai huoneiston uudel-
leen rakentamisesta säädetään 6 luvun 
38 §:ssä. 

 
 

6 § 
 

Oikeushenkilöllisyys ja osakkeen-
omistajan maksuvelvollisuus 

 
Asunto-osakeyhtiö on osakkeen-

omistajistaan erillinen oikeushenkilö, 
joka syntyy rekisteröinnillä. Yhtiön 
perustamisesta ja rekisteröinnistä sää-
detään 11 luvussa. 

Yhtiövastikkeesta ja muusta yhtiö-
järjestykseen perustuvasta osakkeen-
omistajan maksuvelvollisuudesta yh-
tiötä kohtaan säädetään 3 luvussa. 

Kunnossapitovastuusta säädetään 
4 luvussa. 

Osakkeenomistajat eivät vastaa 
henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. 

 
7 § 

 
Pääoma ja sen pysyvyys 

 
Yhtiöllä on osakepääoma, joka on 

vähintään 8 000 euroa. 
Yhtiön varoja voidaan jakaa vain 

siten kuin 11 luvussa säädetään.  
 

8 § 
 

Osakkeen luovutettavuus 
 
Osake voidaan rajoituksitta luovut-

taa ja hankkia, jollei yhtiöjärjestykses-
sä määrätä toisin. 

Osakkeista sekä niiden luovuttami-
sesta ja hankkimisesta säädetään 
2 luvussa. 

 
9 § 

 
Enemmistöperiaate 

 
Osakkeenomistajat käyttävät pää-

tösvaltaansa yhtiökokouksessa. Pää-
tökset tehdään annettujen äänten 
enemmistöllä, jollei tässä laissa sääde-
tä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toi-
sin. 

 
 

10 § 
 

Yhdenvertaisuus 
 
Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä 

yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, 
hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä 
päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpi-
teeseen, joka on omiaan tuottamaan 
osakkeenomistajalle tai muulle epäoi-
keutettua etua yhtiön tai toisen osak-
keenomistajan kustannuksella. 
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11 § 
 

Johdon tehtävä 
 
Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän 

on huolellisesti toimien edistettävä 
yhtiön etua. 

Hallituksesta ja isännöitsijästä sää-
detään 7 luvussa. 

 
12 § 

 
Tahdonvaltaisuus 

 
Osakkeenomistajat voivat yhtiöjär-

jestyksessä määrätä yhtiön toiminnas-
ta. Yhtiöjärjestykseen ei voida ottaa 
määräystä, joka on tämän lain tai 
muun lain pakottavan säännöksen 
taikka hyvän tavan vastainen. 

 
Yhtiöjärjestys  

 
13 § 

 
Yhtiöjärjestyksen sisältö 

 
Asunto-osakeyhtiöllä on yhtiöjär-

jestys, jossa on aina oltava: 
1) yhtiön toiminimi; 
2) yhtiön kotipaikkana oleva Suo-

men kunta; 
3) yhtiön tarkoituksensa toteuttami-

seksi hallitsemien rakennusten ja kiin-
teistöjen sijainti ja hallintaperuste; 

4) huoneiston tai osakkeen omis-
tuksen perusteella osakkeenomistajan 
hallinnassa olevan muun tilan sijainti 
kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen 
numero tai kirjaintunnus, rakennus-
alalla yleisesti hyväksyttyjä mittausta-
poja noudattaen laskettu pinta-ala sekä 
käyttötarkoitus ja huoneiston huonei-
den lukumäärä; 

5) järjestysnumerolla yksilöitynä 
mitkä osakkeet (osakeryhmä) tuottavat 
oikeuden hallita mitäkin huoneistoa tai 

muuta tilaa, jolloin osakeryhmä voi 
käsittää myös vain yhden osakkeen; 

6) yhtiön välittömässä hallinnassa 
olevat huoneistot ja muut tilat; 

7) yhtiövastikkeen määräämisen pe-
rusteet sekä kuka määrää vastikkeen 
suuruuden ja maksutavan; 

Jos yhtiö aikoo käyttää toiminime-
ään kaksi- tai useampikielisenä, toimi-
nimen jokainen ilmaisu on mainittava 
yhtiöjärjestyksessä. 

Tilikaudesta on määrättävä joko  
yhtiöjärjestyksessä tai 11 luvun 1 §:ssä 
tarkoitetussa perustamissopimuksessa. 

Oikeusministeriön asetuksella voi-
daan määrätä asunto-osakeyhtiön mal-
liyhtiöjärjestyksestä. 
 

14 § 
 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja 
kohtuullistamisesta säädetään 6 luvus-
sa. 

 
2 luku 

 
Osakkeet 

 
Yleiset säännökset 

 
1 § 

 
Osakkeiden yhtäläisyys 

 
Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä 

yhtäläiset oikeudet, jollei tästä laista 
tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.  

 
2 § 

 
Osakeoikeuksien käyttäminen 

 
Osakkeen saajalla ei ole oikeutta 

käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä 
kuuluvia oikeuksia, ennen kuin hänet 
on merkitty 15 §:n 1 momentissa tar-
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koitettuun osakeluetteloon tai hän on 
ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittä-
nyt siitä luotettavan selvityksen. Tämä 
ei kuitenkaan koske sellaista osakkee-
seen perustuvaa oikeutta, jota käyte-
tään esittämällä tai luovuttamalla osa-
kekirja tai muu yhtiön antama erityi-
nen todistus. 

Osakkeen tuottamaa hallintaoikeut-
ta saa kuitenkin käyttää siitä lähtien, 
kun yhtiölle on yhtiövastikkeen peri-
mistä varten ilmoitettu osakkeen uusi 
omistaja.  

Jos useat omistavat osakkeen yh-
dessä, he voivat käyttää osakkeen-
omistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuk-
sia vain yhteisen edustajan kautta. 

Osake, joka kuuluu yhtiölle itsel-
leen, ei tuota oikeuksia yhtiössä. 

 
 

Osakkeen kirjanpidollinen vasta-
arvo ja nimellisarvo 

 
3 § 

 
Kirjanpidollinen vasta-arvo ja ni-

mellisarvo 
 
Osakkeesta yhtiötä perustettaessa ja 

uusia osakkeita annettaessa osakepää-
omaan merkittävästä määrästä (kirjan-
pidollinen vasta-arvo) säädetään 
2 luvun 4 §:ssä, 12 luvun 6 §:n 1 mo-
mentissa ja 13 luvun 7 §:n 1 momen-
tissa. Kirjanpidollinen vasta-arvo voi 
olla eri osakkeilla eri suuruinen. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrä-
tä yhtiön osakkeille nimellisarvo. Täl-
löin yhtiön kaikilla osakkeilla on olta-
va sama nimellisarvo. 

Jos yhtiön osakkeilla on nimellisar-
vo, yhtiötä perustettaessa osakepää-
omaan on merkittävä kunkin osakkeen 
osalta vähintään nimellisarvon määrä. 
Vastaavasti kun annetaan uusia osak-
keita osakeannilla tai optio-oikeuksien 
nojalla, osakepääomaa on samalla ko-

rotettava vähintään annettavien osak-
keiden nimellisarvon määrällä. Osake-
pääomaa ei saa alentaa niin, että se 
olisi vähemmän kuin osakkeiden yh-
teenlaskettu nimellisarvo. 
 

Osakkeen luovutettavuus 
 

4 § 
 

Sallitut vaihdannan-
rajoituslausekkeet 

 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan rajoit-

taa oikeutta luovuttaa ja hankkia osake 
vain 5 §:n mukaisesti. 

Samaan osakeryhmään kuuluvia 
osakkeita ei saa erikseen merkitä, luo-
vuttaa tai muulla tavoin siirtää tai pan-
tata, paitsi milloin huoneisto jaetaan 
tai osa siitä yhdistetään toiseen huo-
neistoon. 

 
5 § 

 
Lunastuslauseke 

 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrä-

tä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä 
tai muulla henkilöllä on oikeus lunas-
taa muulta omistajalta kuin yhtiöltä 
toiselle siirtyvä osake. Lunastuslau-
sekkeessa on määrättävä, keillä on 
lunastusoikeus.  

Jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä 
toisin, lunastukseen sovelletaan seu-
raavaa: 

1) lunastusoikeus koskee kaikkia 
saantoja. Lunastusoikeus ei kuitenkaan 
koske saantoa, jossa vastaanottaja on 
yhtiön nykyinen osakkeenomistaja tai 
osakkeen edellisen omistajan perintö-
kaaren (40/1965) 2 luvussa tarkoitettu 
sukulainen tai aviopuoliso, eikä saan-
toa, jossa osakkeet on saatu testamen-
tin perusteella;  

2) saman saannon kohteena olevat 
osakkeet on kaikki lunastettava; 
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3) lunastushinta on osakkeen käypä 
hinta, jona vastikkeellisessa saannossa 
muun selvityksen puuttuessa pidetään 
sovittua hintaa; 

4) hallituksen on ilmoitettava osak-
keen siirtymisestä sille, jolla on oikeus 
lunastaa osake, kirjallisesti kuukauden 
kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymi-
sestä on ilmoitettu hallitukselle; 

5) lunastusvaatimus on esitettävä 
yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastus-
oikeuttaan osakkeen saajalle kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun osak-
keen siirtymisestä on ilmoitettu halli-
tukselle; 

6) yhtiöllä on etuoikeus lunastuk-
seen ja hallitus ratkaisee muiden lunas-
tukseen oikeutettujen keskinäisen etu-
oikeuden arvalla; sekä 

7) lunastushinta on suoritettava 
kuukauden kuluessa 5 kohdassa maini-
tun määräajan päättymisestä tai, mil-
loin lunastushintaa ei ole kiinteästi 
määrätty, lunastushinnan vahvistami-
sesta. 

Edellä 2 momentin 4, 5 ja 7 koh-
dassa tarkoitettuja määräaikoja ei voi-
da yhtiöjärjestyksessä pidentää. 

Ennen kuin on käynyt selville, käy-
tetäänkö lunastusoikeutta, ei sillä, jolle 
osake on siirtynyt, ole yhtiössä muuta 
osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin 
oikeus hallita huoneistoa sekä oikeus 
varoja jaettaessa ja etuoikeus osakean-
nissa. Tänä aikana häneen sovelletaan 
osakkeenomistajaa koskevia yhtiöjär-
jestyksen määräyksiä yhtiövastikkeen 
maksamisesta. Osakeannista johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 
sille, joka käyttää lunastusoikeuttaan. 

Lunastushinta on maksettava halli-
tukselle joko rahana tai sellaisella 
maksuvälineellä, josta Suomessa toi-
miva pankki vastaa. Maksettaessa lu-
nastushinta posti- tai pankkisiirtona 
maksupäivänä pidetään sitä päivää, 
jona maksaja on suorittanut lunastus-
hinnan määrän pankille edelleen siir-

rettäväksi tai täyttänyt maksun suorit-
tamiseksi vastaavan toimen. Hallitus ei 
saa suorittaa lunastushintaa sille, jolta 
osake lunastetaan, ennen kuin tämä 
luovuttaa osakekirjan. 

Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain 
jakokelpoisilla varoilla. Lunastuksesta 
päättämiseen yhtiössä sovelletaan, 
mitä 23 luvun 4 §:ssä säädetään. 

 
Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin 

liittyvät todistukset 
 

6 § 
 

Osakekirjan antaminen 
 
Osakeryhmästä on osakkeenomista-

jalle annettava osakekirja, joka on pai-
nettu asunto-osakeyhtiön osakekirjojen 
painamiseen hyväksytyssä painolai-
toksessa. 

 Osakekirja saadaan antaa, kun yh-
tiö ja osake on rekisteröity. Osakekirja 
saadaan antaa vain osakeluetteloon 
merkitylle osakkeenomistajalle. 

 
 

7 § 
 

Osakekirjan sisältö 
 
Osakekirja voidaan asettaa vain ni-

metylle henkilölle. 
Osakekirjassa on oltava: 
1) yhtiön toiminimi sekä yritys- ja 

yhteisötunnus; 
2) osakkeiden järjestysnumerot, tai 

osakkeiden lukumäärä ja osakekirjan 
järjestysnumero; 

3) minkä huoneiston hallintaan osa-
keryhmä oikeuttaa;  

4) maininta tämän luvun 5 §:n mu-
kaisesta lunastuslausekkeesta, jos sel-
lainen määräys on yhtiöjärjestyksessä. 

Osakekirja on päivättävä ja päätös-
valtaisen määrän hallituksen jäseniä on 
se allekirjoitettava.  
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8 § 
 

Osakekirjaan eräissä tapauksissa 
tehtävät merkinnät 

 
Osakekirjaan on viipymättä tehtävä 

asiaa koskeva merkintä, kun: 
1) osakekirjaan merkitty hallintaoi-

keuden kohde tai muu osakkeenomis-
tajien oikeuksiin vaikuttava seikka 
muuttuu yhtiöjärjestyksen muutoksen 
vuoksi taikka osake mitätöidään; tai 

2) varoja jaetaan tai osakkeita anne-
taan osakekirjan esittämistä vastaan; 
tai 

3) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
todistus annetaan osakekirjan esittä-
mistä vastaan. 

Jos osakekirja annetaan kuoletetun 
osakekirjan sijaan, siitä on osakekir-
jassa mainittava. 

 
9 § 

 
Osakekir jan vaihtaminen 

Jos osakeryhmää muutetaan huo-
neiston jakamisen tai laajentamisen 
taikka huoneistojen yhdistämisen tai 
muun toimenpiteen vuoksi, hallituksen 
on annettava uutta tilannetta vastaava 
osakekirja ja mitätöitävä entinen. Osa-
kekirjan vaihtamisesta saadaan periä 
hallituksen hyväksymä kohtuullinen 
maksu.  

 
 

10 § 
 

Muut osakeoikeuksiin liittyvät to-
distukset 

 
Ennen osakekirjan antamista yhtiö 

voi antaa todistuksen, joka koskee 
oikeutta yhteen tai useampaan osak-
keeseen ja joka sisältää ehdon osake-
kirjan antamisesta ainoastaan todistuk-
sen palauttamista vastaan (väliaikais-

todistus). Todistukseen on pyynnöstä 
tehtävä merkintä osakkeesta suorite-
tuista maksuista. Todistuksesta on 
muuten voimassa, mitä 8 §:ssä sääde-
tään osakekirjasta. 

Yhtiö voi antaa todistuksen optio-
oikeudesta (optiotodistus) taikka muun 
vastaavanlaista oikeutta osoittavan 
todistuksen, joka sisältää ehdon oikeu-
den käyttämisestä ainoastaan todistuk-
sen palauttamista vastaan. Todistuksen 
tulee sisältää osakkeiden merkinnän tai 
muun oikeuden käyttämisen ehdot. 
Todistuksen allekirjoittamisesta on 
voimassa, mitä 7 §:n 3 momentissa 
säädetään osakekirjasta. 

Varojen jakaminen voidaan toteut-
taa myös osakekirjoihin kuuluvia 
osinkolippuja käyttämällä. 

 
 

11 § 
 

Velkakirjalain säännösten soveltami-
nen osakekirjaan ja muihin todistuk-

siin 
 
Jos osakekirja, väliaikaistodistus tai 

nimetylle henkilölle asetettu 10 §:n 
2 momentissa tarkoitettu todistus luo-
vutetaan tai pantataan, sovelletaan 
vastaavasti, mitä velkakirjalain 
(622/1947) 13, 14 ja 22 §:ssä sääde-
tään nimetylle henkilölle tai hänen 
määräämälleen asetetuista velkakir-
joista. Osakekirjan tai väliaikaistodis-
tuksen haltija, joka yhtiön asiakirjaan 
tekemän merkinnän tai isännöitsijän-
todistuksen mukaan on osakkeenomis-
tajana merkitty osakeluetteloon, rin-
nastetaan tällöin siihen, jolla velkakir-
jalain 13 §:n 2 momentin mukaan 
edellytetään olevan velkakirjan osoit-
tama oikeus. Sellaiseen 10 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuun todistukseen, 
jota ei ole asetettu nimetylle henkilöl-
le, sovelletaan velkakirjalain 13, 14 ja 
22 §:n säännöksiä haltijavelkakirjoista.  
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Osakeluettelo 
 

12 § 
 

Osakeluettelo 
 
Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön 

osakkeista osakeluetteloa. Siihen mer-
kitään  

1) kaikki osakkeet osakeryhmittäin 
numerojärjestyksessä; 

2) huoneisto, jonka hallintaan osa-
keryhmä tuottaa oikeuden,  

3) osakekirjojen antamispäivä, 
4) osakkeenomistajan nimi ja osoi-

te, luonnollisesta henkilöstä henkilö-
tunnus tai tämän puuttuessa syntymä-
aika sekä oikeushenkilöstä kotipaikka, 
rekisterinumero ja rekisteri, johon oi-
keushenkilö on merkitty; sekä 

5) muussa laissa siihen merkittä-
väksi säädetyt tiedot ja vaadittaessa 
huoneiston hallintaoikeuteen muun 
lain nojalla kohdistuva rajoitus.  

Osakeluettelo on laadittava viivy-
tyksettä yhtiön perustamisen jälkeen. 
Luetteloa on pidettävä luotettavalla 
tavalla. 

 
13 § 

 
Saannon merkitseminen osake-

luetteloon 
 
Osakkeen saajan yhtiölle ilmoitta-

ma saanto sekä muu osakeluetteloon 
merkittyä seikkaa koskeva yhtiölle 
ilmoitettu muutos on viivytyksettä 
merkittävä osakeluetteloon. Ennen 
merkintää saannosta ja varainsiirtove-
ron suorittamisesta on esitettävä luo-
tettava selvitys. Merkintä on päivättä-
vä. Jos osakkeeseen kohdistuu 5 §:ssä 
tarkoitettu lunastusoikeus, merkintää 
ei kuitenkaan saa tehdä ennen kuin on 
selvinnyt, ettei lunastusoikeutta käyte-
tä. 

Jos osakkeen viimeinen luovutus on 
merkitty osakekirjaan tai väliaikaisto-
distukseen avoimella siirrolla, osake-
kirjaan tai väliaikaistodistukseen on 
kirjoitettava uuden osakkeenomistajan 
nimi ennen kuin saanto merkitään luet-
teloon. Yhtiölle esitettyyn osakekir-
jaan tai väliaikaistodistukseen on kir-
joitettava todistus osakeluetteloon 
merkitsemisestä ja sen päivämäärästä. 

 
14 § 

 
Luettelo osakkeen  

aiemmista omistajista 
 
Osakkeen aiempaa omistajaa kos-

kevat osakeluettelotiedot on säilytettä-
vä luotettavalla tavalla 10 vuotta siitä, 
kun uusi omistaja on merkitty osake-
luetteloon.  

 
15 § 

 
Luetteloiden julkisuus 

 
Jokaisella on oikeus tutustua osake-

luetteloon. Hallituksen puheenjohtajan 
tai isännöitsijän on varattava siihen 
tilaisuus kohtuullisen ajan kuluessa 
pyynnöstä. 

Jokaisella on oikeus saada yhtiön 
kulut korvattuaan jäljennös osakeluet-
telosta tai sen osasta. 

Osakkeenomistajilla on oikeus tu-
tustua entisiä osakkeenomistajia kos-
keviin osakeluettelotietoihin ja saada 
niistä jäljennöksiä siten kuin 1 ja 
2 momentissa säädetään. Sama oikeus 
on sellaisella entisellä osakkeenomis-
tajalla tai muulla, joka osoittaa oikeu-
tensa sitä vaativan. 

Luonnollisen henkilön osoitteen, 
henkilötunnuksen tai syntymäajan saa 
luovuttaa vain osakkeenomistajalle tai 
sille, joka osoittaa oikeutensa sitä vaa-
tivan. 
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Edellä 14 §:ssä tarkoitetun määrä-
ajan jälkeen aiempaa omistajaa koske-
via tietoja saa säilyttää, käyttää tai 
muutoin käsitellä vain historiallista tai 
tieteellistä tutkimusta tai tilastointia 
varten. 

 
 

3 luku 
 

Yhtiövastike 
 
Maksuvelvollisuus ja yhtiövastikepe-

ruste 
 

1 § 
 

Maksuvelvollisuus 
 
Osakkeenomistaja on velvollinen 

maksamaan yhtiön menojen kattami-
seksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestykses-
sä määrättyjen perusteiden mukaan. 

 
2 § 

 
Yhtiövastikkeella katettavat menot 

 
Yhtiövastikkeella voidaan kattaa yh-

tiön menot, jotka aiheutuvat  
1) kiinteistön hankinnasta ja raken-

tamisesta; 
2) kiinteistön ja rakennusten käytöstä 

ja kunnossapidosta; 
3) kiinteistön ja rakennuksen perus-

parannuksesta, lisärakentamisesta ja 
lisäalueen hankkimisesta (uudistus);  

4) yhtiön toimintaan taikka kiinteis-
tön tai rakennuksen käyttöön liittyvän 
hyödykkeen yhteishankinnasta sekä 

5) muista yhtiölle kuuluvista velvoit-
teista. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, 
että yhtiövastikkeen perintää koskevia 
8 luvun säännöksiä ja osakkeen uuden 
omistajan vastuuta koskevia tämän 
luvun 7 §:n säännöksiä sovelletaan 
myös silloin, kun osakkeenomistajan 

maksuvelvollisuus perustuu sopimuk-
seen, joka koskee tiettyä kiinteistön tai 
rakennuksen käyttöön liittyvää käyt-
tömaksua tai huoneistoissa käytettävi-
en tiettyjen laitteiden tai muiden hyö-
dykkeiden yhteishankintaa. 

 
3 § 

 
Erilaiset yhtiövastikkeet 

 
Yhtiövastike voidaan yhtiöjärjestyk-

sessä määrätä maksettavaksi siten, että 
tiettyjä menoja varten on eri maksupe-
ruste ja että maksuvelvollisuus koskee 
vain tiettyjen osakkeiden omistajia.   

Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään ra-
hoitusvastikkeesta, sillä katetaan kiin-
teistön ja rakennuksen hankinnasta ja 
rakentamisesta sekä yhtiön peruskor-
jauksesta ja uudistuksesta aiheutuvat 
pitkävaikutteiset menot, jollei yhtiöjär-
jestyksessä toisin määrätä..  

 
4 § 

 
Yhtiövastikkeen maksuperuste 

 
Vastikkeen maksuperusteesta on 

määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Perus-
teena voi olla esimerkiksi huoneiston 
pinta-ala taikka veden, sähkön, läm-
mön tai muun hyödykkeen todellinen 
tai luotettavasti arvioitavissa oleva 
kulutus. 

 
5 § 

 
Rakennuksen tai 

 huoneiston tuhoutuminen 
 
Jos huoneisto tuhoutuu niin, että sen 

kuntoon saattaminen vastaa rakenta-
mista uudelleen, huoneiston hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden omistaja on 
velvollinen maksamaan yhtiövastiketta 
vain huoneiston rakentamiskustannus-
ten kattamiseksi sekä osallistumaan 
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hoito- ja ylläpitomenojen kattamiseen 
kohtuullisella osuudella, jota määrättä-
essä on otettava huomioon asumis-
mahdollisuuden puuttuminen. Yhtiö-
vastikkeen maksuvelvollisuuteen so-
velletaan tätä momenttia siihen asti, 
kunnes tuhoutunut huoneisto on uudel-
leen rakennettu. 
 
Maksuvelvollisuuden alkaminen sekä 
maksuperusteesta poikkeaminen ja 

perusteen muuttaminen  
 

6 § 
 

Maksuvelvollisuuden alkaminen 
 
Velvollisuus maksaa yhtiövastiketta 

alkaa, kun osake on rekisteröity, jollei 
perustamissopimuksessa tai uusien 
osakkeiden antamista koskevassa yh-
tiökokouksen päätöksessä taikka yhtiö-
järjestyksessä toisin määrätä. 

Osakkeen uusi omistaja on vastuussa 
yhtiövastikkeen maksamisesta omis-
tusoikeuden siirtymisestä lähtien. 

 
7 § 

 
Uuden omistajan vastuu vanhan 

omistajan maksulaiminlyönnistä 
 

Osakkeen uusi omistaja on edellisen 
omistajan ohella vastuussa tämän lai-
minlyömästä yhtiövastikkeesta ja 2 §:n 
2 momentissa tarkoitetusta maksusta. 

Uuden omistajan vastuun enimmäis-
määrä on yhtäsuuri kuin yhtiövastik-
keen yhteenlaskettu määrä siltä kuu-
kaudelta, jona omistusoikeus siirtyi, ja 
sitä välittömästi edeltävältä viideltä 
kuukaudelta. 

Uusi omistaja ei kuitenkaan vastaa 
sellaisesta entisen omistajan laimin-
lyömästä yhtiövastikkeesta tai maksus-
ta, jota ei ole mainittu isännöitsijänto-
distuksessa ja joka on erääntynyt mak-
settavaksi ennen todistuksen päiväystä. 

8 § 
 

Yhtiövastikkeen  
perusteesta poikkeaminen ja 

 perusteen muuttaminen   
  

Yhtiövastikeperusteesta poikkeami-
sesta yhtiökokouksen päätöksellä sää-
detään 5 §:ssä ja 6 luvun 33 §:ssä. 

Yhtiövastiketta koskevien yhtiöjär-
jestyksen määräysten muuttamisesta 
säädetään 6 luvun 27 ja 28 §:ssä. 

 
 
 

II OSA 
 

Kunnossapitovastuu ja muutostyöt 
 

4 luku 

Kunnossapitovastuu 
 

1 § 

Kunnossapitovastuu ja -oikeus 
 

Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen 
kunnossapitovastuun jakamiseen 
osakkeenomistajien ja yhtiön kesken 
sovelletaan 2 ja 3 §:n säännöksiä, jollei 
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin vas-
tuun jaosta.  

Yhtiöllä on kuitenkin aina oikeus 
suorittaa välttämätön korjaustyö. 

Yhtiökokous voi päättää osakkeen-
omistajalle kuuluvien kunnossapito-
töiden suorittamisesta yhtiön kustan-
nuksella, jos työ liittyy yhtiön kunnos-
sapitotyöhön tai uudistukseen ja se 
saattaa tapahtua osakkeenomistajien 
yhdenvertaisuutta loukkaamatta. 

Kunnossapitotyön suorittavan yhtiön 
tai osakkeenomistajan on huolehditta-
va siitä, että työssä noudatetaan hyvää 
rakennustapaa. 

Vahingonkorvausvastuusta säädetään 
24 luvussa.  
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2 § 

Osakkeenomistajan kunnossapitovas-
tuu 
 

Osakkeenomistajan on pidettävä 
kunnossa osakkeiden perusteella hal-
linnassaan olevien tilojen sisäosat ja 
muut osakkeiden perusteella hallinnas-
saan olevat tilat.  

Osakkeenomistajan on hoidettava 
hallinnassaan olevia tiloja huolellisesti 
siten, että yhtiön vastuulla olevat kiin-
teistön, rakennuksen tai huoneiston 
osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja 
ei kuitenkaan ole vastuussa tavan-
omaisesta kulumisesta, joka aiheutuu 
tilojen käyttämisestä niiden käyttötar-
koituksen mukaisesti.  

 
3 § 

 
Yhtiön kunnossapitovastuu 

 
Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta 

siltä osin kuin se ei kuulu osakkeen-
omistajalle. 

 Yhtiön on pidettävä kunnossa myös 
osakkeenomistajien hallinnassa olevi-
en tilojen rakenteet ja eristeet. Yhtiön 
on lisäksi korjattava ne osakkeenomis-
tajien hallinnassa olevien tilojen sisä-
osat, jotka vahingoittuvat rakenteessa 
olevan vian vuoksi tai muussa yhtiön 
kunnossapitovastuulle kuuluvassa ra-
kennuksen osassa  olevan vian vuoksi.  

Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään 
kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedon-
siirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilman-
vaihto- ja muut sen kaltaiset järjestel-
mät.  

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettu 
vastuu koskee sellaisia rakenteita, eris-
teitä ja järjestelmiä, jotka yhtiö on 
asentanut tai hyväksynyt vastuulleen. 
Yhtiö vastaa myös sellaisesta osak-
keenomistajan asennuksesta, joka vas-
taa yhtiön toteuttamaa tai hyväksymää 

toimenpidettä ja jonka toteuttamista 
yhtiö on voinut valvoa siten kuin tässä 
laissa säädetään.  

Yhtiön on pidettävä kunnossa raken-
nuksen ulkopinta myös 1 luvun 3 §:n 
2 momentissa tarkoitetun osakkeiden 
perusteella osakkeenomistajan hallin-
nassa olevan parvekkeen kohdalla.   

 
4 § 

 
Osakkeenomistajan  

ilmoitusvelvollisuus omasta 
kunnossapitotyöstään 

 
Jos kunnossapitotyö voi vaikuttaa yh-

tiön tai toisen osakkeenomistajan vas-
tuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen 
tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan hallinnassa 
olevien tilojen käyttämiseen, siitä on 
ilmoitettava etukäteen kirjallisesti hal-
litukselle tai isännöitsijälle.  

Jos kunnossapitotyö voi vaikuttaa 
toisen osakkeenomistajan vastuulla 
olevaan kiinteistön, rakennuksen tai 
huoneiston osaan tai hänen hallinnas-
saan olevien tilojen käyttämiseen, hal-
lituksen tai isännöitsijän on annettava 
toiselle osakkeenomistajalle viipymät-
tä tieto ilmoituksesta. Ilmoitus toiselle 
osakkeenomistajalle voidaan toimittaa 
yhtiölle ilmoitettuun osoitteeseen.  

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tie-
dot, joiden perusteella yhtiö tai toinen 
osakkeenomistaja voi arvioida hyvän 
rakennustavan noudattamista kunnos-
sapitotyössä ja kunnossapidosta aiheu-
tuvan vahingon tai muun haitan. 

 
5 § 

 
Osakkeenomistajan  

ilmoitusvelvollisuus yhtiölle 
 kuuluvasta kunnossapidosta 

 
Osakkeenomistajan on ilmoitettava 

yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huo-
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neiston viasta tai puutteellisuudesta, 
jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.  

 
 

6 § 

Yhtiön ilmoitusvelvollisuus 
 
Yhtiön on ilmoitettava osakkeen-

omistajalle ja huoneiston käyttöoikeu-
den haltijalle riittävän ajoissa sellaisis-
ta kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat 
huoneiston käyttämiseen. Ilmoitus 
voidaan toimittaa yhtiölle ilmoitettuun 
osoitteeseen. Yhtiöllä on kuitenkin 
oikeus suorittaa välittömästi kunnos-
sapito- tai korjaustyö, jota ei voi va-
hinkoa tai haittaa aiheuttamatta siirtää. 

Yhtiön edustajien oikeudesta päästä 
huoneistoon säädetään 8 luvun 1 §:ssä.  
 
 

7 § 
 

Kunnossapitotyön teettäminen osa-
kashallinnassa olevissa tiloissa 

 
Jos osakkeenomistaja lyö laimin la-

kiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan 
kunnossapitovelvollisuutensa ja siitä 
voi aiheutua haittaa yhtiölle tai toiselle 
osakkeenomistajalle, yhtiö voi teettää 
kunnossapitotyön osakkeenomistajan 
kustannuksella.    

Osakkeenomistaja voi teettää osak-
keiden perusteella hallinnassaan ole-
vissa tiloissa yhtiön kustannuksella 
sellaisen yhtiön vastuulla olevan  

1) kiireellisen kunnossapitotyön, joka 
on tarpeen lisävahingon välttämiseksi, 
ja 

2) kunnossapitotyön, jonka  tekemät-
tä jättämisestä aiheutuu osakkeenomis-
tajalle vähäistä suurempaa haittaa ja 
jonka suhteen yhtiö ei ole kirjallisen 
huomautuksen saatuaan viivytyksettä 
ryhtynyt riittäviin toimiin ottaen huo-

mioon työn laatu, osakkaalle aiheutuva 
haitta ja muut olosuhteet.  

Kunnossapitotyöstä vastuussa olevan 
yhtiön tai osakkeenomistajan on kor-
vattava työn teettämisestä aiheutuneet 
tarpeelliset ja kohtuulliset kulut. 

 
 
 

8 § 
 

Kunnossapitotyön teettäminen yhtiön 
hallinnassa olevissa tiloissa 

 
Osakkeenomistaja voi teettää yhtiön 

kustannuksella yhtiön vastuulla olevan 
kunnossapitotyön yhtiön hallinnassa 
olevissa tiloissa,   

1) jos kunnossapitovelvollisuuden 
laiminlyönti rajoittaa olennaisesti 
osakkeenomistajan hallinnassa olevan 
huoneiston tai muun tilan käyttöä; ja  

2) jos yhtiö ei ole kirjallisen huomau-
tuksen saatuaan viivytyksettä ryhtynyt 
riittäviin toimiin ottaen huomioon työn 
laatu, osakkaalle aiheutuva haitta ja 
muut olosuhteet.  

Yhtiön on korvattava osakkeenomis-
tajalle työn teettämisestä aiheutuneet 
tarpeelliset ja kohtuulliset kulut. 
 
 
 
 

9 § 
 

Kunnossapitotyön valvonta 
 
Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osak-

keenomistajan kunnossapitotyö suori-
tetaan rakennusta ja kiinteistöä vahin-
goittamatta ja hyvän rakennustavan 
mukaisesti.  

Hallituksen ja isännöitsijän on huo-
lehdittava siitä, että työn valvonta on 
yhtiön ja muiden osakkeenomistajien 
kannalta riittävällä tavalla järjestetty. 
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5 luku 
 

Muutostyöt 
 

Osakkeenomistajan muutostyöt 
 

1 § 

Oikeus muutostyöhön huoneistossa 
 

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä 
kustannuksellaan mukaisia muutoksia 
huoneistossa ja muissa tiloissa, joihin 
hänen osakkeensa tuottavat hallintaoi-
keuden. Tällaisen muutoksen on oltava 
yhtiöjärjestyksessä määrätyn huoneis-
ton tai muun tilan käyttötarkoituksen 
mukainen.  

Osakkeenomistajan on huolehdittava 
siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän 
rakennustavan mukaisesti. 

Myös osakkeenomistajan lisäraken-
tamistyöhön sovelletaan tämän pykä-
län ja luvun 2-8 §:n säännöksiä. 

Yhtiön velvollisuudesta säilyttää 
muutosta koskevat tiedot ja muutosta 
koskevien tietojen antamisesta isän-
nöitsijäntodistuksessa säädetään 7 lu-
vun 27 ja 28 §:ssä. 

 
 
 

2 § 

Ilmoitus muutostyöstä 
 

Jos muutostyö voi vaikuttaa yhtiön 
tai toisen osakkeenomistajan vastuulla 
olevaan kiinteistön, rakennuksen tai 
huoneiston osaan taikka yhtiön tai toi-
sen osakkeenomistajan hallinnassa 
olevien tilojen käyttämiseen, siitä on 
ilmoitettava etukäteen kirjallisesti hal-
litukselle tai isännöitsijälle.     

Ilmoituksen antamiseen tiedoksi toi-
selle osakkeenomistajalle ja ilmoituk-
sen sisältöön sovelletaan, mitä 4 luvun 
4 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään 

kunnossapitotyötä koskevasta ilmoi-
tuksesta. 

Muutostyön suorittava osakkeen-
omistaja vastaa yhtiölle ja toiselle 
osakkeenomistajalle ilmoituksen käsit-
telystä aiheutuvista tarpeellisista ja 
kohtuullisista kuluista.   

 
 

3 § 
 

Muutoksen kieltäminen ja ehdot 
 
Jos muutostyö voi vahingoittaa ra-

kennusta tai tuottaa muuta haittaa yh-
tiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, 
yhtiö tai osakkeenomistaja voi kieltää 
muutostyön. 

Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan 
on kuitenkin suostuttava muutostyö-
hön, jos muutostyön kieltäminen olisi 
kohtuutonta ottaen huomioon toisaalta 
aiheutuvan haitan määrä ja toisaalta 
osakkeenomistajalle koituva hyöty. 
Suostumukseen voidaan liittää ehtoja, 
jotka ovat tarpeen rakennuksen vahin-
goittumisen tai muun haitan välttämi-
seksi tai korvaamiseksi. 

Jos suostumuksen antamisen jälkeen 
tai muutostyön aikana ilmenee seikko-
ja, jotka olisivat vaikuttaneet olennai-
sesti yhtiön tai toisen osakkeenomista-
jan päätökseen asiassa, muutostyö voi-
daan kieltää tai sille voidaan asettaa 
lisäehtoja. 

 
 

4 § 
 

Muutostyön aloittaminen  
ja ilmoituksen käsittely 

 
Jos yhtiöllä tai toisella osakkeen-

omistajalla on oikeus kieltää muutos-
työ tai asettaa sille ehtoja, muutostyötä 
ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä tai 
toisella osakkeenomistajalla on ollut 
kohtuullinen aika muutostyöilmoituk-
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sen käsittelemistä varten, ellei yhtiö tai 
toinen osakkeenomistaja hyväksy työn 
aloittamista aikaisemmin.  

Muutostyöilmoitus on käsiteltävä 
viivytyksettä. Työn sallimisesta ja työ-
tä koskevista ehdoista tai työn kieltä-
misestä taikka kohtuullisesta ajasta, 
jonka kuluessa ilmoitukseen vastataan, 
on ilmoitettava muutostyöilmoituksen 
tehneelle osakkeenomistajalle viivy-
tyksettä sen jälkeen, kun yhtiö tai toi-
nen osakkeenomistaja on saanut muu-
tostyöilmoituksen. Kielteinen päätös 
on perusteltava. Osakkeenomistajan 
pyynnöstä yhtiön on annettava ilmoi-
tus kirjallisesti.  
 
 

5 § 
 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 ja viranomaisen lupa 

 
Muutoksen toteuttamiseen liittyvään 

yhtiöjärjestyksen muuttamiseen sovel-
letaan 7 luvun säännöksiä yhtiökoko-
uksen päätöksestä. 

Jos muutokseen vaaditaan viran-
omaisen lupa, hallituksen on haettava 
lupa tai valtuutettava osakkeenomista-
ja hakemaan se. 

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja 
luvan hakemisesta aiheutuvista kus-
tannuksista vastaa osakkeenomistaja. 
 
 
 

6 § 
 
Muutostyö tuomioistuimen päätöksellä 
 

Jos yhtiö tai toinen osakkeenomistaja 
kieltää muutoksen, tuomioistuin voi 
oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään 
muutoksen. Tuomioistuin voi myös 
muuttaa yhtiön tai toisen osakkeen-
omistajan antaman suostumuksen eh-
toja ja oikeuttaa osakkeenomistajan 

hakemaan tarvittavan viranomaislu-
van.   

Tuomioistuin voi oikeuttaa osak-
keenomistajan tekemään muutoksen, 
jos sen kieltäminen tai toteuttaminen 
yhtiön tai toisen osakkeenomistajan 
asettamin ehdoin olisi kohtuutonta 
ottaen huomioon aiheutuvan haitan 
määrä ja osakkeenomistajalle koituva 
hyöty. Jos tuomioistuin antaa suostu-
muksen muutokseen, sen on samalla 
velvoitettava osakkeenomistaja kor-
vaamaan aiheutuva haitta täysimääräi-
sesti sekä määrättävä muut tarpeelliset 
ehdot.  

 
 

7 § 
 

Muutostyön valvonta 
 

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että 
muutostyö suoritetaan rakennusta ja 
kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän 
rakennustavan mukaisesti.  

Hallituksen ja isännöitsijän on huo-
lehdittava siitä, että muutostyön val-
vonta on yhtiön ja muiden osakkeen-
omistajien kannalta riittävällä tavalla 
järjestetty.  

Muutostyön suorittava osakkeen-
omistaja vastaa tarpeellisista ja koh-
tuullisista yhtiön valvontakuluista. 

 
 

8 § 
 

Muutostyö yhtiön tiloissa 
 
Yhtiön suostumuksella osakkeen-

omistaja voi tehdä muutoksia myös 
yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa.  

Yhtiön on suostuttava muutostyöhön, 
jos muutos on välttämätön yhtiöjärjes-
tyksessä yksilöidyn huoneiston käyttö-
tarkoituksen mukaisen toiminnan har-
joittamiseksi lainsäädännön tai viran-
omaismääräysten muuttumisen jälkeen 
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ja muutostyön kieltäminen olisi koh-
tuutonta ottaen huomioon aiheutuvan 
haitan määrä ja osakkeenomistajalle 
koituva hyöty. Suostumukseen voi-
daan liittää ehtoja, jotka ovat tarpeen 
rakennuksen vahingoittumisen tai 
muun haitan välttämiseksi tai korvaa-
miseksi. Sama koskee yhtiöjärjestyk-
sen mukaisen käyttötarkoituksen ra-
joissa tapahtuvan rakennusluvan mu-
kaisen tai yhtiön hyväksymän toimin-
nan harjoittamiseksi välttämätöntä 
muutostyötä. 

Muutostyötä koskevaan ilmoitukseen 
ja sen kieltämiseen, yhtiöjärjestyksen 
muutokseen, tarvittavien lupien hake-
miseen, selvityskustannuksiin, työn 
suorittamiseen ja valvontaan sovelle-
taan, mitä 2-7 §:ssä säädetään. 

Myös osakkeenomistajan lisäraken-
tamistyöhön yhtiön hallinnassa olevis-
sa tiloissa sovelletaan tämän pykälän 
säännöksiä. 

 
 
 
 
 

Yhtiön muutostyöt 
 

9 § 
 

Yhtiön  uudistus ja muu muutostyö 
 

Yhtiön on ilmoitettava osakkeen-
omistajalle ja huoneiston käyttöoikeu-
den haltijalle riittävän ajoissa sellaises-
ta yhtiön rakennuksen tai kiinteistön 
uudistuksesta tai muusta muutostyöstä, 
joka vaikuttaa huoneiston käyttämi-
seen. Ilmoitus voidaan toimittaa yhti-
ölle ilmoitettuun osoitteeseen. 

Uudistusta koskevasta yhtiön pää-
töksestä säädetään 6 luvun 31-
34 §:ssä. 

Yhtiön on huolehdittava siitä, että 
muutostyö suoritetaan hyvän raken-
nustavan mukaisesti. 

III OSA 
 

Hallinto, tilinpäätös ja varojen 
jakaminen 

 
6 luku 

 
Yhtiökokous 

 
Yleiset säännökset 

 
1 § 

 
Osakkeenomistajien päätöksenteko 

 
Osakkeenomistajat käyttävät pää-

tösvaltaansa yhtiökokouksessa, jollei 
päätösvaltaa laissa tai yhtiöjärjestyk-
sessä ole uskottu yhtiön hallitukselle. 

Osakkeenomistajat voivat 1 mo-
mentin estämättä ilman yhtiökokousta 
yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle 
kuuluvasta asiasta. Tällainen päätös on 
kirjattava, päivättävä, numeroitava ja 
allekirjoitettava. Jos yhtiössä on use-
ampia kuin yksi osakkeenomistaja, 
vähintään kahden heistä on allekirjoi-
tettava päätös. Kirjattuun päätökseen 
sovelletaan muuten, mitä yhtiökoko-
uksen pöytäkirjasta säädetään. 
 

2 § 
 

Toimivalta 
 

Yhtiökokous päättää sille tämän 
lain nojalla kuuluvista asioista. Yhtiö-
järjestyksessä voidaan määrätä, että 
yhtiökokous päättää sellaisesta halli-
tuksen ja isännöitsijän toimivaltaan 
kuuluvasta asiasta, josta ei ole erikseen 
säädetty tässä laissa. 

Jäljempänä 7 luvun 7 §:ssä sääde-
tään yhtiön hallituksen ja isännöitsijän 
toimivaltaan kuuluvan asian saattami-
sesta yhtiökokouksen päätettäväksi. 
Osakkeenomistajat voivat yksimielisi-
nä muutenkin tehdä yksittäistapauk-
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sessa päätöksen asiassa, jonka hallitus 
voi siirtää yhtiökokouksen päätettä-
väksi. 

 
3 § 

 
Varsinainen  yhtiökokous 

 
Varsinainen yhtiökokous on pidet-

tävä kuuden kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymisestä. 

Kokouksessa on esitettävä  
1) tilinpäätös, mikä emoyhtiössä 

kattaa myös konsernitilinpäätöksen, ja 
tilintarkastuskertomus: sekä  

2) hallituksen selvitys sellaisesta 
yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen 
kunnossapitotarpeesta yhtiökokousta 
seuraavan 5 vuoden aikana, joka vai-
kuttaa olennaisesti osakkeenomistajan 
hallinnassa olevien tilojen käyttämi-
seen, yhtiövastikkeeseen tai muihin  
tilojen käytöstä aiheutuviin kustannuk-
siin.  

Kokouksessa on päätettävä: 
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

mikä emoyhtiössä kattaa myös kon-
sernitilinpäätöksen vahvistamisen; 

2) taseen osoittaman voiton käyttä-
misestä; 

3) vastuuvapaudesta hallituksen jä-
senille ja isännöitsijälle; 

4) talousarviosta ja yhtiövastikkeen 
määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökoko-
ukselle; 

5) hallituksen jäsenten ja tilintar-
kastajan valinnasta, jollei tässä laissa 
säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä 
toisin näiden toimikaudesta tai valin-
nasta; sekä 

6) muista yhtiöjärjestyksen mukaan 
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsi-
teltävistä asioista. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrä-
tä, että yhtiössä pidetään tilikauden 
aikana useampia varsinaisia yhtiöko-
kouksia. Tällöin 3 momentin 3-5 koh-
dassa tarkoitetusta asiasta voidaan 

päättää yhtiökokouksessa, joka pide-
tään yli kuuden kuukauden kuluttua 
edellisen tilikauden päättymisestä. 
 
 

4 § 
 

Ylimääräinen yhtiökokous 
 
Ylimääräinen yhtiökokous on pidet-

tävä, jos: 
1) yhtiöjärjestyksessä niin määrä-

tään; 
2) yhtiökokous tai hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta; taikka 
3) osakkeenomistaja tai tilintarkas-

taja vaatii sitä 5 §:n mukaisesti.  
 
 

5 § 
 

Oikeus vaatia ylimääräistä  
yhtiökokousta 

 
Ylimääräinen yhtiökokous on pidet-

tävä, jos tilintarkastaja tai osakkeen-
omistajat, joilla on yhteensä kymme-
nesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty 
pienempi osa kaikista osakkeista, vaa-
tivat sitä kirjallisesti tietyn asian käsit-
telemistä varten.  

Kokouskutsu on toimitettava kah-
den viikon kuluessa vaatimuksen saa-
pumisesta. 
 
 
 

6 § 
 

Oikeus saada asia käsiteltäväksi 
 
Osakkeenomistajalla on oikeus saa-

da yhtiökokoukselle tämän lain nojalla 
kuuluva asia yhtiökokouksen käsitel-
täväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti 
hallitukselta niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskut-
suun. 
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Yhtiökokoukseen osallistuminen 

 
7 § 

 
Osakkeenomistajien osallistuminen 
 
Jokaisella osakkeenomistajalla on 

oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 
Osallistumisen edellytyksenä on 

2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti, 
että osakkeenomistaja on merkittynä 
osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut 
saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä 
luotettavan selvityksen. 

 
 

8 § 
 

Asiamies ja avustaja 
 
Osakkeenomistaja saa käyttää oike-

uttaan yhtiökokouksessa asiamiehen 
välityksellä. Asiamiehen on esitettävä 
päivätty valtakirja tai hänen on muu-
toin luotettavalla tavalla osoitettava 
olevansa oikeutettu edustamaan osak-
keenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä 
kokousta, jollei valtuutuksesta muuta 
ilmene. 

Osakkeenomistajalla ja tämän 
asiamiehellä saa kokouksessa olla 
avustaja. 

 
 

9 § 
 

Yhtiön omat osakkeet 
 

Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuu-
luvalla osakkeella ei voi osallistua 
yhtiökokoukseen. Tällaista osaketta ei 
myöskään oteta lukuun, kun pätevän 
päätöksen syntymiseen tai tietyn oi-
keuden käyttämiseen vaaditaan kaikki-
en osakkeenomistajien suostumus tai 
suostumus osakkeenomistajilta, joilla 
on määräosa yhtiön osakkeista. 

 
10 § 

 
Muiden osallistuminen 

 
Hallituksen jäsenellä ja isännöitsi-

jällä on oikeus olla läsnä yhtiökokouk-
sessa, jollei yhtiökokous yksittäistapa-
uksessa päätä toisin. Hallituksen ja 
isännöitsijän on huolehdittava siitä, 
että osakkeenomistajan 25 §:ssä tar-
koitettu kyselyoikeus voi toteutua. 
Tilintarkastajan läsnäolosta yhtiöko-
kouksessa säädetään tilintarkastuslais-
sa (936/1994). Yhtiökokous voi sallia 
myös muiden henkilöiden läsnäolon 
yhtiökokouksessa. 

 
11 § 

 
Asukkaiden osallistumisoikeus 

 
Jos yhtiöissä on vähintään viisi sel-

laista osakeryhmää, joilla on eri omis-
tajat, yhtiön rakennuksessa vuokraoi-
keuden tai muun vastaavan perusteen 
nojalla asuvilla asukkailla on oikeus 
osallistua sellaiseen yhtiökokoukseen, 
jossa käsitellään yhtiön yhteisten tilo-
jen käyttöä, kunnossapito tai uudista-
mista taikka yhtiössä noudatettavia 
järjestyssääntöjä. Asukkaalla on näissä 
asioissa oikeus käyttää kokouksessa 
puhevaltaa.  

Jos huoneistossa asuu useita henki-
löitä, he saavat osallistua kokoukseen 
yhden valitsemansa henkilön edusta-
mina. Asukkaalla on oikeus käyttää 
8 §:ssä tarkoitettua asiamiestä tai avus-
tajaa sekä 5 §:n mukainen oikeus saa-
da 1 momentissa tarkoitettu asia käsi-
teltäväksi yhtiökokouksessa. 

Jos yhtiökokouksessa käsitellään 
1 momentissa tarkoitettua asiaa, on 
tätä koskeva ilmoitus viimeistään kah-
ta viikkoa ennen kokousta asetettava 
nähtäville yhtiön rakennuksissa ylei-
sesti käytettäville ilmoitustauluille tai 
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toimitettava jokaiseen huoneistoon, 
jossa asuu 1 momentissa tarkoitettu 
asukas. 

Yhtiökokouksesta laadittavaan pöy-
täkirjaan on otettava maininta 1 mo-
mentissa tarkoitettujen asukkaiden 
osallistumisesta kokoukseen. Asuk-
kaalla on samanlainen oikeus kuin 
osakkeenomistajalla saada 1 momen-
tissa tarkoitetusta kokouksesta laadittu 
pöytäkirja nähtäväkseen ja jäljennös 
siitä. 

  
Yleistä päätöksenteosta 

 
12 § 

 
Päätettävät asiat 

 
Yhtiökokouksessa saadaan päättää 

vain asiasta, joka on mainittu kokous-
kutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen 
mukaan on käsiteltävä kokouksessa. 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 
kuitenkin aina päätettävä 3 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetuista asioista ja siinä 
voidaan päättää 9 luvun 5 §:ssä tarkoi-
tetusta tilintarkastajan valinnasta sekä 
käsitellä ehdotusta 9 luvun 7 §:ssä 
tarkoitetusta erityisen tarkastuksen 
määräämisestä. 

Yhtiökokous voi 1 momentin estä-
mättä päättää uuden kokouksen koolle 
kutsumisesta tai asian siirtämisestä 
jatkokokoukseen. 

 
13 § 

 
Äänimäärä 

 
Osake tuottaa yhden äänen kaikissa 

yhtiökokouksessa käsiteltävissä asiois-
sa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kui-
tenkin määrätä, että jokainen osake-
ryhmä tuottaa yhden äänen. 

Yhtiökokouksessa järjestettävässä 
äänestyksessä yhden osakkeenomista-
jan äänimäärä on enintään viidesosa 

kokouksessa edustettujen osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei 
yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 

Osakkenomistajalle kuuluviksi kat-
sotaan 2 momenttia sovellettaessa: 

1) sellaisen yhteisön tai säätiön 
omistamat osakkeet, jossa osakkeen-
omistajalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 
§:ssä tarkoitettu määräysvalta;  

2) osakkeenomistajan tai 1 kohdas-
sa mainitun yhteisön taikka säätiön 
yhdessä jonkun toisen kanssa omista-
mat osakkeet, jos osakkeenomistaja tai 
sen määräysvallassa oleva yhteisö tai 
säätiö voi sopimuksen perusteella tai 
muuten yksin päättää, miten yhteisesti 
omistetulla osakkeella äänestetään 
yhtiökokouksessa; sekä 

3) sellaisen alaikäisen tai muun va-
jaavaltaisen omistamat osakkeet, jonka 
edunvalvoja osakkeenomistaja on hol-
houstoimesta annetun lain (442/1999) 
4 §:n mukaan. 

 
14 § 

 
Yhdenvertaisuusperiaate 

 
Yhtiökokouksessa ei saa tehdä 

1 luvun 10 §:ssä tarkoitetun yhdenver-
taisuusperiaatteen vastaista päätöstä. 

 
15 § 

 
Esteellisyys 

 
Osakkeenomistaja tai hänen asia-

miehensä ei saa äänestää asiassa, joka 
koskee  

1) hänen ja yhtiön välistä sopimusta 
tai muuta oikeustointa;  

2) kannetta osakkeenomistajaa itse-
ään vastaan taikka hänen vapauttamis-
ta vahingonkorvausvelvollisuudesta tai 
muusta velvoitteesta yhtiötä kohtaan; 

3) sellaista osakkeenomistajan hal-
linnassa olevan huoneiston uudistusta 
tai muuta kuin välttämätöntä kunnos-
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sapitoa, joka poikkeaa muiden osak-
keenomistajien hallinnassa olevien 
huoneistojen kunnossapidosta tai uu-
distamisesta; taikka 

4) osakkeenomistajan huoneiston 
ottamista yhtiön hallintaan. 

Osakkeenomistaja tai hänen asia-
miehensä ei myöskään saa äänestää  
yhtiön ja kolmannen välisestä 1 mo-
mentissa tarkoitetusta asiasta, jos hä-
nellä on odotettavissa siitä olennaista 
etua, joka saattaa olla ristiriidassa yh-
tiön edun kanssa. 

Edellä tässä pykälässä säädettyä so-
velletaan vastaavasti oikeudenkäyntiä 
ja muuta yhtiön puhevallan käyttämis-
tä koskevan asian käsittelyyn. 
Tätä pykälää ei sovelleta, jos yhtiön 
kaikki osakkeenomistajat ovat esteelli-
siä. 

 
16 § 

 
Muotovaatimusten sivuuttaminen 

 
Asiassa, jonka käsittelyssä ei ole 

noudatettu menettelyä koskevia tämän 
lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen 
määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain, 
jos ne osakkeenomistajat, joita laimin-
lyönti koskee, antavat siihen suostu-
muksensa. 

 
Kokousmenettely 

 
17 § 

 
Kokouspaikka ja osallistuminen ko-

kouspaikan ulkopuolelta  
 
Yhtiökokous on pidettävä yhtiön 

kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestyksessä 
määrätä toisesta paikkakunnasta. Ko-
kous voidaan erittäin painavista syistä 
pitää muullakin paikkakunnalla. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrä-
tä, että kokoukseen voidaan osallistua 
myös kokouspaikan ulkopuolelta pos-

tin välityksellä tai teknisen välineen 
avulla. Myös hallitus voi tehdä tästä 
päätöksen, jollei yhtiöjärjestyksessä 
määrätä toisin. Edellytyksenä menette-
lyn käyttämiselle on, että osallistumis-
oikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus 
voidaan selvittää tavallisessa yhtiöko-
kouksessa noudatettaviin menettelyi-
hin verrattavalla tavalla. Mahdollisuu-
desta osallistua kokoukseen postin 
välityksellä tai teknisen välineen avul-
la on mainittava yhtiökokouskutsussa. 
Kokouskutsussa on myös mainittava, 
jos kokoukseen teknisen välineen 
avulla osallistuvan osakkeenomistajan 
puhevallan käyttäminen on rajoitettua. 

 
18 § 

 
Koolle kutsuminen 

 
Hallitus kutsuu yhtiökokouksen 

koolle. Hallituksen jäsenellä on oikeus 
kutsua yhtiökokous koolle 7 luvun 
12 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa. 

Jos yhtiökokousta ei kutsuta koolle, 
vaikka kutsu tulisi lain, yhtiöjärjestyk-
sen tai yhtiökokouksen päätöksen mu-
kaan toimittaa, tai jos kokouskutsusta 
voimassa olevia säännöksiä tai määrä-
yksiä on olennaisesti rikottu, läänin-
hallituksen tulee hallituksen jäsenen, 
isännöitsijän, tilintarkastajan tai osak-
keenomistajan hakemuksesta oikeuttaa 
hakija kutsumaan kokous koolle yhti-
ön kustannuksella. Lääninhallituksen 
päätös voidaan panna täytäntöön lain-
voimaa vailla olevana. 
 

19 § 
 

Kokouskutsun sisältö 
 
Kokouskutsussa on mainittava yh-

tiön nimi, koollekutsuja, kokousaika ja 
–paikka ja kokouksessa käsiteltävät 
asiat sekä  missä ja milloin 22 §:ssä 
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tarkoitetut kokousasiakirjat ovat osak-
keenomistajien nähtävänä. Jos koko-
uksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 
muuttamista, kutsussa on mainittava 
muutoksen pääasiallinen sisältö. 

Kokouskutsun sisältöä koskevia eri-
tyisiä säännöksiä on: 

1) postin tai teknisen välineen käyt-
tämistä koskevassa 17 §:n 2 momen-
tissa; 

2) jälkimmäistä kokousta koskevas-
sa 20 §:n 3 momentissa; 

3) suunnattua osakeantia koskevas-
sa 12 luvun 4 §:n 2 momentissa; sekä 

4) suunnattua omien osakkeiden 
hankkimista ja lunastamista koskevas-
sa 18 luvun 4 §:n 4 momentissa.  

 
20 § 

 
Kutsuaika 

 
Kokouskutsu on toimitettava aikai-

sintaan kahta kuukautta ja viimeistään 
kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan pidentää 
lyhyempää määräaikaa ja lyhentää 
pidempää määräaikaa. 

Kutsuaikaa koskevia erityisiä sään-
nöksiä on jatkokokousta koskevassa 
24 §:n 3 momentissa. 

Jos yhtiöjärjestyksen mukaan pää-
töksen pätevyyden edellytyksenä on 
päätöksen tekeminen kahdessa yhtiö-
kokouksessa, kutsua jälkimmäiseen 
kokoukseen ei saa toimittaa ennen 
kuin ensimmäinen kokous on pidetty. 
Kutsussa on mainittava edellisessä 
kokouksessa tehty päätös. 

 
21 § 

 
Kutsutapa 

 
Kirjallinen kokouskutsu on toimi-

tettava jokaiselle osakkeenomistajalle, 
jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai 
joka on ilmoittanut yhtiölle sähköpos-

tiosoitteen tai muun tietoliikenneyh-
teyden kutsun toimittamista varten.    

 
22 § 

 
Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä 

pitäminen ja lähettäminen 
 
Hallituksen päätösehdotukset sekä, 

jos kokouksessa käsitellään tilinpää-
töstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus on vähintään 
kahden viikon ajan ennen kokousta 
pidettävä osakkeenomistajien nähtävä-
nä kokouskutsussa ilmoitetussa pai-
kassa tai internet-sivuilla, viivytyksettä 
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka 
pyytää sitä, sekä asetettava nähtäväksi 
yhtiökokouksessa. Lähettämisestä saa-
daan periä hallituksen vahvistama koh-
tuullinen maksu. 

Jos päätös koskee osakeantia, optio-
oikeuksien tai muiden osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien anta-
mista, osakepääoman rahastokorotusta, 
osingon tai vapaan oman pääoman 
rahaston jakamista, osakepääoman 
alentamista, omien osakkeiden hank-
kimista tai lunastamista, eikä kokouk-
sessa käsitellä tilinpäätöstä, 1 momen-
tissa säädetty koskee myös: 

1) viimeistä tilinpäätöstä, toiminta-
kertomusta ja tilintarkastuskertomusta; 

2) viimeisen tilikauden päättymisen 
jälkeen mahdollisesti tehtyä varojen 
jakoa koskevaa päätöstä; 

3) hallituksen selostusta tilinpää-
töksen laatimisen jälkeisistä yhtiön 
asemaan olennaisesti vaikuttavista 
tapahtumista. 

 
23 § 

 
Puheenjohtaja, ääniluettelo  

ja pöytäkirja 
 
Yhtiökokouksen avaa kokouksen 

koolle kutsujan nimeämä henkilö. Yh-
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tiökokous valitsee kokouksen puheen-
johtajan, jollei yhtiöjärjestyksessä 
määrätä toisin. Jos yhtiöjärjestyksessä 
määrätään puheenjohtajasta, tämä 
myös avaa kokouksen. 

Puheenjohtajan on huolehdittava 
siitä, että läsnä olevista osakkeenomis-
tajista, asiamiehistä ja avustajista laa-
ditaan luettelo, johon merkitään kun-
kin osakkeenomistajan osakkeiden 
lukumäärä ja äänimäärä (ääniluettelo). 
Osakeluettelon on oltava nähtävänä 
kokouksessa. 

Puheenjohtajan on huolehdittava 
pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan 
merkitään tehdyt päätökset sekä äänes-
tysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on 
otettava hyväksymättä jätetyt yhtiöjär-
jestyksen muuttamista koskevat ehdo-
tukset. Puheenjohtajan ja yhden pöytä-
kirjan tarkastajaksi valitun on allekir-
joitettava pöytäkirja. Ääniluettelo ote-
taan tai liitetään kokouksen pöytäkir-
jaan. Pöytäkirjat on numeroitava juok-
sevasti ja säilytettävä luotettavalla 
tavalla. 

Pöytäkirja on viimeistään kahden 
viikon kuluttua kokouksesta pidettävä 
yhtiön isännöitsijän tai hallituksen 
puheenjohtajan luona tai internet-
sivuilla osakkeenomistajien nähtävänä 
ja siitä on toimitettava jäljennös sitä 
pyytävälle osakkeenomistajalle. Osak-
keenomistajalla on oikeus saada jäl-
jennös myös pöytäkirjan liitteistä. Pöy-
täkirjan ja liitteiden lähettämisestä 
saadaan periä hallituksen vahvistama 
kohtuullinen maksu. 

 
24 § 

 
Jatkokokous 

 
Yhtiökokous voi päättää, että asian 

käsittely siirretään jatkokokoukseen. 
Jatkokokoukseen on toimitettava eri 

kutsu, jos se pidetään yli neljän viikon 
kuluttua yhtiökokouksesta. Kutsu jat-

kokokoukseen voidaan aina toimittaa 
viimeistään neljä viikkoa ennen koko-
usta, vaikka yhtiöjärjestyksessä mää-
rättäisiin pidemmästä kutsuajasta. 

 
25 § 

 
Kyselyoikeus 

 
Hallituksen ja isännöitsijän on yh-

tiökokouksessa osakkeenomistajan 
pyynnöstä annettava tarkempia tietoja 
seikoista, jotka voivat vaikuttaa koko-
uksessa käsiteltävän asian arviointiin. 
Jos kokouksessa käsitellään tilinpää-
töstä, velvollisuus koskee myös yhtiön 
taloudellista asemaa yleisemmin. Tie-
toja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden 
antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista 
haittaa. 

Jos osakkeenomistajan kysymyk-
seen voidaan vastata vain sellaisten 
tietojen perusteella, jotka eivät ole 
kokouksessa käytettävissä, vastaus on 
annettava kahden viikon kuluessa kir-
jallisesti. Vastaus on toimitettava ky-
symyksen esittäneelle osakkeenomis-
tajalle ja muulle osakkeenomistajalle, 
joka sitä pyytää. 

Jos hallitus katsoo, ettei pyydettyä 
tietoa voida antaa osakkeenomistajalle 
aiheuttamatta tiedon antamisella olen-
naista haittaa yhtiölle, hallituksen on 
kahden viikon kuluessa yhtiökokouk-
sesta annettava pyydetty tieto yhtiön 
tilintarkastajille. Tilintarkastajien on 
kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta 
annettava hallitukselle kirjallinen lau-
sunto tiedon vaikutuksesta tilintarkas-
tuskertomukseen tai muuhun tilintar-
kastajien yhtiökokoukselle antamaan 
lausuntoon. Lausunnon nähtävänä pi-
tämiseen ja antamiseen sovelletaan 
soveltuvin osin, mitä kirjanpitolain 
(1336/1997) 3 luvun 9 §:n 2–4 mo-
mentissa säädetään. Lausunto on vii-
pymättä lähetettävä kysymyksen esit-
täneelle osakkeenomistajalle.  
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Päätöksentekovaatimukset 

 
26 § 

 
Enemmistöpäätös 

 
Yhtiökokouksen päätökseksi tulee 

ehdotus, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä, jollei tässä laissa 
säädetä toisin. Vaalissa tulee valituksi 
eniten ääniä saanut. Yhtiökokous voi 
ennen vaalia päättää, että valitaan se, 
joka saa yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan vaali ratkais-
taan arvalla ja muu äänestys puheen-
johtajan äänellä, jollei yhtiöjärjestyk-
sessä määrätä toisin. 

Yhtiöjärjestyksen määräyksellä 
enemmistövaatimusta voidaan lieven-
tää vain vaalien osalta. 

 
 
 

27 § 
 

Määräenemmistöpäätös 
 
Jos päätös on tehtävä määräenem-

mistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi 
tulee ehdotus, jota on kannattanut vä-
hintään kaksi kolmasosaa annetuista 
äänistä ja kokouksessa edustetuista 
osakkeista. 

Määräenemmistöllä tehtäviä pää-
töksiä ovat, jollei muualla tässä laissa 
säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä 
toisin: 

1) yhtiöjärjestyksen muuttaminen; 
2) suunnattu osakeanti; 
3) optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien antaminen; sekä 

4) suunnattu omien osakkeiden 
hankkiminen; 

Määräenemmistövaatimusta ei voi-
da lieventää yhtiöjärjestyksen määrä-
yksellä. 

 
28 § 

 
Suostumus yhtiöjärjestyksen  

muuttamiseen 
 
Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on 

saatava 27 §:ssä tarkoitetun määrä-
enemmistön lisäksi osakkeenomistajan 
suostumus, kun  

1) muutetaan hänen osakkeidensa 
tuottamaa oikeutta hallita huoneistoa; 

2) muutetaan hänen huoneistonsa 
käyttötarkoitus toiseksi; 

3) oikeutta hänen osakkeensa hank-
kimiseen rajoitetaan ottamalla yhtiö-
järjestykseen 2 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tu lunastuslauseke tai ennestään olevaa 
lunastuslauseketta laajennetaan; tai 

4) lisätään hänen maksuvelvolli-
suuttaan yhtiötä kohtaan siten, että 
muutetaan vastike- tai muuta maksu-
perustetta. 

Osakkeenomistajan suostumusta ei 
kuitenkaan tarvita, kun vastikeperus-
tetta muutetaan siten, että vastikkeen 
perusteeksi otetaan muun perusteen 
tilalle luotettavasti mitattavissa tai 
arvioitavissa oleva hyödykkeen todel-
linen kulutus. 

Päätöstä kannattaneen osakkeen-
omistajan katsotaan suostuneen siihen. 
Osakkeenomistaja voi suostua päätök-
seen myös ennen yhtiökokousta tai sen 
jälkeen.  

 
 

29 § 
 

Suostumus toiminnan tai yhtiömuodon 
muuttamiseen tai lopettamiseen tai 

omaisuuden luovuttamiseen 
 

Yhtiökokouksen yksimielisen pää-
töksen lisäksi on saatava suostumus 
myös muilta osakkeenomistajilta, kun 
päätös koskee 

1) yhtiömuodon muuttamista; 



 306

2) selvitystilaan asettamista tai sel-
vitystilan lopettamista; 

3) sulautumista toiseen yhtiöön;  
4) jakautumista; tai 
5) yhtiön hallitseman kiinteistön tai 

rakennuksen tai niiden käyttöoikeuden 
luovuttamista. 

Jos 1 momentin 6 kohdassa tarkoi-
tettu luovutus koskee kiinteistön ra-
kentamatonta tai rakentamattomaksi 
jätettävää osaa taikka vähäistä raken-
nusta, luovuttamisesta voidaan kuiten-
kin päättää enemmistöpäätöksellä, 
jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrä-
tä. 

Kaikkien osakkeenomistajien suos-
tumusta 1 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen ei myöskään vaadita, jos 
yhtiön toiminnan jatkaminen tuottaisi 
osakkeenomistajille huomattavaa va-
hinkoa. Päätös on tällöin pätevä, jos 
osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
neljä viidesosaa kaikista yhtiön osak-
keista, suostuvat siihen. 

Tuomioistuin voi oikeuttaa yhtiön 
toteuttamaan sulautumisen, jos osak-
keenomistajat, joilla on vähintään neljä 
viidesosaa kaikista yhtiön osakkeista, 
suostuvat siihen ja jos sulautumisen 
toteuttamatta jättäminen olisi kohtuu-
tonta ottaen huomioon sitä vastustavil-
le osakkeenomistajille aiheutuvan hai-
tan määrä ja kaikille osakkeenomista-
jille koituva hyöty. 

Päätöstä kannattaneen osakkeen-
omistajan katsotaan suostuneen siihen. 
Osakkeenomistaja voi suostua päätök-
seen myös ennen yhtiökokousta tai sen 
jälkeen. 

 
 

30 § 
 

Suostumus yhdenvertaisuus-
periaatteesta poikkeamiseen 

 
Yhtiökokous ei saa tehdä 1 luvun 

10 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuus-

periaatteen vastaista päätöstä ilman 
sen osakkeenomistajan suostumusta, 
jonka kustannuksella epäoikeutettua 
etua annetaan. 

 
 
 

Muut säännökset 
 

31 § 
  

Päätös kunnossapidosta  
 

Yhtiökokous päättää kunnossapi-
dosta, joka on laajakantoinen taikka 
vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai 
asumiskustannuksiin. 

Yhtiökokous päättää kunnossapi-
dosta 26 §:ssä tarkoitetulla enemmis-
töllä. 

 
 
 
 
 

32 § 
 

Päätös kaikkien osakkeenomistajien  
rahoittamasta uudistuksesta 

 
Yhtiökokous päättää uudistuksesta, 

joka on laajakantoinen taikka vaikuttaa 
olennaisesti asumiseen tai asumiskus-
tannuksiin. 

Yhtiökokous  päättää uudistuksesta 
26 §:ssä tarkoitetulla enemmistöllä, jos 
osakkeenomistajan maksuvelvollisuus 
ei muodostu kohtuuttoman ankaraksi 
ja  

1) kiinteistö tai rakennus saatetaan 
vastaamaan kunkin ajankohdan ta-
vanmukaisia vaatimuksia; 

2) kiinteistön tai rakennuksen käyt-
tämisen kannalta välttämättömän hyö-
dykkeen vastikerahoitteinen yhteis-
hankinta on tavanmukaista; 

3) toimenpiteestä määrätään yhtiö-
järjestyksessä; tai 
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4) toimenpide on muuten yhtiöjär-
jestyksessä määrätyn toiminnan mu-
kainen. 

 
 

33 § 
 

Maksuvelvollisuuden   
muuttaminen uudistuksen osalta 

  
Yhtiökokous voi päättää 27 §:ssä 

tarkoitetulla määräenemmistöllä uudis-
tuksesta aiheutuvien kulujen jakami-
sesta tasan osakkeenomistajien kesken, 
jos toimenpide liittyy osakkeenomista-
jien hallinnassa oleviin huoneistoihin 
tai niiden käyttämiseen ja siitä kunkin 
huoneiston osalta saatava hyöty ja ai-
heutuva kustannus ovat yhtä suuret. 

Yhtiökokous voi päättää 27 §:ssä 
tarkoitetulla määräenemmistöllä osak-
keenomistajalta muusta uudistuksesta 
aiheutuviin kuluihin perittävän yhtiö-
vastikkeen alentamisesta, jos se on 
tarpeen 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetun 
yhdenvertaisuusperiaatteen noudatta-
miseksi. Edellytyksenä on, että yhtiö-
vastikeperusteen soveltaminen olisi 
selvästi vastoin yhdenvertaisuusperiaa-
tetta. 

 
    

34 § 
 

Päätös muusta uudistuksesta 
 
Yhtiökokous voi päättää uudistuk-

sesta, joka ylittää ajankohdan tavan-
omaisen tason. Yhtiökokous voi myös 
sallia yhtiön hallinnassa olevien tilojen 
käyttämisen uudistukseen, joka hyö-
dyttää vain osaa osakkeenomistajista, 
jos se voi tapahtua loukkaamatta 
1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua yhdenver-
taisuusperiaatetta.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta 
toimenpiteestä yhtiölle aiheutuvien 
kulujen kattamiseksi peritään yhtiövas-

tiketta vain siihen suostuneilta osak-
keenomistajilta ja heidän osakkeidensa 
uusilta omistajilta. Kulut jaetaan näi-
den kesken yhtiöjärjestyksessä määrät-
tyjen vastikeperusteiden mukaisesti. 

Yhtiökokouksen päätös yhtiön hal-
linnassa olevien tilojen käyttämisestä 
1 momentissa tarkoitetulla on tehtävä 
27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmis-
töllä. 

 
 
 

35 § 
 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 
Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 

päättää yhtiökokous. Päätös on tehtävä 
27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmis-
töllä. 

Yhtiöjärjestyksen muuttamista kos-
keva päätös on viivytyksettä ilmoitet-
tava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa 
panna täytäntöön ennen kuin se on 
rekisteröity. Jos yhtiöjärjestyksen 
muutos edellyttää sellaisia täytäntöön-
panotoimia, joista tehdään merkintä 
rekisteriin, muutos tulee kuitenkin 
ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekiste-
röidä samanaikaisesti täytäntöönpano-
toimien kanssa. 

Jos osakkeen tuottama oikeus mää-
räytyy osakkeen nimellisarvon perus-
teella, nimellisarvosta luopuminen ei 
vaikuta tähän oikeuteen, ellei toisin 
päätetä. 

 
 
 

36 § 
 

Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen 
 

Jos yhtiökokous ei hyväksy ehdo-
tusta yhtiöjärjestykseen sisältyvän 
kohtuuttomuuteen johtavan määräyk-
sen muuttamisesta siten, että kohtuut-
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tomuus poistuu, on hallituksella ja 
osakkeenomistajalla oikeus nostaa 
yhtiön kotipaikan alioikeudessa kanne 
yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yh-
tiökokouksen pöytäkirjaan on niiden 
osakkeenomistajien nimet, jotka ää-
nestyksessä vastustavat yhtiöjärjestyk-
sen muuttamista. 

Kanteen nostamisen edellytyksenä 
on, että päätöstä yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta ei ole tehty kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun ehdotusta 
olisi pitänyt käsitellä yhtiökokoukses-
sa, tai yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 
ei saada tarvittavaa suostumusta saman 
ajan kuluessa. Hallitus saa panna kan-
teen vireille vain, jos ehdotusta ovat 
kokouksessa kannattaneet osakkeen-
omistajat, joilla on ollut yli puolet an-
netuista äänistä.  

Kanne on pantava vireille kolmen 
kuukauden kuluessa 1 momentissa 
tarkoitetusta yhtiökokouksesta tai mää-
räajasta. 

Kanne on nostettava niitä osak-
keenomistajia vastaan, jotka kokouk-
sessa ovat vastustaneet yhtiöjärjestyk-
sen muuttamista tai ovat evänneet 
suostumuksen antamisen. Tuomiois-
tuimen on varattava yhtiölle tilaisuus 
tulla kuulluksi. 

Tuomioistuin voi muuttaa yhtiöjär-
jestystä, jos yhtiöjärjestyksen määräys 
johtaa kohtuuttomuuteen siten, että se 
tuottaa osakkeenomistajalle merkittä-
vää etua toisten osakkeenomistajien 
kustannuksella tai aiheuttaa tälle huo-
mattavaa rasitusta verrattuna toisiin 
osakkeenomistajiin. Kohtuuttomuutta 
arvosteltaessa on otettava huomioon 
yhtiöjärjestyksen koko sisältö, yhtiö-
järjestystä laadittaessa ja sen jälkeen 
vallinneet olosuhteet sekä muut seikat. 

 
 
 
 
 

37 § 
 

Päätöksen moittiminen 
 
Yhtiökokouksen päätöksen moitti-

misesta säädetään 23 luvussa. 
 

38 § 
 

Rakennuksen tai huoneiston tuhoutu-
minen 

 
Jos yhtiön asuinrakennus tai, jos yh-

tiöllä on useampia asuinrakennuksia, 
kaikki rakennukset ovat tuhoutuneet 
siten, että niiden kuntoon saattaminen 
vastaa rakennusten rakentamista uu-
delleen, yhtiövastiketta voidaan periä 
tällaiseen rakentamiseen vain kaikkien 
osakkeenomistajien suostumuksella. 
Yhtiöllä on oikeus lunastaa suostu-
muksensa evänneen osakkeenomista-
jan osakkeet, jos muut osakkeenomis-
tajat ovat lunastamisesta yksimielisiä. 
Lunastushinta on osakkeiden käypä 
arvo, jota määrättäessä otetaan huomi-
oon vauriosta johtunut yhtiön omai-
suuden väheneminen, yhtiön saama 
vakuutus- tai muu korvaus ja muut 
seikat. 

Jos osa yhtiön asuinrakennuksessa 
olevista huoneistoista tai osa yhtiön 
asuinrakennuksista on tuhoutunut eikä 
yhtiö rakenna uusia huoneistoja tuhou-
tuneiden tilalle, vaurioituneen huoneis-
ton hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
omistajalla on oikeus vaatia yhtiötä 
lunastamaan hänen osakkeensa 1 mo-
mentin mukaisesta arvosta. 

Tuhoutunutta huoneistoa hallitse-
van osakkeenomistajan velvollisuudes-
ta maksaa yhtiövastiketta säädetään 
3 luvun 5 §:ssä. 
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7 luku 
 

Asunto-osakeyhtiön johto  
ja edustaminen 

 
Yhtiön johto 

1 § 
 

Hallitus ja isännöitsijä 
 

Yhtiöllä on oltava hallitus. Sillä voi 
olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjes-
tyksessä niin määrätään tai yhtiökoko-
us niin päättää. 

Kiellosta tehdä yhdenvertaisuuspe-
riaatteen vastaisia päätöksiä säädetään 
1 luvun 10 §:ssä,  huolellisuusvelvolli-
suudesta 1 luvun 11 §:ssä ja vahingon-
korvausvastuusta 13 luvussa. 

Yhtiön edustamisesta säädetään 25-
28 §:ssä. 
 

Hallituksen tehtävät 
 ja päätöksenteko 

 
2 § 

 
Hallituksen yleiset tehtävät 

 
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 

sekä kiinteistön ja rakennusten pidon 
ja muun toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, 
että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti järjestet-
ty. 

Hallitus saa ryhtyä vain yhtiökoko-
uksen päätöksen perusteella toimiin, 
jotka  

1) yhtiön koko ja toiminta huomi-
oon ottaen ovat epätavallisia tai laaja-
kantoisia; 

2) vaikuttavat olennaisesti osak-
keenomistajan hallinnassa olevan huo-
neiston käyttämiseen; taikka  

3) vaikuttavat olennaisesti osak-
keenomistajan velvollisuuteen maksaa 

yhtiövastiketta tai muihin osakkeen-
omistajan hallinnassa olevan huoneis-
ton käyttämisestä aiheutuviin kustan-
nuksiin. 

Hallitus saa kuitenkin ryhtyä 
2 momentissa tarkoitettuun toimeen, 
jos yhtiökokouksen päätöstä ei voida 
odottaa aiheuttamatta yhtiön toimin-
nalle olennaista haittaa. Tällaisesta 
toimista on mahdollisimman pian il-
moitettava osakkeenomistajille kirjal-
lisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu 
yhtiölle, tai siten kuin kutsu yhtiöko-
koukseen toimitetaan. 

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa 
noudattaa yhtiökokouksen tai hallituk-
sen tekemää päätöstä, joka on tämän 
lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena 
pätemätön. 

 
 

3 § 
 

Hallituksen päätöksenteko 
 
Hallituksen päätökseksi tulee 

enemmistön mielipide, jollei yhtiöjär-
jestyksessä edellytetä määräenemmis-
töä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. Jos äänet mene-
vät puheenjohtajan vaalissa tasan, eikä 
hallitusta valittaessa tai yhtiöjärjestyk-
sessä ole määrätty muuta, vaali rat-
kaistaan arvalla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun 
paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei 
yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurem-
paa määrää. Määrä lasketaan valituista 
hallituksen jäsenistä. Määrää lasketta-
essa esteellisten jäsenten ei katsota 
olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, 
ellei kaikille hallituksen jäsenille ole 
mahdollisuuksien mukaan varattu tilai-
suutta osallistua asian käsittelyyn. Jos 
hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus 
on varattava varajäsenelle. Jos päätös 
tehdään pitämättä kokousta, päätös on 
kirjattava, allekirjoitettava, numeroita-
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va ja säilytettävä kuten hallituksen 
kokouspöytäkirjasta 6 §:ssä säädetään. 

 
4 § 

 
Hallituksen jäsenen esteellisyys 

 
Hallituksen jäsen ei saa osallistua 

sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee 
1) hänen ja yhtiön välistä sopimusta 

tai muuta oikeustointa;  
2) sellaista hänen hallinnassaan 

olevan huoneiston uudistusta tai muuta 
kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka 
poikkeaa muiden osakkeenomistajien 
hallinnassa olevien huoneistojen kun-
nossapidosta tai uudistamisesta; taikka 

3) hänen huoneistonsa ottamista yh-
tiön hallintaan.  

Hallituksen jäsen ei myöskään saa 
ottaa osaa yhtiön ja kolmannen välisen 
1 momentissa tarkoitetun asian  käsit-
telyyn, jos hänellä on odotettavissa 
siitä olennaista etua, joka saattaa olla 
ristiriidassa yhtiön edun kanssa.  

Edellä tässä pykälässä säädettyä so-
velletaan vastaavasti oikeudenkäyntiä 
ja muuta yhtiön puhevallan käyttämis-
tä koskevan asian käsittelyyn. 

 
5 § 

 
Hallituksen kokoontuminen 

 
Hallituksen puheenjohtaja vastaa 

siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaes-
sa. Kokous on kutsuttava koolle, jos 
hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä 
vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja 
vaatimuksesta huolimatta kutsu koko-
usta koolle, kutsun voi toimittaa halli-
tuksen jäsen, jos vähintään puolet hal-
lituksen jäsenistä hyväksyy koolle 
kutsumisen, tai isännöitsijä. Jollei pu-
heenjohtajaa ole valittu tai hän on es-
tynyt, voi hallituksen jäsen tai isän-
nöitsijä voi toimittaa kutsun. 

Hallitus voi päättää, että muukin 
kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä 
kokouksessa. Isännöitsijän oikeudesta 
osallistua kokoukseen säädetään 
18 §:ssä. Läsnäolosta voidaan määrätä 
myös yhtiöjärjestyksessä. 

 
 

6 § 
 

Hallituksen pöytäkirja 
 
Hallituksen kokouksesta on laadit-

tava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa 
kokouksen puheenjohtaja ja, jos halli-
tukseen kuuluu useita jäseniä, vähin-
tään yksi hallituksen siihen valitsema 
jäsen tai kokouksessa läsnä ollut isän-
nöitsijä. Hallituksen jäsenellä ja isän-
nöitsijälla on oikeus saada eriävä mie-
lipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. 
Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti 
ja säilytettävä luotettavalla tavalla. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saa-
da tieto sellaisesta hallituksen päätök-
sestä, joka koskee hänen omistamiinsa 
yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta 
tai velvollisuutta suhteessa yhtiöön tai 
toiseen osakkeenomistajaan. Osak-
keenomistajan pyynnöstä tieto on an-
nettava kirjallisesti.  

 
 
 

7 § 
 

Tehtävien siirtäminen 
 
Hallitus voi yksittäistapauksessa tai 

yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla 
tehdä päätöksen isännöitsijän yleiseen 
toimivaltaan kuuluvassa asiassa sil-
loinkin, kun yhtiöllä on isännöitsijä. 

Hallitus voi saattaa hallituksen tai 
isännöitsijän yleistoimivaltaan kuu-
luvan asian yhtiökokouksen päätettä-
väksi. 
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Hallituksen jäsenet sekä jäsenyyden 
alkaminen ja päättyminen 

 
8 § 

 
Hallituksen jäsenet, varajäsenet 

 ja puheenjohtaja 
 
Hallitukseen on valittava kolmesta 

viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiö-
järjestyksessä määrätä toisin.  

Jos hallitukseen kuuluu vähemmän 
kuin kolme jäsentä, hallituksessa on 
oltava ainakin yksi varajäsen. Mitä 
tässä laissa säädetään jäsenestä, sovel-
letaan myös varajäseneen. 

Jos hallituksessa on useita jäseniä, 
sille on valittava puheenjohtaja. Pu-
heenjohtajan valitsee hallitus, jos halli-
tusta valittaessa ei ole päätetty toisin 
tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toi-
sin. Isännöitsijä saa olla hallituksen 
puheenjohtajana vain, jos yhtiöjärjes-
tyksessä niin määrätään tai kaikki 
osakkeenomistajat siihen suostuvat.  

 
9 § 

 
Hallituksen jäsenten valinta 

 
Yhtiökokous valitsee hallituksen jä-

senet.  
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrä-

tä, että vähemmän kuin puolet halli-
tuksen jäsenistä valitaan muussa jär-
jestyksessä. Jos jäsentä ei kuitenkaan 
ole valittu muulla tavalla, yhtiökokous 
voi valita jäsenen, jollei yhtiöjärjestyk-
sestä johdu muuta. 

 
10 § 

 
Hallituksen jäsenen kelpoisuus 

 
Hallituksen jäsen ei voi olla se, joka 

on alaikäinen, jolle on määrätty edun-
valvoja, jonka toimintakelpoisuutta on 
rajoitettu tai joka on konkurssissa. 

Liiketoimintakiellon vaikutuksesta 
kelpoisuuteen säädetään liiketoiminta-
kiellosta annetussa laissa (1059/1985). 

Vähintään yhdellä hallituksen jäse-
nellä on oltava asuinpaikka Euroopan 
talousalueella, jollei rekisteriviran-
omainen myönnä yhtiölle lupaa poike-
ta tästä. 

 
 

11 § 
 

Hallituksen jäsenen toimikausi 
 
Hallituksen jäsenen toimikausi 

päättyy valintaa seuraavan valinnasta 
päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä voi-
daan määrätä muusta määräaikaisesta 
tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudes-
ta. Toimikausi päättyy ja uuden jäse-
nen toimikausi alkaa uuden jäsenen 
valinnasta päättävän yhtiökokouksen 
päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä 
määrätä tai uutta jäsentä valittaessa 
päätetä toisin. 

Toimikauden päättymisestä huoli-
matta entisellä hallituksen jäsenellä on 
oikeus yhtiökokous koolle valitsemaan 
uutta hallitusta, jos hänellä on syytä 
olettaa, että yhtiöllä ei enää ole muita 
hallituksen jäseniä. 

 
 

12 § 
 

Hallituksen jäsenen eroaminen 
 
Hallituksen jäsen voi erota tehtä-

västään ennen toimikauden päättymis-
tä. 

Eroaminen tulee voimaan aikaisin-
taan, kun siitä on ilmoitettu hallituk-
selle. Jos hallituksen jäsenen on valin-
nut muu kuin yhtiökokous, eroamises-
ta on ilmoitettava myös valitsijalle. 

Jos hallituksen jäsenellä on erotes-
saan syytä olettaa, että yhtiöllä ei enää 
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ole muita hallituksen jäseniä, hänen on 
huolehdittava siitä, että yhtiökokous 
kutsutaan koolle valitsemaan uutta 
hallitusta. 

 
 
 

13 § 
 

Hallituksen jäsenen erottaminen 
 
Hallituksen jäsenen voi ennen toi-

mikauden päättymistä erottaa se, joka 
on hänet valinnut. Muun kuin yhtiöko-
kouksen valitseman jäsenen voi kui-
tenkin erottaa yhtiökokous, jos yhtiö-
järjestystä on muutettu siten, ettei va-
lintaoikeutta enää ole. 

Erotetun jäsenen toimikausi päättyy 
erottamisesta päättävän yhtiökokouk-
sen päättyessä, jollei yhtiökokous pää-
tä muusta ajankohdasta. Muun kuin 
yhtiökokouksen erottaman jäsenen 
toimikausi päättyy välittömästi, jollei 
erottamisen yhteydestä käy muuta il-
mi. 

 
 
 

14 § 
 

Hallituksen täydentäminen 
 
Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee 

kesken toimikauden avoimeksi tai jos 
jäsen menettää 10 §:ssä tarkoitetun 
kelpoisuutensa, jäsenen sijalle tulee 
varajäsen sen mukaan kuin yhtiöjärjes-
tyksessä määrätään tai varajäsentä 
valittaessa on päätetty. Jos varajäsentä 
ei ole, hallituksen muiden jäsenten on 
huolehdittava siitä, että uusi jäsen vali-
taan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Jos kuitenkin valinta kuuluu yhtiöko-
koukselle ja hallitus varajäsenineen on 
päätösvaltainen, valinta voi tapahtua 
seuraavassa yhtiökokouksessa. 

 

Hallitusta koskevat muut säännökset 
 

15 § 
 

Konsernisuhde 
 
Jos yhtiöstä on tullut emoyhtiö tai 

se on lakannut olemasta emoyhtiö, 
hallituksen on viivytyksettä ilmoitetta-
va siitä tytäryhteisön hallitukselle tai 
vastaavalle toimielimelle. Tytäryhtei-
sön hallituksen tai vastaavan toimieli-
men on annettava emoyhtiön hallituk-
selle konsernin aseman arvioimiseksi 
ja sen toiminnan tuloksen laskemiseksi 
tarvittavat tiedot. 

 
16 § 

 
Sopimus ainoan 

 osakkeenomistajan kanssa 
 
Sellainen yhtiön ja sen ainoan 

osakkeenomistajan välinen sopimus tai 
sitoumus, joka ei kuulu yhtiön tavan-
omaiseen liiketoimintaan, on merkittä-
vä tai liitettävä hallituksen kokouksen 
pöytäkirjaan. 

 
 

Isännöitsijä 
 

17 § 
 

Isännöitsijän yleiset tehtävät 
 
Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja 

rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön 
muuta juoksevaa hallintoa hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mu-
kaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että 
yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjes-
tetty. Isännöitsijän on annettava halli-
tukselle ja sen jäsenelle ne tiedot, jotka 
ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoi-
tamiseksi. 
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Isännöitsijä saa ryhtyä 2 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuihin toimiin vain 
hallituksen valtuutuksen perusteella tai 
jos hallituksen päätöstä ei voida odot-
taa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle 
olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa hallitukselle on mahdolli-
simman pian annettava tieto toimista. 

 
18 § 

 
Isännöitsijän läsnäolo 

 hallituksen kokouksessa 
 
Isännöitsijällä on oikeus olla läsnä 

hallituksen kokouksessa ja käyttää 
siellä puhevaltaa, vaikka hän ei olisi-
kaan hallituksen jäsen, jollei hallitus 
päätä toisin. 

 
19 § 

 
Isännöitsijään  sovellettavat 

 säännökset 
 
Isännöitsijään sovelletaan lisäksi 

mitä hallituksen jäsenestä säädetään 
pätemättömiä päätöksiä koskevassa 2 
§:n 4 momentissa, esteellisyyttä kos-
kevassa 4 §:ssä ja kelpoisuutta koske-
vassa 10 §:ssä. Isännöitsijään asuin-
paikan tai, jos isännöitsijä on yhteisö, 
kotipaikan on kuitenkin aina oltava 
Euroopan talousalueella, jollei rekiste-
riviranomainen myönnä yhtiölle lupaa 
poiketa tästä. 
 
 

20 § 
 

Isännöitsijän  valinta, 
 eroaminen ja erottaminen 

 
Hallitus valitsee isännöitsijän. 
Isännöitsijän on oltava luonnollinen 

henkilö tai rekisteröity yhteisö.  
Isännöitsijällä on oikeus erota teh-

tävästään. Eroaminen tulee voimaan 

aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu 
hallitukselle. 

Hallitus voi erottaa isännöitsijän 
tehtävästään. Erottaminen tulee voi-
maan välittömästi, jollei hallitus päätä 
myöhemmästä ajankohdasta. 

 
21 § 

 
Isännöintiyhteisön  

päävastuullinen isännöitsijä 
 
Jos isännöitsijäksi on valittu yhtei-

sö, tämän on ilmoitettava yhtiölle, ke-
nellä on päävastuu isännöinnistä. 

Päävastuullisen isännöitsijän on ol-
tava isännöintiyhteisön hallituksen 
jäsen tai toimitusjohtaja tai vastaavan 
johtoelimen jäsen tai yhteisön palve-
luksessa, jollei asunto-osakeyhtiön ja 
isännöintiyhteisön kesken toisin sovi-
ta.  

Yhteisöön ja sen nimeämään pää-
vastuulliseen isännöitsijään sovelle-
taan, mitä tässä laissa ja muussa laissa 
säädetään isännöitsijästä. 

 
Edustaminen 

 
22 § 

 
Hallitus ja isännöitsijä edustajina  

 
Hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa 

sen toiminimen.  
Isännöitsijä voi edustaa yhtiötä asi-

assa, joka 17 §:n nojalla kuuluu hänen 
tehtäviinsä. 

 
23 § 

 
Muut edustajat 

 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrä-

tä, että hallituksen jäsenellä tai isän-
nöitsijällä on oikeus edustaa yhtiötä tai 
että hallitus voi antaa oikeuden jäse-
nelleen, isännöitsijälle tai muulle ni-
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metylle henkilölle. Hallitus voi milloin 
tahansa peruuttaa oikeuden yhtiön 
edustamiseen. 
 

24 § 
 

Edustamisoikeuden rajoitukset 
 
Kaupparekisteriin voidaan merkitä 

ainoastaan sellainen rajoitus oikeuteen 
edustaa yhtiötä, jonka mukaan kahdel-
la tai useammalla henkilöllä on vain 
yhdessä tämä oikeus. 
 

25 § 
 

Edustajan toimien sitovuus 
 

Yhtiön tässä laissa tarkoitetun edus-
tajan yhtiön puolesta tekemä oikeus-
toimi ei sido yhtiötä, jos: 

1) edustaja on toiminut vastoin täs-
sä laissa säädettyä kelpoisuuden rajoi-
tusta; 

2) edustaja on toiminut vastoin 
24 §:ssä  tarkoitettua rajoitusta; taikka 

3) edustaja on ylittänyt toimivaltan-
sa ja se, johon oikeustoimi kohdistui, 
tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää toi-
mivallan ylityksestä. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitetussa tapauksessa riittävänä osoi-
tuksena siitä, että oikeustoimen koh-
teena ollut tiesi tai että hänen olisi pi-
tänyt tietää toimivallan ylityksestä, ei 
voida pitää pelkästään sitä, että toimi-
valtaa koskevat rajoitukset on rekiste-
röity. 
 

26 § 
 

Tiedoksiannot yhtiölle 
 
Haaste, tässä laissa tarkoitettu il-

moitus ja muu tiedoksianto katsotaan 
toimitetuksi yhtiölle, kun se on annettu 
tiedoksi hallituksen jäsenelle,  isän-
nöitsijälle tai muulle henkilölle, jolla 

on yksin tai yhdessä toisen kanssa oi-
keus tämän lain nojalla edustaa yhtiö-
tä. 

Jollei ketään 1 momentissa tarkoite-
tuista yhtiön edustajista ole merkitty 
kaupparekisteriin, tiedoksianto voi-
daan toimittaa luovuttamalla asiakirjat 
yhtiön palveluksessa olevalle henkilöl-
le tai, jos tällaista henkilöä ei tavata, 
yhtiön kotipaikan poliisiviranomaiselle 
noudattaen lisäksi, mitä oikeudenkäy-
miskaaren 11 luvun 7 §:n 2–4 momen-
tissa säädetään. 
 

Isännöi ts i jäntodis tus sekä kun-
nossapi to-  ja  muutostyöi lmoitus-

ten säi ly t täminen 

27 § 
 

Isännöi ts i jäntodis tus  

Isännöitsijän tai, jollei yhtiöllä ole 
isännöitsijää tai tämä on esteellinen, 
hallituksen puheenjohtajan on pyyn-
nöstä annettava huoneistoa koskeva 
isännöitsijäntodistus 

1) huoneiston hallintaan oikeuttavi-
en osakkeiden omistajalle;  

2) osakkeita panttauksen nojalla 
hallussaan pitävälle; sekä 

3) välitysliikkeelle, jolla on voi-
massa oleva osakkeiden välitystä kos-
keva myyntitoimeksianto tai huoneis-
ton vuokralle antamista koskeva toi-
meksianto. 

Todistuksesta on käytävä ilmi: 
1) yhtiön taloudellinen tila; 
2) tiedot yhtiön rakennuksista ja 

niiden kuntoon liittyvistä yhtiön tie-
dossa olevista seikoista; 

3) maa-alueen omistussuhteet; 
4) onko yhtiöjärjestyksessä lunas-

tuslauseke; 
5) tiedot huoneistosta ja sen kun-

toon liittyvistä yhtiön tiedossa olevista 
seikoista; 

6) osakeryhmän osakeluetteloon 
merkityn omistajan nimi; 
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7) osakeluetteloon merkitty osak-
keisiin tai huoneiston hallintaan koh-
distuva käyttö- tai luovutusrajoitus; 

8) päätös huoneiston ottamisesta 
yhtiön hallintaan ja hallinnan kestoai-
ka; 

9) osakkeenomistajan erääntyneet, 
maksamatta olevat yhtiövastikkeet; 

10) selvitys lainavastuista, jos vas-
tuu yhtiön lainoista kohdistuu eri ta-
voin eri osakkeenomistajiin; 

11) yhtiötä vastaan vireille pantu 
6 luvun 36 §:ssä tarkoitettu kanne ja 
yhtiöjärjestyksen kohta, jota kanne 
koskee; sekä 

12) muun lain nojalla todistukseen 
merkittävät tiedot. 

Todistuksesta voidaan periä halli-
tuksen hyväksymä kohtuullinen mak-
su. 

 
 
 
 
 
 

28 § 
 

Kunnossapitoa tai muutostyötä koske-
vien ilmoitusten säilyttäminen 

 
Hallituksen on ylläpidettävä luette-

loa yhtiölle toimitetuista kunnossapi-
toa ja muutostöitä koskevista ilmoituk-
sista, joista säädetään 4 luvun 4 §:ssä 
ja 5 luvun 2 §:ssä. Ilmoitukset on säi-
lytettävä luotettavalla tavalla. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saa-
da jäljennös huoneistoa koskevista 
ilmoituksista. Jäljennöksistä saadaan 
periä yhtiön hallituksen hyväksymät 
kohtuulliset kulut. Sama oikeus on 
välitysliikkeellä, jolla on voimassa 
oleva osakkeiden välitystä koskeva 
myyntitoimeksianto tai huoneiston 
vuokralle antamista koskeva toimek-
sianto. 
 

8 luku 
 

Pääsy huoneistoon ja huoneiston  
ottaminen yhtiön hallintaan 

    
1 § 

 
Pääsy huoneistoon 

 
Yhtiön hallituksen jäsenillä ja isän-

nöitsijällä sekä hallituksen tai isännöit-
sijän valtuuttamalla on oikeus päästä 
huoneistoon, kun se on tarpeellista 
huoneiston kunnon ja hoidon valvo-
mista taikka huoneistossa suoritettavaa 
rakennustyötä tai sen valvomista var-
ten.  

Käynti huoneistossa on järjestettävä 
osakkeenomistajalle ja huoneiston 
haltijalle sopivana aikana, jollei työn 
kiireellisyys tai laatu sitä estä.  

Jos pääsy kielletään, on hallituksen 
jäsenellä ja isännöitsijällä oikeus saada 
poliisilta virka-apua. 

 
2 § 

 
Huoneiston ottaminen  

yhtiön hallintaan 
 

Yhtiökokous voi päättää, että osak-
keenomistajan hallinnassa oleva huo-
neisto on enintään kolmen vuoden 
ajaksi otettava yhtiön hallintaan, jos: 

1) osakkeenomistaja ei maksa 
erääntynyttä yhtiövastiketta tai 3 §:n 
4 momentissa tarkoitettuja kuluja; 

2) huoneistoa hoidetaan niin huo-
nosti, että yhtiölle tai toiselle osak-
keenomistajalle aiheutuu siitä haittaa; 

3) huoneistoa käytetään oleellisesti 
vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää 
käyttötarkoitusta tai muuta yhtiöjärjes-
tyksen määräystä taikka, jos huoneis-
ton käyttötarkoituksesta ei määrätä 
yhtiöjärjestyksessä, vastoin yhtiön 
hyväksymää tai muuten vakiintunutta 
käyttötarkoitusta; 
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4) huoneistossa vietetään häiritse-
vää elämää; tai 

5) osakkeenomistaja tai muu huo-
neistossa asuva ei noudata, mitä järjes-
tyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on 
tarpeen. 

Huoneistoa ei saa ottaa yhtiön hal-
lintaan, jos rikkomuksella on vain vä-
häinen merkitys.  

Päätöksessä on mainittava hallin-
taan ottamisen peruste, kestoaika ja 
kohteena olevat tilat. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu 
kolmen vuoden määräaika lasketaan 
siitä, kun yhtiö on saanut huoneiston 
hallintaansa, jollei yhtiökokous päätä 
aikaisemmasta ajankohdasta. 

 
3 § 

 
Varoituksen antaminen 

 
Päätöstä huoneiston ottamisesta yh-

tiön hallintaan ei saa tehdä, ellei halli-
tus ole antanut osakkeenomistajalle 
kirjallista varoitusta. Jos osakkeen-
omistaja on vuokrannut huoneiston tai 
sen osan taikka muutoin luovuttanut 
huoneiston toisen käytettäväksi, varoi-
tus on annettava tiedoksi myös vuokra-
laiselle tai huoneistossa asuvalle muul-
le käyttöoikeuden saaneelle. Varoituk-
sessa on ilmoitettava sen antamisen 
peruste sekä mainittava mahdollisuu-
desta ottaa huoneisto yhtiön hallintaan. 

Varoitus on annettava tiedoksi niin 
kuin haasteen tiedoksiantamisesta sää-
detään tai muuten todistettavasti. Jos 
osakkeenomistajaa tai vuokralaista tai 
huoneistossa asuvaa muuta käyttöoi-
keuden saanutta ei yrityksistä huoli-
matta ole tavoitettu, varoitus voidaan 
toimittaa tälle kirjatulla kirjeellä, jonka 
katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä 
päivänä siitä, kun kirje on annettu pos-
tin kuljetettavaksi.  

Jos ei tiedetä, kuka osakkeenomis-
taja tai vuokralainen tai muu käyttöoi-

keuden saanut on, varoitus voidaan 
antaa osakkeenomistajalle, vuokralai-
selle tai muun käyttöoikeuden saaneen 
tiedoksi julkaisemalla se virallisessa 
lehdessä tai muussa paikkakunnalla 
yleisesti ilmestyvässä lehdessä ja li-
säksi toimittamalla tieto siitä huoneis-
toon, jonka ottamisesta yhtiön hallin-
taan varoitetaan. Varoituksen katso-
taan tällöin tulleen osakkeenomistajan, 
vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden 
saaneen tietoon lehden ilmestymispäi-
vänä.  

Jos osakkeenomistaja varoituksen 
johdosta viivytyksettä täyttää velvolli-
suutensa tai oikaisu muuten tapahtuu, 
yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa huoneis-
toa hallintaansa. Tällöin osakkeen-
omistajan on kuitenkin korvattava va-
roituksen antamisesta ja yhtiökokouk-
sen koolle kutsumisesta yhtiölle jo 
aiheutuneet kustannukset. 

 
4 § 

 
Päätöksen tiedoksianto 

 
Yhtiökokouksen päätös huoneiston 

ottamisesta yhtiön hallintaan on annet-
tava osakkeenomistajalle, vuokralai-
selle ja huoneistossa asuvalle muulle 
käyttöoikeuden saaneelle tiedoksi 60 
päivän kuluessa päätöksen tekemisestä 
siinä järjestyksessä kuin varoituksesta 
3 §:ssä säädetään tai päätös on tehoton. 

 
5 § 

 
Päätöksen moittiminen 

ja täytäntöönpano 
 
Osakkeenomistaja tai vuokralainen 

tai huoneistossa asuva muu käyttöoi-
keuden saanut voi saattaa tuomiois-
tuimen tutkittavaksi sen, onko huo-
neiston ottamiselle yhtiön hallintaan 
2 §:ssä säädetty peruste. Moitekanne 
yhtiökokouksen päätöksen julistami-
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sesta pätemättömäksi 2 §:n vastaisena 
on pantava vireille yhtiötä vastaan 30 
päivän kuluessa siitä, kun päätös hal-
lintaan ottamisesta on 4 §:ssä säädetyl-
lä tavalla annettu tiedoksi.  

Jos tuomioistuin hylkää 1 momen-
tissa tarkoitetun yhtiökokouksen pää-
töstä koskevan kanteen, tällainen tuo-
mioistuimen päätös saadaan panna 
täytäntöön niin kuin vuokralaiseen 
kohdistunut häätötuomio. Jos huoneis-
ton yhtiön hallintaan ottaminen perus-
tuu 2 §:n 1 momentin 1 kohtaan, ei 
vuokralaista tai huoneistossa asuvaa 
muuta käyttöoikeuden saanutta saa 
häätää, ellei tälle ole annettu tiedoksi 
yhtiön päätöstä huoneiston hallintaan 
ottamisesta.  

 
6 § 

 
Yhtiön hallintaan otetun 

huoneiston vuokraaminen 
 
Kun huoneisto on otettu yhtiön hal-

lintaan, on hallituksen viipymättä 
vuokrattava se käyvästä vuokrasta 
sopivalle vuokralaiselle hallinnassa 
olon ajaksi. Jollei hallintaanotto johdu 
huoneistossa asuvan vuokralaisen tai 
muun asukkaan tai käyttöoikeuden 
saaneen menettelystä, on yhtiön ensisi-
jaisesti tehtävä vuokrasopimus hallin-
nassaoloajaksi tämän kanssa. Jos huo-
neisto ei ole vuokraamista varten 
asianmukaisessa kunnossa, siinä on 
ensin tehtävä tarpeelliset korjaukset 
osakkeenomistajan lukuun. Vuok-
rasuhde päättyy ilman irtisanomista 
viimeistään silloin, kun huoneiston 
yhtiön hallintaanottoaika päättyy riip-
pumatta siitä, mitä vuokrasuhteen kes-
tosta on sovittu. 

Yhtiöllä on oikeus periä vuokrasta 
hallintaan ottamisesta aiheutuneet kus-
tannukset, huoneiston korjaamisesta 
yhtiölle aiheutuneet kustannukset ja 
maksamatta olevat yhtiövastikkeet 

sekä ne vastike-erät, jotka erääntyvät 
osakkeenomistajan maksettaviksi hal-
linnassa olon aikana. Ylimenevä osa 
on viivytyksettä tilitettävä osakkeen-
omistajalle. 

 
7 § 

 
Uuden omistajan oikeus  

saada huoneisto hallintaansa 
 
Jos osakkeet siirtyvät uudelle omis-

tajalle sen jälkeen, kun päätös huoneis-
ton ottamisesta yhtiön hallintaan on 
tehty, uusi omistaja saa huoneiston 
hallintaansa maksettuaan ne eräänty-
neet erät, joihin huoneistosta saatavaa 
vuokraa voitaisiin 6 §:n 2 momentin 
mukaan käyttää. Jos huoneisto on 
6 §:n 1 momentin mukaisesti annettu 
vuokralle, vuokraoikeuden sitovuus 
uutta omistajaa kohtaan määräytyy 
asuinhuoneiston vuokrauksesta anne-
tun lain tai liikehuoneiston vuokrauk-
sesta annetun lain mukaan. Vuok-
rasuhde päättyy kuitenkin ilman irtisa-
nomisaikaa viimeistään silloin, kun 
huoneiston yhtiön hallintaanottoaika 
päättyy[, riippumatta siitä, mitä vuok-
rasuhteen kestosta on sovittu].   

 
 

9 luku 
 

Tilintarkastus ja erityinen tar-
kastus 

 
Til intarkastus  

1 § 
 

Sovel let tava laki  

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuk-
sesta on voimassa, mitä tässä luvussa 
ja tilintarkastuslaissa säädetään.  

Tässä laissa hyväksytyllä tilintar-
kastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslain 
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2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä 
tai yhteisöä. 

 
2 § 

 
Tilintarkastajan valinta 

 
Tilintarkastajan valitsee yhtiökoko-

us. Jos tilintarkastajia on valittava 
useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan 
määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei 
kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa 
järjestyksessä.  

 
 

3 § 
 

Varatilintarkastaja 
 
Yhtiökokous voi valita yhden tai 

useamman varatilintarkastajan. Jos 
osakeyhtiöön valitaan vain yksi tilin-
tarkastaja, joka ei ole tilintarkastuslain 
5 tai 6 §:ssä tarkoitettu tilintarkas-
tusyhteisö, on valittava ainakin yksi 
varatilintarkastaja. 

Mitä tässä laissa ja tilintarkastus-
laissa säädetään tilintarkastajasta, kos-
kee myös varatilintarkastajaa. 

 
 
 

4 § 
 

Tilintarkastajan toimikausi 
 
 Tilintarkastajan toimikausi päättyy 

valintaa seuraavan valinnasta päättä-
vän varsinaisen yhtiökokouksen päät-
tyessä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan 
määrätä muusta määräaikaisesta tai 
toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. 
Toimikausi päättyy ja uuden tilintar-
kastajan toimikausi alkaa uuden tilin-
tarkastajan valinnasta päättävän yhtiö-
kokouksen päättyessä, jollei yhtiöjär-
jestyksessä määrätä tai uutta tilintar-
kastajaa valittaessa päätetä toisin. 

5 § 
 

Velvollisuus valita  
hyväksytty tilintarkastaja  

 
Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen 

valitsema hyväksytty tilintarkastaja, 
jos  

1) yhtiön rakennuksessa tai raken-
nuksissa on vähintään 40 osakkeen-
omistajien hallinnassa olevaa huoneis-
toa;  

2) hyväksytty tilintarkastaja on va-
littava tilintarkastuslain 11 tai 12 §:n 
tai muun lain perusteella; taikka 

3) osakkeenomistajat, joilla on vä-
hintään yksi kymmenesosa kaikista 
osakkeista tai yksi kolmasosa kokouk-
sessa edustetuista osakkeista, vaativat 
sitä yhtiökokouksessa, jossa tilintar-
kastajia on valittava. 

Ellei yhtiökokous valitse 1 momen-
tin 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa 
hyväksyttyä tilintarkastajaa, lääninhal-
litus määrää hyväksytyn tilintarkasta-
jan tilintarkastuslain 27 §:n 1 ja 3 mo-
mentissa säädetyssä järjestyksessä, jos 
osakkeenomistaja hakee määräämistä 
kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. 
Hyväksytyn tilintarkastajan määräämi-
sestä lääninhallituksen päätöksellä 
silloin, kun yhtiökokous ei valitse hy-
väksyttyä tilintarkastajaa 1 momentin 
1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa tilantees-
sa, säädetään tilintarkastuslain 
27 §:ssä. 

 
 

Erityinen tarkastus 
 

6 § 
 

Erityisen tarkastuksen 
 määrääminen 

 
Osakkeenomistaja voi hakea yhtiön 

kotipaikan lääninhallitukselta erityisen 
tarkastuksen toimittamista yhtiön hal-
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linnosta ja kirjanpidosta tietyltä päät-
tyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä 
toimenpiteistä tai seikoista. Edellytyk-
senä on, että ehdotusta on yhtiökoko-
uksessa käsitelty ja kannatettu 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla. Hake-
mus lääninhallitukselle on tehtävä 
kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. 

Ehdotus tarkastuksen toimittamises-
ta on tehtävä varsinaisessa yhtiökoko-
uksessa tai siinä yhtiökokouksessa, 
jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti 
on käsiteltävä. Hakemus voidaan teh-
dä, jos osakkeenomistajat, joilla on 
vähintään yksi kymmenesosa kaikista 
osakkeista tai yksi kolmasosa kokouk-
sessa edustetuista osakkeista, ovat eh-
dotusta kannattaneet. 

Lääninhallituksen on kuultava yhti-
ön hallitusta ja, jos tarkastus hakemuk-
sen mukaan koskee tietyn henkilön 
toimenpiteitä, tätä henkilöä. Hakemuk-
seen on suostuttava, jos tarkastuksen 
toimittamiseen katsotaan olevan pai-
navia syitä. Lääninhallitus voi määrätä 
yhden tai useamman erityisen tarkasta-
jan. Määräys voidaan panna täytäntöön 
lainvoimaa vailla olevana. 

 
 

7 § 
 

Erityinen tarkastaja 
 
Erityisen tarkastajan on oltava 

luonnollinen henkilö tai hyväksytty 
tilintarkastusyhteisö. Erityisellä tarkas-
tajalla on oltava sellainen taloudellis-
ten ja oikeudellisten asioiden tuntemus 
ja kokemus kuin tarkastustehtävän 
laatuun ja laajuuteen katsoen on tar-
peen tehtävän hoitamiseksi. Mitä tilin-
tarkastajasta säädetään 24 luvun 6-9 
§:ssä ja 26 luvun 3 §:ssä sekä tilintar-
kastuslain 15, 21-25 ja 44 §:ssä, sovel-
letaan vastaavasti erityiseen tarkasta-
jaan. 

 

8 § 
 

Tarkastuslausunto 
 
Erityisestä tarkastuksesta on annet-

tava lausunto yhtiökokoukselle. Lau-
sunto on vähintään viikon ajan ennen 
yhtiökokousta pidettävä osakkeen-
omistajien nähtävänä hallituksen pu-
heenjohtajan tai isännöitsijän toimesta  
tai internet-sivuilla ja viivytyksettä 
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka 
pyytää sitä, sekä asetettava nähtäväksi 
yhtiökokouksessa. 

 
9 § 

 
Palkkio ja muut kustannukset 

 
Erityisellä tarkastajalla on oikeus 

saada yhtiöltä palkkio. Yhtiö vastaa 
myös muista erityisestä tarkastuksesta 
aiheutuvista kuluista. Tuomioistuin voi 
kuitenkin erityisistä syistä velvoittaa 
tarkastusta hakeneen osakkeenomista-
jan kokonaan tai osittain korvaamaan 
yhtiölle sen kulut. 
 
 

10 luku 
 

Oma pääoma, tilinpäätös, toimin-
takertomus ja konserni 

 
Oma pääoma 

1 § 
 

Oman pääoman laj i t  ja  käyt tö  

Yhtiön oma pääoma jakautuu ta-
seessa sidottuun omaan pääomaan ja 
vapaaseen omaan pääomaan.  

Sidottua omaa pääomaa ovat:  
1) osakepääoma;  
2) kirjanpitolain mukainen arvon-

korotusrahasto, käyvän arvon rahasto 
ja uudelleenarvostusrahasto; sekä 
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3) ennen tämän lain voimaantuloa 
syntynyt rakennusrahasto. 

Muut rahastot sekä tilikauden ja 
edellisten tilikausien voitto ovat va-
paata omaa pääomaa. 

Ennen tammikuun 1 päivää 1992 
syntynyt vararahasto on esitettävä 
asunto-osakeyhtiön omassa pääomassa 
sen ehtoja vastaavalla tavalla. 

Oman pääoman jakamisesta ja 
muusta käyttämisestä säädetään tämän 
luvun lisäksi 11, 22 ja 23 luvussa. 
 

2 § 
 

Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 

 
Sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon merkitään se osa osakkeiden 
merkintähinnasta, jota perustamisso-
pimuksen tai osakeantipäätöksen mu-
kaan ei merkitä osakepääomaan ja jota 
ei kirjanpitolain mukaan merkitä vie-
raaseen pääomaan, sekä sellainen muu 
oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä 
muuhun rahastoon. Rahastoon merki-
tään myös se määrä, jolla osakepää-
omaa alennetaan ja jota ei käytetä tap-
pion kattamiseen tai varojen jakami-
seen. 

 
Tilinpäätös ja toimintakertomus 

 
3 § 

 
Kirjanpitolain soveltaminen 

 
Tilinpäätös ja toimintakertomus on 

laadittava kirjanpitolain ja tämän lu-
vun säännösten mukaisesti. 

 
4 § 

 
Tilikausi 

 
Yhtiön tilikaudesta määrätään pe-

rustamissopimuksessa tai yhtiöjärjes-

tyksessä. Silloinkin, kun tilikaudesta 
määrätään perustamissopimuksessa, 
sen muuttamisesta päättää yhtiökoko-
us. Muutos tulee voimaan kun se on 
rekisteröity. 

 
5 § 

 
Toimintakertomus 

 
Toimintakertomuksessa on aina il-

moitettava tässä laissa edellytetyt tie-
dot. 

Toimintakertomuksessa on oltava 
1) tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, 

jos vastike voidaan periä eri tarkoituk-
siin eri perustein; 

2) pääomalainoista pääasialliset lai-
naehdot ja lainoille kertynyt kuluksi 
kirjaamaton korko; 

3) tiedot yhtiön omaisuuteen koh-
distuvista pysyvistä rasitteista ja kiin-
nityksistä sekä siitä, missä panttikirjat 
ovat;  

4) tiedot talousarvion toteutumises-
ta;  

5) hallituksen esitys yhtiön voittoa 
koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys 
mahdollisesta muun vapaan oman 
pääoman jakamisesta. 
 
 

6 § 
 

Toimintakertomuksen tiedot raken-
ne- ja rahoitusjärjestelyistä 

 
Toimintakertomuksessa on annetta-

va selostus: 
1) jos yhtiöstä on tullut emoyhtiö, 

se on ollut vastaanottavana yhtiönä 
sulautumisessa tai jakautumisessa 
taikka se on jakautunut; 

2) 12 luvun 5 tai 17 §:ssä tarkoite-
tun osakeantipäätöksen pääasiallisesta 
sisällöstä; 

3) 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetun op-
tio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
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oikeuttavien erityisten oikeuksien an-
tamista koskevan päätöksen pääasialli-
sesta sisällöstä;  

4) yhtiön aikaisemmin antamiin op-
tio-oikeuksiin ja muihin osakkeisiin 
oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin pe-
rustuvan osakemerkinnän pääasiallisis-
ta ehdoista; sekä 

5) hallituksen voimassa olevista 
osakeantia sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien eri-
tyisten oikeuksien antamista koskevis-
ta valtuutuksista. 

 
7 § 

 
Toimintakertomuksen tiedot omista 

osakkeista 
 
Toimintakertomuksessa on ilmoitet-

tava yhtiön ja sen tytäryhteisöjen: 
1) hallussa ja panttina olevien yhti-

ön ja emoyhtiön osakkeiden koko-
naismäärät sekä suhteelliset osuudet 
kaikista osakkeista ja osakkeiden tuot-
tamista äänistä ja huoneistot, joiden 
hallintaan osakkeet oikeuttavat; sekä  

2) tilikauden aikana yhtiölle tulleet  
ja pantiksi otetut omat ja emoyhtiön 
osakkeet sekä niiden luovuttaminen ja 
mitätöiminen. 

Toimintakertomuksessa on annetta-
va seuraavat tiedot tilikauden aikana 
yhtiölle tulleista,  pantiksi otetuista, 
luovutetuista ja mitätöidyistä omista ja 
emoyhtiön osakkeista: 

1) miten osakkeet ovat tulleet yhti-
ölle tai miten ne on luovutettu; 

2) osakkeiden lukumäärä ja suhteel-
linen osuus kaikista osakkeista; sekä 

3) maksettu vastike. 
Hallussa ja panttina olevat osakkeet 

on ilmoitettava erikseen. Jos osakkeita 
on tullut yhtiön lähipiiriin kuuluvalta 
tai niitä on luovutettu lähipiiriin kuu-
luvalle, lähipiiriin kuuluva on mainit-
tava nimeltä. 

 

8 § 
 

Konsernitilinpäätös 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimisessa 

on, sen lisäksi, mitä muualla sääde-
tään, noudatettava tämän luvun sään-
nöksiä. 

Emoyhtiön on aina laadittava kon-
sernitilinpäätös, jos se jakaa varoja 
osakkeenomistajille. 

 
9 § 

 
Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja 

lausunnot 
 
Kirjanpitolautakunta voi kirjanpito-

lain 8 luvun 2 §:ssä säädetyllä tavalla 
antaa ohjeita ja lausuntoja tämän lain 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten sovel-
tamisesta. 

 
Konserni 

 
10 § 

 
Konserni 

 
Jos asunto-osakeyhtiöllä on kirjan-

pitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu 
määräysvalta toisessa kotimaisessa tai 
ulkomaisessa yhteisössä tai säätiössä, 
asunto-osakeyhtiö on emoyhtiö ja 
määräysvallassa oleva on tytäryhteisö. 
Emoyhtiö tytäryhteisöineen muodostaa 
konsernin. 

Asunto-osakeyhtiöllä on määräys-
valta toisessa yhteisössä tai säätiössä 
myös silloin, kun osakeyhtiöllä yhdes-
sä yhden tai useamman tytäryhteisönsä 
kanssa taikka tytäryhteisöllä yksin tai 
yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa 
on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tar-
koitettu määräysvalta siinä. 

Mitä kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä 
säädetään kirjanpitovelvollisesta, so-
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velletaan edellä tarkoitettuun asunto-
osakeyhtiöön ja mitä mainitussa pykä-
lässä säädetään kohdeyrityksestä, so-
velletaan edellä tarkoitettuun toiseen 
kotimaiseen tai ulkomaiseen yhteisöön 
tai säätiöön. 

 
11 luku 

 
Varojen jakaminen 

 
Yleiset säännökset 

 
1 § 

 
Varojenjakotavat 

 
Yhtiön varoja voidaan jakaa osak-

keenomistajille vain sen mukaan kuin 
tässä laissa on säädetty: 

1) voitonjaosta (osinko) ja vapaan 
oman pääoman rahaston jakamisesta; 

2) 17 luvussa tarkoitetusta osake-
pääoman alentamisesta; 

3) 2 ja 18 luvussa tarkoitetusta omi-
en osakkeiden hankkimisesta ja lunas-
tamisesta; sekä 

4) 22 luvussa tarkoitetusta yhtiön 
purkamisesta ja rekisteristä poistami-
sesta. 

Muu toimenpide, joka vähentää yh-
tiön varoja tai lisää sen velkoja ilman 
yhtiön tarkoitukseen ja toimintaan 
liittyvää taloudellista perustetta, on 
laitonta varojenjakoa. 

Varoja ei saa jakaa ennen yhtiön 
rekisteröimistä. 

 
 

2 § 
 

Maksukyvyn säilyttäminen 
 
Varoja ei saa jakaa, jos jaosta pää-

tettäessä tiedetään tai olisi pitänyt tie-
tää yhtiön olevan maksukyvytön tai 
jaon aiheuttavan maksukyvyttömyy-
den. 

3 § 
 

Jaon perustuminen tilinpäätökseen 
 
Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettu varojen jakaminen perustuu vii-
meksi vahvistettuun tilinpäätökseen. 
Jaossa on otettava huomioon tilinpää-
töksen laatimisen jälkeen yhtiön talou-
dellisessa asemassa tapahtuneet olen-
naiset muutokset. 

 
4 § 

 
Varojen palautusvelvollisuus 

 
Vastoin tämän lain tai yhtiöjärjes-

tyksen määräyksiä yhtiöstä saadut va-
rat on palautettava, jos varojen saaja 
tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää jaka-
misen tapahtuneen tämän lain tai yh-
tiöjärjestyksen vastaisesti. Palautetta-
valle määrälle on maksettava vuotuista 
korkoa kulloinkin voimassa olevan 
korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoite-
tun viitekoron mukaisesti. 

 
Osinko ja vapaan oman pääoman 

rahaston jakaminen 
 

5 § 
 

Jaettava määrä 
 
Jollei yhtiön maksukykyä koske-

vasta 2 §:stä muuta johdu, yhtiö saa 
jakaa vapaan oman pääoman, josta on 
vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan 
jakamatta jätettävät varat. 

 
6 § 

 
Päätöksenteko 

 
Jakamisesta päätetään yhtiökokouk-

sessa. Yhtiökokouskutsusta sekä ko-
kousasiakirjoista, niiden nähtävänä 
pitämisestä ja lähettämisestä säädetään 
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6 luvun 18-22 §:ssä. Yhtiökokous saa 
päättää jakaa hallituksen ehdottamaa 
tai hyväksymää määrää enemmän vain 
sikäli, kuin se on yhtiöjärjestyksen 
mukaan siihen velvollinen. 

Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa 
määrätään jaon enimmäismäärä, voi-
daan myös valtuuttaa hallitus päättä-
mään osingon jakamisesta tai vapaan 
oman pääoman rahaston jakamisesta. 
Valtuutus voi olla voimassa enintään 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
alkuun asti. 

Päätöksessä on mainittava jaon 
määrä ja se, mitä varoja jakoon käyte-
tään. 

Vapaata omaa pääomaa voidaan 
kaikkien osakkeenomistajien suostu-
muksella jakaa myös muulla kuin 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla taval-
la, jollei yhtiöjärjestyksestä johdu 
muuta. 

 
Muita säännöksiä 

 
7 § 

 
Lainan ja vakuuden antamista kos-

kevat rajoitukset 
 
Yhtiö saa antaa rahalainaa vain, jos 

velallinen ei kuulu 8 §:ssä tarkoitet-
tuun yhtiön lähipiiriin ja laina on tar-
peen yhtiön rakennuksen huoltoa tai 
käyttämistä varten. Sama koskee va-
kuuden antamista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ra-
joitusta ei sovelleta, jos yhtiön kaikki 
osakkeenomistajat suostuvat lainan tai 
vakuuden antamiseen ja toimenpide 
palvelee yhtiön etua.  

 
8 § 

 
Yhtiön lähipiiri 

 
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat: 

1) se, jolla on yhtiössä määräysvalta 
tai joka on yhtiössä määräysvaltaa 
käyttävän määräysvallassa taikka joka 
kuuluu yhtiön kanssa samaan konser-
niin; 

2) se, joka omistaa vähintään yhden 
prosentin yhtiön osakkeista taikka jolla 
on tai voi olla omistuksen, optio-
oikeuden tai vaihtovelkakirjan nojalla 
vastaava omistus tai äänivalta yhtiön 
konserniin kuuluvassa yhteisössä taik-
ka yhtiössä määräysvaltaa käyttävässä 
yhteisössä tai säätiössä; 

3) yhtiön isännöitsijä, hallituksen 
jäsen ja tilintarkastaja sekä 1 kohdassa 
tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä 
vastaavassa asemassa oleva henkilö; 

4) 1–3 kohdassa tarkoitetun henki-
lön aviopuoliso tai häneen aviolii-
tonomaisessa suhteessa oleva henkilö, 
sisarus, sisar- ja velipuoli, 1–3 kohdas-
sa tarkoitetun henkilön ja hänen avio-
puolisonsa tai häneen avioliitonomai-
sessa suhteessa olevan henkilön etene-
vässä tai takenevassa polvessa oleva 
sukulainen sekä mainittujen henkilöi-
den aviopuolisot tai heihin aviolii-
tonomaisessa suhteessa olevat henki-
löt; 

5) yhteisö ja säätiö, jossa 2–4 koh-
dassa tarkoitetulla henkilöllä yksin tai 
yhdessä toisen kanssa on määräysval-
ta. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettua omistusta ja äänivaltaa las-
kettaessa sovelletaan, mitä kirjanpito-
lain 1 luvun 5 §:n 2 ja 3 momentissa 
säädetään, ja yhteisön osakkaalla ja 
jäsenellä olevaan osuuteen luetaan 
häneen tämän pykälän 1 momentin 
4 kohdassa tarkoitetussa suhteessa 
olevan luonnollisen henkilön ja 5 koh-
dassa tarkoitetussa suhteessa olevan 
yhteisön ja säätiön omistus ja äänival-
ta. 
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IV OSA 
 

Seuraamukset ja oikeussuoja 
 

12 luku 
 

Päätöksen moite 
 

1 § 
 

Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 
 

Osakkeenomistaja voi moittia yh-
tiökokouksen päätöstä, jos: 

1) asian käsittelyssä ei ole noudatet-
tu menettelyä koskevia tämän lain 
säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen mää-
räyksiä ja virhe on voinut vaikuttaa 
päätöksen sisältöön tai muuten osak-
keenomistajan oikeuteen; taikka 

2) päätös on muuten tämän lain tai 
yhtiöjärjestyksen vastainen. 

Moitekanne on nostettava yhtiötä 
vastaan kolmen kuukauden kuluessa 
päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta 
nosteta määräajassa, päätöstä pidetään 
pätevänä. 
 

2 § 
 

Mitätön yhtiökokouksen päätös 
 

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu yhtiökokouksen päätös on mitä-
tön, jos: 

1) kokoukseen ei ole toimitettu kut-
sua taikka kokouskutsua koskevia 
säännöksiä tai määräyksiä on olennai-
sesti rikottu; 

2) päätökseen vaaditaan 6 luvun 28 
tai 29 §:ssä tarkoitettu osakkeenomis-
tajan suostumus, jota ei ole saatu; 

3) päätös on selvästi 1 luvun 10 
§:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperi-
aatteen vastainen eikä 6 luvun 30 §:ssä 
tarkoitettua osakkeenomistajan suos-
tumusta ole saatu; taikka 

4) päätöstä ei olisi lain mukaan saa-
nut tehdä edes kaikkien osakkeenomis-
tajien suostumuksella. 

Tällaiseen päätökseen ei sovelleta, 
mitä 1 §:n 2 momentissa säädetään 
moitekanteen nostamisesta määräajas-
sa. Sulautumis- tai jakautumispäätöstä 
koskevaa kannetta ei kuitenkaan voida 
nostaa, kun yli kuusi kuukautta on 
kulunut sulautumisen tai jakautumisen 
rekisteröimisestä. 

Osakkeenomistaja, hallitus, halli-
tuksen jäsen tai isännöitsijä voi nostaa 
kanteen yhtiötä vastaan sen vahvista-
miseksi, että yhtiökokouksen päätös on 
mitätön. 
 

3 § 
 

Mitättömään yhtiökokouksen päätök-
seen rinnastuva hallituksen päätös 

 
Jos hallituksen yhtiökokoukselle kuu-
luvassa asiassa tekemä päätös on sel-
lainen, kuin 2 §:n 1 momentin 2—
4 kohdassa säädetään, siihen sovelle-
taan, mitä yhtiökokouksen vastaavasta 
päätöksestä säädetään. 
 

4 § 
 

Tuomion sisältö ja vaikutukset 
 

Moitekanteen johdosta annettavassa 
tuomiossa päätös voidaan kantajan 
vaatimuksesta julistaa pätemättömäksi 
tai sitä voidaan muuttaa. Kantajan vaa-
timuksesta voidaan samalla kieltää 
yhtiötä panemasta pätemätöntä päätös-
tä täytäntöön. Päätöstä voidaan muut-
taa vain, jos voidaan todeta, minkä 
sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla. 
Tuomio, jolla yhtiökokouksen päätös 
on julistettu pätemättömäksi tai pää-
töstä on muutettu, on voimassa myös 
niihin osakkeenomistajiin nähden, jot-
ka eivät ole yhtyneet kanteeseen. 
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13 luku 
 

Vahingonkorvaus 
 

1 § 
 

Johtohenkilön vahingonkorvausvelvol-
lisuus 

 
Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän 

on korvattava vahinko, jonka hän on 
tehtävässään 1 luvun 11 §:ssä säädetyn 
huolellisuusvelvoitteen vastaisesti ta-
hallaan tai huolimattomuudesta aiheut-
tanut yhtiölle. 

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän 
on korvattava myös vahinko, jonka 
hän on tehtävässään muuten tätä lakia 
tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahal-
laan tai huolimattomuudesta aiheutta-
nut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai 
muulle henkilölle. 

Jos vahinko on aiheutettu rikkomal-
la tätä lakia muulla tavalla kuin pel-
kästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitet-
tuja periaatteita tai jos vahinko on ai-
heutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen 
määräystä, vahinko katsotaan aiheute-
tuksi huolimattomuudesta, jollei me-
nettelystä vastuussa oleva osoita me-
netelleensä huolellisesti. Sama koskee 
vahinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 
8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin 
kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. 

Jos isännöitsijänä on isännöintiyh-
teisö, vastaavat vahingosta yhteisö ja 
päävastuullinen isännöitsijä. 
 

2 § 
 
Osakkeenomistajan vahingonkorvaus-

velvollisuus 
 

Osakkeenomistajan on korvattava 
vahinko, jonka hän on myötävaikutta-
malla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen 
rikkomiseen tahallaan tai huolimatto-
muudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle 

osakkeenomistajalle tai muulle henki-
lölle. 

Jos vahinko on aiheutettu rikkomal-
la osakkeenomistajan kunnossapito-
vastuuta tai muutostyötä koskevia 4 tai 
5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyk-
sen määräyksiä, vahinko katsotaan 
aiheutetuksi huolimattomuudesta, joll-
ei osakkeenomistaja osoita menetel-
leensä huolellisesti. Sama koskee va-
hinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 
8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin 
kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. 

Jos osakkeenomistaja on 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla aiheuttanut 
yhtiön kunnossapitovastuulla olevan 
rakenteen tai laitteen vioittumisen si-
ten, että toisen osakkeenomistajan hal-
linnassa olevan huoneiston sisäosat 
vahingoittuvat, yhtiön on korjattava 
toisen huoneiston sisäosat siten kuin 
yhtiön kunnossapitovastuusta sääde-
tään 4 luvun 3 §:ssä. Vahingon aiheut-
taneen osakkeenomistajan on korvat-
tava yhtiölle kustannukset, jotka aiheu-
tuvat toisen huoneiston korjaamisesta. 

  
3 § 

 
Yhtiökokouksen puheenjohtajan va-

hingonkorvausvelvollisuus 
 

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on 
korvattava vahinko, jonka hän on teh-
tävässään tätä lakia tai yhtiöjärjestystä 
rikkomalla tahallaan tai huolimatto-
muudesta aiheuttanut yhtiölle, osak-
keenomistajalle tai muulle henkilölle. 
 
 

4 § 
 

Tilintarkastajan vahingonkorvausvel-
vollisuus 

 
Tilintarkastajan vahingonkorvaus-

velvollisuudesta säädetään tilintarkas-
tuslain 44 §:ssä. 
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5 § 
 

Yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus 
 

Yhtiön on korvattava vahinko, jon-
ka yhtiön edustaja on myötävaikutta-
malla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen 
määräyksen rikkomiseen tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut osak-
keenomistajalle tai muulle henkilölle. 

Jos vahinko on aiheutettu rikkomal-
la tätä lakia muulla tavalla kuin pel-
kästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitet-
tuja periaatteita tai jos vahinko on ai-
heutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen 
määräystä, vahinko katsotaan aiheute-
tuksi huolimattomuudesta, jollei yhtiö 
osoita sen edustajan menetelleen huo-
lellisesti. 

 
6 § 

 
Sovittelu ja korvausvastuun jakaantu-

minen 
 

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja 
korvausvastuun jakaantumisesta kah-
den tai useamman korvausvelvollisen 
kesken on voimassa, mitä vahingon-
korvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa 
säädetään. 

Vahinkoa kärsivän on ryhdyttävä 
kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkon-
sa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö 
tämän hän saa kärsiä itse vastaavan 
osan vahingosta. 
 

7 § 
 

Päätöksenteko yhtiössä 
 

Yhtiökokous päättää asioista, jotka 
koskevat yhtiön 1—3 §:ään ja tilintar-
kastuslain 44 §:ään perustuvaa oikeut-
ta vahingonkorvaukseen. Hallitus voi 
kuitenkin päättää rangaistavaan tekoon 
perustuvan korvauskanteen nostami-
sesta. 

Yhtiökokouksen päätös vastuuva-
pauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenelle tai isännöitsijälle ei ole sito-
va, jos yhtiökokoukselle ei ole annettu 
olennaisesti oikeita ja riittäviä tietoja 
korvausvelvollisuuden perusteena ole-
vasta päätöksestä tai toimenpiteestä. 
Päätös vastuuvapauden myöntämisestä 
ei sido yhtiön konkurssipesää, jos yh-
tiö asetetaan konkurssiin hakemukses-
ta, joka tehdään kahden vuoden kulu-
essa päätöksestä. 
 

8 § 
 

Osakkeenomistajien oikeus ajaa kan-
netta yhtiön hyväksi 

 
Yhdellä tai useammalla osakkeen-

omistajalla on oikeus ajaa omissa ni-
missään kannetta vahingonkorvauksen 
suorittamiseksi yhtiölle 1—3 §:n tai 
tilintarkastuslain 44 §:n nojalla, jos 
kannetta vireille pantaessa on toden-
näköistä, ettei yhtiö huolehdi vahin-
gonkorvausvaatimuksen toteuttamises-
ta ja: 

1) kantajilla tuolloin on vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista osakkeista; 
tai 

2) osoitetaan, että vahingonkor-
vausvaatimuksen toteuttamatta jättä-
minen olisi 1 luvun 10 §:ssä säädetyn 
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. 

Yhtiölle on varattava tilaisuus tulla 
asiassa kuulluksi, jollei se ole ilmeisen 
tarpeetonta. Kannetta ajavat osakkeen-
omistajat vastaavat itse oikeudenkäyn-
tikuluista, mutta heillä on oikeus saada 
niistä korvaus yhtiöltä sikäli kuin yhti-
ölle oikeudenkäynnillä saatavat varat 
siihen riittävät. 

Jos korvausvelvollinen on saanut 
yhtiökokouksen päätöksellä vastuuva-
pauden, kanne on nostettava kolmen 
kuukauden kuluessa yhtiökokouksen 
päätöksestä. Jos samassa yhtiökokouk-
sessa on 9 luvun 7 §:ssä säädetyin ta-
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voin vaadittu ja kannatettu erityisen 
tarkastuksen toimittamista, kanne voi-
daan kuitenkin aina nostaa kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun tarkas-
tuksesta annettu lausunto on esitetty 
yhtiökokouksessa tai hakemus tarkas-
tajan määräämiseksi hylätty. 

Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta 
saada korvausta yhtiölle aiheutetusta 
vahingosta. 

 
 

9 § 
 

Kanneoikeuden vanhentuminen 
 

Tämän luvun 1 – 3 §:n tai 8 §:n 
taikka tilintarkastuslain 44 §:n nojalla 
ajettava muuhun kuin rangaistavaan 
tekoon perustuva kanne on nostettava 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
vahingonkärsijä on saanut tietää tai 
hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja 
siitä vastuussa olevasta. Vahingonkor-
vausvelan vanhentuminen on katkais-
tava siten kuin velan vanhentumisesta 
annetussa laissa (728/2003, vanhentu-
mislaki) säädetään. 

Edellä 1 momentissa säädetyn es-
tämättä kanne on kuitenkin viimeis-
tään nostettava: 

1) hallituksen jäsentä tai isännöitsi-
jää vastaan viiden vuoden kuluessa sen 
tilikauden päättymisestä, jona kanteen 
perusteena oleva päätös tehtiin taikka 
kanteen perusteena olevaan toimenpi-
teeseen ryhdyttiin tai toimenpide lai-
minlyötiin; 

2) tilintarkastajaa vastaan viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun kanteen 
perusteena oleva tilintarkastuskerto-
mus, lausunto tai todistus esitettiin; ja 

3) osakkeenomistajaa tai yhtiöko-
kouksen puheenjohtajaa vastaan viiden 
vuoden kuluessa päätöksestä tai toi-
menpiteestä, johon kanne perustuu. 

Edellä tässä pykälässä säädetyn es-
tämättä kunnossapidosta tai sen lai-

minlyönnistä tai muutostyöstä aiheu-
tuneen vahingon korvaamista koskeva 
2 tai 5 §:n nojalla ajettava kanne voi-
daan nostaa osakkeenomistajaa tai 
yhtiöstä vastaan vanhentumislain 
7 §:ssä säädetyssä ajassa.  
 
 
 

10 § 
 

Pakottavuus 
 

Yhtiöjärjestyksessä ei voida rajoit-
taa yhtiön tai muun henkilön tämän 
luvun tai tilintarkastuslain 44 §:n mu-
kaista oikeutta vahingonkorvaukseen. 
 
 
 
 

14 luku 
 

Vaikutusvallan väärinkäyttöön pe-
rustuva lunastusvelvollisuus ja yhti-

ön purkaminen 
 

1 § 
 

Lunastusvelvollisuus 
 

Osakkeenomistaja on toisen osak-
keenomistajan kanteesta velvoitettava 
määräajassa lunastamaan tämän osak-
keet, jos: 

1) osakkeenomistaja on tahallaan 
väärinkäyttänyt vaikutusvaltaansa yh-
tiössä myötävaikuttamalla 1 luvun 
10 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuspe-
riaatteen vastaiseen päätökseen taikka 
muuhun tämän lain tai yhtiöjärjestyk-
sen rikkomiseen; sekä 

2) toisen osakkeenomistajan oike-
ussuoja edellyttää lunastamista, kun 
otetaan huomioon todennäköisyys 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
jatkumiselle sekä muut asiaan vaikut-
tavat seikat. 
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Lunastushinnaksi on määrättävä se 
käypä hinta, joka osakkeella olisi il-
man vaikutusvallan väärinkäyttöä. 
Yhtiölle on varattava tilaisuus tulla 
asiassa kuulluksi, jollei se ole ilmeisen 
tarpeetonta. 
 
 
 
 

2 § 
 
Määrääminen selvitystilaan tai rekis-
teristä poistettavaksi 
 

Yhtiö on osakkeenomistajan yhtiötä 
vastaan ajamasta kanteesta määrättävä 
selvitystilaan, jos: 

1) 1 §:n 1 momentissa säädetyt 
edellytykset kantajan osakkeiden lu-
nastamiseen ovat olemassa, mutta vai-
kutusvaltaa väärinkäyttänyt ei toden-
näköisesti täytä lunastusvelvollisuutta; 
sekä 

2) yhtiön selvitystilaan määräämi-
seen on osakkeenomistajien oikeus-
suojan tarve ja edut huomioon ottaen 
erittäin painavia syitä. 

Muille osakkeenomistajille voidaan 
varata tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi.  

Selvitystilaan määrätty yhtiö pure-
taan noudattaen 27 luvun selvitysme-
nettelyä koskevia säännöksiä. Tuomio-
istuimen on määrätessään yhtiön selvi-
tystilaan samalla määrättävä yksi tai 
useampi 27 luvun 9 §:ssä tarkoitettu 
selvitysmies.  

Tuomioistuimen on selvitystilaan 
määräämisen sijasta määrättävä yhtiö 
27 luvussa tarkoitetulla tavalla poistet-
tavaksi rekisteristä, jos yhtiön varat 
eivät riitä selvityskulujen suorittami-
seen tai varojen määrästä ei saada tie-
toa eikä osakkeenomistaja, velkoja tai 
muu ilmoita ottavansa vastatakseen 
selvitysmenettelyn kuluista. 

 

15 luku 
 

Riitojen ratkaiseminen 
 

Oikeudenkäynti tuomioistuimessa 
 

1 § 
 

Toimivaltaiset tuomioistuimet 
 
Tämän lain soveltamista koskevas-

sa riita-asiassa kanteen saa panna vi-
reille myös yhtiön kotipaikan tuomio-
istuimessa.    

 
2 § 

 
Kiireellisinä käsiteltävät asiat 

 
Maksua tai turvaavaa vakuutta kos-

keva asia, jota koskeva tuomio 22 lu-
vun 5 §:n, 24 luvun 15 §:n, 25 luvun 
15 §:n tai 26 luvun 4 §:n mukaan on 
rekisteröinnin edellytys, on käsiteltävä 
kiireellisesti.  

Edellä 12 luvussa tarkoitettu pää-
töksen pätemättömyyttä koskeva asia 
on käsiteltävä kiireellisesti.  

 
Välimiesmenettely 

 
3 § 

 
Yhtiöjärjestykseen perustuva väli-

miesmenettely 
 
Yhtiöjärjestyksen määräys riidan 

käsittelemisestä välimiesmenettelyssä 
sitoo yhtiötä, osakkeenomistajaa, halli-
tusta, hallituksen jäsentä, isännöitsijää 
sekä tilintarkastajaa välityssopimuksen 
tavoin niin kuin välimiesmenettelystä 
annetussa laissa säädetään. Yhtiöjär-
jestyksen määräys 2 luvun 5 §:ssä tar-
koitetusta lunastuslausekkeesta johtu-
van lunastusoikeutta tai lunastushintaa 
koskevan riidan käsittelemisestä väli-
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miesmenettelyssä sitoo vastaavasti 
sellaisen riidan osapuolia.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettua  
yhtiöjärjestysmääräystä sovelletaan 
kuitenkin ainoastaan kanteeseen, jonka 
peruste on määräyksen rekisteröimisen 
jälkeiseltä ajalta. 

 
Erinäisiä säännöksiä 

 
4 § 

 
Ratkaisuista  i lmoit taminen 

Jos ratkaisu koskee kaupparekiste-
riin merkittävää seikkaa, tuomioistui-
men tai välimiesoikeuden on viipymät-
tä ilmoitettava ratkaisustaan rekisteri-
viranomaiselle. Tuomioistuimen on 
ilmoitettava rekisteriin merkittäväksi 
myös tieto ratkaisunsa lainvoimaisuu-
desta. 

 
 

16 luku 
 

Rangaistusseuraamukset 
 

1 § 
 

Asunto-osakeyhtiörikos 
 
Joka tahallaan 
1) rikkoo hyväksytyn tilintarkasta-

jan 24 luvun 4 §:ssä tai 25 luvun 
4 §:ssä tarkoitetun lausunnon laatimis-
ta koskevia säännöksiä, 

2) osakkeenomistajan tai velkojien 
suojaa loukaten jakaa yhtiön varoja 
tämän lain säännösten vastaisesti, taik-
ka 

3) antaa rahalainan tai vakuuden 
11 luvun 8 §:n vastaisesti,  

on tuomittava, jollei teko ole vähäi-
nen tai siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, asunto-
osakeyhtiörikoksesta sakkoon tai van-
keuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

2 § 
 

Asunto-osakeyhtiörikkomus 
 
Joka tahallaan 
1) laiminlyö osake- tai osakasluette-

lon pitämisen taikka niiden nähtävänä 
pitämisen, 

2) rikkoo 6 luvun 23 §:n 4 momen-
tin yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtä-
vänä pitämistä koskevaa säännöstä, 

taikka 
3) rikkoo tämän lain säännöksiä ti-

linpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen 
laatimisesta taikka yhtiön sulautumis-
ta, jakautumista tai selvitystilaa koske-
van lopputilityksen antamisesta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäi-
nen tai siitä ole muualla laissa säädetty 
ankarampaa rangaistusta, asunto-
osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon. 

Osakeyhtiörikkomuksesta tuomi-
taan myös se, joka törkeästä huolimat-
tomuudesta menettelee 1 momentin 
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
 

V OSA 
 

Perustaminen ja rahoitus 
 

17 luku 
 

Asunto-osakeyhtiön perustaminen 
 

Yleiset säännökset 
 

1 § 
 

Perustamissopimus 
 
Yhtiön perustamiseksi on laadittava 

kirjallinen perustamissopimus, jonka 
kaikki osakkeenomistajat allekirjoitta-
vat. 

Perustamissopimuksen allekirjoi-
tuksella osakkeenomistaja merkitsee 
perustamissopimuksesta ilmenevän 
määrän osakkeita. Merkintää ei voida 
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peruuttaa sen jälkeen, kun kaikki 
osakkeet on merkitty, jollei toisin sovi-
ta. 

Johdon jäsenten ja tilintarkastajien 
toimikausi ja tehtävät alkavat perusta-
missopimuksen allekirjoittamisesta. 

 
2 § 

 
Perustamissopimuksen sisältö 

 
Perustamissopimuksessa on aina 

mainittava: 
1) sopimuksen päivämäärä; 
2) kaikki osakkeenomistajat ja kun-

kin merkitsemät osakkeet; 
3) osakkeesta yhtiölle maksettava 

määrä (merkintähinta); 
4) osakkeen maksuaika;  
5) yhtiövastikkeen maksuvelvolli-

suuden alkamisen perusteet; 
6) osakkeiden tuottaman hallintaoi-

keuden alkamisen perusteet;  
7) yhtiön hallituksen jäsenet; sekä 
8) yhtiön tilintarkastajat. 
Perustamissopimukseen on otettava 

tai liitettävä 1 luvun 13 §:ssä tarkoitet-
tu yhtiöjärjestys. Tilikaudesta on mää-
rättävä joko perustamissopimuksessa 
tai  yhtiöjärjestyksessä. 

Perustamissopimuksessa on lisäksi 
tarvittaessa mainittava isännöitsijä. 
Perustamissopimuksessa voidaan ni-
metä hallituksen puheenjohtaja. 

 
 

3 § 
 

Merkintähinta 
 
Osakkeen merkintähinta merkitään 

osakepääomaan, jollei sitä ole perus-
tamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyk-
sessä määrätty merkittäväksi osittain 
sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon taikka kirjanpitolaissa 
(1336/1997) toisin säädetä. 

 

Osakkeen maksaminen 
 

4 § 
 

Rahamaksu 
 
Rahassa maksettava merkintähinta 

on suoritettava yhtiön Suomessa ole-
valle talletuspankin tai talletusten vas-
taanottamiseen oikeutetun ulkomaisen 
luottolaitoksen sivukonttorin tilille tai 
vastaavalle ulkomailla olevalle tilille. 

 
 

5 § 
 

Apportti 
 
Jos merkintähinta maksetaan rahan 

sijasta kokonaan tai osittain muulla 
omaisuudella (apporttiomaisuus), 
omaisuudella on luovutushetkellä olta-
va vähintään maksua vastaava talou-
dellinen arvo yhtiölle. Sitoumus työn 
tai palvelun suorittamiseen ei voi olla 
apporttiomaisuutta. 

Merkintähinnan maksamisesta ap-
porttiomaisuudella on määrättävä pe-
rustamissopimuksessa. Perustamisso-
pimuksessa on lisäksi oltava selvitys, 
jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja 
sillä suoritettava maksu sekä selvite-
tään omaisuuden arvostamiseen vai-
kuttavat seikat ja omaisuuden arvos-
tamisessa noudatettavat menetelmät. 
Jos tämän momentin säännöksiä ei ole 
noudatettu, merkitsijällä on velvolli-
suus näyttää, että omaisuudella oli 
maksua vastaava taloudellinen arvo 
yhtiölle. Puuttuva määrä on maksetta-
va yhtiölle rahassa. 

Jos merkintähinta maksetaan rahas-
sa edellytyksin, että yhtiö hankkii vas-
tiketta vastaan omaisuutta tai palvelu-
ja, hankintaan sovelletaan vastaavasti, 
mitä maksusta apporttiomaisuudella 
säädetään. 
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6 § 
 

Maksuviivästyksen seuraamukset 
 
Hallitus voi todeta oikeuden osak-

keeseen menetetyksi, jos merkintähin-
taa mahdollisine viivästyskorkoineen 
ei ole maksettu sen eräännyttyä, eikä 
hallitus ole antanut merkitsijälle lisää 
maksuaikaa. Hallitus voi tällöin antaa 
merkintäoikeuden toiselle henkilölle.  

Se, jonka oikeus on 1 momentin no-
jalla todettu menetetyksi, on velvolli-
nen suorittamaan yhtiölle mahdollisten 
perimiskulujen lisäksi korvauksena 
kymmenesosan osakkeen merkintä-
hinnasta. 

 
 
 

Rekisteröiminen ja 
sen oikeusvaikutukset 

 
7 § 

 
Yhtiön rekisteröiminen 

 
Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitä-

väksi kolmen kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen allekirjoittami-
sesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. 
Rekisteröimisestä säädetään tarkem-
min kaupparekisterilaissa (129/1979). 

Vain osakkeet, jotka on 1 momentin 
mukaisessa ajassa täysin maksettu, 
voidaan ilmoittaa rekisteröitäviksi.  

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä: 
1) yhtiön hallituksen jäsenten ja 

isännöitsijän vakuutus siitä, että yhtiön 
perustamisessa on noudatettu tämän 
lain säännöksiä; sekä 

2) yhtiön tilintarkastajien todistus 
siitä, että tämän lain säännöksiä osak-
keiden maksamisesta on noudatettu. 

Jos osake on maksettu apport-
tiomaisuudella, rekisteri-ilmoitukseen 
on lisäksi liitettävä hyväksytyn tilin-
tarkastajan lausunto 5 §:n 2 momentis-

sa tarkoitetusta selvityksestä ja siitä, 
oliko omaisuudella vähintään maksua 
vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. 

 
 
 

8 § 
 
Rekisteröimisen oikeusvaikutukset 

 
Yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Pe-

rustamissopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen tehdystä toimesta tai perusta-
missopimuksessa yksilöidystä, enin-
tään vuosi ennen perustamissopimuk-
sen allekirjoittamista tehdystä toimesta 
aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiöl-
le rekisteröimisellä. 

Osakkeenomistaja ei rekisteröinnin 
jälkeen voi osakemerkinnästä vapautu-
akseen vedota siihen, että perustami-
seen liittyvä ehto ei ole toteutunut. 

 
 
 

9 § 
 

Toiminta ennen rekisteröimistä 
 
Ennen rekisteröimistä yhtiö ei voi 

hankkia oikeuksia eikä tehdä si-
toumuksia eikä myöskään olla asian-
osaisena tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa. 

Yhtiön puolesta ennen sen rekiste-
röimistä tehdyistä toimista vastaavat 
toimesta päättäneet ja siihen osallistu-
neet yhteisvastuullisesti. Vastuu siirtyy 
8 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa ti-
lanteissa yhtiölle, kun yhtiö rekisteröi-
dään. 

Hallitus ja isännöitsijä voivat ilman 
henkilökohtaista vastuuta käyttää pu-
hevaltaa yhtiön perustamista koskevis-
sa asioissa ja ryhtyä toimenpiteisiin 
osakkeista suoritettavan maksun saa-
miseksi. 
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10 § 
 

Oikeustoimet rekisteröimättömän 
yhtiön kanssa 

 
Jos yhtiön sopimuskumppani tiesi, 

ettei yhtiötä ollut rekisteröity, hän voi, 
jollei toisin ole sovittu, luopua yhtiön 
kanssa tehdystä sopimuksesta, jos re-
kisteri-ilmoitusta perustamisesta ei ole 
tehty 7 §:n 1 momentin mukaisessa 
määräajassa tai jos rekisteröiminen on 
evätty. Jos sopimuskumppani ei tien-
nyt, ettei yhtiötä ollut rekisteröity, hän 
voi luopua sopimuksesta, kunnes yhtiö 
on rekisteröity. 

 
11 § 

 
Perustamisen raukeaminen 

 
Yhtiön perustaminen raukeaa, jollei 

yhtiötä ole ilmoitettu rekisteröitäväksi 
7 §:n 1 momentin mukaisessa määrä-
ajassa tai jos rekisteröiminen evätään. 

Jos perustaminen raukeaa, hallitus 
ja isännöitsijä vastaavat yhteisvastuul-
lisesti merkityistä osakkeista maksetun 
määrän ja siitä saadun tuoton palaut-
tamisesta osakkeenomistajille. Palau-
tettavasta määrästä voidaan vähentää 9 
§:n 3 momentissa tarkoitettujen toi-
menpiteiden aiheuttamat tavanomaiset 
kulut. 

 
18 luku 

 
Osakeanti 

 
Yleiset säännökset 

 
1 § 

 
Osakeanti 

 
Yhtiö voi antaa uusia osakkeita tai 

luovuttaa hallussaan olevia omia osak-
keitaan (osakeanti). 

Osakeannissa voidaan antaa osak-
keita merkittäviksi maksua vastaan 
(maksullinen osakeanti) tai antaa osak-
keita maksutta (maksuton osakeanti). 

 
2 § 

 
Päätöksentekoa koskevat 

 yleiset säännökset 
 
Osakeannista päätetään yhtiökoko-

uksessa. 
Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa 

määrätään annettavien osakkeiden 
enimmäismäärä, voidaan myös val-
tuuttaa hallitus päättämään osakeannis-
ta kokonaan tai joiltakin osin (osake-
antivaltuutus). Osakeantivaltuutus on 
ilmoitettava rekisteröitäväksi ilman 
aiheetonta viivytystä, kuitenkin vii-
meistään kuukauden kuluttua päätök-
sestä. Valtuutus on voimassa vuoden 
yhtiökokouksen päätöksestä, jollei 
siinä määrätä lyhyemmästä määräajas-
ta. Uusi osakeantivaltuutus kumoaa 
aikaisemman osakeantivaltuutuksen, 
jollei toisin päätetä. 

Yhtiökokouskutsusta sekä kokous-
asiakirjoista, niiden nähtävänä pitämi-
sestä ja lähettämisestä säädetään 6 lu-
vun 18-22 §:ssä. 

 
3 § 

 
Oikeus osakkeisiin 

 
Osakeannissa osakkeenomistajilla 

on etuoikeus annettaviin osakkeisiin 
samassa suhteessa kuin heillä ennes-
tään on yhtiön osakkeita. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan poiketa 
1 momentin säännöksistä.  

Osakeannissa voidaan poiketa 1 ja 
2 momentin mukaisesta etuoikeudesta 
(suunnattu osakeanti), jos osakkeen-
omistajien etuoikeuden noudattaminen 
ei ole mahdollista tai siihen on yhtiön 
kannalta painava taloudellinen syy. 
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Suunnatun annin hyväksyttävyyttä 
arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota osakkeen merkintähinnan ja 
käyvän hinnan suhteeseen. Suunnattu 
anti ei saa olla maksuton. 

 
4 § 

 
Kutsu suunnatusta annista 
 päättävään kokoukseen 

  
Jos hallitus ehdottaa, että yhtiöko-

kous päättää suunnatusta osakeannista 
tai sellaisesta osakeantivaltuutuksesta, 
jossa ei suljeta pois hallituksen oikeut-
ta päättää suunnatusta osakeannista, 
asiasta on mainittava yhtiökokouskut-
sussa.  

 
 

Maksullinen osakeanti 
 

5 § 
 

Päätöksen sisältö 
 
Maksullista osakeantia koskevassa 

päätöksessä on mainittava: 
1) annettavien osakkeiden lukumää-

rä tai enimmäismäärä ja se, annetaan-
ko uusia vai yhtiön hallussa olevia 
osakkeita; 

2) kunkin sellaisen yhtiön välittö-
mässä hallinnassa olevan huoneiston 
taikka rakennettavan uuden huoneiston 
tai huoneiston laajennuksen hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden lukumäärä, 
jotka annetaan merkittäväksi, 

3) kenellä on oikeus merkitä osak-
keita ja suunnatussa osakeannissa li-
säksi perustelut sille, että osakkeen-
omistajien etuoikeudesta poikkeami-
nen on välttämätöntä tai  siihen on 
painava taloudellinen syy; 

4) osakkeesta maksettava määrä 
(merkintähinta) ja perustelut sen mää-
rittämiselle;    

5) osakkeen maksuaika; 

6) yhtiövastikkeen maksuvelvolli-
suuden alkamisen perusteet; sekä 

7) osakkeiden tuottaman hallintaoi-
keuden alkamisen perusteet; 

Jos kaikki merkintään oikeutetut ei-
vät merkitse osakkeitaan osakeannista 
päättävässä kokouksessa, on lisäksi 
mainittava: 

1) osakkeiden merkintäaika; sekä 
2) muussa kuin suunnatussa osake-

annissa aika, jona merkintäetuoikeutta 
tulee käyttää. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettu osakkeiden lukumäärä on 
määriteltävä samoilla perusteilla kuin 
yhtiön muiden huoneistojen hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden määrä. 

Korottamispäätöksen yhteydessä on 
yhtiöjärjestystä muutettava siten, että 
siitä käyvät ilmi 1 momentissa tarkoi-
tettujen huoneistojen osalta 1 luvun 
13 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa 
mainitut seikat. 

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitettu aika ei pääty, ennen kuin kaksi 
viikkoa on kulunut merkintäajan al-
kamisesta. 

 
 
 
 

6 § 
 

Merkintähinta 
 
Uuden osakkeen merkintähinta 

merkitään osakepääoman korotuksek-
si, jollei sitä osakeantipäätöksessä 
määrätä merkittäväksi kokonaan tai 
osittain sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon taikka kirjanpitolaissa 
toisin säädetä. 

Yhtiön hallusta luovutettavasta 
omasta osakkeesta maksettava määrä 
merkitään sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon, jollei sitä osakeanti-
päätöksessä määrätä merkittäväksi 
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kokonaan tai osittain osakepääomaan 
taikka kirjanpitolaissa toisin säädetä. 
 
 

7 § 
 

Päätöksen rekisteröiminen 
 

Maksullista osakeantia koskeva 
päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi 
ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 
viimeistään kuukauden kuluttua pää-
töksestä. 

Jos ilmenee, että osakkeita annetaan 
päätöksen mukaista enimmäismäärää 
vähäisempi määrä, muutos voidaan 
ilmoittaa rekisteröitäväksi. 

 
 
 

8 § 
 

Osakkeenomistajan  
oikeus saada tietoja  

 
Osakkeenomistajalle, jolla 5 §:n 

2 momentissa tarkoitetun päätöksen 
mukaan on oikeus osakkeen merkin-
tään, on ennen merkintäajan alkamista 
ilmoitettava päätöksestä samalla taval-
la kuin kutsu yhtiökokoukseen toimite-
taan. Samalla on ilmoitettava, kuinka 
ja missä ajassa osakkeenomistajan on 
toimittava, jos hän haluaa käyttää oi-
keuttaan.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettua 
ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos vastaa-
vat tiedot sisältyvät osakeannista päät-
tävän yhtiökokouksen kokouskutsuun 
tai ovat saatavilla osakeannista päättä-
vässä kokouksessa, jossa osakkeen-
omistaja on paikalla.  

Osakeantipäätöksen sisältö ja 6 lu-
vun 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
yhtiön taloudellista asemaa koskevat 
asiakirjat on pidettävä merkintäajan 
1 momentissa tarkoitettujen osakkeen-
omistajien saatavilla.  

9 § 
 

Merkintä 
 
Osakkeen merkinnän tulee tapahtua 

todisteellisesti. Merkinnästä on käytä-
vä ilmi merkitsijä, mihin osakeantipää-
tökseen merkintä perustuu ja merkin-
nän kohteena olevat osakkeet.  

 
10 § 

 
Merkintähintasaaminen 

 
Yhtiö ei saa luovuttaa eikä pantata 

merkintähintasaamistaan. Jos yhtiö 
asetetaan konkurssiin, saaminen kuu-
luu konkurssipesään. 

Jollei osakeantipäätöksessä ole 
määrätty toisin, merkintähinta voidaan 
kuitata yhtiöltä olevalla saamisella 
ainoastaan yhtiön hallituksen suostu-
muksella. 

 
11 § 

 
Rahamaksu 

 
Rahassa maksettava merkintähinta 

on maksettava yhtiön Suomessa ole-
valle talletuspankin tai talletusten vas-
taanottamiseen oikeutetun ulkomaisen 
luottolaitoksen sivukonttorin tilille tai 
vastaavalle ulkomailla olevalle tilille. 

 
 

12 § 
 

Apportti 
 
Jos merkintähinta maksetaan rahan 

sijasta kokonaan tai osittain muulla 
omaisuudella (apporttiomaisuus), 
omaisuudella on luovutushetkellä olta-
va vähintään maksua vastaava talou-
dellinen arvo yhtiölle. Sitoumus työn 
tai palvelun suorittamiseen ei voi olla 
apporttiomaisuutta.  
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Merkintähinnan maksamisesta ap-
porttiomaisuudella on mainittava osa-
keantipäätöksessä. Päätöksessä tulee 
lisäksi olla selvitys, jossa yksilöidään 
apporttiomaisuus ja sillä suoritettava 
maksu sekä selvitetään omaisuuden 
arvostamiseen vaikuttavat seikat ja 
omaisuuden arvostamisessa noudatetut 
menetelmät. Jos tämän momentin 
säännöksiä ei ole noudatettu, merkitsi-
jällä on velvollisuus näyttää, että 
omaisuudella oli maksua vastaava ta-
loudellinen arvo yhtiölle. Puuttuva 
määrä on maksettava yhtiölle rahassa. 

Jos merkintähinta maksetaan rahas-
sa edellytyksin, että yhtiö hankkii vas-
tiketta vastaan omaisuutta tai palvelu-
ja, hankintaan sovelletaan vastaavasti, 
mitä maksusta apporttiomaisuudella 
säädetään. 

 
13 § 

 
Maksuviivästyksen seuraamukset 

 
Hallitus voi todeta oikeuden osak-

keeseen menetetyksi, jos merkintähin-
taa mahdollisine viivästyskorkoineen 
ei ole maksettu sen eräännyttyä, eikä 
hallitus ole antanut merkitsijälle lisää 
maksuaikaa. Hallitus voi tällöin antaa 
merkintäoikeuden toiselle henkilölle 
tai mitätöidä maksamattoman uuden 
osakkeen. 

Se, jonka oikeus on 1 momentin no-
jalla todettu menetetyksi, on velvolli-
nen suorittamaan yhtiölle mahdollisten 
perimiskulujen lisäksi korvauksena 
kymmenesosan osakkeen merkintä-
hinnasta. 

 
14 § 

 
Uusien osakkeiden rekisteröiminen 
 
Merkityt uudet osakkeet voidaan 

ilmoittaa rekisteröitäviksi, kun ne on 
täysin maksettu ja mahdolliset muut 

merkintäehdot ovat täyttyneet. Osak-
keet on tällöin ilmoitettava rekisteröi-
täviksi ilman aiheetonta viivytystä ja 
tarvittaessa useammassa erässä ottaen 
huomioon yhtäältä osakkeenomistajien 
oikeudet ja toisaalta yhtiölle ilmoitta-
misesta aiheutuvat kustannukset. Kun 
merkintäajan alkamisesta on kulunut 
yli vuosi, uusia osakkeita koskeva re-
kisteri-ilmoitus on lisäksi tehtävä vii-
pymättä jokaisen tilikauden päättymi-
sen jälkeen. Ilmoitettaessa uusi osake 
rekisteröitäväksi on ilmoitettava rekis-
teröitäväksi myös osakkeen merkintä-
hintaan perustuva mahdollinen osake-
pääoman korotus.  

Osakkeet on ilmoitettava rekisteröi-
täviksi viiden vuoden kuluessa osake-
antipäätöksestä,  jollei osakeantipää-
töksessä ole määrätty lyhyemmästä 
ajasta, tai niiden antaminen raukeaa. 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä: 
1) yhtiön hallituksen jäsenten ja 

isännöitsijän vakuutus siitä, että osak-
keiden antamisessa on noudatettu tä-
män lain säännöksiä; sekä 

2) yhtiön tilintarkastajien todistus 
siitä, että tämän lain säännöksiä osak-
keiden maksamisesta on noudatettu. 

Jos osake on maksettu apport-
tiomaisuudella, rekisteri-ilmoitukseen 
on lisäksi liitettävä hyväksytyn tilin-
tarkastajan lausunto 12 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta  selvityksestä ja sii-
tä, oliko omaisuudella vähintään mak-
sua vastaava taloudellinen arvo yhtiöl-
le. 

 
 

15 § 
 

Rekisteröimisen oikeusvaikutukset 
 
Uusi osake tuottaa osakkeenomista-

jan oikeudet rekisteröimisestä alkaen, 
jollei osakeantipäätöksessä määrätä 
myöhäisemmästä ajankohdasta. Osak-
keet tuottavat osakkeenomistajan oi-
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keudet kuitenkin viimeistään vuoden 
kuluttua rekisteröimisestä. 

Osakkeenomistaja ei rekisteröimi-
sen jälkeen voi osakemerkinnästä va-
pautuakseen vedota siihen, että mer-
kintään liittyvä ehto ei ole toteutunut. 

 
16 § 

 
Yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttaminen 

 
Yhtiön hallussa olevia omia osak-

keita annettaessa osaketta ei saa luo-
vuttaa, ennen kuin luovutus on täysin 
maksettu. Osakekirjan hallintaa ei saa 
siirtää luovutuksensaajalle ennen mai-
nittua ajankohtaa. 

 
Maksuton osakeanti 

 
17 § 

 
Päätöksen sisältö 

 
Maksutonta osakeantia koskevassa 
päätöksessä on mainittava annettavien 
osakkeiden lukumäärä ja se, annetaan-
ko uusia vai yhtiön hallussa olevia 
osakkeita. 
Jos maksuttomassa osakeannissa an-
nettavat osakkeet tuottavat 5 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
hallintaoikeuden, päätöksessä on mai-
nittava 5 §:n 1 momentin 2, 6 ja 7 koh-
dassa tarkoitetut tiedot.  

 
18 § 

 
Rekisteröiminen ja sen  

oikeusvaikutukset 
 
Maksuton osakeanti on ilmoitettava 

rekisteröitäväksi viipymättä osakeanti-
päätöksen jälkeen. 

Osakkeet tuottavat muut kuin 
17 §:ssä tarkoitetut osakkeenomistajan 
oikeudet rekisteröimisestä alkaen.  

19 § 
 

Maksuton osakeanti yhtiölle 
 
Yhtiö voi päättää maksuttomasta 

osakeannista yhtiölle itselleen niin, 
että osakeannissa rekisteröityihin uu-
siin osakkeisiin sovelletaan yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita koske-
via sääntöjä. Tällaiseen osakeantiin ei 
sovelleta suunnattua osakeantia koske-
via säännöksiä. 

 
19 luku 

 
Optio- ja muut erityiset oikeudet 

osakkeisiin 
 

1 § 
 

Optio- ja muut erityiset oikeudet 
 
Jos siihen on yhtiön kannalta pai-

nava taloudellinen syy, yhtiö voi tässä 
luvussa säädetyllä tavalla antaa erityi-
siä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua 
vastaan saamaan uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
Oikeudenhaltijalla voi olla oikeus vali-
ta, merkitseekö hän osakkeita (optio-
oikeus). Oikeuteen voi myös liittyä 
sitoumus osakkeen merkintään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oi-
keus voidaan antaa yhtiön velkojalle 
siten, että oikeuteen liittyy ehto velko-
jan saatavan käyttämisestä osakkeen 
merkintähinnan kuittaamiseen. 

 
2 § 

 
Päätöksenteko 

 
Optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoitet-

tujen oikeuksien antamisesta päätetään 
yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa 
määrätään annettavien osakkeiden 
enimmäismäärä, voidaan myös val-
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tuuttaa hallitus kokonaan tai joiltakin 
osin päättämään optio- ja muiden 
1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien anta-
misesta. Valtuutus on ilmoitettava re-
kisteröitäväksi ilman aiheetonta viivy-
tystä, kuitenkin viimeistään kuukauden 
kuluttua päätöksestä. Valtuutus on 
voimassa vuoden yhtiökokouksen pää-
töksestä, jollei siinä määrätä lyhyem-
mästä määräajasta. Uusi valtuutus ku-
moaa aikaisemman valtuutuksen, jollei 
toisin päätetä. 

Yhtiökokouksen 1 tai 2 momentissa 
tarkoitettu päätös on tehtävä 6 luvun 
27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmis-
töllä. Yhtiökokouskutsusta sekä koko-
usasiakirjoista, niiden nähtävänä pitä-
misestä ja lähettämisestä säädetään 
6 luvun 18–22 §:ssä. 

 
3 § 

 
Päätöksen sisältö 

 
Optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoitet-

tujen oikeuksien antamista koskevassa 
päätöksessä on mainittava:  

1) osakkeet, joihin kukin optio- tai 
muu 1 §:ssä tarkoitettu oikeus tuottaa 
oikeuden ja se, annetaanko uusia vai 
yhtiön hallussa olevia osakkeita;  

2) annettavien optio- tai muiden 
1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien lu-
kumäärä tai enimmäismäärä;  

3) kenellä on oikeus saada tai mer-
kitä optio- tai muita 1 §:ssä tarkoitettu-
ja oikeuksia; 

4) jos optio- tai muut 1 §:ssä tarkoi-
tetut oikeudet annetaan vastiketta vas-
taan, niiden merkintähinnat tai muut 
vastikkeet sekä merkintä- ja maksu-
ajat; 

5) osakkeiden merkintähinnat, mer-
kintäajat ja maksuajat;  

6) perustelut, joiden nojalla oikeuk-
sien antamiseen on 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu painava taloudellinen syy, 
sekä perustelut oikeuksien merkintä-

hintojen taikka muun vastikkeen ja 
osakkeiden merkintähintojen määrit-
tämiselle; sekä 

7) määräykset annettavien oikeuk-
sien asemasta osakeannissa, annettaes-
sa tämän luvun mukaisia oikeuksia 
muun päätöksen nojalla, jaettaessa 
yhtiön varoja 11 luvun 1 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuilla tavoilla, hankittaes-
sa tämän luvun mukaisia oikeuksia 
takaisin yhtiölle sekä yhtiön sulautues-
sa toiseen yhtiöön tai jakautuessa ja 
sulautumiseen tai jakautumiseen liitty-
vän lunastusriidan käsittelystä [tuo-
mioistuimessa tai välimiesmenettelys-
sä], lunastushinnan suorittamisesta ja 
oikeuksien siirtymisestä. 

Jollei päätöksessä toisin määrätä, 
oikeudenhaltijan oikeuteen saada lu-
nastus sulautumisessa ja jakautumises-
sa sovelletaan lisäksi, mitä 19 luvun 
13 §:ssä ja 20 luvun 13 §:ssä sääde-
tään. 

Optio- tai muun 1 §:ssä tarkoitetun 
oikeuden mahdollinen merkintähinta 
merkitään sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon, jollei sitä päätöksessä 
määrätä merkittäväksi osakepääoman 
korotukseksi.  

 
 
 

4 § 
 

Päätöksen rekisteröinti 
 
Optio- tai muiden 1 §:ssä tarkoitet-

tujen oikeuksien antamista koskeva 
päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi 
ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 
viimeistään kuukauden kuluttua pää-
töksestä. 

Jos ilmenee, että optio- tai muita 
1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia taikka 
osakkeita annetaan päätöksen mukaista 
enimmäismäärää vähäisempi määrä, 
tätä koskeva muutos voidaan ilmoittaa 
rekisteröitäväksi. 
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5 § 
 

Oikeuksien merkintä 
 
Optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoitet-

tujen oikeuksien merkinnän tulee ta-
pahtua todisteellisesti. Merkinnästä on 
käytävä ilmi merkitsijä, mihin yhtiön 
päätökseen merkintä perustuu ja mer-
kinnän kohteena olevat oikeudet. 

 
 
 

6 § 
 

Vastikkeen suorittaminen yhtiölle 
 
Optio- tai muusta 1 §:ssä tarkoite-

tusta oikeudesta yhtiölle mahdollisesti 
suoritettavan merkintähinnan tai muun 
vastikkeen maksuun sovelletaan vas-
taavasti, mitä 18 luvun 10–12 §:ssä ja 
13 §:n 1 momentissa säädetään mer-
kintähintasaamisesta, rahamaksusta ja 
apportista sekä maksuviivästyksen 
seuraamuksista. Mitä mainituissa sään-
nöksissä säädetään osakeantipäätök-
sestä, koskee tällöin 3 §:ssä tarkoitet-
tua päätöstä. 

 
 
 

7 § 
 

Osakkeiden antaminen 
 
Osakkeiden antamiseen sovelletaan 

muuten, mitä 12 luvun 6 §:ssä ja 9–
16 §:ssä säädetään maksullisesta osa-
keannista. Mitä mainituissa säännök-
sissä säädetään osakeantipäätöksestä, 
koskee tällöin 3 §:ssä tarkoitettua pää-
töstä.  

Annettaessa osakkeita tämän luvun 
nojalla ei kuitenkaan sovelleta uuden 
osakkeen rekisteröimiselle 12 luvun 
14 §:n 2 momentissa säädettyä määrä-
aikaa. 

20 luku 
 

Osakepääoman korottaminen 
 

1 § 
 
Osakepääoman korottamisen tavat 

 
Osakepääomaa voidaan korottaa: 
1) merkitsemällä osakkeista taikka 

optio-oikeuksista tai muista erityisistä 
oikeuksista maksettava merkintähinta 
kokonaan tai osittain osakepääomaan 
siten kuin edellä 18 ja 19 luvussa sää-
detään; 

2) siirtämällä osakepääomaan varo-
ja vapaasta omasta pääomasta (rahas-
tokorotus); tai 

3) merkitsemällä osakepääomaan 
varoja, jotka muuten kuin 1 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa sijoitetaan 
yhtiöön edellytyksin, että ne merkitään 
osakepääomaan (osakepääomasijoi-
tus). 

 
2 § 

 
Rahastokorotus 

 
Rahastokorotuksesta päätetään yh-

tiökokouksessa.  
Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa 

määrätään korotuksen enimmäismäärä, 
voidaan myös valtuuttaa hallitus päät-
tämään rahastokorotuksesta. Valtuutus 
on ilmoitettava rekisteröitäväksi ilman 
aiheetonta viivytystä, kuitenkin vii-
meistään kuukauden kuluttua päätök-
sestä. Valtuutus on voimassa vuoden 
yhtiökokouksen päätöksestä, jollei 
siinä määrätä lyhyemmästä määräajas-
ta. Uusi valtuutus kumoaa aikaisem-
man valtuutuksen, jollei toisin päätetä. 

Rahastokorotusta koskevassa pää-
töksessä on mainittava korotuksen 
määrä ja se, mitä varoja korotukseen 
käytetään. Yhtiökokouskutsusta sekä 
kokousasiakirjoista, niiden nähtävänä 
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pitämisestä ja lähettämisestä säädetään 
6 luvun 18-22 §:ssä. 

 
3 § 

 
Osakepääomasijoitus 

 
Osakepääomasijoitukseen perustu-

vasta osakepääoman korottamisesta 
päättää hallitus. Päätöksessä on mainit-
tava korotuksen määrä ja sijoitus, jo-
hon korotus perustuu. 

Sijoituksen maksuun sovelletaan 
vastaavasti, mitä 18 luvun 10–12 §:ssä 
säädetään merkintähintasaamisesta, 
rahamaksusta ja apportista. Mitä mai-
nituissa säännöksissä säädetään osake-
antipäätöksestä, koskee tällöin päätös-
tä osakepääoman korottamisesta.  

 
4 § 

 
Korotuksen rekisteröinti ja sen oi-

keusvaikutukset 
 
Osakepääoman korotuksen ilmoit-

tamisesta rekisteröitäväksi silloin, kun 
osakepääomaa korotetaan uusien 
osakkeiden merkintähinnalla, sääde-
tään 18 luvun 14 §:ssä. 

Muu osakepääoman korotus on il-
moitettava rekisteröitäväksi viipymättä 
mahdollisen maksun tultua yhtiölle ja 
korotuksen ehtojen muutenkin täytyt-
tyä. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettä-
vä: 

1) yhtiön hallituksen jäsenten ja 
isännöitsijän vakuutus siitä, että osa-
kepääoman korottamisessa on nouda-
tettu tämän lain säännöksiä; sekä 

2) muussa kuin rahastokorotuksessa 
yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, 
että tämän lain säännöksiä osakepää-
oman maksamisesta on noudatettu. 

Jos korotus on maksettu apport-
tiomaisuudella, rekisteri-ilmoitukseen 
on lisäksi liitettävä hyväksytyn tilin-
tarkastajan lausunto 18 luvun 12 §:n 

2 momentissa tarkoitetusta selvitykses-
tä ja siitä, oliko omaisuudella vähin-
tään maksua vastaava taloudellinen 
arvo yhtiölle. 

Osakepääoma on korotettu, kun ko-
rotus on rekisteröity. Rekisteröinnin 
jälkeen korotuksen maksaja ei voi oi-
keustoimesta vapautuakseen vedota 
siihen, että oikeustoimeen liittyvää 
ehtoa ei ole täytetty. 

 
21 luku 

 
Pääomalaina 

 
1 § 

 
Takasi jaisuus ja  muut  lainaehdot  

Yhtiö voi ottaa lainan (pääomalai-
na), jonka: 

1) pääoma ja korko saadaan maksaa 
yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa 
vain kaikkia muita velkoja huonom-
malla etuoikeudella; 

2) pääoma saadaan muutoin palaut-
taa ja korkoa maksaa vain siltä osin, 
kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja 
kaikkien pääomalainojen määrä mak-
suhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päät-
tyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai 
sitä uudempaan tilinpäätökseen sisäl-
tyvän taseen mukaisen tappion mää-
rän; sekä 

3) pääoman tai koron maksamisesta 
yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa 
vakuutta. 

Pääomalainan 1 momentin vastai-
seen pääoman palauttamiseen, koron 
maksuun sekä vakuuden antamiseen 
sovelletaan, mitä laittomasta varojen-
jaosta säädetään 11 luvun 4 §:ssä ja 
16 luvun 1 §:ssä. 

Tämän pykälän säännöksiä ei sovel-
leta 17 luvun 2 §:ssä, 19 luvun 6 §:ssä, 
20 luvun 6 §:ssä ja 22 luvun 7 §:ssä 
tarkoitetussa velkojiensuojamenette-
lyssä. Pääomalainan velkojalle tulevan 
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määrän saa kuitenkin maksaa tai va-
kuuden antaa vasta, kun velkojien-
suojamenettelyä edellyttävä toimenpi-
de on rekisteröity. Pääomalainavelko-
jan suostumuksella pääomalainaa voi-
daan käyttää osakepääoman korotuk-
sen maksuksi, muuntaa sijoitetuksi 
vapaaksi omaksi pääomaksi tai käyttää 
yhtiön tappion kattamiseen. 

 
 

2 § 
 

Muut säännökset 
 
Sopimus pääomalainasta on tehtävä 

kirjallisesti. Lainaehtojen muutos tai 
vakuuden antaminen on pätemätön, jos 
se on 1 §:n 1 momentin vastainen.  

Jos pääomalainalle tulevaa korkoa 
ei voida maksaa, korko siirtyy makset-
tavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpää-
töksen perusteella, jonka perusteella se 
voidaan maksaa. 

Pääomalainoilla on keskenään yhtä-
läinen oikeus yhtiön varoihin, jollei 
muuta ole yhtiön ja pääomalainojen 
velkojien kesken sovittu. 

Pääomalainat merkitään taseeseen 
erillisenä eränä. 

 
 

VI OSA 
 

Osakepääoman alentaminen ja 
omat osakkeet 

 
22 luku 

 
Osakepääoman alentaminen 

 
1 § 

 
Päätöksenteko 

Yhtiökokous voi päättää osakepää-
oman jakamisesta, alentamisesta va-
paan oman pääoman rahastoon sekä 

käyttämisestä sellaisen tappion välit-
tömään kattamiseen, johon vapaa oma 
pääoma ei riitä (tappion kattaminen). 
Osakepääomaa ei saa alentaa 1 luvun 
7 §:n 1 momentissa tarkoitettua vä-
himmäisosakepääomaa pienemmäksi. 

Päätöksessä on mainittava alenta-
mismäärä tai sen enimmäismäärä ja 
mihin 1 momentissa tarkoitetuista tar-
koituksista alentamismäärä käytetään. 
Yhtiökokouskutsusta sekä kokousasia-
kirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä 
ja lähettämisestä säädetään 6 luvun 18-
22 §:ssä. 

Päätöksenteosta omia osakkeita 
hankittaessa ja lunastettaessa sääde-
tään 23 luvussa. Päätöksenteosta ja 
velkojiensuojasta sulautumisen, jakau-
tumisen, yritysmuodon muuttamisen ja 
yhtiön purkamisen yhteydessä sääde-
tään 24, 25, 26 ja 27 luvuissa. 

 
 
 
 

2 § 
 

Velkoj iensuojamenet te ly  

Niillä yhtiön velkojilla, joiden saa-
tava on syntynyt ennen 4 §:ssä tarkoi-
tetun kuulutuksen antamista, on oikeus 
vastustaa osakepääoman alentamista. 
Oikeutta ei kuitenkaan ole, jos alenta-
mismäärä käytetään tappion kattami-
seen tai jos osakepääomaa samanaikai-
sesti korotetaan vähintään alentamis-
määrällä. 

Jos osakepääomaa on alennettu tap-
pion kattamiseksi, alentamisen rekiste-
röimistä seuraavan kolmen vuoden 
aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa 
voidaan jakaa osakkeenomistajille vain 
noudattaen velkojiensuojamenettelyä. 
Velkojalla ei kuitenkaan ole oikeutta 
vastustaa jakamista, jos osakepääomaa 
on korotettu vähintään alentamismää-
rällä. 
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3 § 
 

Rekis ter i - i lmoi tus  ja  kuulutuksen 
hakeminen 

Jos velkojilla on 2 §:n 1 momentin 
mukaan oikeus vastustaa osakepää-
oman alentamista, yhtiön on kuukau-
den kuluessa osakepääoman alentamis-
ta koskevan päätöksen tekemisestä 
ilmoitettava alentaminen rekisteröitä-
väksi ja haettava 4 §:n mukaisen kuu-
lutuksen antamista rekisteriviranomai-
selta, tai päätös raukeaa. 

 
 
 
 
 

4 § 
 

Kuulutus velkoj i l le  

Rekisteriviranomaisen on 3 §:ssä 
tarkoitetun hakemuksen saatuaan an-
nettava yhtiön 2 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuille velkojille kuulutus, jossa 
mainitaan velkojan oikeudesta vastus-
taa alentamista ilmoittamalla siitä kir-
jallisesti rekisteriviranomaiselle vii-
meistään kuulutuksessa mainittuna 
määräpäivänä. Rekisteriviranomaisen 
on julkaistava kuulutus virallisessa 
lehdessä viimeistään kolme kuukautta 
ennen määräpäivää ja rekisteröitävä se 
viran puolesta. 

Yhtiön on viimeistään kuukausi en-
nen määräpäivää lähetettävä kuulutuk-
sesta kirjallinen ilmoitus 2 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuille velkojilleen. 
Yhtiön hallituksen jäsenen tai isän-
nöitsijän todistus ilmoitusten lähettä-
misestä on toimitettava rekisteriviran-
omaiselle viimeistään määräpäivänä. 

Rekisteriviranomaisen on ilmoitet-
tava sille ilmoitetuista vastustuksista 
yhtiölle viipymättä määräpäivän jäl-
keen. 

 

5 § 
 

Rekisteröinnin edel ly tykset  

Rekisteriviranomaisen on rekiste-
röitävä osakepääoman alentaminen, 
jos velkoja ei ole vastustanut alenta-
mista tai jos velkoja on tuomioistui-
men tuomion mukaan saanut maksun 
tai turvaavan vakuuden saatavastaan.  

Jos velkoja on vastustanut alenta-
mista, alentamispäätös raukeaa kuu-
kauden kuluttua määräpäivästä. Rekis-
teriviranomaisen on kuitenkin lykättä-
vä asian käsittelyä, jos yhtiö osoittaa 
kuukauden kuluessa määräpäivästä 
panneensa vireille kanteen sen vahvis-
tamiseksi, että velkoja on saanut mak-
sun tai turvaavan vakuuden saatavas-
taan, tai jos yhtiö ja velkoja pyytävät 
sitä yhdessä. 

Osakepääoma on alennettu, kun 
alennus on rekisteröity. 

 
6 § 

 
Muu osakepääoman alentamisen 

rekisteröinti 
 
Yhtiön on kuukauden kuluessa il-

moitettava rekisteröitäväksi sellainen 
osakepääoman alentamista koskeva 
päätös, jota velkojilla ei 2 §:n 1 mo-
mentin mukaan ole oikeutta vastustaa, 
tai päätös raukeaa. Osakepääoma on 
alennettu, kun päätös on rekisteröity. 

Osakepääoman alentaminen ja osa-
kepääoman 2 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu korotus on ilmoitettava rekisteröi-
täväksi yhtä aikaa. 

 
7 § 

 
Velkojiensuojamenettelyn sovelta-

minen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 
 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrä-

tä, että yhtiön 2 §:n 1 momentissa tar-
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koitetuilla velkojilla on tämän luvun 3-
5 §:n mukaisessa menettelyssä oikeus 
vastustaa määräyksessä tarkoitetun 
yhtiöjärjestyksen määräyksen muutta-
mista tai määräyksestä poikkeamista. 
Mitä 3-5 §:ssä säädetään osakepää-
oman alentamisesta sovelletaan tällöin 
yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai 
määräyksestä poikkeamiseen, lukuun 
ottamatta 3 §:ssä asetettua kuukauden 
määräaikaa. 

 
23 luku 

 
Yhtiön omat osakkeet 

 
Yleiset  säännökset  

1 § 
 

Hankkiminen, lunastaminen ja pan-
tiksi ottaminen 

 
Yhtiö voi tässä luvussa säädetyllä 

tavalla päättää:  
1) hankkia omia osakkeitaan (hank-

kiminen);  
2) lunastaa toiselle siirtyvä osake 

2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun lunastus-
lausekkeen perusteella; sekä 

3) ottaa pantiksi omia osakkeitaan. 
Jos hankkiminen toteutetaan yhtiön 

osakepääomaa alentamalla, noudate-
taan lisäksi, mitä 22 luvussa säädetään.  

 
 

2 § 
 

Soveltamisalan rajoitus 
 
Tämän luvun säännöksiä omien 

osakkeiden hankkimisesta, lunastami-
sesta ja pantiksi ottamisesta ei sovelle-
ta, kun yhtiö: 

1) vastaanottaessaan toisen yhtiön 
varat ja velat sulautumisessa tai jakau-
tumisessa saa omistukseensa tai pan-
tiksi omia osakkeitaan; 

2) ostaa yhtiön saamisesta ulosmita-
tun oman osakkeensa huutokaupassa; 

3) lunastaa osakkeen 6 luvun 38 
§:ssä tarkoitetussa tapauksessa; tai 

4) saa oman osakkeensa vastikkeet-
ta. 

 
3 § 

 
Pitäminen, mitätöinti ja luovutus 

 
Hankitut, lunastetut ja yhtiölle 

muulla tavalla tulleet omat osakkeet 
voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai 
luovuttaa edelleen.  

Mitätöinnistä säädetään 6 §:ssä ja 
edelleen luovuttamisesta 18 luvussa. 
Velvollisuudesta luovuttaa tai mitätöi-
dä tämän lain vastaisesti hankitut tai 
lunastetut omat osakkeet säädetään 
6 §:n 2 ja 3 momentissa. 

 
Omien osakkeiden 

 hankkiminen ja lunastaminen 
 

4 § 
 

Päätöksentekoa koskevat säännök-
set 

 
Yhtiön omien osakkeiden hankki-

misesta ja lunastamisesta päätetään 
yhtiökokouksessa. Päätös on tehtävä 
6 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määrä-
enemmistöllä. Yhtiö ei saa hankkia tai 
lunastaa kaikkia omia osakkeitaan. 

Jos yhtiö hankkii tai lunastaa omia 
osakkeitaan muuten kuin osakkeen-
omistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa, hankinnan tai lunastuksen 
hyväksyttävyyden arvioinnissa kiinni-
tetään erityistä huomiota tarjotun vas-
tikkeen ja osakkeen käyvän hinnan 
suhteeseen. 

Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa 
mainitaan hankittavien tai lunastettavi-
en osakkeiden enimmäismäärä valtuu-
tuksen voimassaoloaika ja vastikkeen 
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vähimmäis- ja enimmäismäärä, voi-
daan valtuuttaa hallitus päättämään 
hankkimisesta tai lunastamisesta ko-
konaan tai joiltakin osin. Valtuutus on 
voimassa vuoden yhtiökokouksen pää-
töksestä, jollei siinä määrätä lyhyem-
mästä määräajasta. Omia osakkeita 
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia 
tai lunastaa vain vapaalla omalla pää-
omalla. 

Yhtiökokouskutsusta sekä kokous-
asiakirjoista, niiden nähtävänä pitämi-
sestä ja lähettämisestä säädetään 
6 luvun 18-22 §:ssä. Jos hallitus ehdot-
taa, että yhtiökokous päättää suunna-
tusta hankkimisesta tai lunastamisesta 
taikka hallituksen valtuuttamisesta 
sellaiseen hankkimiseen, jossa ei sulje-
ta pois hallituksen oikeutta päättää 
suunnatusta hankkimisesta, asiasta on 
mainittava kokouskutsussa.  

 
5 § 

 
Hankkimis- ja lunastamispäätöksen 

sisältö 
 
Hankkimis- ja lunastamispäätökses-

sä on mainittava: 
1) onko kysymys hankkimisesta vai 

lunastamisesta; 
2) päätöksessä tarkoitettujen osak-

keiden lukumäärä tai enimmäismäärä; 
3) keneltä osakkeita hankitaan tai 

lunastetaan ja tarvittaessa se, missä 
järjestyksessä, sekä perustelut, joiden 
nojalla hankinnalle tai lunastamiselle  
on 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut edel-
lytykset; 

4) aika, jona hankittavat osakkeet 
on tarjottava yhtiölle tai päivä, jona 
lunastaminen toteutetaan; 

5) osakkeista maksettava vastike ja 
perustelut sen määrittämiselle sekä, jos 
vastike on muuta omaisuutta kuin ra-
haa, selvitys tällaisen omaisuuden ar-
vosta; 

6) vastikkeen maksuaika; sekä 

7) miten menettely vaikuttaa yhtiön 
omaan pääomaan. 

 
6 § 

 
Osakkeiden mitätöiminen sekä luo-
vuttaminen eräissä tilanteissa 

 
Hallitus voi päättää mitätöidä yhti-

ön hallussa olevat omat osakkeet. Mi-
tätöinti on ilmoitettava rekisteröitäväk-
si viipymättä. Osakkeet on mitätöity, 
kun ilmoitus on rekisteröity. 

Vastoin tämän lain säännöksiä han-
kitut ja lunastetut omat osakkeet on 
luovutettava ilman aiheetonta viivytys-
tä, kuitenkin viimeistään vuoden kulut-
tua saannosta.  

Jos osakkeita ei ole luovutettu 
2 momentissa tarkoitetussa määräajas-
sa, ne on mitätöitävä.  

 
Omien osakkeiden pantiksi ottami-

nen ja merkitseminen 
 

7 § 
 

Omat osakkeet panttina 
 
Yhtiö voi ottaa omia osakkeitaan 

pantiksi. Pantiksi ottamisesta päätetään 
kuten omien osakkeiden hankkimises-
ta. 

Panttina olevien omien osakkeiden 
myymiseen sovelletaan kauppakaaren 
10 luvun säännösten lisäksi, mitä 
12 luvussa säädetään omien osakkei-
den luovuttamisesta. 

 
8 § 

 
Omien ja emoyhtiön osakkeiden 

merkintä 
 
Yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa vas-

tiketta vastaan merkitä yhtiön osakkei-
ta. Jos yhtiö on merkinnyt yhtiön 
osakkeita sen perustamisen yhteydes-
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sä, perustamissopimuksen allekirjoitta-
jien katsotaan merkinneen osakkeet. 
Jos yhtiö on merkinnyt yhtiön osakkei-
ta maksullisessa osakeannissa, sen 
hallituksen jäsenten ja isännöitsijän 
katsotaan merkinneen osakkeet. Jos 
tytäryhteisö on merkinnyt emoyhtiön 
osakkeita, emoyhtiön hallituksen jä-
senten ja isännöitsijän sekä tytäryhtei-
sössä vastaavassa asemassa olevien 
katsotaan merkinneen osakkeet. Mer-
kitsijät ovat yhteisvastuussa merkintä-
hinnan maksusta. Merkitsijänä ei kui-
tenkaan pidetä sitä, joka osoittaa, että 
hän vastusti merkintää tai ettei hän 
tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään 
tietää merkinnästä. 

Sen, joka on merkinnyt yhtiön 
osakkeita omissa nimissään yhtiön tai 
sen tytäryhteisön lukuun, katsotaan 
merkinneen osakkeet omaan lukuunsa. 

Maksuttomasta osakeannista yhtiöl-
le itselleen säädetään 12 luvun 
19 §:ssä. 

 
VII OSA 

 
Yhtiörakenteen muuttaminen ja 

purkaminen 
 

24 luku 
 

Sulautuminen 
 

Sulautumisen määritelmä  
ja edellytykset 

 
1 § 

 
Sulautuminen 

 
Asunto-osakeyhtiö (sulautuva yh-

tiö) voi sulautua toiseen asunto-
osakeyhtiöön tai muuhun osakeyhtiöön 
(vastaanottava yhtiö), jolloin sulautu-
van yhtiön varat ja velat siirtyvät vas-
taanottavalle yhtiölle ja sulautuvan 
yhtiön osakkeenomistajat saavat sulau-

tumisvastikkeena vastaanottavan yhti-
ön osakkeita. Sulautumisvastike saa 
olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja 
sitoumuksia. 

Sulautumiseen osallistuvan muun 
osakeyhtiön osalta sulautumissuunni-
telmaan ja sen hyväksymiseen sekä 
velkojiensuojaan ja sulautuvan yhtiön 
osakkeenomistajan ja optio-oikeuden 
haltijan oikeuteen vaatia lunastusta ja 
lunastushinnan suorittamiseen sovelle-
taan, mitä osakeyhtiölain 16 luvussa 
säädetään.  

Jos osuuskunta omistaa asunto-
osakeyhtiön kaikki osakkeet, asunto-
osakeyhtiö voi sulautua osuuskuntaan 
siten kuin osuuskuntalain (1488/2001) 
16 luvun 2 §:ssä säädetään osakeyhti-
ön sulautumisesta osuuskuntaan.  

 
 

2 § 
 

Sulautumisen toteuttamistavat 
 
Sulautuminen voi tapahtua siten, et-

tä: 
1) yksi tai useampi sulautuva yhtiö 

sulautuu vastaanottavaan yhtiöön (ab-
sorptiosulautuminen); taikka 

2) vähintään kaksi sulautuvaa yhtiö-
tä sulautuu perustamalla yhdessä vas-
taanottavan yhtiön (kombinaatiosulau-
tuminen). 

Tytäryhtiösulautumisella tarkoite-
taan absorptiosulautumista, jossa su-
lautumiseen osallistuvat yhtiöt omista-
vat kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet 
sekä mahdolliset optio-oikeudet ja 
muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset 
oikeudet.  

Kolmikantasulautumisella tarkoite-
taan absorptiosulautumista, jossa muu 
taho kuin vastaanottava yhtiö antaa 
sulautumisvastiketta. 

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöil-
lä tarkoitetaan tässä luvussa sulautuvaa 
yhtiötä ja vastaanottavaa yhtiötä. 
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Sulautumissuunnitelma ja hyväksy-
tyn tilintarkastajan lausunto 

 
3 § 

 
Sulautumissuunnitelma 

 
Sulautumiseen osallistuvien yhtiöi-

den hallitusten on laadittava kirjallinen 
sulautumissuunnitelma, joka on päi-
vättävä ja allekirjoitettava. Kolmikan-
tasulautumisessa myös sulautumisvas-
tikkeen antajan on allekirjoitettava 
sulautumissuunnitelma. 

Sulautumissuunnitelmassa on olta-
va: 

1) sulautumiseen osallistuvien yhti-
öiden ja mahdollisen muun sulautu-
misvastikkeen antajan toiminimet, 
yritys- ja yhteisötunnukset tai vastaa-
vat yksilöintitiedot sekä kotipaikat; 

2) selvitys sulautumisen syistä; 
3) absorptiosulautumisessa ehdotus  

mahdollisesta vastaanottavan yhtiön 
yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä 
kombinaatiosulautumisessa ehdotus 
perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykses-
tä ja siitä, miten perustettavan yhtiön 
toimielinten jäsenet valitaan;  

4) absorptiosulautumisessa ehdotus 
sulautumisvastikkeena mahdollisesti 
annettavien osakkeiden lukumäärästä 
ja siitä annetaanko uusia vai yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita sekä 
kombinaatiosulautumisessa ehdotus 
vastaanottavan yhtiön osakkeiden lu-
kumäärästä;  

5) ehdotus sulautumisvastikkeena 
annettavien osakkeiden osalta yhtiö-
vastikkeen maksuvelvollisuuden al-
kamisen perusteiksi; sekä 

6) ehdotus sulautumisvastikkeena 
annettavien osakkeiden tuottaman hal-
lintaoikeuden alkamisen perusteiksi;  

7) ehdotus mahdollisesta muusta 
sulautumisvastikkeesta ja jos vastike 
on optio-oikeuksia tai muita osakkei-

siin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, 
niiden 19 luvun 3 §:n mukaiset ehdot; 

8) ehdotus sulautumisvastikkeen 
jakautumisesta, vastikkeen antamisen 
ajankohdasta ja muista vastikkeen an-
tamiseen liittyvistä ehdoista sekä selvi-
tys näiden perusteista; 

9) selvitys tai ehdotus sulautuvan 
yhtiön optio-oikeuden ja muun osak-
keisiin oikeuttavan erityisen oikeuden 
haltijan oikeuksista sulautumisessa; 

10) absorptiosulautumisessa ehdo-
tus vastaanottavan yhtiön mahdollises-
ta osakepääoman korotuksesta sekä 
kombinaatiosulautumisessa ehdotus 
vastaanottavan yhtiön osakepääomas-
ta; 

11) selvitys sulautuvan yhtiön va-
roista, veloista ja omasta pääomasta ja 
niiden arvostamiseen vaikuttavista 
seikoista, sulautumisen suunnitellusta 
vaikutuksesta vastaanottavan yhtiön 
taseeseen sekä sulautumiseen sovellet-
tavista kirjanpidollisista menetelmistä; 

12) selvitys sellaisesta sulautumi-
seen osallistuvan yhtiön rakennusten ja 
kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta 
sulautumissuunnitelman allekirjoitta-
mista seuraavan 5 vuoden aikana, joka 
vaikuttaa olennaisesti osakkeenomista-
jan hallinnassa olevien tilojen käyttä-
miseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin  
tilojen käytöstä aiheutuviin kustannuk-
siin; 

13) ehdotus sulautumiseen osallis-
tuvien yhtiöiden oikeudesta päättää 
muista kuin tavanomaiseen toimintaan 
kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikut-
tavat niiden oman pääoman tai osak-
keiden määrään; 

14) selvitys pääomalainoista, joiden 
velkojat voivat 6 §:n mukaisesti vas-
tustaa sulautumista; 

15) selvitys sulautuvan yhtiön ja 
sen tytäryhteisöjen omistamien vas-
taanottavan yhtiön ja sen emoyhtiön 
osakkeiden lukumäärästä sekä sulau-
tumiseen osallistuvien yhtiöiden omis-
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tamien sulautuvan yhtiön osakkeiden 
lukumäärästä; 

16) selvitys sulautumiseen osallis-
tuvien yhtiöiden omaisuuteen kohdis-
tuvista yrityskiinnityslaissa (634/1984) 
tarkoitetuista yrityskiinnityksistä; 

17) selvitys tai ehdotus sulautumi-
seen osallistuvan yhtiön hallituksen 
jäsenelle, isännöitsijälle, tilintarkasta-
jalle ja sulautumissuunnitelmasta lau-
sunnon antavalle hyväksytylle tilintar-
kastajalle annettavista erityisistä eduis-
ta ja oikeuksista; 

18) ehdotus sulautumisen täytän-
töönpanon suunnitellusta rekisteröin-
tiajankohdasta; sekä 

19) ehdotus mahdollisiksi muiksi 
sulautumisen ehdoiksi. 

Tytäryhtiösulautumiseen ei sovelle-
ta 2 momentin 4-10, 12 eikä 13 koh-
dan säännöksiä.  

 
4 § 

 
Hyväksytyn tilintarkastajan lausun-

to 
 
Sulautumiseen osallistuvien yhtiöi-

den hallitusten nimettävä yksi tai use-
ampi hyväksytty tilintarkastaja anta-
maan sulautumissuunnitelmasta lau-
sunto kullekin sulautumiseen osallis-
tuvalle yhtiölle. Lausunnossa on arvi-
oitava, onko sulautumissuunnitelmassa 
annettu oikeat ja riittävät tiedot perus-
teista, joiden mukaan vastike määrä-
tään, sekä vastikkeen jakamisesta. 
Vastaanottavalle yhtiölle annettavassa 
lausunnossa on lisäksi mainittava, on-
ko sulautuminen omiaan vaarantamaan 
yhtiön velkojen maksun.  

Jos kaikki sulautumiseen osallistu-
vien yhtiöiden osakkeenomistajat 
suostuvat tai jos kysymyksessä on  
tytäryhtiösulautuminen, riittää lausun-
to siitä, onko sulautuminen omiaan 
vaarantamaan vastaanottavan yhtiön 
velkojen maksun. 

Sulautumissuunnitelman rekiste-
röiminen ja kuulutus velkojille 

 
5 § 

 
Sulautumissuunnitelman rekiste-

röinti 
 
Sulautumissuunnitelma on ilmoitet-

tava rekisteröitäväksi kuukauden kulu-
essa suunnitelman allekirjoittamisesta. 
Ilmoitukseen on liitettävä 4 §:ssä tar-
koitettu lausunto. 

Ilmoituksen tekevät sulautumiseen 
osallistuvat yhtiöt yhdessä. Tytäryhtiö-
sulautumisessa ilmoituksen tekee 
emoyhtiö.  

Sulautuminen raukeaa, jos ilmoitus-
ta ei tehdä määräajassa tai rekisteröi-
minen evätään. 

 
6 § 

 
Kuulutus velkojille 

 
Niillä sulautuvan yhtiön velkojilla, 

joiden saatava on syntynyt ennen su-
lautumissuunnitelman rekisteröimistä, 
on oikeus vastustaa sulautumista. 

Rekisteriviranomaisen on annettava 
sulautuvan yhtiön hakemuksesta 1 
momentissa tarkoitetuille velkojille 
kuulutus, jossa mainitaan velkojan 
oikeudesta vastustaa sulautumista il-
moittamalla siitä kirjallisesti rekisteri-
viranomaiselle viimeistään kuulutuk-
sessa mainittuna määräpäivänä. Kuu-
lutuksen antamista on haettava neljän 
kuukauden kuluessa sulautumissuunni-
telman rekisteröimisestä tai sulautumi-
nen raukeaa. Rekisteriviranomaisen on 
julkaistava kuulutus virallisessa leh-
dessä viimeistään kolme kuukautta 
ennen määräpäivää ja rekisteröitävä 
kuulutus viran puolesta.  

Kuulutus on annettava vastaanotta-
van yhtiön hakemuksesta myös vas-
taanottavan yhtiön velkojille, jos su-
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lautuminen on 4 §:ssä tarkoitetun hy-
väksytyn tilintarkastajan lausunnon 
mukaan omiaan vaarantamaan vas-
taanottavan yhtiön velkojen maksun. 
Vastaanottavan yhtiön velkojiin sovel-
letaan tällöin, mitä tässä luvussa sää-
detään sulautuvan yhtiön velkojista. 

 
 

7 § 
 

Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille 
 
Yhtiön on viimeistään kuukausi en-

nen määräpäivää lähetettävä kuulutuk-
sesta kirjallinen ilmoitus 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuille tunnetuille vel-
kojilleen. Jos sulautuvan yhtiön optio-
oikeuden tai muun osakkeisiin oikeut-
tavan erityisen oikeuden haltija on 
13 §:n mukaisesti vaatinut lunastamis-
ta, velkojille on ilmoitettava lunastet-
taviksi vaadittujen oikeuksien määrät. 
Ilmoitus voidaan lähettää vasta sulau-
tumisesta päättävän yhtiökokouksen 
jälkeen, elleivät kaikki yhtiön osak-
keenomistajat ja mainittujen oikeuksi-
en haltijat ole ilmoittaneet luopuvansa 
lunastusoikeudesta tai heillä ei muuten 
ole oikeutta siihen. 

 
 

8 § 
 

Yrityssaneeraus 
 
Yrityksen saneerauksesta annetussa 

laissa (47/1993) tarkoitettu saneeraus-
menettely korvaa 6 §:ssä tarkoitetun 
kuulutuksen, eikä velkojalla ole oike-
utta vastustaa sulautumista tämän lain 
nojalla, jos kaikki sulautumiseen osal-
listuvat yhtiöt kuuluvat samaan kon-
serniin ja niitä koskeva saneerausoh-
jelma vahvistetaan samanaikaisesti. 

Sulautumissuunnitelma ja sen liit-
teet on liitettävä ehdotukseen sanee-
rausohjelmaksi. 

Sulautumisesta päättäminen 
 

9 § 
 

Toimivaltainen elin ja päätöksen 
ajankohta 

 
Sulautuvassa asunto-osakeyhtiössä 

sulautumisesta päättää yhtiökokous. 
Sulautumissuunnitelman hyväksymi-
seen vaaditaan kokouksen yksimieli-
nen päätös ja muiden  osakkeenomista-
jien suostumus siten kuin 6 luvun 
29 §:ssä säädetään. Tytäryhtiösulau-
tumisesta voi kuitenkin päättää sulau-
tuvan yhtiön hallitus.  

Vastaanottavassa asunto-osake-
yhtiössä sulautumisesta päättää yhtiö-
kokous 6 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla 
määräenemmistöllä.  

Sulautumisesta päättävä yhtiökoko-
us on pidettävä neljän kuukauden ku-
luessa sulautumissuunnitelman rekiste-
röimisestä tai sulautuminen raukeaa. 
Yhtiökokous on kuitenkin pidettävä 
viimeistään kuukautta ennen 6 §:ssä 
tarkoitettua määräpäivää, elleivät 
mahdollisten optio-oikeuksien ja mui-
den osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien haltijat ole luopuneet oi-
keudestaan vaatia lunastusta. 

 
10 § 

 
Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien haltijoille 

 
Sulautuvan asunto-osakeyhtiön on 

aikaisintaan kahta kuukautta ja vii-
meistään kaksi viikkoa ennen yhtiöko-
kousta ilmoitettava 13 §:ssä tarkoite-
tusta lunastusoikeudesta niille optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien halti-
joille, joilla on oikeus vaatia lunasta-
mista ja joiden osoite on yhtiön tiedos-
sa. Jos kaikkien lunastukseen oikeutet-
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tujen oikeuksien haltijoiden osoite ei 
ole yhtiön tiedossa, lunastusoikeudesta 
on samassa ajassa ilmoitettava myös 
virallisessa lehdessä. 

 
11 § 

 
Asiakirjojen nähtävänä pitäminen 

ja lähettäminen 
 

Seuraavat asiakirjat on vähintään 
kahden viikon ajan ennen sulautumi-
sesta päättävää yhtiökokousta pidettä-
vä osakkeenomistajan nähtävänä ko-
kouskutsussa ilmoitetussa paikassa tai 
internet-verkkosivuilla, viivytyksettä 
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka 
pyytää sitä, sekä asetettava  nähtäväksi 
yhtiökokouksessa: 

1) sulautumissuunnitelma; 
2) kunkin sulautumiseen osallistu-

van yhtiön kolmen viimeksi päätty-
neen tilikauden tilinpäätökset, toimin-
takertomukset ja tilintarkastuskerto-
mukset; 

3) kunkin sulautumiseen osallistu-
van yhtiön viimeisen tilikauden jäl-
keen mahdollisesti tekemät varojen 
jakamista koskevat päätökset; 

4) hallituksen selostus tilinpäätök-
sen jälkeisistä yhtiön asemaan olennai-
sesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

5) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto su-
lautumissuunnitelmasta. 

Kolmikantasulautumisessa osak-
keenomistajien nähtävänä on pidettävä 
sulautumisvastikkeen antajaa koskevat 
6 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoite-
tut asiakirjat.  

12 § 
 

Sulautumispäätöksen oikeusvaiku-
tukset 

 
Sulautuvan yhtiön sulautumispäätös 

korvaa sulautuvan yhtiön osakkeen-
omistajien sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien eri-

tyisten oikeuksien haltijoiden sulautu-
misvastiketta koskevat merkinnät ja 
muut toimet, jotka perustavat oikeuden 
sulautumisvastikkeeseen. Kombinaa-
tiosulautumisessa sulautumissuunni-
telma korvaa myös vastaanottavan 
yhtiön perustamissopimuksen. 

Jos sulautumista ei hyväksytä su-
lautumissuunnitelman mukaisesti 
muutoksitta kaikissa sulautumiseen 
osallistuvissa yhtiöissä, sulautuminen 
raukeaa. Päätös sulautumisen hylkää-
misestä tai sulautumisen raukeaminen 
on viipymättä ilmoitettava rekisteröi-
täväksi. 
 

Optio-oikeuksien ja muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksi-

en lunastaminen 
 

13 § 
 

Lunastusmenettely 
 
Optio-oikeuksien ja muiden osak-

keisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien haltija voi vaatia oikeuksiensa 
lunastamista sulautumisesta päättäväs-
sä yhtiökokouksessa tai esittämällä 
todisteellisesti sitä koskevan vaati-
muksensa sulautuvalle yhtiölle ennen 
yhtiökokousta. Ennen kuin sulautumi-
sesta päätetään, yhtiökokoukselle on 
ilmoitettava kuinka monesta oikeudes-
ta on esitetty lunastusvaatimus. 

Jos optio-oikeuksien tai muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien lunastusoikeudesta tai lunas-
tamisen ehdoista ei sovita vastaanotta-
van yhtiön kanssa, asia on annettava 
tuomioistuimen tai välimiesten ratkais-
tavaksi siten kuin optio-oikeuden eh-
doissa määrätään. Oikeuden haltijan 
on pantava asia vireille viimeistään 
kuukauden kuluttua yhtiökokouksesta. 
Vireillepanon jälkeen oikeuden halti-
jalla on oikeus vain lunastushintaan. 
Jos lunastusmenettelyssä myöhemmin 
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vahvistetaan, ettei hänellä ole oikeutta 
lunastukseen, hänellä on oikeus sulau-
tumisvastikkeeseen sulautumissuunni-
telman mukaisesti. Jos sulautuminen 
raukeaa, myös lunastusmenettely rau-
keaa. 

Lunastushinta on optio-oikeuden tai 
muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen 
oikeuden sulautumispäätöstä edeltävän 
ajankohdan käypä hinta. Lunastushin-
taa määritettäessä ei oteta huomioon 
sulautumisen mahdollista sulautuvan 
yhtiön optio-oikeuden tai muun osak-
keisiin oikeuttavan erityisen oikeuden 
arvoa alentavaa vaikutusta. Lunastus-
hinnalle on maksettava vuotuista kor-
koa sulautumispäätöksen ja lunastus-
hinnan maksamisen väliseltä ajalta  
korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloin-
kin voimassa olevan viitekoron mukai-
sesti.  

Lunastushinta on maksettava kuu-
kauden kuluttua tuomion lainvoimai-
seksi tulemisesta, ei kuitenkaan ennen 
sulautumisen täytäntöönpanon rekiste-
röimistä. 

Lunastushinnan maksamisesta vas-
taa vastaanottava yhtiö. Sulautuvan 
yhtiön on viipymättä ilmoitettava tälle 
lunastusvaatimuksista. 

 
Sulautumisen täytäntöönpano ja oi-

keusvaikutukset 
 

14 § 
 

Ilmoitus sulautumisen täytäntöön-
panosta 

 
Sulautumiseen osallistuvien yhtiöi-

den on tehtävä rekisteriviranomaiselle 
ilmoitus sulautumisen täytäntöön-
panosta neljän kuukauden kuluessa 
sulautumista koskevasta päätöksestä 
tai sulautuminen raukeaa. Ilmoituk-
seen on liitettävä: 

1) kunkin sulautumiseen osallistu-
van yhtiön hallituksen jäsenten ja 

isännöitsijän vakuutus siitä, että sulau-
tumisessa on noudatettu tämän lain 
säännöksiä; 

2) hyväksytyn tilintarkastajan todis-
tus siitä, että vastaanottava yhtiö on 
saanut täyden vastikkeen sen omaan 
pääomaan merkitystä määrästä, ja lau-
sunto sulautumissuunnitelman 3 §:n 
2 momentin 11 kohdassa tarkoitetusta  
selvityksestä; sekä 

3) hallituksen jäsenen tai isännöitsi-
jän todistus 7 §:ssä tarkoitettujen il-
moitusten lähettämisestä. 

Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituk-
sen tekemisestä vastaa emoyhtiö. Poi-
keten siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, ilmoitukseen tarvitsee liittää vain 
emoyhtiön hallituksen jäsenen tai 
isännöitsijän vakuutus siitä, että sulau-
tumisessa on noudatettu tämän lain 
säännöksiä, sekä todistus 7 §:ssä tar-
koitettujen ilmoitusten lähettämisestä. 

 
 

15 § 
 

Rekisteröimisen edellytykset 
 
Rekisteriviranomaisen on rekiste-

röitävä sulautuminen, jos velkoja ei 
ole vastustanut sulautumista taikka jos 
velkoja on tuomioistuimen tuomion 
mukaan saanut maksun tai turvaavan 
vakuuden saatavastaan.  

Jos velkoja on vastustanut sulautu-
mista, rekisteriviranomaisen on ilmoi-
tettava tästä yhtiölle viipymättä. Vel-
kojan vastustaessa sulautuminen rau-
keaa kuukauden kuluttua määräpäiväs-
tä. Rekisteriviranomaisen on kuitenkin 
lykättävä asian käsittelyä, jos yhtiö 
osoittaa kuukauden kuluessa määrä-
päivästä panneensa vireille kanteen 
sen vahvistamiseksi, että velkoja on 
saanut maksun tai turvaavan vakuuden 
saatavastaan, taikka jos yhtiö ja velko-
ja yhdessä pyytävät asian käsittelyn 
lykkäämistä. 
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Sulautuminen voidaan toteuttaa, 
vaikka sulautuva yhtiö on asetettu sel-
vitystilaan, jollei yhtiön omaisuutta ole 
27 luvun 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
ryhdytty jakamaan osakkeenomistajil-
le. 

Jos sulautumiseen osallistuvista yh-
tiöistä useamman kuin yhden omaisuu-
teen kohdistuu yrityskiinnityslaissa 
tarkoitettu yrityskiinnitys, sulautumista 
ei saa rekisteröidä, jollei samalla rekis-
teröidä hakemuksen perusteella yhtiöi-
den ja kiinnityksenhaltijoiden sopi-
musta kiinnitysten järjestämisestä.  

 
16 § 

 
Sulautumisen oikeusvaikutukset 

 
Sulautuvan yhtiön varat ja velat 

siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaan-
ottavalle yhtiölle, kun sulautumisen 
täytäntöönpano on rekisteröity. Sa-
manaikaisesti sulautuva yhtiö purkau-
tuu ja kombinaatiosulautumisessa vas-
taanottava yhtiö syntyy. 

Sulautuvan yhtiön varoja ja velkoja 
ei saa merkitä vastaanottavan yhtiön 
taseeseen korkeammasta arvosta kuin 
mikä niiden taloudellinen arvo on vas-
taanottavalle yhtiölle. Sitoumusta työn 
tai palvelun suorittamiseen ei sulautu-
misessa saa merkitä taseeseen. 

Sulautumisen täytäntöönpanon re-
kisteröintihetkellä sulautuvan yhtiön 
osakkeenomistajille sekä optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien halti-
joille syntyy oikeus sulautumisvastik-
keeseen sulautumissuunnitelman mu-
kaisesti. Sulautumisvastikkeena annet-
tavat uudet osakkeet tuottavat osak-
keenomistajan oikeudet rekisteröimi-
sestä alkaen, jollei sulautumissuunni-
telmassa määrätä tätä myöhempää 
ajankohtaa. Osakkeet tuottavat osak-
keenomistajan oikeudet kuitenkin vii-
meistään vuoden kuluttua rekisteröi-

misestä. Vastaanottavan tai sulautuvan 
yhtiön omistamat sulautuvan yhtiön 
osakkeet eivät tuota oikeutta sulautu-
misvastikkeeseen.  

Jos sulautumisvastikkeen saaminen 
edellyttää saajalta erityisiä toimia, ku-
ten osakekirjan esittämistä, eikä vasti-
ketta tällä tavoin vaadita kymmenen 
vuoden kuluessa sulautumisen täytän-
töönpanon rekisteröimisestä, vastaan-
ottavan yhtiön yhtiökokous voi päät-
tää, että oikeus sulautumisvastikkee-
seen ja siihen perustuvat oikeudet on 
menetetty. Menetetyn vastikkeen saa 
vastaanottava yhtiö. 

 
17 § 

 
Lopputilitys 

 
Sulautuvan yhtiön hallituksen ja 

isännöitsijän on mahdollisimman pian 
sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen 
laadittava tilinpäätös ja toimintakerto-
mus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä 
ole esitetty yhtiökokouksessa (lopputi-
litys). Lopputilitys on annettava tilin-
tarkastajille, joiden on kuukauden ku-
luessa annettava lopputilitystä koskeva 
tilintarkastuskertomus. 

Tilintarkastuskertomuksen saatuaan 
hallituksen on viivytyksettä kutsuttava 
osakkeenomistajat osakkeenomistajien 
kokoukseen vahvistamaan lopputilitys. 
Kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiö-
kokouksesta säädetään. 

Lopputilitys on ilmoitettava viipy-
mättä rekisteröitäväksi. 

 
18 § 

 
Sulautumisen peruuntuminen 

 
Vaikka sulautuminen on rekisteröi-

ty, se peruuntuu, jos sulautumispäätös 
tuomioistuimen lainvoimaisen tuomi-
on mukaan on pätemätön. Sulautuva 
yhtiö ja vastaanottava yhtiö ovat yh-
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teisvastuussa sellaisesta vastaanotta-
van yhtiön velvoitteesta, joka on syn-
tynyt sulautumisen rekisteröimisen 
jälkeen mutta ennen tuomion rekiste-
röimistä. 

 
25 luku 

 
Jakautuminen 

 
Jakautumisen määritelmä ja toteutta-

mistavat 
 

1 § 
 

Jakautuminen 
 

Asunto-osakeyhtiö (jakautuva yhtiö) 
voi jakautua siten, että jakautuvan yh-
tiön varat ja velat osittain tai kokonaan 
siirtyvät yhdelle tai useammalle asun-
to-osakeyhtiölle tai muulle osakeyhti-
ölle (vastaanottava yhtiö) ja jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajat saavat jakau-
tumisvastikkeena vastaanottavan yhti-
ön osakkeita. Jakautumisvastike saa 
olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja 
sitoumuksia. 

Vastaanottavana yhtiönä olevaan 
muuhun osakeyhtiöön sovelletaan ja-
kautumissuunnitelman ja sen hyväk-
symisen sekä velkojiensuojan osalta, 
mitä osakeyhtiölain 17 luvussa sääde-
tään.  
 

2 § 
 

Jakautumisen toteuttamistavat 
 

Jakautuminen voi tapahtua siten, et-
tä:  

1) jakautuvan yhtiön kaikki varat ja 
velat siirtyvät kahdelle tai useammalle 
vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva 
yhtiö purkautuu (kokonaisjakautumi-
nen); taikka  

2) osa jakautuvan yhtiön varoista ja 
veloista siirtyy yhdelle tai useammalle 

vastaanottavalle yhtiölle (osittaisjakau-
tuminen).  

Jakautumisella toimivaan yhtiöön tar-
koitetaan jakautumista, jossa vastaan-
ottava yhtiö on perustettu ennen jakau-
tumisen täytäntöönpanoa, ja jakautumi-
sella perustettavaan yhtiöön jakautumis-
ta, jossa vastaanottava yhtiö peruste-
taan jakautumisen yhteydessä. Jakau-
tuminen voi tapahtua samalla sekä 
toimivaan että perustettavaan yhtiöön.  

Jakautumiseen osallistuvilla yhtiöillä 
tarkoitetaan tässä luvussa jakautuvaa 
yhtiötä ja vastaanottavaa yhtiötä. 
 
Jakautumissuunnitelma ja hyväksytyn 

tilintarkastajan lausunto 
 

3 § 
 

Jakautumissuunnitelma 
 

Jakautumiseen osallistuvien yhtiöi-
den hallitusten on laadittava kirjallinen 
jakautumissuunnitelma, joka on päi-
vättävä ja allekirjoitettava. 

Jakautumissuunnitelmassa on olta-
va:  

1) jakautumiseen osallistuvien yhti-
öiden toiminimet, yritys- ja yhteisö-
tunnukset tai vastaavat yksilöintitiedot 
sekä kotipaikat; 

2) selvitys jakautumisen syistä; 
3) jakautumisessa toimivaan yhti-

öön ehdotus mahdollisesta vastaanot-
tavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muu-
toksesta sekä jakautumisessa perustet-
tavaan yhtiöön ehdotus perustettavan 
yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja siitä, mi-
ten perustettavan yhtiön toimielinten 
jäsenet valitaan; 

4) jakautumisessa toimivaan yhti-
öön ehdotus jakautumisvastikkeena 
mahdollisesti annettavien osakkeiden 
lukumäärästä ja siitä, annetaanko uusia 
vai yhtiön hallussa olevia omia osak-
keita, sekä jakautumisessa perustetta-
vaan yhtiöön ehdotus vastaanottavan 
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yhtiön osakkeiden lukumäärästä osa-
kelajeittain; 

5) ehdotus jakautumisvastikkeena 
annettavien osakkeiden osalta yhtiö-
vastikkeen alkamisen perusteiksi; 

6) ehdotus jakautumisvastikkeena 
annettavien osakkeiden tuottaman hal-
lintaoikeuden alkamisen perusteiksi; 

7) ehdotus mahdollisesta muusta 
jakautumisvastikkeesta ja, jos vastike 
on optio-oikeuksia tai muita osakkei-
siin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, 
niiden 13 luvun 3 §:n mukaiset ehdot; 

8) ehdotus jakautumisvastikkeen 
jakautumisesta, vastikkeen antamisen 
ajankohdasta ja muista vastikkeen an-
tamiseen liittyvistä ehdoista sekä selvi-
tys näiden perusteista; 

9) selvitys tai ehdotus jakautuvan 
yhtiön optio-oikeuden ja muun osak-
keisiin oikeuttavan erityisen oikeuden 
haltijan oikeuksista jakautumisessa; 

10) jakautumisessa toimivaan yhti-
öön ehdotus vastaanottavan yhtiön 
mahdollisesta osakepääoman korotuk-
sesta sekä jakautumisessa perustetta-
vaan yhtiöön ehdotus vastaanottavan 
yhtiön osakepääomasta; 

11) selvitys jakautuvan yhtiön va-
roista, veloista ja omasta pääomasta ja 
niiden arvostamiseen vaikuttavista 
seikoista sekä ehdotus jakautuvan yh-
tiön varojen ja velkojen jakamisesta 
kullekin jakautumiseen osallistuvalle 
yhtiölle, jakautumisen suunnitellusta 
vaikutuksesta vastaanottavan yhtiön 
taseeseen sekä jakautumiseen sovellet-
tavista kirjanpidollisista menetelmistä; 

12) selvitys sellaisesta jakautuvan 
yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen 
kunnossapitotarpeesta jakautumis-
suunnitelman allekirjoittamista seu-
raavan 5 vuoden aikana, joka vaikuttaa 
olennaisesti osakkeenomistajan hallin-
nassa olevien tilojen käyttämiseen, 
yhtiövastikkeeseen tai muihin tilojen 
käytöstä aiheutuviin kustannuksiin;  

13) ehdotus osakepääoman alenta-
misesta varojen jakamiseksi vastaanot-
tavalle yhtiölle tai osakkeenomistajille, 
varojen siirtämiseksi vapaan oman 
pääoman rahastoon tai käyttämisestä 
sellaisen tappion välittömään kattami-
seen, johon vapaa oma pääoma ei riitä; 

14) ehdotus jakautumiseen osallis-
tuvien yhtiöiden oikeudesta päättää 
muista kuin tavanomaiseen toimintaan 
kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikut-
tavat niiden oman pääoman tai osak-
keiden määrään; 

15) selvitys pääomalainoista, joiden 
velkojat voivat 6 §:n mukaisesti vas-
tustaa jakautumista; 

16) selvitys jakautuvan yhtiön ja 
sen tytäryhteisöjen omistamien vas-
taanottavan yhtiön ja sen emoyhtiön 
osakkeiden lukumäärästä sekä jakau-
tumiseen osallistuvien yhtiöiden omis-
tamien jakautuvan yhtiön osakkeiden 
lukumäärästä; 

17) selvitys jakautumiseen osallis-
tuvien yhtiöiden omaisuuteen kohdis-
tuvista yrityskiinnityslaissa tarkoite-
tuista yrityskiinnityksistä; 

18) selvitys tai ehdotus jakautumi-
seen osallistuvan yhtiön hallituksen 
jäsenelle, isännöitsijälle, tilintarkasta-
jalle ja jakautumissuunnitelmasta lau-
sunnon antavalle hyväksytylle tilintar-
kastajalle annettavista erityisistä eduis-
ta ja oikeuksista; 

19) ehdotus jakautumisen täytän-
töönpanon suunnitellusta rekisteröin-
tiajankohdasta; sekä 

20) ehdotus mahdollisiksi muiksi 
jakautumisen ehdoiksi. 
 

4 § 
 

Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto 
 

Jakautumiseen osallistuvien yhtiöi-
den hallitusten on nimettävä yksi tai 
useampi hyväksytty tilintarkastaja an-
tamaan jakautumissuunnitelmasta lau-
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sunto kullekin jakautumiseen osallis-
tuvalle yhtiölle. Lausunnossa on arvi-
oitava, onko jakautumissuunnitelmassa 
annettu oikeat ja riittävät tiedot perus-
teista, joiden mukaan jakautumisvasti-
ke määrätään, sekä vastikkeen jakami-
sesta. Vastaanottavalle yhtiölle annet-
tavassa lausunnossa on lisäksi mainit-
tava, onko jakautuminen omiaan vaa-
rantamaan yhtiön velkojen maksun.  

Jos kaikki jakautumiseen osallistu-
vien yhtiöiden osakkeenomistajat 
suostuvat, riittää lausunto siitä, onko 
jakautuminen omiaan vaarantamaan 
vastaanottavan yhtiön velkojen mak-
sun. 
 
 
Jakautumissuunnitelman rekisteröimi-

nen ja kuulutus velkojille 
 

5 § 
 

Jakautumissuunnitelman  
rekisteröiminen 

 
Jakautumissuunnitelma on ilmoitet-

tava rekisteröitäväksi kuukauden kulu-
essa suunnitelman allekirjoittamisesta. 
Ilmoitukseen on liitettävä 4 §:ssä tar-
koitettu lausunto. 

Ilmoituksen tekevät jakautumiseen 
osallistuvat yhtiöt yhdessä. 

Jakautuminen raukeaa, jos ilmoitus-
ta ei tehdä määräajassa tai rekisteröi-
minen evätään. 
 
 

6 § 
 

Kuulutus velkojille 
 

Niillä jakautuvan yhtiön velkojilla, 
joiden saatava on syntynyt ennen ja-
kautumissuunnitelman rekisteröimistä, 
on oikeus vastustaa jakautumista. 
Rekisteriviranomaisen on annettava 
jakautuvan yhtiön hakemuksesta 

1 momentissa tarkoitetuille velkojille 
kuulutus, jossa mainitaan velkojan 
oikeudesta vastustaa jakautumista il-
moittamalla siitä kirjallisesti rekisteri-
viranomaiselle viimeistään kuulutuk-
sessa mainittuna määräpäivänä. Kuu-
lutuksen antamista on haettava neljän 
kuukauden kuluessa jakautumissuun-
nitelman rekisteröimisestä, tai jakau-
tuminen raukeaa. Rekisteriviranomai-
sen on julkaistava kuulutus virallisessa 
lehdessä viimeistään kolme kuukautta 
ennen määräpäivää ja rekisteröitävä 
kuulutus viran puolesta. 

Kuulutus on annettava vastaanotta-
van yhtiön hakemuksesta myös vas-
taanottavan yhtiön velkojille, jos ja-
kautuminen on 4 §:ssä tarkoitetun hy-
väksytyn tilintarkastajan lausunnon 
mukaan omiaan vaarantamaan vas-
taanottavan yhtiön velkojen maksun. 
Vastaanottavan yhtiön velkojiin sovel-
letaan tällöin, mitä tässä luvussa sää-
detään jakautuvan yhtiön velkojista. 
 
 
 

7 § 
 

Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille 
 

Yhtiön on viimeistään kuukausi en-
nen määräpäivää lähetettävä kuulutuk-
sesta kirjallinen ilmoitus 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuille tunnetuille vel-
kojilleen. Jos jakautuvan yhtiön optio-
oikeuden tai muun osakkeisiin oikeut-
tavan erityisen oikeuden haltija on 
13 §:n mukaisesti vaatinut lunastamis-
ta, velkojille on ilmoitettava lunastet-
taviksi vaadittujen oikeuksien määrät. 
Ilmoitus voidaan lähettää vasta jakau-
tumisesta päättävän yhtiökokouksen 
jälkeen, jos kaikki mainittujen oikeuk-
sien haltijat eivät ole ilmoittaneet luo-
puvansa lunastusoikeudesta tai heillä 
ei muuten ole lunastusoikeutta. 
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Jakautumisesta päättäminen 
 

8 § 
 

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajan-
kohta 

 
Jakautuvassa asunto-osakeyhtiössä 

jakautumisesta päättää yhtiökokous. 
Jakautumissuunnitelman hyväksymi-
seen vaaditaan kokouksen yksimieli-
nen päätös ja muiden  osakkeenomista-
jien suostumus siten kuin 6 luvun 
29 §:ssä säädetään. 

Vastaanottavassa asunto-osake-
yhtiössä jakautumisesta päättää yhtiö-
kokous 6 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla 
määräenemmistöllä.  

Jakautumisesta päättävä yhtiökoko-
us on pidettävä neljän kuukauden ku-
luessa jakautumissuunnitelman rekis-
teröimisestä, tai jakautuminen raukeaa. 
Yhtiökokous on kuitenkin pidettävä 
viimeistään kuukautta ennen 6 §:ssä 
tarkoitettua määräpäivää, elleivät yhti-
ön kaikki mahdollisten optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien halti-
jat ole luopuneet oikeudestaan vaatia 
lunastamista. 
 

9 § 
 

Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-

keuksien haltijoille 
 

Jakautuvan yhtiön on aikaisintaan 
kahta kuukautta ja, jollei yhtiöjärjes-
tyksessä ole määrätty pidempää aikaa, 
viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiö-
kokousta ilmoitettava 12 §:ssä tarkoi-
tetusta lunastusoikeudesta niille optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien halti-
joille, joilla on oikeus vaatia lunasta-
mista ja joiden osoite on yhtiön tiedos-
sa. Jos kaikkien lunastukseen oikeutet-

tujen oikeuksien haltijoiden osoite ei 
ole yhtiön tiedossa, lunastusoikeudesta 
on samassa ajassa ilmoitettava myös 
virallisessa lehdessä. 
 

10 § 
 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja 
lähettäminen 

 
Seuraavat asiakirjat on vähintään 

kahden viikon ajan ennen jakautumi-
sesta päättävää yhtiökokousta pidettä-
vä vastaanottavan asunto-osakeyhtiön 
osakkeenomistajan nähtävänä kokous-
kutsussa ilmoitetussa paikassa tai In-
ternet-verkkosivuilla, viivytyksettä 
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka 
pyytää sitä, sekä asetettava nähtäväksi 
yhtiökokouksessa:  

1) jakautumissuunnitelma; 
2) kunkin jakautumiseen osallistu-

van yhtiön kolmen viimeksi päätty-
neen tilikauden tilinpäätökset, toimin-
takertomukset ja tilintarkastuskerto-
mukset; 

3) kunkin jakautumiseen osallistu-
van yhtiön viimeisen tilikauden jäl-
keen mahdollisesti tekemät varojen 
jakamista koskevat päätökset; 

4) hallituksen selostus tilinpäätök-
sen jälkeisistä yhtiön asemaan olennai-
sesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

5) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto ja-
kautumissuunnitelmasta. 
 

11 § 
 

Jakautumispäätöksen oikeusvaikutuk-
set 

 
Jakautuvan yhtiön jakautumispäätös 

korvaa jakautuvan yhtiön osakkeen-
omistajien sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien eri-
tyisten oikeuksien haltijoiden jakau-
tumisvastiketta koskevat merkinnät ja 
muut toimet, jotka perustavat oikeuden 
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jakautumisvastikkeeseen. Jakautumi-
sessa perustettavaan yhtiöön jakautu-
missuunnitelma korvaa myös vastaan-
ottavan yhtiön perustamissopimuksen. 

Jos jakautumista ei hyväksytä ja-
kautumissuunnitelman mukaisesti 
muutoksitta kaikissa jakautumiseen 
osallistuvissa yhtiöissä, jakautuminen 
raukeaa. Päätös jakautumisen hylkää-
misestä tai jakautumisen raukeaminen 
on viipymättä ilmoitettava rekisteröi-
täväksi. 
 

Optio-oikeuksien ja muiden osakkei-
siin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

lunastaminen 
 

12 § 
 

Lunastusmenettely 
 

Optio-oikeuksien ja muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien haltija voi vaatia oikeuksiensa 
lunastamista jakautumisesta päättäväs-
sä yhtiökokouksessa tai esittämällä 
todisteellisesti sitä koskevan vaati-
muksensa jakautuvalle yhtiölle ennen 
yhtiökokousta. Ennen kuin jakautumi-
sesta päätetään, yhtiökokoukselle on 
ilmoitettava, kuinka monesta oikeu-
desta on esitetty lunastusvaatimus. 

Jos optio-oikeuksien tai muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien lunastusoikeudesta tai lunas-
tamisen ehdoista ei sovita vastaanotta-
van yhtiön kanssa, asia on annettava 
tuomioistuimen tai välimiesten ratkais-
tavaksi siten kuin optio-oikeuden eh-
doissa määrätään. Oikeuden haltijan 
on pantava asia vireille viimeistään 
kuukauden kuluttua yhtiökokouksesta. 
Optio-oikeuden ja muun osakkeisiin 
oikeuttavan erityisen oikeuden haltijal-
la on vireillepanon jälkeen oikeus vain 
lunastushintaan. Jos lunastusmenette-
lyssä myöhemmin vahvistetaan, ettei 
optio-oikeuden tai muun osakkeisiin 

oikeuttavan erityisen oikeuden haltijal-
la ole oikeutta lunastukseen, hänellä 
on oikeus jakautumisvastikkeeseen 
jakautumissuunnitelman mukaisesti. 
Jos jakautuminen raukeaa, myös lunas-
tusmenettely raukeaa.  

Optio-oikeuden tai muun osakkei-
siin oikeuttavan erityisen oikeuden 
lunastushinta on sen jakautumis-
päätöstä edeltävän ajankohdan käypä 
hinta. Lunastushintaa määritettäessä ei 
oteta huomioon jakautumisen mahdol-
lista jakautuvan yhtiön osakkeen taik-
ka optio-oikeuden tai muun osakkei-
siin oikeuttavan erityisen oikeuden 
arvoa alentavaa vaikutusta. Lunastus-
hinnalle on maksettava vuotuista kor-
koa jakautumispäätöksen ja lunastus-
hinnan maksamisen väliseltä ajalta 
korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloin-
kin voimassa olevan viitekoron mukai-
sesti.  

Lunastushinta on maksettava kuu-
kauden kuluttua tuomion lainvoimai-
seksi tulemisesta, ei kuitenkaan ennen 
jakautumisen täytäntöönpanon rekiste-
röimistä. 

Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt 
vastaavat yhteisvastuullisesti optio-
oikeuden ja muun osakkeisiin oikeut-
tavan erityisen oikeuden lunastushin-
nasta. Jakautuvan yhtiön on viipymättä 
ilmoitettava lunastusvaatimuksista 
lunastushinnan maksamisesta vastuus-
sa olevalle yhtiölle. 
 
Jakautumisen täytäntöönpano ja oike-

usvaikutukset 
 

13 § 
 

Ilmoitus jakautumisen täytäntöön-
panosta 

 
Jakautumiseen osallistuvien yhtiöi-

den on tehtävä rekisteriviranomaiselle 
ilmoitus jakautumisen täytäntöön-
panosta neljän kuukauden kuluessa 
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jakautumista koskevasta päätöksestä, 
tai jakautuminen raukeaa. Ilmoituk-
seen on liitettävä: 

1) kunkin jakautumiseen osallistu-
van yhtiön hallituksen jäsenten ja 
isännöitsijän vakuutus siitä, että jakau-
tumisessa on noudatettu tämän lain 
säännöksiä; 

2) hyväksytyn tilintarkastajan todis-
tus siitä, että vastaanottava yhtiö on 
saanut täyden vastikkeen sen omaan 
pääomaan merkitystä määrästä, ja lau-
sunto jakautumissuunnitelman 3 §:n 
2 momentin 11 kohdassa tarkoitetusta 
selvityksestä; sekä 

3) hallituksen jäsenen tai isännöitsi-
jän todistus 7 §:ssä tarkoitettujen il-
moitusten lähettämisestä. 

 
14 § 

 
Rekisteröimisen edellytykset 

 
Rekisteriviranomaisen on rekiste-

röitävä jakautuminen, jos velkoja ei 
ole vastustanut jakautumista taikka jos 
velkoja on tuomioistuimen tuomion 
mukaan saanut maksun tai turvaavan 
vakuuden saatavastaan. 

Jos velkoja on vastustanut jakautu-
mista, rekisteriviranomaisen on ilmoi-
tettava tästä yhtiölle viipymättä. Vel-
kojan vastustaessa jakautuminen rau-
keaa kuukauden kuluttua mää-
räpäivästä. Rekisteriviranomaisen on 
kuitenkin lykättävä asian käsittelyä, 
jos yhtiö osoittaa kuukauden kuluessa 
määräpäivästä panneensa vireille kan-
teen sen vahvistamiseksi, että velkoja 
on saanut maksun tai turvaavan va-
kuuden saatavastaan, taikka jos yhtiö 
ja velkoja yhdessä pyytävät asian kä-
sittelyn lykkäämistä. 

Jakautuminen voidaan toteuttaa, 
vaikka jakautuva yhtiö on asetettu sel-
vitystilaan, jollei yhtiön omaisuutta ole 
22 luvun 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

ryhdytty jakamaan osakkeenomistajil-
le.  

Jos jakautumiseen osallistuvista yh-
tiöistä useamman kuin yhden omaisuu-
teen kohdistuu yrityskiinnityslaissa 
tarkoitettu yrityskiinnitys, jakautumis-
ta ei saa rekisteröidä, jollei samalla 
rekisteröidä hakemuksen perusteella 
yhtiöiden ja kiinnityksenhaltijoiden 
sopimusta kiinnitysten etuoikeuden 
järjestämisestä. 
 

15 § 
 

Jakautumisen oikeusvaikutukset 
 

Jakautuvan yhtiön varat ja velat 
siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaan-
ottaville yhtiölle, kun jakautumisen 
täytäntöönpano on rekisteröity. Osit-
taisjakautumisessa siirtyvät kuitenkin 
ainoastaan jakautumissuunnitelmassa 
jaetut varat ja velat. Samanaikaisesti 
kokonaisjakautumisessa jakautuva 
yhtiö purkautuu ja jakautumisessa pe-
rustettavaan yhtiöön vastaanottava 
yhtiö syntyy. 

Jakautuvan yhtiön varoja ja velkoja 
ei saa merkitä vastaanottavan yhtiön 
taseeseen korkeammasta arvosta kuin 
mikä niiden taloudellinen arvo on vas-
taanottavalle yhtiölle. Sitoumusta työn 
tai palvelun suorittamiseen ei jakau-
tumisessa saa merkitä taseeseen. 

Jakautumisen täytäntöönpanon re-
kisteröintihetkellä jakautuvan yhtiön 
osakkeenomistajille sekä optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien halti-
joille syntyy oikeus jakautumisvastik-
keeseen jakautumissuunnitelman mu-
kaisesti. Jakautumisvastikkeena annet-
tavat uudet osakkeet tuottavat osak-
keenomistajan oikeudet rekisteröimi-
sestä alkaen, jollei jakautumissuunni-
telmassa määrätä tätä myöhempää 
ajankohtaa. Osakkeet tuottavat osak-
keenomistajan oikeudet kuitenkin vii-



 357

meistään vuoden kuluttua rekisteröi-
misestä. Vastaanottavan tai jakautuvan 
yhtiön omistamat jakautuvan yhtiön 
osakkeet eivät tuota oikeutta jakautu-
misvastikkeeseen. 

Jos jakautumisvastikkeen saaminen 
edellyttää saajalta erityisiä toimia, ku-
ten osakekirjan esittämistä, eikä vasti-
ketta tällä tavoin vaadita kymmenen 
vuoden kuluessa jakautumisen täytän-
töönpanon rekisteröimisestä, vastaan-
ottavan yhtiön yhtiökokous voi päät-
tää, että oikeus jakautumisvastikkee-
seen ja siihen perustuvat oikeudet on 
menetetty. Menetetyn vastikkeen saa 
vastaanottava yhtiö. 

Jos kokonaisjakautumisessa ilmaan-
tuu varoja, joita ei ole jaettu jakautu-
missuunnitelmassa, ne kuuluvat vas-
taanottaville yhtiöille samassa suhtees-
sa kuin jakautuvan yhtiön netto-
omaisuus jaetaan jakautumissuunni-
telman mukaan, jollei jakautumis-
suunnitelmassa muuta määrätä. 

Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt 
vastaavat yhteisvastuullisesti jakautu-
van yhtiön velasta, joka on syntynyt 
ennen kuin jakautumisen täytäntöön-
pano on rekisteröity. Sellaisista jakau-
tuvan yhtiön veloista, joista toinen 
yhtiö vastaa jakautumissuunnitelman 
mukaan, yhtiön vastuun kokonaismää-
rä on kuitenkin enintään sille jäävän 
tai siirtyvän netto-omaisuuden arvo. 
Jakautumissuunnitelmassa mainitusta 
velasta velkoja voi vaatia suoritusta 
yhteisvastuun perusteella vasta, kun on 
todettu, ettei hän saa suoritusta velalli-
selta tai vakuudesta. Lunastushinnan 
maksamista koskevasta vastuusta sää-
detään 12 §:n 5 momentissa.  
 

16 § 
 

Lopputilitys 
 

Kokonaisjakautumisessa jakautu-
van yhtiön hallituksen ja isännöitsijän 

on mahdollisimman pian jakautumisen 
täytäntöönpanon jälkeen laadittava 
tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta, 
jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty 
yhtiökokouksessa (lopputilitys). Lop-
putilitys on annettava tilintarkastajille, 
joiden on kuukauden kuluessa annet-
tava lopputilitystä koskeva tilintarkas-
tuskertomus. 

Tilintarkastuskertomuksen saatuaan 
hallituksen on viivytyksettä kutsuttava 
osakkeenomistajat osakkeenomistajien 
kokoukseen vahvistamaan lopputilitys. 
Kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiö-
kokouksesta säädetään. 

Lopputilitys on ilmoitettava viipy-
mättä rekisteröitäväksi. 
 

17 § 
 

Jakautumisen peruuntuminen 
 

Vaikka jakautuminen on rekisteröi-
ty, se peruuntuu, jos jakautumispäätös 
tuomioistuimen lainvoimaisen tuomi-
on mukaan on pätemätön. Jakautuva 
yhtiö ja vastaanottava yhtiö ovat yh-
teisvastuussa sellaisesta vastaanotta-
van yhtiön velvoitteesta, joka on syn-
tynyt jakautumisen rekisteröimisen 
jälkeen mutta ennen tuomion rekiste-
röimistä. 
 
 

26 luku 
 

Asumisyhteisömuodon muutta-
minen 

 
Asunto-osakeyhtiön muuttaminen 

muuhun yhteisömuotoon 
 

1 § 
 

Yhteisömuodon muuttaminen 
 

Asunto-osakeyhtiö voidaan muuttaa 
muuksi osakeyhtiöksi siten, että asun-
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to-osakeyhtiön osakkeenomistajista 
tulee osakeyhtiön osakkeenomistajia.  

Asunto-osakeyhtiö, jossa on vähin-
tään kolme osakkeenomistajaa, voi-
daan muuttaa osuuskunnaksi siten, että 
asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajis-
ta tulee osuuskunnan jäseniä. 
 

2 § 
 

Päätöksenteko 
 

Yhtiökokous päättää 1 §:ssä tarkoi-
tetusta yhteisömuodon muutoksesta. 
Päätökseen vaaditaan  kokouksen yk-
simielinen päätös ja muiden  osak-
keenomistajien suostumus siten kuin 
6 luvun 29 §:ssä säädetään sekä optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien halti-
joiden suostumus. 

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu päätös korvaa osuuskunnan pe-
rustamiskirjan. Päätöksessä on oltava: 

1) osuuskunnan säännöt; 
2) jäsenille annettavat osuudet; sekä 
3) osuuskunnan ensimmäisen halli-

tuksen jäsenten ja tilintarkastajien ni-
met. 

 
3 § 

 
Päätöksen rekisteröiminen 

 
Yhtiön on ilmoitettava 1 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitettua yhteisömuodon 
muutosta koskeva päätös rekisteröitä-
väksi kuukauden kuluessa päätöksen 
tekemisestä ja haettava 4 §:n mukaisen 
kuulutuksen antamista rekisteriviran-
omaiselta, tai päätös raukeaa. 
 

4 § 
 

Kuulutus velkojille 
 

Rekisteriviranomaisen on 3 §:ssä 
tarkoitetun hakemuksen saatuaan an-

nettava kuulutus niille yhtiön velkojil-
le, joiden saatava on syntynyt ennen 
kuulutuksen antamista. Kuulutuksessa 
on mainittava velkojan oikeudesta 
vastustaa yhteisömuodon muuttamista 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekiste-
riviranomaiselle viimeistään kuulutuk-
sessa mainittuna määräpäivänä. Rekis-
teriviranomaisen on julkaistava kuulu-
tus virallisessa lehdessä viimeistään 
kolme kuukautta ennen määräpäivää ja 
rekisteröitävä kuulutus viran puolesta. 

Yhtiön on viimeistään kuukausi en-
nen määräpäivää lähetettävä kuulutuk-
sesta kirjallinen ilmoitus 1 momentissa 
tarkoitetuille tunnetuille velkojilleen. 
Yhtiön hallituksen jäsenen tai isän-
nöitsijän todistus ilmoitusten lähettä-
misestä on toimitettava rekisteriviran-
omaiselle viimeistään määräpäivänä. 

Rekisteriviranomaisen on ilmoitet-
tava sille ilmoitetuista vastustuksista 
yhtiölle viipymättä määräpäivän jäl-
keen. 
 
 
 

5 § 
 

Rekisteröimisen edellytykset 
 

Rekisteriviranomaisen on rekiste-
röitävä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
yhteisömuodon muutos, jos velkoja ei 
ole vastustanut muutosta taikka jos 
velkoja on tuomioistuimen tuomion 
mukaan saanut maksun tai turvaavan 
vakuuden saatavastaan. 

Jos velkoja on vastustanut yhteisö-
muodon muutosta, muutos raukeaa 
kuukauden kuluttua määräpäivästä. 
Rekisteriviranomaisen on kuitenkin 
lykättävä asian käsittelyä, jos yhtiö 
osoittaa kuukauden kuluessa määrä-
päivästä panneensa vireille kanteen 
sen vahvistamiseksi, että velkoja on 
saanut maksun tai turvaavan vakuuden 
saatavastaan, taikka jos yhtiö ja velko-
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ja yhdessä pyytävät asian käsittelyn 
lykkäämistä. 

Yhteisömuotoa voidaan muuttaa, 
vaikka yhtiö on asetettu selvitystilaan, 
jollei yhtiön omaisuutta ole 22 luvun 
15 §:ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty 
jakamaan osakkeenomistajille.  

Yhteisömuodon muutos tulee voi-
maan, kun se on rekisteröity. 

 
 
 

27 luku 
 

Yhtiön purkaminen 
 

Yleiset säännökset 
 

1 § 
 

Purkaminen 
 

Yhtiö puretaan noudattaen tämän 
luvun säännöksiä selvitysmenettelystä. 

Konkurssiin asetettu yhtiö katso-
taan purkautuneeksi, jos konkurssin 
päättyessä omaisuutta ei ole jäljellä tai 
sen käytöstä on määrätty konkurssissa. 

Yhtiö voi purkautua myös sulautu-
misen tai jakautumisen seurauksena, 
mistä säädetään tämän lain 24 ja 25 lu-
vuissa. 

 
 
 

 
2 § 

 
Rekisteristä poistaminen 

 
Rekisteriviranomaisen on selvitysti-

laan asettamisen sijasta poistettava 
yhtiö rekisteristä, jos yhtiön varat eivät 
riitä selvityskulujen maksamiseen tai 
varojen määrästä ei saada tietoa eikä 
osakkeenomistaja, velkoja tai muu 
ilmoita ottavansa vastatakseen selvi-
tysmenettelyn kuluista. 

Päätöksenteko 
 

3 § 
 

Yhtiön päätös selvitystilaan asettami-
sesta 

 
Yhtiökokous päättää yhtiön asetta-

misesta selvitystilaan. Päätökseen vaa-
ditaan kokouksessa osakkeenomistaji-
en yksimielinen päätös ja muiden 
osakkeenomistajien suostumus siten 
6 luvun 29 §:ssä säädetään.  

Kokouskutsusta sekä kokousasia-
kirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä 
ja lähettämisestä säädetään 6 luvun 
18—22 §:ssä.  

 
4 § 

 
Määrääminen selvitystilaan tai pois-

tettavaksi rekisteristä 
 

Rekisteriviranomaisen tulee määrä-
tä yhtiö selvitystilaan tai poistettavaksi 
rekisteristä, jos: 

1) yhtiöllä ei ole rekisteriin merkit-
tyä toimikelpoista hallitusta; 

2) yhtiöllä ei ole rekisteriin merkit-
tyä elinkeinon harjoittamisen oikeu-
desta annetun lain (122/1919) 6 §:ssä 
tarkoitettua edustajaa; tai 

3) yhtiö on asetettu konkurssiin, jo-
ka on rauennut varojen puutteeseen. 

Määräys on annettava, jollei ennen 
asian ratkaisemista näytetä, ettei siihen 
enää ole perustetta. 

 
5 § 

 
Korjauskehotus 

 
Rekisteriviranomaisen on 4 §:n 

1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoite-
tussa tilanteessa sopivalla tavalla ke-
hotettava yhtiötä korjaamaan rekiste-
riin merkityissä tiedoissa olevat puut-
teet. Jollei puutteita korjata, kehotus 
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on lähetettävä yhtiölle kirjallisesti, ja 
kehotuksesta on käytävä ilmi, että yh-
tiö voidaan määrätä selvitystilaan tai 
poistaa rekisteristä, jollei puutteita 
korjata määräpäivään mennessä. Tämä 
kehotus on julkaistava virallisessa leh-
dessä viimeistään kolme kuukautta 
ennen määräpäivää. Samalla on keho-
tettava niitä osakkeenomistajia ja vel-
kojia, jotka haluavat esittää selvitysti-
laan määräämistä tai rekisteristä pois-
tamista koskevia huomautuksia, teke-
mään huomautukset kirjallisesti mää-
räpäivään mennessä. Asia voidaan 
ratkaista, vaikka yhtiön ei voitaisi 
näyttää vastaanottaneen kehotusta. 

Rekisteriviranomainen merkitsee 
1 momentissa tarkoitetun julkaistavan 
kehotuksen rekisteriin viran puolesta. 

 
6 § 

 
Vireillepano-oikeus 

 
Edellä 4 §:ssä tarkoitetun selvitysti-

laan määräämistä tai rekisteristä pois-
tamista koskevan asian voi panna vi-
reille hallitus, hallituksen jäsen, isän-
nöitsijä, tilintarkastaja, osakkeenomis-
taja, velkoja tai muu, jonka oikeus 
saattaa riippua asianmukaisesta rekis-
teröinnistä tai selvitystilaan määräämi-
sestä. Rekisteriviranomainen voi ottaa 
asian käsiteltäväksi myös omasta aloit-
teestaan. 

 
Selvitysmenettely 

 
7 § 

 
Selvitysmenettelyn tarkoitus 

 
Selvitysmenettelyn tarkoituksena 

on yhtiön varallisuusaseman selvittä-
minen, tarpeellisen omaisuusmäärän 
muuttaminen rahaksi, velkojen mak-
saminen sekä ylijäämän suorittaminen 
osakkeenomistajille tai muille sen mu-

kaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrä-
tään. Yhtiökokous voi 19 §:n mukai-
sesti päättää lopettaa selvitystilan ja 
jatkaa yhtiön toimintaa sekä tehdä tä-
hän liittyviä tarpeellisia päätöksiä.  

Jos selvitystilassa olevan yhtiön va-
rat eivät riitä sen velkojen maksami-
seen, selvitysmiesten on haettava yhti-
ön asettamista konkurssiin. 

 
8 § 

 
Selvitystilan alkaminen 

 
Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva 

päätös on tehty, jollei yhtiökokous 
määrää myöhempää päivää selvitysti-
lan alkamispäiväksi. 

 
9 § 

 
Selvitysmiesten valinta, määrääminen 

ja tehtävät 
 

Kun tehdään päätös selvitystilasta, 
on samalla valittava yksi tai useampi 
selvitysmies hallituksen sekä mahdol-
lisen isännöitsijän tilalle. Selvitysmie-
heen sovelletaan, mitä tässä laissa sää-
detään hallituksesta ja hallituksen jä-
senistä, jollei tämän luvun säännöksis-
tä johdu muuta. Päätöksellä peruute-
taan 7 luvun 23 §:ssä tarkoitettu muul-
le nimetylle henkilölle annettu oikeus 
edustaa yhtiötä, jollei päätöksestä il-
mene muuta. 

Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asi-
oita selvitystilan aikana. Heidän tulee 
mahdollisimman pian muuttaa rahaksi 
selvitystä varten tarvittava määrä yhti-
ön omaisuutta ja maksaa yhtiön velat. 
Yhtiön liiketoimintaa saadaan jatkaa 
ainoastaan siinä määrin kuin tarkoituk-
senmukainen selvitys sitä vaatii. Selvi-
tysmiesten toimikausi jatkuu toistai-
seksi. 

Rekisteriviranomaisen on määrättä-
vä toimikelpoinen selvitysmies yhtiöl-
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le, jolla ei sitä ole. Määräämistä voi 
hakea se, jonka oikeus voi riippua sii-
tä, että yhtiöllä on edustaja. Jos yhtiön 
varat eivät riitä selvityskulujen mak-
samiseen tai varojen määrästä ei saada 
tietoa eikä osakkeenomistaja, velkoja 
tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen 
selvitysmenettelyn kustannuksista, 
rekisteriviranomaisen on selvitysmie-
hen määräämisen sijasta poistettava 
yhtiö rekisteristä. 

 
10 § 

 
Selvitystilan ja selvitysmiehen rekiste-

röiminen 
 

Selvitystila ja selvitysmiehet merki-
tään rekisteriin. Kun yhtiökokous on 
tehnyt päätöksen selvitystilasta ja sel-
vitysmiehistä, selvitysmiesten on vii-
vytyksettä ilmoitettava päätös rekiste-
röitäväksi. 

 
11 § 

 
Tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä 

ajalta 
 

Selvitysmiesten on tarvittaessa laa-
dittava tilinpäätös siltä selvitystilaa 
edeltäneeltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei 
vielä ole esitetty yhtiökokouksessa. 
Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on 
kohtuullista palkkiota vastaan myötä-
vaikutettava tilinpäätöksen laatimi-
seen. 

 
 

12 § 
 

Yhtiökokous selvitystilan aikana 
 

Selvitystilassa olevan yhtiön yhtiö-
kokoukseen sovelletaan tämän lain 
yhtiökokousta koskevia säännöksiä, 
jollei tämän luvun säännöksistä johdu 
muuta. 

13 § 
 

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilin-
tarkastus ja erityinen tarkastus 

 
Selvitysmiesten on laadittava kulta-

kin tilikaudelta tilinpäätös ja toiminta-
kertomus, jotka on esitettävä varsinai-
sen yhtiökokouksen hyväksyttäviksi. 

Tilintarkastajien tehtävä ei lakkaa 
yhtiön joutuessa selvitystilaan. Selvi-
tystilan aikana noudatetaan 9 luvun 
säännöksiä tilintarkastuksesta ja erityi-
sestä tarkastuksesta. Tilintarkastusker-
tomuksen tulee sisältää lausuma siitä, 
onko selvitystilaa tarpeettomasti pitki-
tetty ja ovatko selvitysmiehet muuten 
toimineet asianmukaisesti. 

 
14 § 

 
Julkinen haaste velkojille 

 
Selvitysmiesten on haettava julki-

nen haaste yhtiön velkojille. Haastetta 
haetaan rekisteriviranomaiselta, joka 
merkitsee haasteen antamisen rekiste-
riin viran puolesta. Muutoin haasteesta 
on voimassa mitä julkisesta haasteesta 
annetussa laissa (729/2003) säädetään. 

 
15 § 

 
Velkojen maksaminen, omaisuuden 

jakaminen ja jaon moittiminen 
 

Yhtiön velkojille haetun julkisen 
haasteen määräpäivän jälkeen selvi-
tysmiesten tulee, sitten kun kaikki tie-
dossa olevat velat on maksettu, jakaa 
yhtiön omaisuus. Jos velka on riitai-
nen, erääntymätön tai sitä ei muusta 
syystä voida maksaa, tarpeelliset varat 
on pantava erilleen ja jäännös jaettava. 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada 
osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-
omaisuudesta, jos yhtiöjärjestyksestä 
ei johdu muuta. Osakkeenomistajalle 
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ja muulle jako-osuuteen oikeutetulle 
voidaan turvaavaa vakuutta vastaan 
antaa ennakkoa hänen jako-osuu-
destaan. 

Jos osakkeenomistaja tahtoo moittia 
jakoa, kanne yhtiötä vastaan on panta-
va vireille kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun lopputilitys on esitetty yhtiö-
kokouksessa. 

Jollei osakkeenomistaja tai muu ja-
ko-osuuteen oikeutettu ole viiden vuo-
den kuluessa siitä, kun lopputilitys on 
esitetty yhtiökokouksessa, vaatinut 
jako-osuuttaan, hän on menettänyt 
oikeutensa siihen. Menettelystä silloin, 
kun yhtiölle tulee varoja purkautumi-
sen jälkeen, säädetään 18 §:ssä. 

 
16 § 

 
Lopputilitys 

 
Suoritettuaan tehtävänsä selvitys-

miesten tulee ilman aiheetonta viivy-
tystä antaa lopputilitys hallinnostaan 
laatimalla kertomus koko selvitysme-
nettelystä. Kertomukseen tulee sisältyä 
selostus yhtiön omaisuuden jaosta. 
Kertomukseen on liitettävä tilinpää-
tökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset selvitystilan ajalta. 
Kertomus liitteineen on annettava ti-
lintarkastajille, joiden on kuukauden 
kuluessa annettava lopputilitystä ja 
selvitystilanaikaista hallintoa koskeva 
tilintarkastuskertomus. 

Tilintarkastuskertomuksen saatuaan 
selvitysmiesten on viivytyksettä kut-
suttava osakkeenomistajat yhtiökoko-
ukseen tarkastamaan lopputilitys. Ko-
kouskutsusta sekä kokousasiakirjoista, 
niiden nähtävänä pitämisestä ja lähet-
tämisestä säädetään 6 luvun 18—22 
§:ssä, kuitenkin siten, että lopputilityk-
seen sovelletaan, mitä tilinpäätöksestä 
säädetään.  

Lopputilitys on ilmoitettava viipy-
mättä rekisteröitäväksi.  

17 § 
 

Purkautuminen 
 

Yhtiö katsotaan puretuksi, kun sel-
vitysmiehet ovat esittäneet lopputili-
tyksen yhtiökokouksessa. Selvitys-
miesten on viipymättä ilmoitettava 
purkautuminen rekisteröitäväksi. 

Yhtiö ei purkautumisen jälkeen voi 
hankkia oikeuksia eikä tehdä si-
toumuksia. Yhtiön puolesta sen pur-
kautumisen jälkeen tehdystä toimesta 
vastaavat toimesta päättäneet ja tekijät 
yhteisvastuullisesti. Selvitysmiehet 
voivat kuitenkin ryhtyä toimenpitee-
seen selvitystoimien aloittamiseksi tai 
hakea yhtiön asettamista konkurssiin. 
Yhtiön kanssa sen purkautumisen jäl-
keen tehdyn sopimuksen vastapuoli 
voi luopua sopimuksesta, jos hän ei 
tiennyt purkautumisesta. 

 
 
 

18 § 
 

Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvitys 
 

Selvitystilaa on jatkettava, jos yhti-
ön purkamisen jälkeen ilmaantuu uusia 
varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne 
tai muutoin tarvitaan selvitystoimenpi-
teitä. Selvitysmiesten on viivytyksettä 
tehtävä selvitystilan jatkamisesta il-
moitus rekisteröimistä varten. Kutsu 
jatketun selvitystilan ensimmäiseen 
yhtiökokoukseen on toimitettava yh-
tiöjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi on 
lähetettävä kirjallinen kutsu jokaiselle 
osakkeenomistajalle, jonka osoite on 
yhtiön tiedossa.  

Jos selvitysmenettelyn jatkamista ei 
kuitenkaan ole katsottava tarpeellisek-
si, selvitysmiehet voivat suorittaa asi-
assa tarvittavat toimenpiteet. Selvi-
tysmiesten on laadittava toimenpiteis-
tään selvitys ja toimitettava se osak-
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keenomistajille ja muille jako-osuu-
teen oikeutetuille. Vähäinen jako-
osuus voidaan tilittää valtiolle. 

Selvitystilaa ei jatketa, jos yhtiön 
varat eivät riitä selvityskulujen suorit-
tamiseen tai varojen määrästä ei saada 
tietoa eikä osakkeenomistaja, velkoja 
tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen 
selvitysmenettelyn kustannuksista. 

 
 
 
 
 

19 § 
 

Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan 
jatkaminen 

 
Jos yhtiökokous on tehnyt päätök-

sen yhtiön asettamisesta selvitystilaan, 
yhtiökokous voi päättää, että selvitysti-
la lopetetaan ja yhtiön toimintaa jatke-
taan. Selvitystilan lopettamista koske-
vaa päätökseen vaaditaan kokouksen 
yksimielinen päätös ja muiden osak-
keenomistajien suostumus siten kuin 
6 luvun 29 §:ssä säädetään. Jos selvi-
tystila perustuu yhtiöjärjestyksen mää-
räykseen, toiminnan jatkamisesta voi-
daan päättää vasta, kun määräystä on 
muutettu. Selvitystilaa ei kuitenkaan 
voida lopettaa, jos osakkeenomistajalle 
tai muulle on suoritettu 15 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua jako-osuutta. 

Kun päätös selvitystilan lopettami-
sesta on tehty, yhtiölle on valittava 
johto tämän lain ja yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti. 

Päätös selvitystilan lopettamisesta 
ja johdon valinta on ilmoitettava rekis-
teröitäviksi viipymättä johdon valin-
nan jälkeen. Yhtiön velkojille haettu 
julkinen haaste raukeaa, kun selvitysti-
lan lopettaminen on rekisteröity. Selvi-
tysmiesten on annettava toiminnastaan 
16 §:n mukainen lopputilitys. 

 

Rekisteristä poistaminen 
 

20 § 
 

Rekisteristä poistamisen ajankohta 
 

Yhtiö on poistettu rekisteristä, kun 
päätös siitä on merkitty rekisteriin. 

 
21 § 

 
Rekisteristä poistetun yhtiön edusta-

minen 
 

Rekisteristä poistettua yhtiötä edus-
taa tarvittaessa yksi tai useampi edus-
taja. Edustajat valitaan ja erotetaan 
osakkeenomistajien kokouksessa, jo-
hon sovelletaan, mitä yhtiökokoukses-
ta säädetään. Edustajien kelpoisuudes-
ta toimia yhtiön puolesta säädetään 
22 §:ssä. Edustajiin sovelletaan muu-
toin soveltuvin osin, mitä selvitysmie-
histä säädetään.  

Jos rekisteristä poistetulla yhtiöllä 
ei ole edustajaa, haasteen ja muun tie-
doksiannon toimittamiseen sovelle-
taan, mitä 7 luvun 26 §:n 2 momentis-
sa säädetään. 

 
22 § 

 
Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudel-

linen asema 
 

Rekisteristä poistettuun yhtiöön so-
velletaan tarvittaessa 17 §:n 2 momen-
tin säännöksiä. Yhtiön edustajina toi-
mivat kuitenkin 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut edustajat. 

Rekisteristä poistetun yhtiön edus-
tajat voivat 1 momentin estämättä ryh-
tyä toimiin, jotka ovat välttämättömiä 
yhtiön velan maksamiseksi tai yhtiön 
omaisuuden arvon säilyttämiseksi. 
Yhtiön puolesta tehdyistä toimista on 
tarvittaessa tehtävä merkintä yhtiön 
kirjanpitoon. Rekisteristä poistamisen 
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vaikutuksesta yrityskiinnityksen voi-
massaoloon säädetään yrityskiinnitys-
laissa. 

Rekisteristä poistetun yhtiön varoja 
ei voida jakaa osakkeenomistajille tai 
muille jako-osuuteen oikeutetuille il-
man selvitysmenettelyä. Yhtiön edus-
tajat voivat kuitenkin viiden vuoden 
kuluttua rekisteristä poistamisesta ja-
kaa osakkeenomistajille tai muille ja-
ko-osuuteen oikeutetuille näille tule-
van osuuden yhtiön varoista, jos yhti-
ön varat eivät ylitä 8 000 euroa eikä 
yhtiöllä ole tunnettuja velkoja. Varoja 
saaneet vastaavat saamiensa varojen 
määrällä yhtiön velkojen maksamises-
ta. 

Jos yhtiön rekisteristä poistamisen 
jälkeen tarvitaan selvitystoimia, rekis-
teriviranomaisen on sen hakemuksesta, 
jonka oikeutta asia koskee, määrättävä 
yhtiö selvitystilaan. Määräystä ei kui-
tenkaan anneta, jos yhtiön varat eivät 
riitä selvityskulujen suorittamiseen tai 
varojen määrästä ei saada tietoa eikä 
osakkeenomistaja, velkoja tai muu 
ilmoita ottavansa vastatakseen selvi-
tysmenettelyn kustannuksista. 

 
Yhtiön varojen vähentyminen, sanee-

raus ja konkurssi 
 

23 § 
 

Yhtiön varojen vähentyminen 
 
Jos yhtiön hallitus havaitsee, että 

yhtiön oma pääoma on alle puolet osa-
kepääomasta, hallituksen on viipymät-
tä laadittava tilinpäätös ja toimintaker-
tomus yhtiön taloudellisen tilan selvit-
tämiseksi. Jos yhtiön oma pääoma on 
taseen mukaan alle puolet osakepää-
omasta, hallituksen on viipymättä kut-
suttava yhtiökokous koolle päättämään 
toimenpiteistä yhtiön taloudellisen 
aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiöko-
kous on pidettävä kolmen kuukauden 

kuluessa tilinpäätöksen laatimisesta. 
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
nähtävänä pitämiseen ja osakkeen-
omistajille toimittamiseen sovelletaan 
6 luvun 21 §:n säännöksiä. 

Jos hallitus havaitsee, että yhtiön 
oma pääoma on negatiivinen, hallituk-
sen on viipymättä tehtävä osakepää-
oman menettämisestä rekisteri-
ilmoitus. Osakepääoman menettämistä 
koskeva rekisterimerkintä voidaan 
poistaa yhtiön tekemän rekisteri-
ilmoituksen perusteella, jos yhtiön 
oma pääoma on rekisteri-ilmoitukseen 
liitetyn tilintarkastajien tarkastaman 
taseen mukaan yli puolet osakepää-
omasta. Edellä 15 luvussa tarkoitettu 
pääomalaina luetaan tässä momentissa 
tarkoitetussa laskelmassa omaksi pää-
omaksi. 

 
24 § 

 
Konkurssi 

 
Yhtiön omaisuus voidaan luovuttaa 

konkurssiin hallituksen tai, jos yhtiö 
on selvitystilassa, selvitysmiesten pää-
töksen perusteella. Konkurssin aikana 
yhtiötä edustavat konkurssivelallisena 
hallitus ja isännöitsijä taikka ennen 
konkurssin alkamista valitut selvitys-
miehet. Konkurssin aikana voidaan 
valita uusia hallituksen jäseniä tai uu-
sia selvitysmiehiä. 

Jos konkurssin päättyessä ei ole jäl-
jellä omaisuutta tai konkurssissa on 
määrätty jäljellä olevan omaisuuden 
käytöstä, yhtiö katsotaan purkautu-
neeksi,  kun lopputilitys konkurssissa 
on hyväksytty.  

Jos konkurssin päättyessä jäljellä on 
muuta kuin konkurssissa käytettäväksi 
määrättyä omaisuutta eikä yhtiö ollut 
selvitystilassa, kun sen omaisuus luo-
vutettiin konkurssiin, hallituksen on 
viipymättä kutsuttava yhtiökokous 
koolle päättämään, jatketaanko yhtiön 
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toimintaa vai onko yhtiö asetettava 
selvitystilaan. Jos yhtiökokous päättää, 
että yhtiön toimintaa jatketaan, halli-
tuksen on viipymättä tehtävä tästä il-
moitus rekisteröimistä varten. Jos yh-
tiö oli konkurssiin asetettaessa selvi-
tystilassa, noudatetaan, mitä 18 §:ssä 
säädetään.  

Jos yhtiön konkurssi on päättynyt ja 
yhtiölle ilmaantuu varoja, noudatetaan 
konkurssilain (120/2004) 19 luvun 
säännöksiä jälkiselvityksestä. Jos yhti-
ölle konkurssin jälkeen jää varoja, 
menetellään, kuten 3 momentissa sää-
detään. 

 
 
 
 

VIII OSA 
 

Erinäiset säännökset 
 

28 luku 
 

Lain soveltaminen muuhun  
osakeyhtiöön 

 
1 § 

 
Soveltamisala 

 
Tätä lakia sovelletaan Suomen lain 

mukaan rekisteröityihin keskinäisiin 
kiinteistöosakeyhtiöihin, jollei tässä 
laissa tai muussa laissa säädetä toisin. 

Keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä 
yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, 
että tätä lakia ei sovelleta yhtiöön tai 
että yhtiöön sovelletaan tiettyjä tämän 
lain säännöksiä. Tällaiseen yhtiöön 
sovelletaan osakeyhtiölakia ( /) siltä 
osin kuin yhtiöön ei sovelleta tätä la-
kia. 

Jos keskinäistä kiinteistöosakeyh-
tiötä koskeva perusilmoitus on tehty 
ennen 1 päivää tammikuuta 1992, tätä 
lakia sovelletaan yhtiöön vain, jos so-

veltamisesta määrätään yhtiöjärjestyk-
sessä. 

 
2 § 

 
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 

 
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 

on sellainen muu osakeyhtiö kuin 
1 luvun 2 tai 3 §:ssä tarkoitettu asunto-
osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä 
määrätty tarkoitus on hallita vähintään 
yhtä rakennusta ja jonka jokainen osa-
ke yksin tai yhdessä toisten osakkeiden 
kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiö-
järjestyksessä määrättyä yhtiön raken-
nuksessa olevaa huoneistoa taikka 
muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai 
sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. 

 
 

3 § 
 

Soveltaminen muuhun  
osakeyhtiöön 

 
Muun osakeyhtiön yhtiöjärjestyk-

sessä voidaan määrätä, että yhtiöön 
sovelletaan tätä lakia tai että yhtiöön 
sovelletaan tiettyjä tämän lain sään-
nöksiä, jos osa yhtiön osakkeista tuot-
taa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä 
tai yhtiökokouksen päätöksessä mää-
rättyä yhtiön rakennuksessa olevaa 
huoneistoa taikka muuta osaa yhtiön 
rakennuksesta tai sen hallinnassa ole-
vasta kiinteistöstä. Tällaiseen yhtiöön 
sovelletaan osakeyhtiölakia ( /) siltä 
osin kuin yhtiöön ei sovelleta tätä la-
kia. 

 
 

4 § 
 

Päätös tämän lain soveltamisesta 
 

Yhtiökokouksen päätökseen yhtiö-
järjestyksen muuttamisesta siten, että 
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osakeyhtiöön sovelletaan tätä lakia, 
sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä 
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.  

Yhtiökokouksen päätökseen yhtiö-
järjestyksen muuttamisesta siten, että 
yhtiöön ei sovelleta tätä lakia tai sen 
tiettyjä säännöksiä, sovelletaan tämän 
lain 6 luvun säännöksiä yhtiöjärjestyk-
sen ja yhtiömuodon muuttamisesta. 

 
 

29 luku 
 

Voimaantulo 
 

1 § 
 

Voimaantulosäännös 
 

Tämän lain voimaantulosta sääde-
tään erikseen lailla. 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 
om bostadsaktiebolag 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  

I AVDELNINGEN 
 

Allmänna principer, aktier och 
bolagsvederlag 

 
1 kap. 

 
Lagens tillämpningsområde och de 
centrala principerna för bostads-

aktiebolags verksamhet 
 

Tillämpningsområde 
 

1 § 
 

Tillämpning 
 

Denna lag tillämpas på alla i 2 § 
avsedda bostadsaktiebolag som är 
registrerade enligt finsk lag, om inte 
annat föreskrivs i denna eller någon 
annan lag. 

Angående tillämpningen av denna 
lag på ett ömsesidigt fastighetsbolag 
bestäms i 28 kap. 
 

2 § 
 

Bostadsaktiebolag 
 

Ett bostadsaktiebolag är ett aktie-
bolag som enligt bolagsordningen 

har till syfte att besitta minst en 
byggnad i vilken mer än hälften av 
lägenhetens eller lägenheternas 
sammanlagda golvyta enligt bolags-
ordningen upptas av bostadslägenhe-
ter i aktieägarnas besittning.  

Varje aktie i ett aktiebolag medför 
ensam för sig eller tillsammans med 
andra aktier rätt att besitta en lägen-
het som anges i bolagsordningen 
eller någon annan del av en byggnad 
eller en fastighet som bolaget besit-
ter. 

Med bostadsaktiebolag avses i 
denna lag även aktiebolag som har 
registrerats före den 1 mars 1926 och 
i vilka lägenheterna genom bolags-
stämmans beslut har reserverats för 
aktieägarna så som anges i 1 och 2 
mom. 
 
 

3 § 
 

Lägenheter och övriga lokaler som 
aktieägare besitter 

 
Bestämmelserna i denna lag om lä-

genheter skall tillämpas på sådana 
lägenheter och andra delar av en 
byggnad eller en fastighet som akti-
erna medför rätt att besitta. 
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Aktierna medför även besittnings-
rätt till en balkong med tillträde från 
den lägenhet som aktierna medför 
besittningsrätt till. I bolagsordningen 
kan föreskrivas på annat sätt om be-
sittningsrätten. 

 
 

4 § 
 

Upplåtelse av en lägenhet 
 

En aktieägare har rätt att upplåta 
lägenheten eller en del av den att 
användas av någon annan, om inte 
något annat föreskrivs i lag eller be-
stäms i bolagsordningen. 
 
  
 
 
Centrala principer för verksamheten 
 

5 § 
 

Bolagets verksamhet 
 

För att uppnå sitt syfte skall bo-
stadsaktiebolaget ansvara för under-
hållet av de fastigheter och byggna-
der som det besitter på det sätt som 
föreskrivs i denna lag och i bolags-
ordningen.  

I bolagsordningen kan även före-
skrivas om annan bolagsverksamhet 
som hänför sig till användningen av 
fastigheter eller byggnader. 

Bolaget ansvarar för byggandet av 
fastigheter och byggnader på det sätt 
som föreskrivs i avtalet om bolags-
bildning eller bolagsordningen eller 
som annars har överenskommits. I 2 
kap. i lagen om bostadsköp 
(843/1994) föreskrivs om aktieägar-
nas rättigheter under byggnadsfasen. 
I 3 kap. 5 § föreskrivs om återuppfö-
rande av byggnader och lägenheter. 
 

6 § 
 

Status som juridisk person och aktie-
ägares betalningsskyldighet 

 
Ett bostadsaktiebolag är en från ak-

tieägarna fristående juridisk person 
som uppkommer genom registrering. 
Bestämmelser om bildande och regi-
strering av bolag finns i 10 kap. 

I 3 kap. föreskrivs om bolagsveder-
lag och annan betalningsskyldighet 
som en aktieägare har gentemot bo-
laget enligt bolagsordningen. 

Bestämmelser om underhållsansvar 
finns i 4 kap. 

Aktieägarna är inte personligen an-
svariga för bolagets förpliktelser. 
 

7 § 
 

Kapitalet och dess beständighet 
 

Bolaget skall ha ett aktiekapital, 
som uppgår till minst 8 000 euro. 

Bolagets medel får utdelas endast 
så som föreskrivs i 11 kap.   
 

8 § 
 

En akties överlåtbarhet 
 

En aktie får överlåtas och förvärvas 
utan begränsningar, om inte annat 
föreskrivs i bolagsordningen. 

Bestämmelser om aktier samt om 
överlåtelse och förvärv av dem finns 
i 2 kap. 
 

9 § 
 

Majoritetsprincipen 
 

Aktieägarna utövar sin beslutande-
rätt på bolagsstämman. Besluten fat-
tas med enkel majoritet av de avgiv-
na rösterna, om inte annat föreskrivs 
i denna lag eller i bolagsordningen. 
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10 § 
 

Likställighet 
 

Alla aktier medför lika rätt i bola-
get, om inte annat föreskrivs i bo-
lagsordningen. Bolagsstämman, sty-
relsen eller disponenten får inte fatta 
beslut eller företa någon annan åt-
gärd som är ägnad att ge en aktieäga-
re eller någon annan en otillbörlig 
fördel på bolagets eller någon annan 
aktieägares bekostnad. 
 

11 § 
 

Ledningens uppgift 
 

Bolagets styrelse och disponenten 
skall omsorgsfullt främja bolagets 
intressen. 

I 7 kap. föreskrivs om styrelsen och 
disponenten. 
 

12 § 
 

Bestämmelsernas dispositiva karak-
tär 

 
Aktieägarna kan bestämma om bo-

lagets verksamhet i bolagsordningen. 
I bolagsordningen får inte tas in före-
skrifter som strider mot tvingande 
bestämmelser i denna eller någon 
annan lag eller mot god sed. 
 

Bolagsordning 
 

13 § 
 

Bolagsordningens innehåll 
 

Ett bostadsaktiebolag skall ha en 
bolagsordning, i vilken alltid anges: 

1) bolagets firma, 
2) den kommun i Finland som är 

bolagets hemort, 

3) läget för de byggnader och fas-
tigheter som bolaget besitter för upp-
nående av sitt syfte samt grunden för 
besittningen, 

4) placeringen av lägenheterna eller 
andra lokaler som aktieägarna på 
grundval av aktieinnehavet besitter i 
fastigheten eller byggnaden, deras 
nummer eller bokstavsbeteckning, 
yta beräknad enligt mätningsgrunder 
som är allmänt godtagna inom bygg-
nadsbranschen samt användningsän-
damål och antalet rum i lägenheterna, 

5) med angivande av aktiernas ord-
ningsnummer vilka aktier (vilken 
aktiegrupp) som medför rätt att besit-
ta vilken lägenhet eller vilka andra 
lokaler, varvid en aktiegrupp även 
kan omfatta endast en aktie, 

6) vilka lägenheter och andra loka-
ler som bolaget har i sin omedelbara 
besittning, 

7) enligt vilka grunder bolagsve-
derlaget beräknas samt vem som 
bestämmer vederlagets belopp och 
sättet för betalningen. 

Om bolaget har för avsikt att an-
vända sin firma på två eller flera 
språk, skall varje språkform nämnas i 
bolagsordningen. 

Räkenskapsperioden skall bestäm-
mas antingen i bolagsordningen eller 
i det avtal om bolagsbildning som 
avses i 17 kap. 1 §. 

Genom förordning av justitiemini-
steriet kan föreskrivas om en stan-
dardbolagsordning för bostadsaktie-
bolag.  
 
 
 

14 § 
 

Ändring av bolagsordningen 
 

I 6 kap. föreskrivs om ändring och 
jämkning av bolagsordningen. 
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2 kap. 
 

Aktier 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1 § 
 

Aktiernas likställighet 
 

Alla aktier medför lika rätt i bola-
get, om inte något annat följer av 
denna lag eller bolagsordningen.  
 
 
 

2 § 
 

Utövande av aktierättigheter 
 

En förvärvare av en aktie får inte 
utöva de rättigheter som en aktieäga-
re har i bolaget förrän förvärvaren 
har införts i den aktiebok som avses i 
15 § 1 mom. eller hos bolaget har 
anmält och tillförlitligt utrett sitt för-
värv. Detta gäller dock inte sådana 
på aktier grundade rättigheter som 
utövas genom uppvisande eller över-
låtelse av aktiebrev eller andra sär-
skilda bevis som har utfärdats av 
bolaget. 

Den besittningsrätt som aktien 
medför får dock utövas från den tid 
då bolaget för uppbörden av bolags-
vederlaget har underrättats om vem 
den nya ägaren är. 

Om en aktie har flera ägare kan 
dessa utöva ägarrättigheter i bolaget 
endast genom en gemensam företrä-
dare. 

En aktie som tillhör bolaget självt 
medför inga rättigheter i bolaget. 

En akties bokföringsmässiga mot-
värde och nominella belopp 
 
 
 

3 § 
 

Bokföringsmässigt motvärde och 
nominellt belopp 

 
I 2 kap. 4 §, 12 kap. 6 § 1 mom. 

och i 13 kap. 7 § 1 mom. föreskrivs 
om det belopp (bokföringsmässigt 
motvärde) till vilket en aktie skall tas 
upp i aktiekapitalet vid bolagsbild-
ning och emission av nya aktier. Ak-
tier kan ha olika bokföringsmässiga 
motvärden. 

I bolagsordningen kan bestämmas 
ett nominellt belopp för bolagets 
aktier. Samtliga aktier skall i så fall 
ha samma nominella belopp. 

Om ett nominellt belopp har be-
stämts för bolagets aktier, skall minst 
det nominella beloppet för varje aktie 
tas upp i aktiekapitalet när bolaget 
bildas. På motsvarande sätt skall vid 
aktieemission av nya aktier eller vid 
emission av nya aktier på grund av 
optionsrätter aktiekapitalet samtidigt 
ökas med minst de emitterade aktier-
nas nominella belopp. Aktiekapitalet 
får inte minskas så att det understiger 
aktiernas sammanlagda nominella 
belopp. 
 

En akties överlåtbarhet 
 

4 § 
 

Tillåtna klausuler som begränsar 
omsättningen 

 
I bolagsordningen kan rätten att 

avyttra och förvärva aktier begränsas 
endast i enlighet med 5 §. 

Aktier som hör till samma aktie-
grupp får inte tecknas, överlåtas eller 
överföras på något annat sätt eller 
pantsättas var för sig, utom när en 
lägenhet delas eller en del av den 
sammanslås med en annan lägenhet. 
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5 § 
 

Inlösenklausul 
 

I bolagsordningen kan föreskrivas 
att en aktieägare, bolaget eller någon 
annan har rätt att lösa in en aktie som 
från någon annan ägare än bolaget 
övergår till en annan. I inlösenklau-
sulen skall anges vem som har lös-
ningsrätt.  

Om inte annat föreskrivs i bolags-
ordningen skall följande tillämpas 
vid inlösen: 

1) Lösningsrätten gäller alla fång. 
Lösningsrätten gäller dock inte ett 
fång där mottagaren är en nuvarande 
äktieägare i bolaget eller en sådan 
släkting till den tidigare ägaren som 
avses i 2 kap. i ärvdabalken 
(40/1965) eller make, inte heller ett 
fång, där aktierna erhållits på grund-
val av ett testamente 

2) alla aktier som är föremål för 
samma förvärv skall lösas in, 

3) lösenbeloppet är aktiens gängse 
pris, som i avsaknad av annan utred-
ning anses vara det avtalade priset 
vid ett förvärv mot vederlag, 

4) styrelsen skall inom en månad 
efter att ha underrättats om aktie-
övergången skriftligen underrätta de 
lösningsberättigade om övergången, 

5) inlösningsanspråket skall riktas 
till bolaget eller, om bolaget utnyttjar 
sin lösningsrätt, till aktieförvärvaren 
inom två månader från det att styrel-
sen har underrättats om aktieöver-
gången,  

6) bolaget har företrädesrätt till in-
lösen och styrelsen avgör övriga lös-
ningsberättigades inbördes företrä-
desrätt genom lottning, samt 

7) lösenbeloppet skall betalas inom 
en månad från utgången av den tids-
frist som nämns i 5 punkten eller, då 
lösenbeloppet inte är fast bestämt, 

från det att lösenbeloppet fastställ-
des. 

De tidsfrister som avses i 2 mom. 
4, 5 och 7 punkten kan inte förlängas 
i bolagsordningen. 

Innan det har framgått om lös-
ningsrätten utnyttjas har den som en 
aktie har övergått till inte någon an-
nan på aktien grundad rätt i bolaget 
än rätt att besitta lägenheten och rätt 
vid utbetalning av bolagets medel 
och företrädesrätt vid aktieemission. 
Under denna tid tillämpas på honom 
vad som enligt bolagsordningen gäll-
er för en aktieägares skyldighet att 
betala bolagsvederlag. De av emis-
sion följande rättigheterna och skyl-
digheterna övergår till den som ut-
nyttjar sin lösningsrätt. 

Lösenbeloppet skall betalas till sty-
relsen antingen i pengar eller med ett 
betalningsmedel för vilket en bank 
som är verksam i Finland svarar. Om 
lösenbeloppet betalas genom post- 
eller bankgiro skall den dag då beta-
laren betalat in lösenbeloppet på en 
bank för girering eller vidtagit någon 
annan motsvarande åtgärd för betal-
ning av beloppet anses vara betal-
ningsdagen. Styrelsen får inte betala 
lösenbeloppet till den hos vilken ak-
tien inlöses förrän denne överlämnar 
aktiebrevet. 

Bolaget kan lösa in aktier endast 
med utdelningsbara medel. På beslut 
om inlösen skall i bolaget tillämpas 
23 kap. 4 §. 
 
Aktiebrev och andra bevis på aktie-

rättigheter 
 

6 § 
 

Utfärdande av aktiebrev 
 

För en aktiegrupp skall för aktie-
ägaren utfärdas ett aktiebrev som har 
tryckts på ett tryckeri som har god-
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känts för tryckning av bostadsaktie-
bolags aktiebrev. 

Aktiebrev får utfärdas efter det att 
bolaget och aktierna har registrerats. 
Aktiebrev får utfärdas endast till ak-
tieägare som är införda i aktieboken. 
 

7 § 
 

Innehållet i aktiebrev 
 

Ett aktiebrev kan ställas endast till 
viss man. 

I aktiebrevet skall anges 
1) bolagets firma samt företags- 

och organisationsnummer, 
2) aktiernas ordningsnummer eller 

antal och aktiebrevets ordningsnum-
mer, 

3) den lägenhet till vilken aktie-
gruppen medför besittningsrätt, 

4) uppgift om en inlösenklausul en-
ligt 5 § i detta kapitel, om det finns 
en sådan bestämmelse i bolagsord-
ningen. 

Aktiebrevet skall dateras och un-
dertecknas av ett beslutfört antal sty-
relseledamöter.  
 

8 § 
 

Anteckningar på aktiebrev i vissa fall 
 

På ett aktiebrev skall omedelbart 
göras en anteckning när 

1) det föremål för besittningsrätten 
som har antecknats på aktiebrevet 
eller någon annan omständighet som 
inverkar på aktieägarnas rättigheter 
förändras genom en ändring av bo-
lagsordningen eller en aktie förkla-
rats ogiltig, eller 

2) medel betalas eller aktier lämnas 
ut mot uppvisande av aktiebrev, eller 

3) ett bevis som avses i 10 § 
2 mom. utfärdas mot uppvisande av 
aktiebrev. 

Om ett aktiebrev utfärdas i stället 
för ett aktiebrev som skall dödas, 
skall detta anges i aktiebrevet. 
 

9 § 
 

Utbyte av aktiebrev 
 

Om en aktiegrupp ändras på grund 
av att en lägenhet delas eller utvidgas 
eller lägenheter sammanslås eller på 
grund av någon annan åtgärd, skall 
styrelsen utfärda ett aktiebrev som 
motsvarar de nya förhållandena och 
makulera det tidigare. För utbytet av 
aktiebrev får tas ut en skälig avgift 
som styrelsen godkänner.  
 

10 § 
 

Andra bevis över aktierättigheter. 
 

Innan ett aktiebrev utfärdas kan bo-
laget utfärda ett bevis som gäller rätt 
till en eller flera aktier och som inne-
håller ett villkor att aktiebrev utfär-
das endast mot återlämnande av be-
viset (interimsbevis). På beviset skall 
på begäran antecknas de betalningar 
som har gjorts för en aktie. Angåen-
de beviset gäller i övrigt vad som i 8 
§ föreskrivs om aktiebrev. 

Bolaget kan utfärda ett bevis över 
optionsrätt (optionsbevis) eller ett 
bevis som avser någon annan mot-
svarande rätt och innehåller ett vill-
kor att rättigheten kan utövas endast 
mot återlämnande av beviset. Beviset 
skall ange villkoren för teckning av 
aktier eller utnyttjande av annan rätt. 
I fråga om undertecknande av beviset 
gäller vad som i 7 § 3 mom. före-
skrivs om aktiebrev. 

Utbetalning av medel kan verkstäl-
las också med användning av utdel-
ningskuponger som hör till aktiebre-
ven. 
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11 § 
 

Tillämpning av lagen om skuldebrev 
på aktiebrev och andra bevis 

 
Om ett aktiebrev, ett interimsbevis 

eller ett i 10 § 2 mom. avsett bevis 
som ställts till viss man avyttras eller 
pantsätts, skall på motsvarande sätt 
tillämpas vad som i 13, 14 och 22 § i 
lagen om skuldebrev (622/1947) fö-
reskrivs om skuldebrev ställt till viss 
man eller order. Då skall den som 
innehar en aktie eller ett interimsbe-
vis och som enligt bolagets anteck-
ning på aktien eller interimsbeviset 
eller enligt ett disponentintyg är in-
förd i aktieboken såsom aktieägare 
jämställas med en person som enligt 
13 § 2 mom. i lagen om skuldebrev 
förmodas ha den rätt som skuldebre-
vet utvisar. Vad som i 13, 14 och 22 
§ i lagen om skuldebrev föreskrivs 
om innehavarskuldebrev skall till-
lämpas på sådana i 10 § 2 mom. av-
sedda bevis som inte har ställts till 
viss man.  
 

Aktieboken 
 

12 § 
 

Aktieboken 
 

Styrelsen skall föra en aktiebok 
över bolagets aktier. I aktieboken 
skall antecknas 

1) samtliga aktier aktiegruppvis 
och i nummerföljd, 

2) vilken lägenhet varje aktiegrupp 
medför besittningsrätt till, 

3) dagen då aktiebreven har utfär-
dats, 

4) aktieägarens namn och adress, 
beträffande fysiska personer person-
beteckning eller, om sådan saknas, 
födelsedatum samt beträffande juri-
diska personer hemort, registernum-

mer och det register där den juridiska 
personen har införts, samt 

5) uppgifter som enligt någon an-
nan lag skall antecknas i den och på 
begäran de begränsningar som be-
sittningsrätten till en lägenhet är un-
derkastad enligt någon annan lag.  

Aktieboken skall upprättas utan 
dröjsmål efter det att bolaget bildats. 
Den skall föras på ett tillförlitligt 
sätt. 
 

13 § 
 

Införande av förvärv i aktieboken 
 

Av förvärvaren anmälda aktieför-
värv samt andra till bolaget anmälda 
förändringar i förhållanden som 
framgår av aktieboken skall utan 
dröjsmål antecknas i aktieboken. 
Innan anteckningen görs skall en 
tillförlitlig utredning läggas fram om 
förvärvet och om att överlåtelseskat-
ten är betald. Anteckningen skall 
dateras. Om en aktie är föremål för 
en sådan lösningsrätt som avses i 5 §, 
får anteckningen dock inte göras 
förrän det har framgått att lösnings-
rätten inte utnyttjas. 

Om den senaste överlåtelsen av en 
aktie har antecknats in blanco på 
aktiebrevet eller interimsbeviset skall 
den nya ägarens namn skrivas in i 
aktiebrevet eller interimsbeviset in-
nan förvärvet antecknas i aktieboken. 
På aktiebrev eller interimsbevis som 
har visats upp för bolaget skall an-
tecknas ett intyg om införandet i ak-
tieboken samt datum då detta skett. 
 
 

14 § 
 

Förteckning över tidigare aktieägare 
 

Uppgifter i aktieboken om tidigare 
aktieägare skall förvaras på ett till-
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förlitligt sätt i 10 år från det att den 
nya ägaren har införts i aktieboken.   
 

15 § 
 

Aktiebokens offentlighet 
 

Var och en har rätt att ta del av ak-
tieboken. Styrelsens ordförande eller 
disponenten skall ge tillfälle till det 
inom skälig tid från det att begäran 
framställdes. 

Var och en har rätt att mot ersät-
tande av bolagets kostnader få en 
kopia av aktieboken eller en del av 
den. 

Aktieägarna har rätt att ta del av 
uppgifter i aktieboken om tidigare 
aktieägare och få kopior av uppgif-
terna på det sätt som föreskrivs i 1 
och 2 mom. Samma rätt har tidigare 
aktieägare och andra som påvisar att 
deras rättigheter kräver det.  

Fysiska personers adress, personbe-
teckning eller födelsedatum får ges 
ut endast till en aktieägare eller dem 
som påvisar att deras rättigheter krä-
ver det.  

Efter utgången av den tidsfrist som 
avses i 14 § får uppgifter om tidigare 
ägare bevaras, användas eller i övrigt 
behandlas endast för historisk eller 
vetenskaplig forskning eller statistik-
föring. 
 

3 kap. 
 

Bolagsvederlag 
 

Betalningsskyldighet och grunder för 
bolagsvederlaget 

 
1 § 

 
Betalningsskyldighet 

 
För att täcka bolagets utgifter är ak-

tieägarna skyldiga att betala bolags-

vederlag enligt de grunder som be-
stäms i bolagsordningen. 
 

2 § 
 

Utgifter som skall täckas med bo-
lagsvederlaget 

 
Med bolagsvederlaget kan bolaget 

täcka sina utgifter 
1) för förvärv och bebyggande av 

en fastighet, 
2) för användning och underhåll av 

fastigheten och byggnaderna, 
3) för ombyggnad och tillbyggnad 

av fastigheten och byggnaderna samt 
för förvärv av ett tilläggsområde (re-
novering), 

4) för gemensam anskaffning av en 
nyttighet som hänför sig till bolagets 
verksamhet eller användningen av 
fastigheten eller byggnaderna, samt 

5) för bolagets övriga förpliktelser. 
I bolagsordningen kan föreskrivas 

att bestämmelserna i 8 kap. om upp-
börd av bolagsvederlag och i 3 kap. 7 
§ om nya aktieägares ansvar skall 
tillämpas även då en aktieägares be-
talningsskyldighet grundar sig på ett 
avtal som gäller en viss bruksavgift 
som hänför sig till användningen av 
fastigheten eller byggnaden eller 
gemensam anskaffning av en viss 
utrustning som används i lägenheter-
na eller gemensam anskaffning av 
andra nyttigheter.  
 
 

3 § 
 

Olika bolagsvederlag 
 

I bolagsordningen får föreskrivas 
att bolagsvederlaget skall betalas så 
att vissa utgifter har olika betal-
ningsgrunder och att betalningsskyl-
digheten gäller endast ägare till vissa 
aktier. 
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Om det i bolagsordningen före-
skrivs om finansieringsvederlag, 
skall detta användas till att täcka så-
dana utgifter med lång verkningstid 
som orsakas av förvärv och byggan-
de av en fastighet och byggnad, om 
inte annat föreskrivs i bolagsord-
ningen. 
 
 
 

4 § 
 

Betalningsgrunder för bolagsveder-
lag 

 
Betalningsgrunderna för vederlaget 

skall anges i bolagsordningen. Betal-
ningsgrund kan vara till exempel 
lägenhetens yta eller den faktiska 
förbrukningen, när den kan uppskat-
tas tillförlitligt, av vatten, el, värme 
eller någon annan nyttighet. 
 
 
 

5 § 
 

Förstörelse av byggnad eller lägen-
het 

 
Om en lägenhet har förstörd så att 

iståndsättandet av den motsvarar 
nybyggnad,  är ägaren till de aktier 
som medför besittningsrätt till lägen-
heten skyldig att betala bolagsveder-
lag endast för täckande av byggnads-
kostnaderna för lägenheten och att 
delta i bolagets utgifter för underhåll 
och skötsel med en skälig andel, som 
skall bestämmas med beaktande av 
att boendemöjligheten saknas. Detta 
moment tillämpas på aktieägares 
betalningsskyldighet dess en förstörd 
lägenhet har byggts på nytt. 

 

Betalningsskyldighetens uppkomst 
samt avvikande grunder för betal-

ning och ändring av grunderna 
 

6 § 
 

Betalningsskyldighetens uppkomst 
 

Skyldighet att betala bolagsveder-
lag uppstår när aktierna har registre-
rats, om inte annat bestäms i avtalet 
om bolagsbildning, genom bolags-
stämmans beslut om emission av nya 
aktier eller i bolagsordningen. 

Den nya ägaren till aktierna svarar 
för betalningen av bolagsvederlaget 
från övergången av äganderätten. 
 
 
 

7 § 
 

Nya ägares ansvar för tidigare äga-
res betalningsförsummelse 

 
Den nya ägaren till aktierna svarar 

vid sidan av den föregående ägaren 
för obetalt bolagsvederlag och de 
avgifter som avses i 2 § 2 mom. 

Maximibeloppet av den nya äga-
rens ansvar är lika stort som det 
sammanlagda beloppet av bolagsve-
derlaget för den månad då övergång-
en av äganderätten ägde rum och de 
omedelbart föregående fem måna-
derna. 

Den nya ägaren ansvarar dock inte 
för bolagsvederlag och avgifter som 
den föregående ägaren har försum-
mat att betala, om de inte nämns i 
disponentintyget och om de har för-
fallit till betalning före det datum då 
intyget utfärdades. 
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8 § 
 

Avvikande grunder för bolagsveder-
laget och ändring av grunderna 

  
I 5 § och 6 kap. 33 § föreskrivs om 

avvikelse från grunderna för bolags-
vederlaget genom bolagsstämmans 
beslut. 

I 6 kap. 27 § och 28 § föreskrivs 
om ändring av bestämmelserna i bo-
lagsordningen om bolagsvederlag. 
 

DEL  II 
 

Underhållsansvar och ändringsar-
beten 

 
4 kap. 

 
Underhållsansvar 

 
1 § 

 
Underhållsansvar och underhållsrätt 
 

Ansvaret för underhållet av bola-
gets byggnader och övriga lokaler 
fördelas mellan aktieägarna och bo-
laget enligt 2  och 3 §, om inte något 
annat föreskrivs om fördelningen av 
ansvar i bolagsordningen.  

Bolaget har dock alltid rätt att utfö-
ra en reparation som är nödvändig. 

Bolagsstämman kan besluta att på 
bolagets bekostnad låta utföra sådana 
underhållsarbeten som ankommer på 
en aktieägare, om arbetet gäller bola-
gets underhålls- eller renoveringsar-
beten och om detta kan ske utan att 
kränka aktieägarnas likställighet. 

Ett bolag eller en aktieägare som 
utför underhållsarbete svarar för att 
arbetet utförs med iakttagande av 
gott byggnadsskick. 

Bestämmelser om skadeståndsan-
svar finns i 13 kap.  
 

2 § 
 

Aktieägarnas underhållsansvar 
 

Aktieägarna skall invändigt under-
hålla de lokaler som de besitter på 
basis av sina aktier och övriga loka-
ler till vilka deras aktier medför be-
sittningsrätt.  

Aktieägarna skall underhålla de lo-
kaler som de besitter omsorgsfullt så 
att de delar av en fastighet, byggnad 
eller lägenhet som bolaget ansvarar 
för inte förstörs. Aktieägarna är dock 
inte ansvariga för sedvanligt slitage 
som orsakas av att lokalerna används 
för det ändamål som de är avsedda 
för.  
 
 
 

3 § 
 

Bolagets underhållsansvar 
 

Bolaget ansvarar för den del av un-
derhållet som inte hör till aktieägar-
na. 

Bolaget skall även underhålla de 
lokalers konstruktioner och isolering 
som är i aktieägarnas besittning. Bo-
laget skall också reparera invändigt 
sådana lokaler i aktieägarnas besitt-
ning som har skadats på grund av ett 
fel i konstruktionen eller ett fel i nå-
gon annan del av en byggnad som 
bolaget har underhållsansvar för.  

Bolaget skall dessutom underhålla 
värme-, el-, dataöverförings-, gas-, 
vatten-, avlopps-, ventilations- och 
andra liknande system.   

Det ansvar som avses i 2 och 3 
mom. omfattar konstruktioner, isole-
ring och system, som bolaget har 
installerat eller åtagit sig ansvaret 
för. Bolaget ansvarar också för såda-
na installationer som en aktieägare 
gjort som motsvarar en åtgärd som 
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bolaget vidtagit eller godkänt och 
vars genomförande bolaget har kun-
nat övervaka på det sätt som före-
skrivs i denna lag.  

Bolaget skall underhålla byggna-
dens fasad, även sådana balkonger 
som avses i 1 kap. 4 § 2 mom. och 
som aktieägarnas aktier medför be-
sittningsrätt till.    
 
 
 

4 § 
 

Aktieägarnas skyldighet att anmäla 
egna underhållsarbeten 

 
Om ett underhållsarbete kan inver-

ka på en del av en fastighet, byggnad 
eller lägenhet som bolaget eller en 
annan aktieägare ansvarar för eller på 
användningen av lokaler som bolaget 
eller en annan aktieägare besitter, 
skall aktieägaren informera om arbe-
tet på förhand skriftligen till styrel-
sen eller disponenten.   

Om ett underhållsarbete kan inver-
ka på en del av en fastighet, byggnad 
eller lägenhet som en annan aktie-
ägare ansvarar för eller på använd-
ningen av lokaler som denne besitter, 
skall styrelsen eller disponenten så 
snart som möjligt informera den 
andra aktieägaren om anmälan. An-
mälan till andra aktieägare kan sän-
das under den adress som uppgivits 
för bolaget.  

Anmälan skall innehålla sådana 
uppgifter på grundval av vilka bola-
get eller andra aktieägare kan bedö-
ma om gott byggnadsskick iakttas i 
underhållsarbetet och om arbetet 
orsakar skada eller någon annan olä-
genhet. 
 
 
 
 

5 § 
 

Aktieägarnas skyldighet att anmäla 
om underhåll som ankommer på bo-

laget 
 

Aktieägaren skall utan dröjsmål till 
bolaget anmäla sådana fel eller bris-
ter i lägenheten som bolaget är skyl-
digt att avhjälpa.  
 

6 § 
 

Bolagets anmälningsskyldighet 
  

Bolaget skall informera aktieägaren 
och den som har rätt att använda lä-
genheten i tillräckligt god tid om 
sådana underhållsarbeten som inver-
kar på användningen av lägenheten. 
Anmälan kan sändas under den 
adress som har uppgivits för bolaget. 
Bolaget har dock rätt att utföra såda-
na underhålls- eller reparationsarbe-
ten som inte kan skjutas upp utan att 
det orsakar skada eller olägenhet. 

I 8 kap. 1 § föreskrivs om bolagets 
företrädares rätt att få tillträde till en 
lägenhet.  
 

7 § 
 

Utförande av underhållsarbeten i 
lokaler som aktieägare besitter 

 
Om en aktieägare försummar sin 

underhållsskyldighet enligt lag eller 
bolagsordningen och det kan orsaka 
olägenhet för bolaget eller andra ak-
tieägare, får bolaget låta utföra un-
derhållsarbeten på aktieägarens be-
kostnad.     

En aktieägare får på bolagets be-
kostnad, i de lokaler till vilka aktie-
ägarens aktier medför besittningsrätt, 
låta utföra följande underhållsarbeten 
som bolaget ansvarar för:  
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1) brådskande underhållsarbeten, 
som är nödvändiga för undvikande 
av ytterligare skador, och 

2) underhållsarbeten, som orsakar 
aktieägaren olägenhet som är större 
än ringa om de inte utförs och i fråga 
om vilka bolaget, efter att ha fått en 
skriftlig anmärkning, inte ofördröjli-
gen har vidtagit tillräckliga åtgärder 
med beaktande av arbetets art, den 
olägenhet som orsakas aktieägaren 
och andra omständigheter.   

Det bolag eller den aktieägare som 
ansvarar för underhållsarbetet skall 
ersätta nödvändiga och rimliga kost-
nader för utförandet av arbetet. 
 

8 § 
 

Utförande av underhållsarbeten i 
lokaler som bolaget besitter 

 
En aktieägare får på bolagets be-

kostnad i lokaler som bolaget besitter 
låta utföra underhållsarbeten som 
bolaget ansvarar för,  

1) om försummelse av underhålls-
skyldigheten avsevärt begränsar an-
vändningen av en lägenhet eller nå-
gon annan lokal som är i aktieäga-
rens besittning, och 

2) bolaget efter att ha fått en skrift-
lig anmärkning inte ofördröjligen har 
vidtagit tillräckliga åtgärder med 
beaktande av arbetets art, den olä-
genhet som orsakas aktieägaren och 
andra omständigheter.  

Bolaget skall ersätta aktieägaren 
för de nödvändiga och rimliga kost-
nader som utförandet av arbetet med-
för. 
 

9 § 
 

Tillsyn över underhållsarbeten 
 

Bolaget har rätt att övervaka att ak-
tieägarens underhållsarbete utförs 

utan att byggnaden och fastigheten 
skadas och med iakttagande av gott 
byggnadsskick.  

Styrelsen och disponenten skall se 
till att tillsynen över arbetet är till-
räcklig ur bolagets och andra aktie-
ägares synpunkt. 
 
 

5 kap. 
 

Ändringsarbeten 
 

Aktieägares ändringsarbeten 
 

1 § 
 

Rätten att utföra ändringsarbeten i 
en lägenhet 

 
En aktieägare har rätt att på egen 

bekostnad utföra ändringsarbeten i en 
lägenhet och andra lokaler till vilka 
hans aktier medför besittningsrätt. En 
sådan ändring skall överensstämma 
med det ändamål som lägenheten 
eller andra lokaler är avsedda för 
enligt bolagsordningen.  

Aktieägaren skall se till att änd-
ringsarbetet utförs med beaktande av 
gott byggnadsskick. 

Bestämmelserna i denna paragraf 
och i kapitlets 2-8 § skall också till-
lämpas på tillbyggnadsarbeten som 
en aktieägare utför. 

I 7 kap. 27 och 28 § föreskrivs om 
bolagets skyldighet att bevara upp-
gifter om ändringar och om utläm-
nande av uppgifter om ändringar i 
disponentintyget. 
 
 

2 § 
 

Anmälan om ändringsarbeten 
  

Om ett ändringsarbete kan inverka 
på en del av en fastighet, byggnad 
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eller lägenhet som bolaget eller en 
annan aktieägare ansvarar för eller på 
användningen av lokaler som bolaget 
eller en annan aktieägare besitter, 
skall aktieägaren informera om arbe-
tet på förhand skriftligen till styrel-
sen eller disponenten.     

På delgivningen av anmälan till 
andra aktieägare och på anmälans 
innehåll tillämpas vad som i 4 kap. 4 
§ 2 och 3 § föreskrivs om anmälan 
om underhållsarbeten. 

En aktieägare som utför ändrings-
arbete ansvarar inför bolaget och 
andra aktieägare för nödvändiga och 
rimliga kostnader för behandlingen 
av anmälan.   
 
 

3 § 
 

Ändringsförbud och ändringsvillkor 
 

Om ett ändringsarbete kan orsaka 
skada på byggnaden eller vålla bola-
get eller någon annan aktieägare men 
av annat slag, kan bolaget eller aktie-
ägaren förbjuda ändringen. 

Bolaget eller andra aktieägare skall 
dock ge sitt samtycke till ändringen, 
om det skulle vara oskäligt att för-
bjuda ändringen med hänsyn till stor-
leken av den olägenhet som vållas 
och den nytta som aktieägaren får. 
Till samtycket kan fogas villkor som 
behövs för att undvika att byggnaden 
skadas eller annan olägenhet uppstår 
eller för ersättningar. 

Om det efter det att samtycke har 
givits eller medan ändringsarbetet 
pågår framkommer omständigheter, 
som väsentligt hade påverkat bola-
gets eller andra aktieägares beslut i 
saken, kan ändringen förbjudas eller 
ytterligare villkor för ändringsarbetet 
ställas. 
 
 

4 § 
 

Inledande av ändringsarbeten och 
behandling av anmälan 

 
Om bolaget eller andra aktieägare 

har rätt att förbjuda ett ändringsarbe-
te eller att ställa villkor för det, får 
arbetet inte inledas förrän bolaget 
eller de andra aktieägarna har beretts 
en rimlig tid att behandla anmälan 
om ändringsarbete, om inte bolaget 
eller de andra aktieägarna godkänner 
att arbetet inleds tidigare.  

Anmälan om ändringsarbete skall 
behandlas utan dröjsmål. Efter det att 
bolaget eller andra aktieägare har fått 
anmälan om ändringsarbete skall den 
aktieägare som gjort anmälan om 
ändringsarbete utan dröjsmål infor-
meras om att arbetet tillåts och om 
villkor för arbetet eller om förbud 
mot att utföra arbetet eller om den 
rimliga tid inom vilken svar på an-
mälan skall ges. Ett negativt beslut 
skall motiveras. På begäran av aktie-
ägaren skall bolaget delge anmälan 
skriftligen.  
 

5 § 
 

Ändring av bolagsordningen och 
tillstånd av en myndighet 

 
På sådana ändringar av bolagsord-

ningen som hänför sig till genomfö-
randet av ändringar tillämpas be-
stämmelserna i 7 kap. om bolags-
stämmans beslut. 

Om en ändring kräver tillstånd av 
någon myndighet, skall styrelsen 
ansöka om det eller ge aktieägaren 
fullmakt att själv ansöka om det. 

Aktieägaren svarar för de kostnader 
som ändring av bolagsordningen och 
ansökan om tillstånd medför. 
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6 § 
 

Ändringsarbeten genom domstolsbe-
slut 

 
Om bolaget eller en annan aktie-

ägare förbjuder en ändring, kan en 
domstol berättiga en aktieägare att 
utföra ändringen. Domstolen kan 
även ändra villkoren för bolagets 
eller andra aktieägares samtycke och 
berättiga aktieägaren att ansöka om 
det myndighetstillstånd som krävs.   

Domstolen kan berättiga en aktie-
ägare att genomföra en ändring, om 
det skulle vara oskäligt att förbjuda 
den eller genomföra den på bolagets 
eller andra aktieägares villkor med 
hänsyn till storleken av den olägen-
het som vållas och den nytta som 
aktieägaren får. Om domstolen ger 
sitt samtycke till ändringen, skall den 
samtidigt ålägga aktieägaren att till 
fullo ersätta den olägenhet som vål-
las samt ställa andra nödvändiga 
villkor.  
 
 
 
 
 
 
 

7 § 
 

Tillsyn över ändringsarbeten 
 

Bolaget har rätt att övervaka att ett 
ändringsarbete utförs utan att bygg-
naden och fastigheten skadas och 
med iakttagande av gott byggnads-
skick. Styrelsen och disponenten 
skall se till att tillsynen över änd-
ringsarbetet är tillräcklig ur bolagets 
och andra aktieägares synpunkt. Den 
aktieägare som utför ändringsarbetet 
ansvarar för de nödvändiga och skä-

liga kostnader som tillsynen orsakar 
bolaget. 
 
 
 
 
 
 

8 § 
 

Ändringsarbeten i bolagets lokaler 
 

En aktieägare får med bolagets 
samtycke även genomföra ändringar 
i lokaler som bolaget besitter.  

Bolaget skall ge sitt samtycke till 
ett ändringsarbete om ändringen är 
nödvändig för att verksamhet i enlig-
het med det ändamål som lägenheten 
är avsedd för enligt bolagsordningen 
skall kunna bedrivas efter ändringar i 
lagstiftningen eller myndighetsföre-
skrifter och om det skulle vara oskä-
ligt att förbjuda ändringen med hän-
syn till storleken av den olägenhet 
som vållas och den nytta som aktie-
ägaren får. Till samtycket kan fogas 
villkor som behövs för att undvika att 
byggnaden skadas eller annan olä-
genhet uppstår eller för ersättningar. 
Detsamma gäller ändringsarbeten 
som är nödvändiga för att verksam-
het inom ramen för det ändamål som 
anges i bolagsordningen i enlighet 
med bygglovet eller verksamhet som 
godkänts av bolaget skall kunna be-
drivas.  

På anmälan om och förbud mot 
ändringsarbeten, ändring av bolags-
ordningen, ansökan om nödvändiga 
tillstånd, utredningskostnader samt 
utförande av och tillsyn över änd-
ringsarbeten tillämpas 2-7 §. 

Bestämmelserna i denna paragraf 
skall också tillämpas på tillbygg-
nadsarbeten som en aktieägare utför i 
lokaler som bolaget besitter. 
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Bolagets ändringsarbeten 
 

9 § 
 

Renoveringar som bolaget utför och 
andra ändringsarbeten 

 
Bolaget skall informera aktieägaren 

och den som har rätt att använda lä-
genheten i tillräckligt god tid om 
sådana renoveringar eller andra änd-
ringar av bolagets byggnad eller fas-
tighet som inverkar på användningen 
av lägenheten. Anmälan kan sändas 
under den adress som har uppgivits 
för bolaget.  

I 6 kap. 31-34 § föreskrivs om bo-
lagets beslut om renoveringar. 

Bolaget skall se till att renovering-
en utförs med beaktande av gott 
byggnadsskick. 

 
DEL III 

 
Förvaltning, bokslut och utbetal-

ning av medel 
 

6 kap. 
 

Bolagsstämma 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1 § 
 

Aktieägarnas beslutsfattande 
 

Aktieägarna utövar sin rätt att be-
sluta vid bolagsstämman, om inte 
beslutanderätten i lag eller i bolags-
ordningen har anförtrotts bolagets 
styrelse. 

Aktieägarna kan utan hinder av 1 
mom. och utan bolagsstämma enhäl-
ligt besluta om ärenden som ankom-
mer på bolagsstämman. Beslutet 
skall registreras, dateras, numreras 
och undertecknas. Om det finns flera 

än en aktieägare i bolaget, skall 
minst två av dem underteckna beslu-
tet. På det registrerade beslutet skall i 
övrigt tillämpas vad som föreskrivs 
om protokoll från bolagsstämma. 
 

2 § 
 

Behörighet 
 

Bolagsstämman beslutar om ären-
den som enligt denna lag ankommer 
på den. I bolagsordningen kan före-
skrivas att bolagsstämman beslutar 
om ärenden som hör till och styrel-
sens och disponentens behörighet 
och om vilka inte föreskrivs särskilt i 
denna lag. 

I 7 kap. 7 § föreskrivs hur ärenden 
som hör till bolagsstyrelsens och 
disponentens behörighet förs till bo-
lagsstämman för avgörande. Om 
aktieägarna är eniga, kan de i enskil-
da fall också annars avgöra ärenden, 
som styrelsen kan överföra till bo-
lagsstämman för avgörande. 
 

3 § 
 

Ordinarie bolagsstämma 
 

Ordinarie bolagsstämma skall hål-
las inom sex månader från räken-
skapsperiodens utgång. 

Vid stämman skall läggas fram 
1) bokslutet, vilket i ett moderbolag 

också omfattar koncernbokslutet, och 
revisionsberättelsen samt 

2) styrelsens utredning om sådana 
behov av underhåll av bolagets 
byggnader och fastigheter under de 5 
påföljande åren efter bolagsstämman 
som väsentligt inverkar på använd-
ningen av lokaler som en aktieägare 
besitter, på bolagsvederlaget eller på 
kostnaderna som användningen av 
andra lokaler medför.  

Vid stämman skall beslutas om 
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1) fastställande av bokslutet, vilket 
i ett moderbolag omfattar också fast-
ställande av koncernbokslutet, 

2) användningen av den vinst som 
balansräkningen utvisar, 

3) ansvarsfrihet för styrelseledamö-
terna och disponenten, 

4) budgeten och bolagsvederlagets 
belopp, om detta hör till bolags-
stämman,  

5) val av styrelseledamöter och re-
visorer, om inte i denna lag eller bo-
lagsordningen föreskrivs något annat 
om deras mandattider eller om valet 
av dem, samt om 

6) andra ärenden som enligt bo-
lagsordningen skall behandlas på den 
ordinarie bolagsstämman. 

I bolagsordningen får bestämmas 
att flera ordinarie bolagsstämmor 
skall hållas under räkenskapsperio-
den. Då får beslut i de ärenden som 
avses i 3 mom. 3-5 punkten fattas vid 
en bolagsstämma som hålls senare än 
sex månader efter det att den föregå-
ende räkenskapsperioden avslutades. 
 

4 § 
 

Extra bolagsstämma 
 

Extra bolagsstämma skall hållas 
om 

1) så föreskrivs i bolagsordningen, 
2) bolagsstämman eller styrelsen 

anser att det finns skäl till det, eller 
3) en aktieägare eller revisor kräver 

det i enlighet med 5 §.  
 
 

5 § 
 

Rätt att kräva extra bolagsstämma 
 

Extra bolagsstämma skall hållas, 
om en revisor eller ägare till sam-
manlagt en tiondel eller en i bolags-
ordningen angiven mindre andel av 

samtliga aktier skriftligen kräver det 
för behandling av ett visst ärende.  

Kallelse till stämman skall utfärdas 
inom två veckor från det att yrkandet 
kom in. 
 

6 § 
 

Rätt att få ett ärende upptaget till 
behandling 

 
En aktieägare har rätt att få ett 

ärende som enligt denna lag ankom-
mer på bolagsstämman upptaget till 
behandling på stämman, om aktie-
ägaren begär det skriftligen av styrel-
sen i så god tid att ärendet kan tas 
upp i stämmokallelsen. 
 

Deltagande i bolagsstämma 
 

7 § 
 

Aktieägarnas deltagande 
 

Varje aktieägare har rätt att delta i 
bolagsstämman. 

En förutsättning för deltagande är 
enligt 2 kap. 2 § 1 mom. att aktieäga-
ren är införd i aktieboken eller har 
anmält sitt förvärv till bolaget och 
lagt fram en tillförlitlig utredning om 
detta. 
 

8 § 
 

Ombud och biträde 
 

En aktieägare får utöva sin rätt vid 
bolagsstämman genom ombud. Om-
budet skall visa upp en daterad full-
makt eller på något annat tillförlitligt 
sätt visa sin rätt att företräda aktie-
ägaren. Fullmakten gäller endast en 
stämma, om inte något annat framgår 
av den. 

En aktieägare och ett ombud får an-
lita biträde vid stämman. 
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9 § 
 

Bolagets egna aktier 
 

Deltagande i bolagsstämman kan 
inte ske med aktier som tillhör bola-
get eller dess dottersammanslutning. 
Sådana aktier beaktas inte heller när 
det för ett giltigt beslut eller för ut-
övande av en viss befogenhet krävs 
samtycke av samtliga aktieägare eller 
av ägarna till en viss andel av bola-
gets aktier. 
 

10 § 
 

Andra personers rätt att delta i stäm-
man 

 
Styrelseledamöterna och disponen-

ten har rätt att vara närvarande vid 
bolagsstämman, om inte denna i ett 
enskilt fall beslutar något annat. Sty-
relsen och disponenten skall se till att 
aktieägarnas frågerätt enligt 25 § kan 
förverkligas. I revisionslagen 
(936/1994) föreskrivs om en revisors 
närvaro vid bolagsstämman. Bolags-
stämman kan tillåta också andra per-
soner att vara närvarande vid stäm-
man. 
 

11 § 
 

Medverkan av boende 
 

Om ett bolag har minst fem aktie-
grupper som tillhör olika ägare, har 
den som bor i bolagets byggnad med 
stöd av hyresrätt eller på någon an-
nan jämförbar grund rätt att delta i en 
bolagsstämma som behandlar ären-
den som gäller användning, under-
håll eller renovering av bolagets ge-
mensamma lokaler eller ordningsreg-
ler för bolaget. De boende har rätt att 
yttra sig i dessa ärenden vid stäm-
man.  

Om flera personer bor i en lägen-
het, får de delta i stämman företrädda 
av någon som de har valt. En boende 
har rätt att anlita ett ombud eller ett 
biträde som avses i 8 § och att enligt 
5 § få ett ärende som avses i 1 mom. 
upptaget vid bolagsstämman. 

Om bolagsstämman skall behandla 
ett ärende som avses i 1 mom., skall 
ett meddelande om detta senast två 
veckor före stämman sättas upp på de 
anslagstavlor som finns för allmänt 
bruk i bolagets byggnader eller läm-
nas i varje lägenhet, i vilken det bor 
någon som avses i 1 mom. 

I bolagsstämmans protokoll skall 
antecknas att boende som avses i 1 
mom. har deltagit i stämman. En 
sådan boende har samma rätt som en 
aktieägare att ta del av protokollet 
och att få en kopia av protokollet 
över en stämma som avses i 1 mom. 
 
 
 
 
 
 

Allmänt om beslutsfattandet 
 

12 § 
 

Ärenden som skall avgöras 
 

Bolagsstämman får endast besluta 
om ärenden som har nämnts i kallel-
sen eller som enligt bolagsordningen 
skall behandlas på stämman. Ordina-
rie bolagsstämman skall dock alltid 
besluta om ärenden som nämns i 3 § 
3 mom., och den kan besluta om re-
visorsval enligt 9 kap. 5 § samt be-
handla förslag till sådan särskild 
granskning som avses i 9 kap. 7 §. 

Bolagsstämman kan utan hinder av 
1 mom. besluta om sammankallande 
av en ny stämma och om överföring 
av ärenden till fortsatt stämma. 
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13 § 

 
Röstetal 

 
En aktie medför en röst i alla ären-

den som behandlas på bolagsstäm-
man. I bolagsordningen får dock be-
stämmas att varje aktiegrupp medför 
en röst. 

Vid en omröstning på bolagsstäm-
man får en aktieägares röstetal vara 
högst en femtedel av det samman-
räknade röstetalet för de aktier som 
är företrädda vid stämman, om inte 
något annat föreskrivs i bolagsord-
ningen. 

Vid tillämpning av 2 mom. anses 
till aktieägaren höra 

1) aktier som tillhör en sam-
manslutning eller stiftelse där aktie-
ägaren har sådant bestämmande in-
flytande som avses i 1 kap. 5 § i bok-
föringslagen, 

2) aktier som en aktieägare eller en 
sammanslutning eller stiftelse som 
nämns i 1 punkten äger tillsammans 
med någon annan, om aktieägaren 
eller en sammanslutning eller stiftel-
se, där aktieägaren har bestämmande 
inflytande, på grundval av ett avtal 
eller av någon annan orsak ensam 
kan besluta hur man röstar för de 
aktier som ägs gemensamt vid bo-
lagsstämman, samt  

3) aktier som tillhör en minderårig 
eller någon annan omyndig, vars 
intressebevakare aktieägaren är en-
ligt 4 § i lagen om förmyndarverk-
samhet (442/1999).  
 

14 § 
 

Likställighetsprincipen 
 

Bolagsstämman får inte fatta beslut 
som strider mot den likställighets-
princip som avses i 1 kap. 10 §. 

 
15 § 

 
Jäv 

 
En aktieägare eller dennes ombud 

får inte rösta i ett ärende som gäller 
1) ett avtal eller någon annan rätts-

handling mellan denne och bolaget,  
2) talan mot aktieägaren själv eller 

i ett ärende om aktieägarens befrielse 
från skadestånd eller någon annan 
förpliktelse mot bolaget, 

3) sådana renoveringar eller sådant 
icke nödvändigt underhåll av en lä-
genhet i aktieägarens besittning, som 
avviker från underhåll eller renove-
ringar av lägenheter som andra aktie-
ägare besitter, eller 

4) tagande av aktieägarens lägenhet 
i bolagets besittning. 

En aktieägare eller dennes ombud 
får inte heller rösta i ett i 1 mom. 
avsett ärende som gäller bolaget och 
tredje man, om aktieägaren i ärendet 
har ett väsentligt intresse som kan stå 
i strid med bolagets intresse. 

Vad som föreskrivs i denna para-
graf skall på motsvarande sätt tilläm-
pas på behandlingen av ett ärende vid 
rättegångar och annan talan som förs 
för bolaget. 

Denna paragraf tillämpas inte om 
samtliga aktieägare är jäviga. 
 
 
 
 

16 § 
 

Åsidosättande av formkrav 
 

Ett ärende som har behandlats utan 
iakttagande av procedurbestämmel-
serna i denna lag eller bestämmelser-
na i bolagsordningen får avgöras 
endast om de aktieägare som berörs 
av försummelsen ger sitt samtycke. 
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Förfarandet på stämman 
 

17 § 
 

Platsen för bolagsstämman samt 
deltagande från en plats utanför 

stämmoplatsen 
 

Bolagsstämman skall hållas på bo-
lagets hemort, om inte någon annan 
ort anges i bolagsordningen. Av syn-
nerligen vägande skäl får bolags-
stämman hållas även på någon annan 
ort. 

I bolagsordningen kan föreskrivas 
att det är möjligt att delta i bolags-
stämman även från en plats utanför 
stämmoplatsen med anlitande av 
posten eller ett tekniskt medel. Även 
styrelsen kan besluta om saken, om 
inte något annat föreskrivs i bolags-
ordningen. En förutsättning för förfa-
randet är att rätten att delta i bolags-
stämman och rösträkningens riktig-
het kan klarläggas på ett sätt som kan 
jämföras med de förfaranden som 
iakttas vid en vanlig bolagsstämma. 
Möjligheten att delta med anlitande 
av posten eller med tekniska medel 
skall nämnas i kallelsen till bolags-
stämma. I kallelsen till stämma skall 
också nämnas eventuella begräns-
ningar i rätten att föra talan för aktie-
ägare som deltar med hjälp av tek-
niska medel. 
 

18 § 
 

Sammankallande 
 

Bolagsstämman sammankallas av 
styrelsen. I det fall som avses i 7 kap. 
12 § 3 mom. har en styrelseledamot 
rätt att sammankalla bolagsstämman. 

Om en bolagsstämma inte sam-
mankallas trots att en kallelse skall 
utfärdas enligt lag, bolagsordningen 
eller bolagsstämmans beslut eller om 

de gällande bestämmelserna och fö-
reskrifterna om kallelse till bolags-
stämma väsentligt har överträtts, 
skall länsstyrelsen på ansökan av en 
styrelseledamot, disponenten, en 
revisor eller en aktieägare berättiga 
sökanden att sammankalla stämman 
på bolagets bekostnad. Länsstyrel-
sens beslut kan verkställas även om 
det inte vunnit laga kraft. 
 

19 § 
 

Stämmokallelsens innehåll 
 

I kallelsen till bolagsstämma skall 
nämnas bolagets namn, sammankal-
laren, tid och plats för stämman, de 
ärenden som skall behandlas på 
stämman och var och när de bolags-
stämmohandlingar som avses i 22 § 
finns tillgängliga för aktieägarna. 
Om ett ärende som gäller ändring av 
bolagsordningen skall behandlas på 
bolagsstämman, skall ändringens 
huvudsakliga innehåll nämnas i kal-
lelsen. 

Särskilda bestämmelser om bolags-
stämmokallelsens innehåll finns i 

1) 17 § 2 mom., som gäller anlitan-
de av posten och användning av tek-
niska medel, 

2) 20 § 3 mom., som gäller senare 
stämma, 

3) 12 kap. 4 § 2 mom., som gäller 
riktad emission, samt 

4) 18 kap. 4 § 4 mom., som gäller 
riktat förvärv och riktad inlösen av 
egna aktier.  
 

20 § 
 

Kallelsetid 
 

Kallelsen till en bolagsstämma 
skall utfärdas tidigast två månader 
och senast två veckor före stämman. 
I bolagsordningen kan den kortare 
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tidsfristen förlängas och den längre 
förkortas. 

Särskilda bestämmelser om kallel-
setiden finns i 24 § 3 mom., som 
gäller fortsatt stämma. 

Om en förutsättning för ett giltigt 
beslut enligt bolagsordningen är att 
beslutet fattas på två stämmor, får 
kallelse till den senare stämman inte 
utfärdas förrän den första stämman 
har hållits. I kallelsen skall anges det 
beslut som har fattats på den första 
stämman. 
 

21 § 
 

Kallelsesätt 
 

En skriftlig kallelse till bolags-
stämma skall sändas till varje aktie-
ägare, vars postadress är känd för 
bolaget eller som har meddelat bola-
get en e-postadress eller någon annan 
telekommunikationsförbindelse som 
kallelsen kan sändas till.    
 

22 § 
 

Stämmohandlingar, tillgången till 
och sändandet av dem 

 
Styrelsens beslutsförslag och, om 

bokslutet behandlas på stämman, 
bokslutet, verksamhetsberättelsen 
och revisionsberättelsen skall under 
minst två veckor före stämman hållas 
tillgängliga för aktieägarna på den 
plats eller de webbsidor som anges i 
kallelsen, utan dröjsmål sändas till de 
aktieägare som ber om dem samt 
läggas fram på bolagsstämman. För 
sändandet får tas ut en skälig avgift 
som styrelsen godkänner. 

Om ett beslut gäller emission av 
aktier, optionsrätter eller andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till 
aktier, fondförhöjning av aktiekapita-
let, vinstutdelning, utbetalning av 

medel från en fond som hänförs till 
det fria egna kapitalet, minskning av 
aktiekapitalet eller förvärv eller inlö-
sen av egna aktier, och om bokslutet 
inte behandlas på stämman gäller 1 
mom. också 

1) det senaste bokslutet samt den 
senaste verksamhetsberättelsen och 
revisionsberättelsen, 

2) ett beslut som eventuellt efter 
den senaste räkenskapsperioden har 
fattats om utbetalning av bolagets 
medel, 

3) styrelsens redogörelse för sådana 
händelser efter det senaste bokslutet 
som väsentligt påverkar bolagets 
ställning. 
 

23 § 
 

Ordförande, röstlängd och protokoll 
 

Bolagsstämman skall öppnas av en 
person som utsetts av sammankalla-
ren. Ordföranden vid stämman utses 
av bolagsstämman, om inte något 
annat föreskrivs i bolagsordningen. 
Om det i bolagsordningen föreskrivs 
om ordföranden, skall ordföranden 
också öppna stämman. 

Ordföranden skall se till att det 
över de närvarande aktieägarna, om-
buden och biträdena upprättas en 
förteckning i vilken det för varje ak-
tieägare införs antalet aktier och rös-
tetal (röstlängd). Aktieboken skall 
läggas fram på stämman. 

Ordföranden skall se till att proto-
koll förs vid stämman. I protokollet 
skall besluten och röstningsresultaten 
antecknas. Dessutom skall de förslag 
till ändring av bolagsordningen som 
inte har blivit godkända tas in i pro-
tokollet. Protokollet skall underteck-
nas av ordföranden och den som 
valts till protokolljusterare. Röst-
längden skall tas in i eller fogas till 
stämmoprotokollet. Protokollen skall 
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numreras löpande och förvaras på 
betryggande sätt. 

Protokollet skall senast två veckor 
efter stämman hållas tillgängligt för 
aktieägarna hos bolagets disponent 
eller styrelsens ordförande eller läg-
gas ut på bolagets webbsidor, och en 
kopia av protokollet skall sändas till 
de aktieägare som ber om det. En 
aktieägare har rätt att också få en 
kopia av bilagor till protokollet. För 
sändandet av protokoll och bilagor 
får tas ut en skälig avgift som styrel-
sen godkänner. 
 

24 § 
 

Fortsatt stämma 
 

Bolagsstämman kan besluta att be-
handlingen av ett ärende skall över-
föras till en fortsatt stämma. 

Till den fortsatta stämman skall ut-
färdas en särskild kallelse, om den 
hålls över fyra veckor efter bolags-
stämman. En kallelse till fortsatt 
stämma kan alltid utfärdas senast 
fyra veckor före stämman, även om 
det i bolagsordningen föreskrivs om 
en längre kallelsetid. 
 

25 § 
 

Frågerätt 
 

Styrelsen och disponenten skall vid 
bolagsstämman på begäran av en 
aktieägare ge närmare upplysningar 
om omständigheter som kan inverka 
på bedömningen av ett ärende som 
behandlas på stämman. Om stämman 
behandlar bokslutet, gäller skyldig-
heten också bolagets ekonomiska 
ställning över huvud taget. Informa-
tion som skulle medföra väsentlig 
olägenhet för bolaget får emellertid 
inte lämnas ut. 

Om en aktieägares frågor kan be-
svaras endast utgående från informa-
tion som stämman inte har tillgång 
till, skall svaret ges skriftligen inom 
två veckor. Svaret skall ges den ak-
tieägare som har ställt frågan samt 
andra aktieägare som ber om det. 

Om styrelsen anser att den infor-
mation som begärts inte kan ges till 
aktieägaren utan att det medför vä-
sentlig olägenhet för bolaget, skall 
styrelsen inom två veckor från bo-
lagsstämman ge den begärda infor-
mationen till bolagets revisorer. Re-
visorerna skall inom en månad från 
bolagsstämman ge styrelsen ett 
skriftligt utlåtande om informatio-
nens inverkan på revisionsberättelsen 
eller på något annat utlåtande som 
revisorerna gett till bolagsstämman. I 
fråga om framläggande och utgivan-
de av utlåtandet iakttas i tillämpliga 
delar vad som föreskrivs i 3 kap. 9 § 
2-4 mom. i bokföringslagen 
(1336/1997). Utlåtandet skall snarast 
möjligt sändas till den aktieägare 
som ställt frågan.  
 

Beslutskrav 
 

26 § 
 

Majoritetsbeslut 
 

Som bolagsstämmans beslut gäller 
det förslag som har biträtts med mer 
än hälften av de avgivna rösterna, om 
inte annat föreskrivs i denna lag. Vid 
val blir den vald som har fått de fles-
ta rösterna. Bolagsstämman kan före 
valet besluta att den blir vald som får 
mer än hälften av de avgivna röster-
na. Vid lika röstetal avgörs val ge-
nom lottdragning och andra omröst-
ningar med ordförandens röst, om 
inte annat föreskrivs i bolagsord-
ningen. 
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Majoritetskravet kan lindras genom 
en bestämmelse i bolagsordningen 
endast i fråga om val. 
 

27 § 
 

Beslut med kvalificerad majoritet 
 

Om ett beslut skall fattas med kva-
lificerad majoritet gäller som bolags-
stämmans beslut det förslag som har 
biträtts med minst två tredjedelar av 
de avgivna rösterna och de vid 
stämman företrädda aktierna. 

Om inte annat föreskrivs i denna 
lag eller i bolagsordningen förutsätts 
kvalificerad majoritet för beslut som 
gäller 

1) ändring av bolagsordningen, 
2) riktad aktieemission, 
3) emission av optionsrätter och 

andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier, samt 

4) riktat förvärv av egna aktier. 
Kravet på kvalificerad majoritet 

kan inte lindras genom en bestäm-
melse i bolagsordningen. 
 

28 § 
 

Samtycke till ändring av bolagsord-
ningen 

 
Ändring av bolagsordningen kräver 

utöver kvalificerad majoritet enligt 
27 § även aktieägarens samtycke, när 

1) den rätt att besitta en lägenhet 
som aktierna medför ändras, 

2) det ändamål för vilket aktieäga-
rens lägenhet får användas ändras, 

3) rätten att förvärva aktieägarens 
aktier i bolaget begränsas genom att 
det i bolagsordningen tas in en sådan 
inlösenklausul som avses i 2 kap. 5 § 
eller en existerande inlösenklausul 
utvidgas, eller 

4) betalningsskyldigheten gentemot 
bolaget ökas genom att grunden för 

bolagsvederlaget eller någon annan 
betalningsgrund ändras. 

Aktieägarens samtycke krävs dock 
inte när grunden för bolagsvederlaget 
ändras så att som grund i stället för 
något annat används den faktiska 
förbrukningen av en nyttighet, när 
den kan mätas eller uppskattas till-
förlitligt. 

En aktieägare som har understött 
ett beslut anses ha gett sitt samtycke. 
En aktieägare kan ge sitt samtycke 
till ett beslut även före eller efter 
bolagsstämman.  

 
 

29 § 
 

Samtycke till ändring eller upphö-
rande av verksamheten eller bolags-
formen eller till överlåtelse av egen-

dom 
 

Utöver bolagsstämmans enhälliga 
beslut krävs även samtycke av de 
andra aktieägarna, när ett beslut gäll-
er 

1) ändring av bolagsformen, 
2) likvidation eller avslutande av 

likvidation, 
3) fusion med ett annat bolag, 
4) delning, eller 
5) överlåtelse av en fastighet eller 

en byggnad som bolaget besitter eller 
överlåtelse av nyttjanderätten till 
dem. 

Om en överlåtelse enligt 1 mom. 6 
punkten avser en fastighetsdel, som 
är eller som skall lämnas obebyggd, 
eller en byggnad av mindre betydel-
se, kan beslut om överlåtelse dock 
fattas med ett majoritetsbeslut, om 
inte något annat föreskrivs i bolags-
ordningen. 

Samtliga aktieägares samtycke till 
ett beslut som avses i 1 mom. krävs 
inte heller, om aktieägarna skulle lida 
avsevärd skada av att bolaget fortsät-
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ter sin verksamhet. Beslutet är i detta 
fall giltigt, om aktieägare med minst 
fyra femtedelar av samtliga aktier i 
bolaget ger sitt samtycke.  

En domstol kan berättiga bolaget 
att genomföra en fusion, om aktie-
ägare med minst fyra femtedelar av 
samtliga aktier i bolaget ger sitt sam-
tycke och om det vore oskäligt att 
fusionen inte genomfördes med hän-
syn till storleken av den olägenhet 
den medför för de aktieägare som 
motsätter sig en fusion och den nytta 
som alla aktieägare får. 

En aktieägare som har understött 
ett beslut anses ha gett sitt samtycke. 
En aktieägare kan ge sitt samtycke 
till ett beslut även före eller efter 
bolagsstämman. 
 
 

30 § 
 

Samtycke till avvikelse från likstäl-
lighetsprincipen 

 
Bolagsstämman får inte fatta beslut 

som strider mot den likställighets-
princip som avses i 1 kap. 10 § utan 
samtycke av den aktieägare på vars 
bekostnad en otillbörlig fördel ges. 
 
 
 

Andra bestämmelser 
 

31 § 
 

Beslut om underhåll 
 

Bolagsstämman beslutar om un-
derhåll som är vittsyftande eller som 
har en väsentlig inverkan på boendet 
eller boendekostnaderna. 

Bolagsstämman fattar beslut om 
underhåll med sådan majoritet som 
avses i 26 §. 
 

32 § 
 

Beslut om renoveringar som alla 
aktieägare finansierar 

 
Bolagsstämman beslutar om reno-

veringar som är vittsyftande eller 
som har en väsentlig inverkan på 
boendet eller boendekostnaderna. 

Bolagsstämman fattar beslut om 
renoveringar med sådan majoritet 
som avses i 26 §, om inte någon ak-
tieägares betalningsskyldighet blir 
oskäligt betungande och 

1) fastigheten eller byggnaden sätts 
i ett skick som motsvarar sedvanliga 
anspråk, 

2) det är fråga om en sedvanlig 
gemensam anskaffning av en nyttig-
het som finansieras med bolagsve-
derlaget och som är nödvändig för 
användningen av fastigheten eller 
byggnaden, 

3) det föreskrivs om åtgärden i bo-
lagsordningen, eller 

4) åtgärden i övrigt är förenlig med 
den verksamhet som anges i bolags-
ordningen. 
 

33 § 
 

Ändring av betalningsskyldigheten i 
fråga om renoveringar 

  
Bolagsstämman kan med sådan 

kvalificerad majoritet som avses i 27 
§ besluta att kostnaderna för en reno-
vering skall fördelas jämnt mellan 
aktieägarna, om åtgärden hänför sig 
till lägenheter som aktieägarna besit-
ter eller till användningen av dessa 
lägenheter och åtgärden beträffande 
varje lägenhet medför en lika stor 
nytta och kostnad. 

Bolagsstämman kan med sådan 
kvalificerad majoritet som avses i 27 
§ besluta om en sänkning av det bo-
lagsvederlag som tas ut av en aktie-
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ägare för betalning av kostnaderna 
för andra renoveringar, om det är 
nödvändigt för iakttagande av likstäl-
lighetsprincipen enligt 1 kap. 10 §. 
En förutsättning för detta är att en 
tillämpning av grunderna för bolags-
vederlaget klart strider mot likstäl-
lighetsprincipen.  
    

34 § 
 

Beslut om andra renoveringar 
 

Bolagsstämman kan besluta om re-
noveringar som överstiger den sed-
vanliga nivån. Bolagsstämman kan 
också tillåta att lokaler som bolaget 
besitter används för renoveringar 
som endast gagnar en del av aktie-
ägarna, om detta kan ske utan att 
kränka likställighetsprincipen enligt 
1 kap. 10 §.  

För att täcka de kostnader som den 
åtgärd som avses i 1 mom. orsakar 
bolaget skall bolagsvederlag tas ut 
endast av de aktieägare som givit sitt 
samtycke till åtgärden och av nya 
ägare till dessa aktieägares aktier. 
Kostnaderna fördelas mellan dem 
enligt de grunder för bolagsvederla-
get som anges i bolagsordningen. 

Bolagsstämmans beslut om an-
vändning av lokaler som bolaget 
besitter på det sätt som avses i 1 
mom. skall fattas med sådan kvalifi-
cerad majoritet som avses i 27 §. 
 

35 § 
 

Ändring av bolagsordningen 
 

Bolagsstämman beslutar om änd-
ring av bolagsordningen. Beslutet 
skall fattas med sådan kvalificerad 
majoritet som avses i 27 §. 

Ett beslut om ändring av bolags-
ordningen skall utan dröjsmål anmä-
las för registrering och får inte verk-

ställas förrän det har registrerats. Om 
en ändring av bolagsordningen förut-
sätter verkställighetsåtgärder som 
skall registreras, skall ändringen 
dock anmälas för registrering och 
registreras i samband med verkstäl-
lighetsåtgärderna. 

Om den rätt som en aktie medför 
bestäms på basis av aktiens nominel-
la belopp, påverkas denna rätt inte av 
att det nominella beloppet slopas, om 
inte något annat beslutas. 
 

36 § 
 

Jämkning av bolagsordningen 
 

Om bolagsstämman inte godkänner 
ett förslag till ändring av en bestäm-
melse i bolagsordningen som leder 
till oskälighet så, att oskäligheten 
undanröjs, har styrelsen och aktie-
ägaren rätt att vid domstolen på bo-
lagets hemort väcka talan om ändring 
av bolagsordningen.  

En förutsättning för att väcka talan 
är att beslut om ändring av bolags-
ordningen inte har fattats inom två 
månader från det att förslaget borde 
ha behandlats vid en bolagsstämma, 
eller att ett sådant samtycke som änd-
ringen av bolagsordningen kräver 
inte lämnas inom samma tid. Styrel-
sen får väcka talan endast om försla-
get vid bolagsstämman har stötts av 
aktieägare med mer än hälften av de 
avgivna rösterna. I protokollet för 
bolagsstämman skall antecknas nam-
nen på de aktieägare som vid om-
röstningen motsätter sig ändringen av 
bolagsordningen. 

Talan skall väckas inom tre måna-
der från den bolagsstämma eller tids-
frist som avses i 1 mom. 

Talan skall väckas mot de aktieäga-
re som vid stämman har motsatt sig 
att bolagsordningen ändras eller som 
har vägrat lämna sitt samtycke. 
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Domstolen skall ge bolaget tillfälle 
att bli hört. 

Domstolen kan ändra bolagsord-
ningen, om en bestämmelse i den 
leder till en sådan oskälighet att den 
bereder någon aktieägare betydande 
fördel på andra aktieägares bekost-
nad eller att någon aktieägare påförs 
avsevärd belastning jämfört med de 
övriga aktieägarna. Vid bedömning 
av oskäligheten skall beaktas bolags-
ordningens hela innehåll, förhållan-
dena då bolagsordningen gjordes upp 
och därefter samt övriga omständig-
heter. 
 

37 § 
 

Klander av beslut 
 

I 13 kap. föreskrivs om klander av 
bolagsstämmans beslut. 

38 § 
 

Förstörelse av byggnad eller lägen-
het 

 
Om bolagets bostadsbyggnad eller, 

om bolaget har flera bostadsbyggna-
der, alla byggnader har förstörts så 
att iståndsättandet av dem motsvarar 
nybyggnad, får bolagsvederlag för ett 
sådant bygge tas ut endast med sam-
tycke av samtliga aktieägare. Bolaget 
har rätt att lösa in de aktier som till-
hör en aktieägare som vägrat sitt 
samtycke, om de övriga aktieägarna 
är ense om inlösen. Lösenbeloppet 
motsvarar aktiernas gängse värde, 
som skall fastställas med beaktande 
av den minskning som bolagets 
egendom har drabbats av på grund av 
skadan och med beaktande av de 
försäkringsersättningar och andra 
ersättningar som bolaget har fått 
samt övriga omständigheter. 

Har en del av lägenheterna i en bo-
stadsbyggnad som bolaget äger eller 

en del av bolagets bostadsbyggnader 
förstörts och bygger bolaget inte nya 
lägenheter i stället för de förstörda, 
har en ägare till aktier som medför 
besittningsrätt till en skadad lägenhet 
rätt att av bolaget kräva inlösen av 
sina aktier enligt det värde som anges 
i 1 mom. 
 

7 kap. 
 

Bostadsaktiebolagets ledning och 
företrädare 

 
Bolagets ledning 

 
1 § 

 
Styrelsen och disponenten 

 
Bolaget skall ha en styrelse. Bola-

get kan också ha en disponent, om så 
föreskrivs i bolagsordningen eller 
bolagsstämman beslutar det. 

I 1 kap. 10 § föreskrivs om förbud 
mot beslut som strider mot likställig-
hetsprincipen, i 1 kap. 11 § om om-
sorgsplikten och i 13 kap. om ska-
deståndsansvar. 

I 25-28 § föreskrivs om företrädan-
de av bolaget. 
 
 
Styrelsens uppgifter och beslutsfat-

tande 
 

2 § 
 

Styrelsens allmänna uppgifter 
 

Styrelsen sköter förvaltningen av 
bolaget och svarar för att underhållet 
av fastigheten och byggnaderna samt 
övrig verksamhet är ändamålsenligt 
organiserade. Styrelsen svarar för att 
bolagets bokföring och tillsynen över 
medelsförvaltningen är ordnad på 
behörigt sätt. 
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Styrelsen får endast på grundval av 
bolagsstämmans beslut vidta åtgär-
der, som  

1) med beaktande av omfattningen 
och arten av bolagets verksamhet är 
osedvanliga eller vittsyftande, 

2) har en väsentlig inverkan på an-
vändningen av en lägenhet som är i 
en aktieägares besittning, eller 

3) har en väsentlig inverkan på en 
aktieägares skyldighet att betala bo-
lagsvederlag eller på andra kostnader 
för användningen av en lägenhet som 
en aktieägare besitter. 

Styrelsen får dock vidta sådana åt-
gärder som avses i 2 mom., om bo-
lagsstämmans beslut inte kan invän-
tas utan att bolagets verksamhet or-
sakas avsevärd olägenhet. En skrift-
lig anmälan om sådana åtgärder skall 
så snart som möjligt sändas till aktie-
ägarna under den adress som uppgi-
vits för bolaget eller på det sätt som 
en kallelse till bolagsstämma utfär-
das.  

Styrelsen och styrelseledamöter får 
inte följa sådana beslut av bolags-
stämman eller styrelsen som strider 
mot denna lag eller bolagsordningen 
och således är ogiltiga. 
 

3 § 
 

Styrelsens beslutsfattande 
 

Som styrelsens beslut gäller majo-
ritetens åsikt, om det inte i bolags-
ordningen förutsätts kvalificerad 
majoritet. Vid lika röstetal avgör 
ordförandens röst. Om rösterna faller 
lika vid val av ordförande och om 
något annat inte har bestämts när 
styrelsen valdes eller föreskrivits i 
bolagsordningen, avgörs valet genom 
lottdragning. 

Styrelsen är beslutför när över hälf-
ten av dess ledamöter är närvarande, 
om inte bolagsordningen förutsätter 

ett större antal. I antalet beaktas de 
valda styrelseledamöterna. När anta-
let räknas ut anses jäviga ledamöter 
inte vara närvarande. Styrelsen får 
inte avgöra ett ärende om inte samt-
liga styrelseledamöter i mån av möj-
lighet har getts tillfälle att delta i 
behandlingen av det. Om en styrelse-
ledamot har förhinder skall dennes 
ersättare ges tillfälle att delta i be-
handlingen. Om ett beslut fattas utan 
att styrelsen sammanträder skall be-
slutet registreras, undertecknas, num-
reras och förvaras enligt vad som 
föreskrivs i 6 § som styrelsens mö-
tesprotokoll. 
 
 
 

4 § 
 

Jäv för styrelseledamöter 
 

En styrelseledamot får inte delta i 
behandlingen av ett ärende som gäll-
er 

1) ett avtal eller någon annan rätts-
handling mellan denne och bolaget,  

2) sådana renoveringar eller sådant 
icke nödvändigt underhåll av en lä-
genhet i styrelseledamotens besitt-
ning, som avviker från underhåll 
eller renoveringar av lägenheter som 
andra aktieägare besitter, eller 

3) tagande av styrelseledamotens 
lägenhet i bolagets besittning.  

En styrelseledamot får inte heller 
delta i behandlingen av ett ärende 
som avses i 1 mom. mellan bolaget 
och tredje man, om styrelseledamo-
ten i ärendet har ett väsentligt intres-
se som kan stå i strid med bolagets 
intresse.  

Vad som föreskrivs i denna para-
graf skall på motsvarande sätt tilläm-
pas på behandlingen av ett ärende vid 
rättegångar och annan talan som förs 
för bolaget. 
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5 § 
 

Styrelsens sammanträden 
 

Styrelsens ordförande svarar för att 
styrelsen sammanträder vid behov. 
Styrelsen skall sammankallas om en 
styrelseledamot eller disponenten 
kräver det. Om styrelsens ordförande 
trots allt inte sammankallar styrelsen 
kan kallelsen utfärdas av en styrelse-
ledamot, under förutsättning att hälf-
ten av styrelseledamöterna godkän-
ner förfarandet, eller av disponenten. 
Om en ordförande inte har blivit vald 
eller om ordföranden är förhindrad, 
får en styrelseledamot eller disponen-
ten utfärda kallelsen. 

Styrelsen kan besluta att även nå-
gon annan än en styrelseledamot får 
vara närvarande vid sammanträdet. I 
18 § föreskrivs om disponentens rätt 
att delta i sammanträdet. Också i 
bolagsordningen kan föreskrivas om 
närvaro. 
 

6 § 
 

Styrelsens protokoll 
 

Vid styrelsens sammanträde skall 
föras protokoll som undertecknas av 
sammanträdets ordförande samt, om 
styrelsen har flera ledamöter, av 
minst en av styrelsen därtill utsedd 
ledamot eller av disponenten, om 
denne har varit närvarande. Varje 
styrelseledamot och disponenten har 
rätt att få sin avvikande mening an-
tecknad i protokollet. Protokollen 
skall numreras löpande och förvaras 
på betryggande sätt. 

En aktieägare har rätt att ta del av 
ett styrelsebeslut som gäller en rät-
tighet som grundar sig på aktier som 
denne äger i bolaget eller en skyldig-
het gentemot bolaget eller en annan 

aktieägare. På begäran av aktieäga-
ren skall beslutet delges skriftligen.  
 
 

7 § 
 

Överföring av uppgifter 
 

Styrelsen kan i enskilda fall eller 
med stöd av bolagsordningen fatta 
beslut i ärenden som hör till dispo-
nentens allmänna behörighet, också 
då bolaget har en disponent. 

Styrelsen kan föra ett ärende som 
hör till dess eller disponentens all-
männa behörighet till bolagsstämman 
för avgörande. 
 
 
 
Styrelseledamöter samt medlemska-

pets början och upphörande 
 

8 § 
 

Styrelseledamöter, ersättare och ord-
förande 

 
Till styrelsen skall väljas minst tre 

och högst fem ordinarie ledamöter, 
om inte annat föreskrivs i bolagsord-
ningen.  

Om styrelsen har färre än tre leda-
möter skall till den dessutom höra 
minst en ersättare. Vad som i denna 
lag förskrivs om ledamöter gäller 
också ersättare. 

Om styrelsen har flera ledamöter 
skall för den väljas en ordförande. 
Ordföranden väljs av styrelsen, om 
inte annat beslutades då styrelsen 
valdes eller om inte annat föreskrivs i 
bolagsordningen. Disponenten får 
vara styrelseordförande endast om så 
föreskrivs i bolagsordningen eller 
samtliga aktieägare ger sitt samtycke 
till det.  
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9 § 
 

Val av styrelseledamöter 
 

Bolagsstämman utser styrelseleda-
möterna.  

I bolagsordningen kan föreskrivas 
att mindre än hälften av styrelsele-
damöterna skall väljas i någon annan 
ordning. Har en ledamot dock inte 
valts på annat sätt kan bolagsstäm-
man förrätta valet, om inte annat 
följer av bolagsordningen. 
 

10 § 
 

Styrelseledamöternas behörighet 
 

Den får inte vara styrelseledamot 
som är minderårig, för vilken har 
förordnats en intressebevakare, vars 
handlingsbehörighet har begränsats 
eller som är försatt i konkurs. I lagen 
om näringsförbud (1059/1985) före-
skrivs om ett näringsförbuds inver-
kan på behörigheten. 

Minst en styrelseledamot skall vara 
bosatt inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om inte register-
myndigheten beviljar bolaget dispens 
från detta krav. 
 

11 § 
 

Styrelseledamöternas mandattid 
 

Mandattiden för en styrelseledamot 
upphör vid utgången av den följande 
ordinarie bolagsstämma efter valet 
som beslutat om valet. I bolagsord-
ningen kan föreskrivas om någon 
annan tidsbunden mandattid eller om 
en mandattid som fortgår tills vidare. 
Mandattiden upphör och en ny leda-
mots mandattid börjar vid utgången 
av den bolagsstämma som beslutat 
välja den nya ledamoten, om inte 
något annat föreskrivs i bolagsord-

ningen eller beslutas vid valet av ny 
ledamot.  

Även om mandattiden har upphört 
har den tidigare styrelseledamoten 
rätt att sammankalla bolagsstämman 
för att välja en ny styrelse om han 
eller hon har skäl att anta att bolaget 
inte längre har några andra styrelse-
ledamöter. 
 

12 § 
 

En styrelseledamots avgång 
 

En styrelseledamot kan avgå från 
sitt uppdrag före mandattidens ut-
gång. 

Avgången träder i kraft tidigast då 
styrelsen har underrättats om den. 
Om en ledamot inte har valts av bo-
lagsstämman skall också den som har 
valt ledamoten underrättas om av-
gången. 

En styrelseledamot som vid sin av-
gång har skäl att anta att bolaget inte 
längre har några andra styrelseleda-
möter är skyldig att se till att bolags-
stämman sammankallas för att välja 
en ny styrelse. 
 

13 § 
 

Entledigande av styrelseledamot 
 

En styrelseledamot kan före man-
dattidens utgång entledigas av den 
som valt styrelseledamoten till upp-
draget. En styrelseledamot som inte 
har valts av bolagsstämman kan dock 
entledigas av bolagsstämman, om 
bolagsordningen har ändrats så att 
valrätt inte längre föreligger. 

Mandattiden för en entledigad le-
damot upphör vid utgången av den 
bolagsstämma som beslutar om ent-
ledigandet, om inte bolagsstämman 
bestämmer någon annan tidpunkt. 
Mandattiden för en ledamot som har 
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entledigats av någon annan än bo-
lagsstämman upphör omedelbart, om 
inte annat framgår i samband med 
entledigandet. 
 
 

14 § 
 

Komplettering av styrelsen 
 

Om en styrelseledamots uppdrag 
upphör under mandattiden eller om 
en styrelseledamot förlorar sin behö-
righet enligt 10 §, träder i stället för 
styrelseledamoten en ersättare enligt 
vad som föreskrivs i bolagsordningen 
eller beslutades då ersättaren valdes. 
Om någon ersättare inte finns, skall 
styrelsens övriga ledamöter se till att 
en ny ledamot väljs för den återstå-
ende mandattiden. Om valet dock 
ankommer på bolagsstämman och 
styrelsen jämte ersättare är beslutför, 
kan valet ske vid följande bolags-
stämma. 
 
 
 
 

Andra bestämmelser om styrelsen 
 

15 § 
 

Koncernförhållande 
 

Om bolaget ha blivit moderbolag 
eller upphört att vara moderbolag, 
skall styrelsen utan dröjsmål under-
rätta en dottersammanslutnings sty-
relse eller motsvarande organ om 
detta.  

Dottersammanslutningens styrelse 
eller motsvarande organ skall ge mo-
derbolagets styrelse den information 
som behövs för bedömning av kon-
cernens ställning samt för beräkning 
av dess verksamhetsresultat. 
 

16 § 
 

Avtal med ett bolags enda aktieägare 
 

Sådana avtal och förbindelser mel-
lan bolaget och dess enda aktieägare 
som inte hör till bolagets sedvanliga 
affärsverksamhet skall antecknas i 
eller fogas till styrelsens mötesproto-
koll. 
 

Disponent 
 

17 § 
 

Disponentens allmänna uppgifter 
 

Disponenten ansvarar för underhål-
let av fastigheten och byggnaderna 
och sköter bolagets övriga löpande 
förvaltning i enlighet med styrelsens 
anvisningar och föreskrifter. Dispo-
nenten svarar för att bolagets bokfö-
ring är lagenlig och medelsförvalt-
ningen ordnad på ett betryggande 
sätt. Disponenten skall ge styrelsen 
och dess ledamöter de upplysningar 
som styrelsen behöver för att sköta 
sina uppgifter. 

Disponenten får vidta åtgärder en-
ligt 2 § 2 mom. endast med stöd av 
styrelsens bemyndigande eller om 
styrelsens beslut inte kan inväntas 
utan väsentlig olägenhet för bolagets 
verksamhet. I det sistnämnda fallet 
skall styrelsen så snart som möjligt 
underrättas om åtgärden. 
 

18 § 
 

Disponentens närvaro vid styrelsens 
sammanträden 

 
Disponenten har rätt att närvara 

och yttra sig vid styrelsens samman-
träden också utan att vara styrelsele-
damot, om inte styrelsen beslutar 
något annat. 
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19 § 
 

Bestämmelser som skall tillämpas på 
disponenten 

 
På disponenten skall dessutom till-

lämpas vad som föreskrivs om sty-
relseledamöter i 2 § 4 mom., som 
gäller ogiltiga beslut, i 4 §, som gäll-
er jäv och i 10 §, som gäller behörig-
het. Disponenten skall dock alltid 
vara bosatt i, eller om disponenten är 
en sammanslutning, ha sin hemort 
inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, om inte registermyn-
digheten beviljar dispens från detta 
krav. 
 

20 § 
 

Val av disponent samt dennes av-
gång och entledigande 

 
Disponenten utses av styrelsen. 
Disponenten skall vara en fysisk 

person eller en registrerad sam-
manslutning.  

Disponenten har rätt att avgå från 
uppdraget. Avgången träder i kraft 
tidigast då styrelsen har underrättats 
om den. 

Styrelsen kan entlediga disponen-
ten. Entledigandet träder i kraft ome-
delbart, om styrelsen inte beslutar om 
en senare tidpunkt. 
 

21 § 
 

Huvudansvarig disponent i en dispo-
nentsammanslutning 

 
Om en sammanslutning har valts 

till disponent skall den meddela bo-
laget vem som bär det huvudsakliga 
ansvaret för disponentuppgifterna. 

Den huvudansvarige disponenten 
skall vara styrelseledamot eller verk-
ställande direktör i disponentsam-

manslutningen eller ledamot i ett 
motsvarande ledningsorgan eller 
anställd hos sammanslutningen, om 
inte bostadsaktiebolaget och dispo-
nentsammanslutningen sinsemellan 
kommer överens om något annat.  

På sammanslutningen och den hu-
vudansvarige disponent som utsetts 
av sammanslutningen tillämpas vad 
som i denna lag eller i någon annan 
lag föreskrivs om disponenter. 
 

Företrädande 
 

22 § 
 

Styrelsen och disponenten som före-
trädare 

 
Styrelsen företräder bolaget och 

tecknar dess firma.  
Disponenten kan företräda bolaget i 

ärenden som enligt 17 § hör till dis-
ponentens uppgifter. 
 

23 § 
 

Övriga företrädare 
 

I bolagsordningen kan föreskrivas 
att en styrelseledamot eller disponen-
ten har rätt att företräda bolaget eller 
att styrelsen kan ge någon av sina 
ledamöter, disponenten eller någon 
annan namngiven person rätt att före-
träda bolaget. Styrelsen kan när som 
helst återkalla denna rätt. 
 

24 § 
 

Begränsning av rätten att företräda 
bolaget 

 
I handelsregistret kan antecknas 

endast en sådan begränsning av rät-
ten att företräda bolaget som innebär 
att två eller flera personer endast 
tillsammans har denna rätt. 
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25 § 
 

Bindande verkan av en företrädares 
åtgärder 

 
En rättshandling som på bolagets 

vägnar har företagits av en företräda-
re för bolaget enligt denna lag är inte 
bindande för bolaget, om 

1) företrädaren har handlat i strid 
med en i denna lag angiven begräns-
ning av sin behörighet, 

2) företrädaren har handlat i strid 
med en sådan begränsning som avses 
i 24 §, eller om 

3) företrädaren har överskridit sin 
befogenhet och motparten insåg eller 
borde ha insett detta. 

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 
punkten kan som ett tillräckligt bevis 
för att motparten insåg eller borde ha 
insett att befogenheten överskreds 
inte anses enbart den omständigheten 
att befogenhetsbegränsningarna har 
registrerats. 
 

26 § 
 

Delgivningar till bolaget 
 

En stämning, anmälan enligt denna 
lag och annan delgivning anses ha 
kommit till bolagets kännedom då 
den har delgivits en styrelseledamot, 
disponenten eller någon annan per-
son som enligt denna lag är berätti-
gad att ensam eller tillsammans med 
någon annan företräda bolaget. 

Om ingen av de företrädare för bo-
laget som avses i 1 mom. är anteck-
nad i handelsregistret, kan delgiv-
ningen ske genom att handlingarna 
överlämnas till någon av bolagets 
anställda eller, om en sådan person 
inte påträffas, till polismyndigheten 
på bolagets hemort, varvid dessutom 
iakttas 11 kap. 7 § 2—4 mom. i rät-
tegångsbalken. 

Disponentintyg samt förvaring av 
anmälningar om underhålls- och 

ändringsarbeten 
 

27 § 
 

Disponentintyg 
 

Disponenten eller, om bolaget inte 
har en disponent eller denne är jävig, 
styrelsens ordförande skall på begä-
ran ge ett disponentintyg över en 
lägenhet till 

1) ägaren till de aktier som medför 
besittningsrätt till lägenheten, 

2) den som innehar aktier till följd 
av pantsättning, samt  

3) en förmedlingsrörelse, som har 
ett gällande uppdrag att sälja aktier i 
bolaget eller att hyra ut en lägenhet. 

Av intyget skall framgå: 
1) bolagets ekonomiska ställning, 
2) uppgifter om bolagets byggnader 

och sådana omständigheter beträf-
fande byggnadernas skick som bola-
get känner till, 

3) ägarförhållandena i fråga om 
markområdet, 

4) om bolagsordningen innehåller 
en inlösenklausul, 

5) uppgifter om lägenheten och så-
dana omständigheter beträffande 
lägenhetens skick som bolaget kän-
ner till, 

6) namnet på den som har anteck-
nats i aktieboken som ägare till ak-
tiegruppen, 

7) sådana begränsningar av rätten 
att disponera eller överlåta aktier 
eller en lägenhet som har antecknats i 
aktieboken, 

8) om det har fattats beslut om att 
ta lägenheten i bolagets besittning, 
och hur länge beslutet är i kraft, 

9) förfallna bolagsvederlag som ak-
tieägaren inte har betalt, 
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10) aktieägarens låneansvar, om 
ansvaret för bolagets lån fördelar sig 
olika mellan aktieägarna, 

11) om det har väckts talan mot bo-
laget enligt 6 kap. 36 §, och vilken 
bestämmelse i bolagsordningen som 
talan avser, samt  

12) uppgifter som med stöd av nå-
gon annan lag skall antecknas i inty-
get. 

För intyget kan tas ut en skälig av-
gift som styrelsen godkänner.  
 

28 § 
 

Förvaring av anmälningar om un-
derhålls- eller ändringsarbeten 

 
Styrelsen skall föra en förteckning 

över de anmälningar om underhålls- 
och ändringsarbeten enligt 4 kap. 4 § 
och 5 kap. 2 § som lämnats till bola-
get. Anmälningarna skall förvaras på 
ett betryggande sätt. 

Aktieägarna har rätt att få en kopia 
av anmälningar om lägenheterna. För 
kopior får tas ut en skälig avgift som 
styrelsen godkänner. Samma rätt har 
en förmedlingsrörelse, som har ett 
gällande uppdrag att sälja aktier i 
bolaget eller att hyra ut en lägenhet. 
 

8 kap. 
 

Tillträde till en lägenhet och ta-
gande av en lägenhet i bolagets 

besittning 
 

1 § 
 

Tillträde till en lägenhet 
 

Ledamöterna av bolagets styrelse 
och disponenten samt den som har 
bemyndigats av styrelsen eller dispo-
nenten har rätt att få tillträde till en 
lägenhet, när detta behövs för tillsy-
nen över lägenhetens skick och sköt-

sel eller för reparationsarbeten eller 
tillsynen över dessa.  

Besöket i lägenheten skall ske vid 
en tidpunkt som är lämplig för aktie-
ägaren och lägenhetens innehavare, 
om detta inte hindras av att arbetet är 
brådskande eller av dess art.  

Vägras tillträde, har styrelsemed-
lemmarna och disponenten rätt att få 
handräckning av polisen.  
 

2 § 
 

Tagande av en lägenhet i bolagets 
besittning 

 
Bolagsstämman kan besluta att en 

lägenhet som en aktieägare besitter 
tas i bolagets besittning för högst tre 
år, om 

1) aktieägaren inte betalar ett för-
fallet bolagsvederlag eller de kostna-
der som avses i 3 § 4 mom., 

2) lägenheten vanvårdas så att bo-
laget eller någon annan aktieägare 
vållas men, 

3) lägenheten används väsentligen i 
strid med det användningsändamål 
som anges i bolagsordningen eller i 
strid med någon annan bestämmelse i 
bolagsordningen eller, om lägenhe-
tens användningsändamål inte anges 
i bolagsordningen, i strid med det av 
bolaget godkända eller i övrigt eta-
blerade användningsändamålet.  

4) om det förs ett störande liv i lä-
genheten, eller om 

5) aktieägaren eller någon annan 
som bor i lägenheten inte iakttar vad 
som krävs för bevarande av ordning-
en i bolagets lokaler. 

En lägenhet får inte tas i bolagets 
besittning, om förseelsen endast är av 
ringa betydelse.  

I beslutet skall anges på vad besitt-
ningstagandet grundar sig, hur länge 
det är i kraft och vilka lokaler som 
besittningstagandet gäller. 
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Den treårsperiod som avses i 1 
mom. räknas från det att bolaget fått 
lägenheten i sin besittning, om inte 
bolagsstämman beslutar om en sena-
re tidpunkt. 
 

3 § 
 

Tilldelande av varning 
 

Ett beslut om att ta en lägenhet i 
bolagets besittning får inte fattas, om 
inte styrelsen har tilldelat aktieägaren 
en skriftlig varning. Om aktieägaren 
har hyrt ut lägenheten eller en del av 
den eller annars upplåtit lägenheten 
att användas av någon annan, skall 
varningen också delges hyresgästen 
eller den som bor i lägenheten och 
som annars fått rätt att använda den. I 
varningen skall anges vad den grun-
dar sig på och nämnas möjligheten 
att bolaget tar lägenheten i sin besitt-
ning. 

Varningen skall delges enligt vad 
som gäller om delgivning av stäm-
ning eller annars bevisligen. Om ak-
tieägaren eller hyresgästen inte har 
kunnat anträffas trots försök, får var-
ningen tillställas personen i fråga i ett 
rekommenderat brev som han eller 
hon anses ha fått del av den sjunde 
dagen efter att brevet postades.  

Om det inte är känt vem som är ak-
tieägare eller hyresgäst eller som 
annars har fått rätt att använda bosta-
den, kan varningen delges aktieäga-
ren eller hyresgästen eller den som 
annars har fått rätt att använda bosta-
den genom att den publiceras i den 
officiella tidningen eller någon tid-
ning som är allmän på orten och ge-
nom att ett meddelande ges till den 
lägenhet som varningen om att ta 
lägenheten i bolagets besittning gäll-
er. Aktieägaren, hyresgästen eller 
den som fått rätt att använda lägenhe-
ten anses härvid ha fått del av var-

ningen den dag då tidningen kommer 
ut.  

Om aktieägaren med anledning av 
varningen utan dröjsmål uppfyller sin 
skyldighet eller om rättelse annars 
sker, får bolaget inte ta lägenheten i 
sin besittning. Då skall aktieägaren 
dock ersätta de kostnader som tillde-
landet av varningen och sammankal-
landet av bolagsstämman redan har 
orsakat bolaget. 
 

4 § 
 

Delgivning av beslutet 
 

Bolagsstämmans beslut om att ta 
en lägenhet i bolagets besittning skall 
delges aktieägaren, hyresgästen eller 
den som bor i lägenheten och som 
annars fått rätt att använda den inom 
60 dagar från det beslutet fattades 
och i den ordning som föreskrivs i 
3 § om varning. Om så inte sker, är 
beslutet utan verkan. 
 

5 § 
 

Klander och verkställighet av beslut 
 

Aktieägaren eller hyresgästen eller 
den som bor i lägenheten och som 
annars fått rätt att använda den kan 
låta en domstol pröva om det förelig-
ger någon sådan grund för besitt-
ningstagandet som föreskrivs i 2 §. 
En klandertalan om att bolagsstäm-
mans beslut skall förklaras ogiltigt 
såsom stridande mot 2 § skall väckas 
mot bolaget inom 30 dagar från det 
beslutet om besittningstagandet del-
gavs så som föreskrivs i 4 §.  

Om domstolen förkastar en sådan 
talan om bolagsstämmans beslut som 
avses i 1 mom. får domstolens beslut 
verkställas på samma sätt som en 
vräkningsdom som gäller en hyres-
gäst. Om övertagandet av lägenheten 
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i bolagets besittning grundar sig på 2 
§ 1 mom. 1 punkten, får hyresgästen 
eller den som bor i lägenheten och 
annars fått rätt att använda den inte 
vräkas, om han eller hon inte har 
delgivits bolagets beslut om att lä-
genheten skall tas i bolagets besitt-
ning.  
 
 
 

6 § 
 

Uthyrning av en lägenhet som tagits i 
bolagets besittning 

 
När en lägenhet har tagits i bola-

gets besittning skall styrelsen utan 
dröjsmål hyra ut den mot gängse 
hyra på orten till en lämplig hyres-
gäst för den tid besittningen varar. 
Om övertagandet inte beror på förfa-
rande av den hyresgäst som bor i 
lägenheten eller någon annan invåna-
re eller av den som annars fått rätt att 
använda lägenheten, skall bolaget i 
första hand ingå ett hyresavtal med 
honom eller henne för den tid besitt-
ningen varar. Om lägenheten inte är i 
ett sådant skick att den kan hyras ut, 
skall nödvändiga reparationer för 
aktieägarens räkning först göras i 
lägenheten. Hyresförhållandet upp-
hör utan uppsägning senast när bola-
gets besittning upphör, oberoende av 
vad som har avtalats om hyresförhål-
landets längd. 

Bolaget har rätt att av hyran ta ut 
betalning för kostnaderna för besitt-
ningstagandet, för sina kostnader för 
reparation av lägenheten, för utestå-
ende bolagsvederlag och för de pos-
ter av vederlaget som aktieägaren 
skall betala medan bolaget har lä-
genheten i sin besittning. Den över-
skjutande delen skall utan dröjsmål 
redovisas för aktieägaren. 
 

7 § 
 

Ny ägares rätt att få lägenheten i sin 
besittning 

 
Om aktierna övergår till en ny äga-

re efter det att beslut om att ta lägen-
heten i bolagets besittning har fattats, 
får den nya ägaren överta besittning-
en av lägenheten sedan han eller hon 
har betalt de förfallna poster för vilka 
enligt 6 § 2 mom. betalning hade 
kunnat tas ut av hyran för lägenhe-
ten. Om lägenheten har hyrts ut en-
ligt 6 § 1 mom., är hyresavtalet bin-
dande för den nya ägaren så som 
föreskrivs i lagen om hyra av bo-
stadslägenhet eller lagen om hyra av 
affärslokal. Hyresförhållandet upp-
hör utan uppsägning senast när bola-
gets besittning upphör, oberoende av 
vad som har avtalats om hyresförhål-
landets längd.   
 

9 kap. 
 

Revision och särskild granskning 
 

Revision 
 

1 § 
 

Tillämplig lag 
 

I fråga om revision av ett bostads-
aktiebolag gäller vad som föreskrivs 
i detta kapitel och i revisionslagen.  

Med godkänd revisor avses i denna 
lag en person eller sammanslutning 
som avses i 2 § 2 punkten i revisions-
lagen. 
 

2 § 
 

Val av revisor 
 

Revisorn väljs av bolagsstämman. 
Om flera revisorer skall väljas, kan 
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det föreskrivas i bolagsordningen att 
en eller vissa av dem, dock inte alla, 
väljs i någon annan ordning.  
 

3 § 
 

Revisorssuppleant 
 

Bolagsstämman kan välja en eller 
flera revisorssuppleanter. Om för ett 
aktiebolag väljs endast en revisor 
som inte är en sådan godkänd revi-
sionssammanslutning som avses i 
5 och 6 § i revisionslagen, skall åt-
minstone en revisorssuppleant väljas. 

Vad som i denna lag och revisions-
lagen föreskrivs om revisorer gäller 
också i fråga om revisorssuppleanter. 
 

4 § 
 

En revisors mandattid 
 

Mandattiden för en revisor upphör 
vid utgången av den följande ordina-
rie bolagsstämma efter valet som 
beslutat om valet. I bolagsordningen 
kan föreskrivas om någon annan 
tidsbunden mandattid eller om en 
mandattid som fortgår tills vidare. 
Mandattiden upphör och en ny revi-
sors mandattid börjar vid utgången 
av den bolagsstämma som beslutar 
om val av ny revisor, om inte annat 
föreskrivs i bolagsordningen eller om 
inte något annat beslutas när den nya 
revisorn väljs. 
 

5 § 
 

Skyldighet att välja en godkänd revi-
sor 

 
Bolaget skall ha en godkänd revi-

sor som bolagsstämman godkänner, 
om  

1) antalet lägenheter som aktie-
ägarna besitter i bolagets byggnad 
eller byggnader uppgår till minst 40,  

2) en godkänd revisor skall väljas 
med stöd av 11 eller 12 § i revisions-
lagen eller någon annan lag,  

3) detta vid den bolagsstämma som 
skall välja revisor yrkas av aktieäga-
re med minst en tiondedel av alla 
aktier eller en tredjedel av de vid 
stämman företrädda aktierna. 

Om bolagsstämman inte väljer en 
godkänd revisor i en sådan situation 
som avses i 1 mom. 3 punkten, för-
ordnar länsstyrelsen en godkänd re-
visor i den ordning som föreskrivs i 
27 § 1 och 3 mom. i revisionslagen, 
om en aktieägare inom en månad 
efter bolagsstämman ansöker om ett 
förordnande. I 27 § i revisionslagen 
föreskrivs om förordnande av en 
godkänd revisor genom länsstyrel-
sens beslut då bolagsstämman inte 
väljer en godkänd revisor i en sådan 
situation som avses i 1 mom. 1 och 2 
punkten. 
 

Särskild granskning 
 

6 § 
 

Beslut om särskild granskning 
 

En aktieägare kan hos länsstyrelsen 
på bolagets hemort ansöka om sär-
skild granskning av bolagets förvalt-
ning och bokföring under en viss 
förfluten tid eller om särskild 
granskning av vissa åtgärder eller 
omständigheter. En förutsättning är 
att förslaget har behandlats på bo-
lagsstämman och biträtts så som av-
ses i 2 mom. Ansökan till länsstyrel-
sen skall göras inom en månad från 
bolagsstämman. 

Granskningsförslaget skall läggas 
fram på den ordinarie bolagsstäm-
man eller på den bolagsstämma där 
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ärendet enligt stämmokallelsen skall 
behandlas. En förutsättning för ansö-
kan är att aktieägare med minst en 
tiondel av alla aktier eller med en 
tredjedel av de vid stämman före-
trädda aktierna har biträtt förslaget. 

Länsstyrelsen skall höra bolagets 
styrelse och, om granskningen enligt 
ansökan gäller en viss persons åtgär-
der, denna person. Ansökan skall 
bifallas, om det anses föreligga 
vägande skäl för granskningen. 
Länsstyrelsen kan förordna en eller 
flera särskilda granskare. Förordnan-
det kan verkställas innan det har 
vunnit laga kraft. 
 

7 § 
 

Särskild granskare 
 

En särskild granskare skall vara en 
fysisk person eller en godkänd revi-
sionssammanslutning. Den särskilda 
granskaren skall ha den ekonomiska 
och juridiska sakkunskap och erfa-
renhet som granskningsuppdragets 
art och omfattning förutsätter. Vad 
som i 13 kap. 6—9 § och 26 kap. 3 § 
i denna lag samt i 15, 21—25 och 44 
§ i revisionslagen föreskrivs om revi-
sorer skall på motsvarande sätt till-
lämpas på en särskild granskare. 
 

8 § 
 

Granskningsyttrande 
 

Ett yttrande över en särskild 
granskning skall ges till bolagsstäm-
man. Yttrandet skall i minst en veck-
as tid före bolagsstämman hållas 
tillgängligt för aktieägarna genom 
styrelsens ordförandes eller dispo-
nentens försorg eller på bolagets 
webbsidor och utan dröjsmål sändas 
till de aktieägare som ber om det 
samt läggas fram på bolagsstämman. 

9 § 
 

Arvode och övriga kostnader 
 

En särskild granskare har rätt till ett 
arvode av bolaget. Bolaget svarar 
också för de övriga kostnaderna för 
särskild granskning. En domstol kan 
dock av särskilda skäl ålägga en ak-
tieägare som har ansökt om särskild 
granskning att helt eller delvis ersätta 
bolaget för granskningskostnaderna. 
 

10 kap. 
 

Eget kapital, bokslut, verksam-
hetsberättelse och koncern 

 
Eget kapital 

 
1 § 

 
Indelning och användning av eget 

kapital 
 

Ett bolags egna kapital indelas i ba-
lansräkningen i bundet eget kapital 
och fritt eget kapital.  

Till det bundna egna kapitalet hän-
förs  

1) aktiekapitalet, 
2) uppskrivningsfonden, fonden för 

verkligt värde och omvärderingsfon-
den, vilka avses i bokföringslagen, 
samt 

3) en byggnadsfond som bildats 
före denna lags ikraftträdande. 

Övriga fonder samt räkenskapspe-
riodens och föregående räkenskaps-
perioders vinst hänförs till det fria 
egna kapitalet. 

En reservfond som bildats före den 
1 januari 1992 skall tas upp under 
bostadsaktiebolagets eget kapital på 
det sätt som motsvarar reservfondens 
villkor. 

Bestämmelser om utbetalning och 
annan användning av eget kapital 
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finns utom i detta kapitel också i 11, 
22 och 23 kap. 
 

2 § 
 

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 
 

I fonden för inbetalt fritt eget kapi-
tal skall tas upp den del av aktiernas 
teckningspris som enligt avtalet om 
bolagsbildning eller emissionsbeslu-
tet inte skall tas upp i aktiekapitalet 
och som enligt bokföringslagen inte 
skall tas upp som en post under 
främmande kapital, samt en sådan 
annan investering av eget kapital 
som inte tas upp i någon annan fond. 
I fonden skall tas upp också det be-
lopp med vilket aktiekapitalet mins-
kas och som inte används till täck-
ning av förlust eller utbetalning av 
medel. 
 

Bokslut och verksamhetsberättelse 
 

3 § 
 

Tillämpning av bokföringslagen 
 

Bokslutet och verksamhetsberättel-
sen skall upprättas i enlighet med 
bokföringslagen och detta kapitel. 
 
 

4 § 
 

Räkenskapsperiod 
 

Bestämmelserna om bolagets rä-
kenskapsperiod tas in i avtalet om 
bolagsbildning eller i bolagsordning-
en. Också då det föreskrivs om rä-
kenskapsperioden i avtalet om bo-
lagsbildning beslutar bolagsstämman 
om ändring av räkenskapsperioden. 
Ändringen träder i kraft då den har 
registrerats. 
 

5 § 
 

Verksamhetsberättelse 
 

Av verksamhetsberättelsen skall 
alltid framgå den information som 
anges i denna lag. 

I verksamhetsberättelsen skall an-
ges 

1) hur bolagsvederlaget har an-
vänts, om det kan uppbäras enligt 
olika grunder för olika ändamål,  

2) de huvudsakliga villkoren för 
kapitallån och den på lånen upplup-
na, icke kostnadsförda räntan, 

3) vilka servitut och inteckningar 
som belastar bolagets egendom och 
var pantbreven finns. 

4) hur budgeten har följts. 
5) styrelsens förslag till disposition 

av bolagets vinst samt styrelsens 
förslag till eventuell utbetalning av 
annat fritt eget kapital. 
 

6 § 
 

Verksamhetsberättelsens uppgifter 
om strukturella och finansiella ar-

rangemang 
 

Av verksamhetsberättelsen skall 
framgå 

1) om bolaget har blivit moderbo-
lag, om bolaget har varit övertagande 
bolag vid en fusion eller delning eller 
om bolaget har delats, 

2) det huvudsakliga innehållet i ett 
sådant emissionsbeslut som avses i 
12 kap. 5 och 17 §, 

3) det huvudsakliga innehållet i ett 
beslut som i enlighet med 13 kap. 3 § 
har fattats om emission av options-
rätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier, 

4) de huvudsakliga villkoren för 
aktieteckning som baserar sig på 
tidigare emitterade optionsrätter och 
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andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier, samt 

5) styrelsens gällande fullmakter att 
emittera aktier samt optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier. 
 
 
 

7 § 
 

Verksamhetsberättelsens uppgifter 
om egna aktier 

 
I verksamhetsberättelsen skall för 

bolaget och dess dottersammanslut-
ningar uppges 

1) det sammanlagda antal aktier i 
bolaget och moderbolaget som bola-
get och dess dottersammanslutningar 
innehar och har mottagit som pant 
samt dessas relativa andelar av samt-
liga aktier och röstetalet för dem och 
de lägenheter som aktierna medför 
besittningsrätt till, samt 

2) de egna aktier och aktier i mo-
derbolaget som bolaget har förvärvat 
och mottagit som pant under räken-
skapsperioden samt avyttring och 
ogiltigförklaring av dessa. 

I verksamhetsberättelsen skall läm-
nas följande uppgifter om egna aktier 
och aktier i moderbolaget som under 
räkenskapsperioden har förvärvats 
och mottagits som pant av bolaget 
samt avyttrats och förklarats ogiltiga: 

1) hur aktierna har tillfallit bolaget 
eller avyttrats, 

2) aktiernas antal och relativa andel 
av samtliga aktier, samt 

3) betalt vederlag. 
Aktier som bolaget innehar skall 

uppges separat från aktier som det 
har tagit emot som pant. Om aktier 
har tagits emot från eller överlåtits 
till en närstående, skall denne näm-
nas vid namn. 
 

8 § 
 

Koncernbokslut 
 

Koncernbokslut skall, utöver vad 
som föreskrivs annanstans, upprättas 
i enlighet med detta kapitel. 

Moderbolaget skall alltid upprätta 
ett koncernbokslut om det betalar ut 
medel till aktieägarna. 
 

9 § 
 

Bokföringsnämndens anvisningar 
och utlåtanden 

 
Bokföringsnämnden kan så som fö-

reskrivs i 8 kap. 2 § i bokföringsla-
gen ge anvisningar och utlåtanden 
om tillämpningen av denna lags be-
stämmelser om upprättande av bok-
slut och utarbetande av verksamhets-
berättelse. 
 

Koncern 
 

10 § 
 

Koncern 
 

Om ett bostadsaktiebolag har i 1 
kap. 5 § i bokföringslagen avsett 
bestämmande inflytande i en annan 
inhemsk eller utländsk sammanslut-
ning eller stiftelse, är bostadsaktiebo-
laget moderbolag medan den andra 
parten är dottersammanslutning. Mo-
derbolaget och dess dottersam-
manslutningar bildar en koncern. 

Ett bostadsaktiebolag har bestäm-
mande inflytande i en annan sam-
manslutning eller stiftelse också då 
aktiebolaget tillsammans med en 
eller flera av sina dottersammanslut-
ningar eller då en dottersammanslut-
ning ensam eller tillsammans med 
andra dottersammanslutningar har 
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sådant bestämmande inflytande som 
avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen. 

Vad som i 1 kap. 5 § i bokförings-
lagen föreskrivs om bokföringsskyl-
diga skall tillämpas på bostadsaktie-
bolag som avses ovan, och vad som i 
1 kap. 5 § i bokföringslagen före-
skrivs om målföretag skall tillämpas 
på sådana andra inhemska eller ut-
ländska sammanslutningar eller stif-
telser som avses ovan. 
 
 
 
 

11 kap. 
 

Utbetalning av medel 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1 § 
 

Utbetalningssätt 
 

Bolagets medel kan betalas ut till 
aktieägarna endast enligt vad som i 
denna lag föreskrivs om 

1) utbetalning av vinst (vinstutdel-
ning) och utbetalning från en fond 
som hänförs till det fria egna kapita-
let, 

2) minskning av aktiekapitalet en-
ligt 22 kap., 

3) förvärv och inlösen av egna ak-
tier enligt 2 och 23 kap., samt om 

4) upplösning och avregistrering av 
bolaget enligt 27 kap. 

Som olaglig utbetalning av medel 
anses andra åtgärder som utan en 
ekonomisk grund som hänför sig till 
bolagets syfte eller verksamhet 
minskar bolagets tillgångar eller ökar 
dess skulder. 

Medel får inte betalas ut förrän bo-
laget har registrerats. 
 
 

2 § 
 

Upprätthållande av bolagets solvens 
 

Medel får inte betalas ut ur bolaget, 
om det då betalningsbeslutet fattades 
var känt eller borde ha varit känt att 
bolaget var insolvent eller att utbe-
talningen skulle leda till insolvens. 
 
 
 
 

3 § 
 

Utbetalningens samband med bok-
slutet 

 
Sådan utbetalning av medel som 

avses i 1 § 1 mom. skall basera sig på 
det senast fastställda bokslutet. Vid 
utbetalningen skall beaktas sådana 
väsentliga förändringar i bolagets 
ekonomiska ställning som har skett 
efter upprättandet av bokslutet. 
 
 
 
 

4 § 
 

Skyldighet att återbetala medel 
 

Medel som har erhållits ur bolaget i 
strid med denna lag eller bolagsord-
ningen skall betalas tillbaka, om mot-
tagaren insåg eller borde ha insett att 
utbetalningen skedde i strid med 
denna lag eller bolagsordningen. På 
det belopp som återbetalas skall beta-
las en årlig ränta som svarar mot den 
i 12 § räntelagen (633/1982) avsedda 
referensränta som gäller vid tidpunk-
ten i fråga. 
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Vinstutdelning och utbetalning från 
en fond som hänförs till det fria egna 

kapitalet 
 

5 § 
 

Utdelningsbart belopp 
 

Om inte annat följer av vad som i 2 
§ föreskrivs om bolagets solvens, får 
bolaget betala ut fritt eget kapital 
från vilket har dragits av belopp som 
enligt bolagsordningen inte får beta-
las ut. 
 
 

6 § 
 

Beslutsfattande 
 

Beslut om utbetalning fattas av bo-
lagsstämman. I 6 kap. 8—22 § före-
skrivs om kallelse till bolagsstämma 
samt om stämmohandlingar och 
framläggande och sändande av dessa.  

Bolagsstämman får besluta betala 
ut större belopp än styrelsen föresla-
git eller godkänt endast om stämman 
enligt bolagsordningen är skyldig att 
göra detta. 

Genom bolagsstämmans beslut i 
vilket nämns utbetalningens maximi-
belopp kan styrelsen också bemyndi-
gas att besluta om vinstutdelning 
eller utbetalning från en fond som 
hänförs till det fria egna kapitalet. 
Bemyndigandet kan vara i kraft 
högst till början av följande ordinarie 
bolagsstämma. 

I beslutet skall nämnas det belopp 
som betalas ut samt vilka medel som 
används för utbetalningen. 

Fritt eget kapital kan med samtycke 
av alla aktieägare betalas ut också på 
något annat sätt än enligt 1 § 1 mom., 
om inte något annat följer av bolags-
ordningen. 
 

Övriga bestämmelser 
 

7 § 
 

Begränsningar för beviljande av lån 
och ställande av säkerhet 

 
Bolaget får bevilja penninglån en-

dast om gäldenären inte hör till bola-
gets närståendekrets enligt 8 § och 
lånet är nödvändigt för underhållet 
eller användningen av en byggnad 
som tillhör bolaget.  Detsamma gäll-
er ställande av säkerhet. 

Begränsningen enligt 1 mom. till-
lämpas inte om bolagets samtliga 
aktieägare ger sitt samtycke till att 
lån beviljas eller säkerhet ställs och 
åtgärden tjänar bolagets intresse.  
 

8 § 
 

Bolagets närståendekrets 
 

Till ett bolags närståendekrets hör: 
1) den som har bestämmande infly-

tande i bolaget eller som lyder under 
den som har bestämmande inflytande 
i bolaget eller som hör till samma 
koncern som bolaget, 

2) den som innehar minst en pro-
cent av aktierna i bolaget eller som 
på grundval av ägande, optionsrätt 
eller ett konvertibelt skuldebrev har 
eller kan ha motsvarande innehav 
eller rösträtt i en sammanslutning 
som hör till bolagets koncern eller i 
en sammanslutning eller stiftelse som 
utövar bestämmande inflytande i 
bolaget, 

3) bolagets disponent, styrelsele-
damöter och revisorer samt den som 
har motsvarande ställning i en sådan 
sammanslutning eller stiftelse som 
avses i 1 punkten, 

4) en i 1―3 punkten nämnd per-
sons make, syskon och halvsyskon 
samt släktingar i rakt upp- eller ned-
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stigande led till en i 1―3 punkten 
nämnd person eller till dennes make 
och maken till en här nämnd person, 
varvid med make jämställs den med 
vilken personen i fråga lever i ett 
äktenskapsliknande förhållande, 

5) en sammanslutning eller en stif-
telse där den som avses i 2―4 punk-
ten ensam eller tillsammans med 
någon annan har bestämmande infly-
tande. 

Vid beräkning av innehav och röst-
rätt som avses i 1 mom. 2 punkten 
tillämpas 1 kap. 5 § 2 och 3 mom. i 
bokföringslagen och hänförs till den 
andel som en delägare eller medlem i 
sammanslutningen har också en så-
dan fysisk persons innehav och röst-
rätt som står i ett sådant förhållande 
till delägaren eller medlemmen som 
avses i 1 mom. 4 punkten samt en 
sådan sammanslutnings och stiftelses 
innehav och rösträtt som står i ett 
sådant förhållande till delägaren eller 
medlemmen som avses i 5 punkten. 
 

DEL IV 
 

Påföljder och rättsskydd 
 

12 kap. 
 

Klander av beslut 
 

1 § 
 

Klander av bolagsstämmobeslut 
 

En aktieägare kan klandra ett bo-
lagsstämmobeslut om 

1) procedurbestämmelserna i denna 
lag eller i bolagsordningen inte har 
iakttagits vid behandlingen av ären-
det och felet har kunnat påverka be-
slutets innehåll eller aktieägarnas rätt 
i övrigt, eller om 

2) beslutet i något annat avseende 
strider mot denna lag eller mot bo-
lagsordningen. 

Klandertalan skall väckas inom tre 
månader från det att beslutet fattades. 
Om talan inte väcks inom utsatt tid 
anses beslutet vara giltigt. 
 
 
 

2 § 
 

Ogiltiga bolagsstämmobeslut 
 

Ett bolagsstämmobeslut som avses 
i 1 § 1 mom. är ogiltigt om 

1) kallelse till stämman inte har ut-
färdats eller om föreskrifter och be-
stämmelser om stämmokallelse har 
överträtts i något väsentligt avseen-
de, 

2) för beslutet enligt 6 kap. 28 eller 
29 § krävs en aktieägares samtycke, 
som dock saknas, 

3) beslutet klart strider mot den lik-
ställighetsprincip som avses i 1 kap. 
11 § och sådant samtycke av en ak-
tieägare som avses i 6 kap. 30 § sak-
nas, eller om 

4) beslutet enligt lag inte skulle ha 
fått fattas ens med samtliga aktieäga-
res samtycke. 

På ett sådant beslut tillämpas inte 
vad som i 1 § 2 mom. föreskrivs om 
väckande av klandertalan inom utsatt 
tid. Talan som gäller ett fusions- eller 
delningsbeslut får dock inte väckas 
när över sex månader har förflutit 
från det att fusionen eller delningen 
registrerats. 

En aktieägare, styrelsen, en styrel-
semedlem eller disponenten får 
väcka talan mot bolaget för att få 
fastställt att bolagsstämmans beslut 
är ogiltigt. 
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3 § 
 

Styrelsebeslut som kan jämställas 
med ogiltiga bolagsstämmobeslut 

 
Om ett beslut som styrelsen med 

stöd av ett bemyndigande har fattat i 
ett ärende som ankommer på bolags-
stämman är sådant som föreskrivs i 2 
§ 1 mom. 2—4 punkten, skall på 
beslutet tillämpas vad som föreskrivs 
om motsvarande bolagsstämmobe-
slut. 
 

4 § 
 

Domens innehåll och verkningar 
 

Genom en dom med anledning av 
en klandertalan kan ett beslut förkla-
ras ogiltigt eller ändras på yrkande av 
käranden. På yrkande av käranden 
kan bolaget samtidigt förbjudas att 
verkställa ett ogiltigt beslut. Beslutet 
kan ändras endast om det kan konsta-
teras vilket innehåll det borde ha 
haft. 

En dom varmed ett bolagsstämmo-
beslut har förklarats ogiltigt eller 
ändrats gäller även gentemot de ak-
tieägare som inte har förenat sig om 
talan. 
 

13 kap. 
 

Skadestånd 
 

1 § 
 

Ledningens skadeståndsskyldighet 
 

En styrelseledamot och disponene-
ten skall ersätta skada som de i sitt 
uppdrag, i strid med den omsorgs-
plikt som föreskrivs i 1 kap. 12 §, 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
orsakat bolaget. 

En styrelseledamot och disponene-
ten skall ersätta också skada som de i 
sitt uppdrag annars i strid med denna 
lag eller bolagsordningen uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har orsakat bola-
get, en aktieägare eller någon annan. 

Om skadan har orsakats genom 
överträdelse av denna lag på annat 
sätt än endast genom överträdelse av 
de principer som avses i 1 kap. eller 
om skadan har orsakats genom över-
trädelse av en bestämmelse i bolags-
ordningen, anses skadan ha orsakats 
genom oaktsamhet, om inte den som 
är ansvarig för förfarandet visar att 
han eller hon har handlat omsorgs-
fullt. Detsamma gäller skada som har 
orsakats genom en åtgärd till förmån 
för en sådan bolaget närstående per-
son som avses i 11 kap. 8 §. 

Om en disponentsammanslutning 
är disponent svarar sammanslutning-
en och den huvudansvarige dispo-
nenten för skadan. 
 

2 § 
 

Aktieägares skadeståndsskyldighet 
 

En aktieägare skall ersätta skada 
som han eller hon genom att med-
verka till en överträdelse av denna 
lag eller bolagsordningen uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har orsakat bola-
get, en annan aktieägare eller någon 
annan. 

Om skadan har orsakats genom 
överträdelse av bestämmelserna i 4 
och 5 kap. om aktieägares under-
hållsansvar och ändringsarbeten eller 
bestämmelserna i bolagsordningen, 
anses skadan ha orsakats genom 
oaktsamhet, om inte aktieägaren vi-
sar att han eller hon har handlat om-
sorgsfullt. Detsamma gäller skada 
som har orsakats genom en åtgärd till 
förmån för en sådan bolaget närstå-
ende person som avses i 11 kap. 8 §. 
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Om en aktieägare på ett sådant sätt 
som avses i 1 mom. har orsakat ett 
fel i en konstruktion eller utrustning 
som bolaget har underhållsansvar för 
och en lägenhet som en annan aktie-
ägare besitter har skadats invändigt 
skall bolaget reparera lägenheten 
invändigt så som föreskrivs i 4 kap. 3 
§ om bolagets underhållsansvar. Den 
aktieägare som har orsakat skadan 
skall ersätta bolaget för kostnaderna 
för reparation av lägenheten. 
 

3 § 
 

Stämmoordförandens skadestånds-
skyldighet 

 
Stämmoordföranden skall ersätta 

skada som han eller hon i sitt upp-
drag genom överträdelse av denna 
lag eller bolagsordningen uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har orsakat bola-
get, en aktieägare eller någon annan. 
 

4 § 
 

Revisorers skadeståndsskyldighet 
 

I 44 § i revisionslagen föreskrivs 
om revisorers skadeståndsskyldighet. 
 
 

5 § 
 

Bolagets skadeståndsskyldighet 
 

Bolaget skall ersätta skada som en 
företrädare för bolaget, genom att 
medverka till en överträdelse av den-
na lag eller bolagsordningen, uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet har orsakat 
en aktieägare eller någon annan. 

Om skadan har orsakats genom 
överträdelse av denna lag på annat 
sätt än endast genom överträdelse av 
de principer som avses i 1 kap. eller 
genom överträdelse av en bestäm-

melse i bolagsordningen, anses ska-
dan ha orsakats genom oaktsamhet, 
om inte bolaget visar att dess företrä-
dare har handlat omsorgsfullt. 
 
 

6 § 
 

Jämkning och fördelning av ska-
deståndsansvar 

 
I 2 och 6 kap. i skadeståndslagen 

(412/1974) föreskrivs om jämkning 
och fördelning av skadeståndsansva-
ret mellan två eller flera ersättnings-
skyldiga. 

En aktieägare eller ett bolag som 
lidit skada skall vidta skäliga åtgär-
der för att begränsa skadan. Vid för-
summelse av detta får aktieägaren 
eller bolaget stå för en motsvarande 
del av skadan. 
 
 

7 § 
 

Beslutsfattandet i bolaget 
 

Bolagsstämman fattar beslut i ären-
den som gäller bolagets rätt till ska-
destånd enligt 1—3 § samt enligt 44 
§ i revisionslagen. 

Styrelsen kan dock besluta om 
väckande av skadeståndstalan som 
grundar sig på en straffbar gärning. 

Bolagsstämmans beslut om att be-
vilja en styrelseledamot eller dispo-
nenten ansvarsfrihet är inte bindande, 
om bolagsstämman inte har givits 
väsentligen riktiga och tillräckliga 
uppgifter om det beslut eller den åt-
gärd som ligger till grund för ersätt-
ningsskyldigheten. Ett beslut om 
beviljande av ansvarsfrihet är inte 
bindande för bolagets konkursbo, om 
bolaget försätts i konkurs på en an-
sökan som görs inom två år från be-
slutet. 
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8 § 
 

Aktieägares rätt att föra talan för 
bolaget 

 
En eller flera aktieägare har med 

stöd 1—3 § i denna lag eller med 
stöd av 44 § i revisionslagen rätt att i 
sitt eget namn föra skadeståndstalan 
för bolagets räkning, om det när talan 
väcks är sannolikt att bolaget inte ser 
till att skadeståndsanspråket fullföljs 
och om 

1) kärandena då innehar minst en 
tiondel av samtliga aktier, eller om 

2) det visas att underlåtelse att full-
följa skadeståndsanspråket skulle 
strida mot likställighetsprincipen 
enligt 1 kap. 10 §. 

Bolaget skall ges tillfälle att bli 
hört, om detta inte är uppenbart onö-
digt. De aktieägare som för talan 
svarar själva för rättegångskostna-
derna men har rätt att få dem ersatta 
av bolaget, om de medel som genom 
rättegången vunnits till bolaget räck-
er för ändamålet. 

Om den ersättningsskyldige genom 
bolagsstämmans beslut har beviljats 
ansvarsfrihet, skall talan väckas inom 
tre månader från bolagsstämmans 
beslut. Om det vid samma bolags-
stämma så som föreskrivs i 9 kap. 7 
§ har lagts fram och biträtts ett för-
slag om särskild granskning, kan 
talan dock alltid väckas inom tre må-
nader från det att granskningsyttran-
det har lagts fram på bolagsstämman 
eller ansökan om förordnande av en 
granskare avslagits. 

En aktieägare har inte rätt till er-
sättning för skada som orsakats bola-
get. 
 
 
 
 
 

9 § 
 

Preskription av talerätt 
 

En talan enligt 1-3 § och 8 § i detta 
kapitel samt 44 § i revisionslagen 
skall för icke straffbara gärningar 
väckas inom tre år från den tidpunkt 
då den skadelidande har fått eller 
borde ha fått vetskap om skadan och 
den ansvarige. Preskriptionen av en 
skadeståndsskuld skall avbrytas på 
det sätt som föreskrivs i lagen om 
preskription av skulder (728/2003 , 
preskriptionslagen). 

Utan hinder av 1 mom. skall talan 
dock senast väckas 

1) mot en styrelseledamot eller dis-
ponenten inom fem år från utgången 
av den räkenskapsperiod under vil-
ken det beslut som ligger till grund 
för talan fattades eller den åtgärd 
som ligger till grund för talan vidtogs 
eller försummades, 

2) mot en revisor inom fem år från 
det att den revisionsberättelse, det 
yttrande eller det intyg som ligger till 
grund för talan lades fram, och 

3) mot en aktieägare och stämmo-
ordföranden inom fem år från det 
beslut eller den åtgärd eller den för-
summelse att vidta åtgärd som ligger 
till grund för talan. 

Utan hinder av vad som föreskrivs 
ovan i denna paragraf kan en talan 
med stöd av 2 eller 5 §, som gäller 
ersättning av skada på grund av un-
derhåll, försummelse av underhåll 
eller ändringsarbete, väckas mot en 
aktieägare eller bolaget inom den tid 
som föreskrivs i 7 § i preskriptions-
lagen.  
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10 § 
 

Bestämmelsernas tvingande natur 
 

I bolagsordningen kan man inte 
begränsa den rätt till skadestånd som 
tillkommer bolaget eller någon annan 
enligt detta kapitel eller enligt 44 § i 
revisionslagen. 
 
 
 

14 kap. 
 

Inlösenskyldighet och upplösning 
av bolaget till följd av missbruk av 

inflytande 
 

1 § 
 

Inlösenskyldighet 
 

En aktieägare skall på talan av en 
annan aktieägare åläggas att inom 
utsatt tid lösa in dennes aktier, om 

1) aktieägaren uppsåtligen har 
missbrukat sitt inflytande i bolaget 
genom att medverka till ett beslut 
som strider mot likställighetsprinci-
pen i 1 kap. 11 § eller till någon an-
nan överträdelse av denna lag eller 
bolagsordningen, och om 

2) den andre aktieägarens rätts-
skydd förutsätter inlösen, med beak-
tande av sannolikheten för att det 
förfarande som avses i 1 punkten 
fortsätter samt andra på saken inver-
kande omständigheter. 

Som lösenbelopp skall bestämmas 
det gängse pris som aktien skulle ha 
utan missbruket av inflytande. 

Bolaget skall ges tillfälle att bli 
hört, om detta inte är uppenbart onö-
digt. 
 
 
 
 

2 § 
 

Förordnande om likvidation eller 
avregistrering 

 
Bolaget skall på en aktieägares ta-

lan mot bolaget försättas i likvida-
tion, om 

1) det enligt 1 § 1 mom. finns för-
utsättningar för inlösen av kärandens 
aktier, men den som missbrukat sitt 
inflytande sannolikt inte kommer att 
uppfylla inlösenskyldigheten, och om 

2) det med beaktande av aktieägar-
nas rättsskyddsbehov och intressen 
finns synnerligen vägande skäl att 
försätta bolaget i likvidation. 

Andra aktieägare kan ges tillfälle 
att bli hörda i ärendet, om det anses 
nödvändigt.  

Ett bolag som har försatts i likvida-
tion skall upplösas med iakttagande 
av vad som i 22 kap. föreskrivs om 
likvidationsförfarande. Den domstol 
som försätter bolaget i likvidation 
skall samtidigt förordna en eller flera 
likvidatorer enligt 22 kap. 9 §.  

Domstolen kan i stället för att för-
sätta bolaget i likvidation bestämma 
att bolaget skall avregistreras så som 
föreskrivs i 22 kap., om bolagets 
tillgångar inte förslår till betalning av 
likvidationskostnaderna eller om 
uppgifter om tillgångarnas belopp 
inte kan fås och om inte en aktieäga-
re, borgenär eller någon annan tar på 
sig ansvaret för likvidationskostna-
derna. 
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15 kap. 
 

Avgörande av tvister 
 

Domstolsförfarandet 
 

1 § 
 

Behöriga domstolar 
 

I tvistemål som gäller tillämpning-
en av denna lag får talan väckas även 
vid domstolen på bolagets hemort. 
 

2 § 
 

Ärenden som skall behandlas skynd-
samt 

 
Ett ärende skall behandlas skynd-

samt, om det gäller betalning eller 
betryggande säkerhet och om en dom 
i ärendet enligt 22 kap. 5 §, 24 kap. 
15 §, 25 kap. 15 § eller 26 kap. 4 § är 
en förutsättning för registrering.  

Ett i 12 kap. angivet ärende som 
gäller ogiltighet av ett beslut skall 
behandlas skyndsamt.  
 

Skiljeförfarande 
 

3 § 
 

Skiljeförfarande enligt bolagsord-
ningen 

 
En bestämmelse i bolagsordningen 

om behandling av tvister i skiljeför-
farande är så som föreskrivs i lagen 
om skiljeförfarande på samma sätt 
som ett skiljeavtal bindande för bo-
laget, en aktieägare, styrelsen, en 
styrelseledamot, disponenten och en 
revisor. En bestämmelse i bolagsord-
ningen om behandling av sådana 
tvistemål i skiljeförfarande som gäll-
er lösningsrätt eller lösenbelopp till 
följd av en sådan inlösenklausul som 

avses i 2 kap. 5 § är på motsvarande 
sätt bindande för parterna i tvistemå-
let.  

En sådan bestämmelse i bolagsord-
ningen som avses i 1 mom. tillämpas 
dock endast när grunden för talan har 
uppkommit efter registreringen av 
bestämmelsen. 
 

Särskilda bestämmelser 
 

4 § 
 

Underrättelse om avgöranden 
 

Om ett avgörande gäller en 
omständighet som skall antecknas i 
handelsregistret, skall domstolen 
eller skiljedomstolen utan dröjsmål 
underrätta registermyndigheten om 
sitt avgörande. Domstolen skall göra 
registeranmälan också om att dess 
avgörande har vunnit laga kraft. 
 

16 kap. 
 

Straffpåföljder 
 

1 § 
 

Bostadsaktiebolagsbrott 
 

Den som uppsåtligen 
1) bryter mot bestämmelserna om 

en godkänd revisors yttrande som 
avses i 24 kap. 4 § eller 25 kap. 4 §, 

2) kränker aktieägar- eller borge-
närsskyddet genom att betala ut bo-
lagets medel i strid med denna lag, 
eller 

3) beviljar penninglån eller ställer 
säkerhet i strid med 11 kap. 8 §, 

skall, om gärningen inte är ringa el-
ler om strängare straff för den inte 
föreskrivs någon annanstans i lag, för 
bostadsaktiebolagsbrott dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. 
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2 § 
 

Bostadsaktiebolagsförseelse 
 

Den som uppsåtligen 
1) underlåter att föra aktiebok eller 

aktieägarförteckning eller att hålla 
den tillgänglig, 

2) bryter mot vad som i 6 kap. 23 § 
4 mom. föreskrivs om att hålla bo-
lagsstämmans protokoll tillgängliga, 

eller 
3) bryter mot vad som i denna lag 

föreskrivs om upprättande av bokslut 
eller koncernbokslut eller om bolags 
fusion, delning eller likvidation eller 
om slutredovisning, 

skall, om gärningen inte är ringa el-
ler om strängare straff för den inte 
föreskrivs någon annanstans i lag, för 
bostadsaktiebolagsförseelse dömas 
till böter. 

För aktiebolagsförseelse skall ock-
så den dömas som av grov oaktsam-
het förfar på ett sådant sätt som avses 
i 1 mom. 3 punkten. 
 

DEL V 
 

Bolagsbildning och finansiering 
 

17 kap. 
 

Bildande av bostadsaktiebolag 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1 § 
 

Avtal om bolagsbildning 
 

För bildandet av ett aktiebolag 
skall upprättas ett skriftligt avtal om 
bolagsbildning som undertecknas av 
samtliga aktieägare. 

Genom att underteckna avtalet om 
bolagsbildningen tecknar en aktie-
ägare det antal aktier som framgår av 

avtalet. Teckningen kan inte återtas 
efter det att samtliga aktier är teck-
nade, om inte något annat avtalas. 

Ledningsmedlemmarnas och revi-
sorernas mandattid och uppgifter 
börjar när avtalet om bolagsbildning-
en har undertecknats. 
 

2 § 
 

Innehållet i avtalet om bolagsbild-
ning 

 
I avtalet om bolagsbildning skall 

alltid anges 
1) datum för avtalet, 
2) alla aktieägare och de aktier som 

var och en tecknar, 
3) det belopp som skall betalas till 

bolaget för varje aktie (tecknings-
pris), 

4) tiden för aktiernas betalning, 
5) grunderna för uppkomsten av 

skyldigheten att betala bolagsveder-
lag, 

6) grunderna för uppkomsten av 
den besittningsrätt som aktierna med-
för, 

7) bolagets styrelseledamöter, samt 
8) bolagets revisorer. 
I avtalet om bolagsbildning skall 

tas in eller till avtalet skall fogas en 
bolagsordning enligt 1 kap. 13 §. 
Räkenskapsperioden skall bestäm-
mas antingen i avtalet eller i bolags-
ordningen. 

I avtalet om bolagsbildning skall 
dessutom vid behov nämnas dispo-
nenten. Styrelsens ordförande kan 
utses i avtalet. 
 

3 § 
 

Teckningspris 
 

Teckningspriset för en aktie skall 
tas upp i aktiekapitalet, om det inte 
enligt avtalet om bolagsbildning eller 
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enligt bolagsordningen delvis skall 
avsättas till fonden för inbetalt fritt 
eget kapital eller om inte annat före-
skrivs i bokföringslagen 
(1336/1997). 
 

Betalning av aktier 
 

4 § 
 

Betalning i pengar 
 

Om teckningspriset skall betalas i 
pengar, skall det betalas på bolagets 
konto i en depositionsbank i Finland 
eller i ett utländskt kreditinstituts 
filialkontor som har rätt att ta emot 
insättningar eller på ett motsvarande 
konto i utlandet. 
 

5 § 
 

Apport 
 

Om teckningspriset helt eller delvis 
betalas med annan egendom än 
pengar (apportegendom), skall egen-
domen vid överlåtelsetidpunkten 
vara av sådant ekonomiskt värde för 
bolaget som minst motsvarar betal-
ningen. Med apportegendom får inte 
jämställas ett åtagande att utföra ar-
bete eller tillhandahålla en tjänst. 

I avtalet om bolagsbildning skall 
anges om teckningspriset kan betalas 
med apportegendom. Avtalet skall 
dessutom innehålla en redogörelse i 
vilken apportegendomen och dess 
värde som betalning specificeras 
samt anges vilka omständigheter som 
påverkar värderingen och vilka vär-
deringsmetoder som tillämpas. Om 
bestämmelserna i detta moment inte 
har iakttagits, är tecknaren skyldig att 
visa att egendomen för bolaget var av 
sådant ekonomiskt värde som mot-
svarade betalningen. Bristande be-

lopp skall betalas till bolaget i peng-
ar. 

Om teckningspriset betalas i pengar 
under förutsättning att bolaget mot 
vederlag förvärvar egendom eller 
tjänster, skall på förvärvet på mot-
svarande sätt tillämpas vad som före-
skrivs om betalning med apportegen-
dom. 
 

6 § 
 

Följderna av betalningsdröjsmål 
 

Styrelsen kan konstatera att rätten 
till en aktie är förverkad, om teck-
ningspriset och eventuell dröjsmåls-
ränta inte har betalats efter det att de 
har förfallit till betalning och om 
styrelsen inte har beviljat tecknaren 
förlängd betalningstid. Styrelsen kan 
i så fall ge teckningsrätten till någon 
annan.  

Den vars rätt enligt 1 mom. har 
konstaterats förverkad är skyldig att i 
ersättning till bolaget utöver eventu-
ella indrivningskostnader betala en 
tiondel av aktiens teckningspris. 
 

Registreringen och dess rättsverk-
ningar 

 
7 § 

 
Registrering av bolaget 

 
Bolaget skall anmälas för registre-

ring inom tre månader efter det att 
avtalet om bolagsbildning under-
tecknats, vid äventyr att bolagsbild-
ningen förfaller. I handelsregisterla-
gen (129/1979) föreskrivs närmare 
om registreringen. 

Endast aktier som är till fullo be-
talda inom den tid som nämns i 1 
mom. får anmälas för registrering.  

Till registeranmälan skall fogas 
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1) bolagets styrelseledamöters och 
disponentens försäkran om att be-
stämmelserna i denna lag har iaktta-
gits vid bolagsbildningen, samt 

2) ett av bolagets revisorer utfärdat 
intyg över att denna lags bestämmel-
ser om betalning av aktier har iaktta-
gits. 

Om en aktie har betalats med ap-
portegendom skall till registeranmä-
lan dessutom fogas en godkänd revi-
sors yttrande om den redogörelse 
som avses i 5 § 2 mom. samt om 
huruvida egendomen för bolaget var 
av sådant ekonomiskt värde som 
minst motsvarade betalningen. 
 

8 § 
 

Registreringens rättsverkningar 
 

Bolaget uppkommer genom regi-
streringen. Förpliktelser orsakade av 
en åtgärd som har vidtagits efter un-
dertecknandet av avtalet om bolags-
bildning eller av en i avtalet angiven 
åtgärd som har vidtagits högst ett år 
före undertecknandet av avtalet 
övergår genom registreringen på bo-
laget. 

Efter registreringen kan en aktie-
ägare inte som grund för befrielse 
från en aktieteckning åberopa att ett 
villkor i samband med bolagsbild-
ningen inte har uppfyllts. 
 
 

9 § 
 

Åtgärder före registreringen 
 

Före registreringen kan bolaget inte 
förvärva rättigheter eller ingå förbin-
delser och inte heller uppträda som 
part i en domstol eller hos någon 
annan myndighet. 

För åtgärder som på bolagets väg-
nar vidtagits före registreringen är de 

som beslutat om eller deltagit i åt-
gärderna solidariskt ansvariga. Ge-
nom registreringen övergår ansvaret i 
enlighet med 8 § 1 mom. på bolaget. 

Styrelsen och disponenten kan utan 
personligt ansvar föra talan i ärenden 
som gäller bolagsbildningen och vid-
ta åtgärder för att kräva in betalning 
för aktier. 
 
 

10 § 
 

Rättshandlingar med ett oregistrerat 
bolag 

 
En avtalspart som visste att bolaget 

var oregistrerat kan, om inte något 
annat avtalats, frånträda sitt avtal 
med bolaget om registeranmälan om 
bildande av bolaget inte har gjorts 
inom den tid som nämns i 7 § 1 
mom. eller om registrering har väg-
rats. En avtalspart som inte visste att 
bolaget var oregistrerat kan frånträda 
avtalet till dess att bolaget har regi-
strerats. 
 
 
 

11 § 
 

Bolagsbildningen förfaller 
 

Bolagsbildningen förfaller om bo-
laget inte har anmälts för registrering 
inom den tid som anges i 7 § 1 mom. 
eller om registrering vägras. 

Om bolagsbildningen förfaller, är 
styrelsen och disponenten solidariskt 
ansvariga för att det belopp som har 
betalts för tecknade aktier samt av-
kastningen på beloppet återbetalas 
till aktieägarna. Från det belopp som 
skall återbetalas får dras av sedvanli-
ga kostnader för åtgärder som avses i 
9 § 3 mom. 
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18 kap. 
 

Aktieemission 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1 § 
 

Aktieemission 
 

Bolaget kan emittera nya aktier el-
ler avyttra egna aktier som det inne-
har (aktieemission). 

Vid en aktieemission kan aktier 
tecknas mot betalning (emission mot 
vederlag) eller emitteras utan betal-
ning (vederlagsfri emission). 
 
 
 

2 § 
 

Allmänna bestämmelser om besluts-
fattandet 

 
Beslut om emission fattas av bo-

lagsstämman. 
Genom bolagsstämmans beslut i 

vilket fastställs maximiantalet aktier 
som skall emitteras kan styrelsen 
också bemyndigas att besluta om 
emissionen i dess helhet eller till 
någon del (emissionsbemyndigande). 
Emissionsbemyndigandet skall an-
mälas för registrering utan obefogat 
dröjsmål, dock senast en månad efter 
beslutet. Ett bemyndigande är i kraft 
ett år från bolagsstämmans beslut, 
om inte en kortare tidsfrist föreskrivs 
i beslutet. Ett nytt emissionsbemyn-
digande upphäver ett tidigare, om 
inte något annat beslutas. 

I 6 kap. 8—22 § föreskrivs om kal-
lelse till bolagsstämma samt om 
stämmohandlingar och framläggande 
och sändande av dessa. 
 
 

3 § 
 

Rätt till aktier 
 

Aktieägarna har vid en emission 
företrädesrätt till aktier i samma för-
hållande som de sedan tidigare har 
aktier i bolaget. 

Bolagsordningens bestämmelser 
kan avvika från 1 mom.  

En aktieemission kan verkställas 
med avvikelse från företrädesrätten 
enligt 1 och 2 mom., om aktieägarnas 
företrädesrätt inte kan iakttas eller 
om det från bolagets synpunkt finns 
vägande ekonomiska skäl för detta 
(riktad emission). Vid bedömningen 
av om det finns godtagbara förutsätt-
ningar för en riktad emission skall 
särskilt avseende fästas vid förhål-
landet mellan teckningspriset per 
aktie och det gängse priset. En riktad 
emission får inte vara gratis. 
 

4 § 
 

Kallelse till stämma som beslutar om 
riktad emission 

  
Om styrelsen föreslår att bolags-

stämman skall besluta om en riktad 
emission eller om ett sådant emis-
sionsbemyndigande som inte uteslu-
ter styrelsens rätt att besluta om en 
riktad emission, skall detta nämnas i 
stämmokallelsen.  
 

Emission mot vederlag 
 

5 § 
 

Beslutets innehåll 
 

I ett beslut om emission mot veder-
lag skall nämnas 

1) det antal eller maximiantal aktier 
som skall emitteras samt om emis-
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sionen avser nya aktier eller aktier 
som bolaget innehar, 

2) för varje lägenhet som bolaget 
har i sin omedelbara besittning eller 
ny lägenhet som kommer att byggas 
eller tillbyggnad av en lägenhet, an-
talet aktier som medför besittnings-
rätt och som skall emitteras, 

3) vem som har rätt att teckna akti-
er och, vid en riktad emission, dess-
utom motiveringen till att en avvikel-
se från aktieägarnas företrädesrätt är 
nödvändig eller till att det finns ett 
vägande ekonomiskt skäl för en av-
vikelse, 

4) priset per aktie (teckningspris) 
och motiveringen till prissättningen,  

5) tiden för aktiernas betalning, 
6) grunderna för uppkomsten av 

skyldigheten att betala bolagsveder-
lag, samt 

7) grunderna för uppkomsten av 
den besittningsrätt som aktierna med-
för. 

Om alla teckningsberättigade inte 
tecknar sina aktier vid den stämma 
som beslutar om emissionen, skall 
dessutom nämnas 

1) teckningstiden, samt 
2) den tid inom vilken tecknings-

rätten skall utnyttjas, när det inte är 
fråga om en riktad emission. 

Det antal aktier som avses i 1 mom. 
2 punkten skall bestämmas enligt 
samma grunder som antalet aktier 
som medför rätt att besitta övriga 
lägenheter i bolaget. 

I samband med ett beslut om ök-
ning av aktiekapitalet skall bolags-
ordningen ändras så att den för de 
lägenheter som avses i 1 mom. inne-
håller de uppgifter som nämns i 1 
kap. 13 § 1 mom. 4 och 5 punkten. 

Den tid som avses i 2 mom. 2 
punkten löper inte ut förrän två 
veckor har förflutit från teckningsti-
dens början. 
 

6 § 
 

Teckningspris 
 

Teckningspriset för en ny aktie 
skall tas upp i aktiekapitalet som en 
ökning av detta, om det inte enligt 
emissionsbeslutet helt eller delvis 
skall avsättas till fonden för inbetalt 
fritt eget kapital eller om inte något 
annat föreskrivs i bokföringslagen. 

Det belopp som betalas för en egen 
aktie som bolaget avyttrar skall av-
sättas till fonden för inbetalt fritt eget 
kapital, om det inte enligt emissions-
beslutet helt eller delvis skall tas upp 
i aktiekapitalet eller om inte annat 
föreskrivs i bokföringslagen. 
 

7 § 
 

Registrering av beslut 
 

Ett beslut om emission mot veder-
lag skall anmälas för registrering 
utan obefogat dröjsmål, dock senast 
en månad efter beslutet. 

Om det framgår att emissionen 
kommer att omfatta färre aktier än 
det i beslutet angivna maximiantalet, 
kan ändringen anmälas för registre-
ring. 
 

8 § 
 

Aktieägarnas rätt till information 
 

En aktieägare som enligt ett beslut 
som avses i 5 § 2 mom. har teck-
ningsrätt skall innan teckningstiden 
börjar löpa informeras om beslutet på 
samma sätt som en stämmokallelse 
utfärdas. Samtidigt skall det ges in-
formation om hur och inom vilken 
tid aktieägarna kan utnyttja sin rätt.  

Sådan information som avses i 1 
mom. behöver inte ges om motsva-
rande information framgår av kallel-
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sen till den stämma som beslutar om 
emissionen eller finns tillgänglig på 
den stämma som beslutar om emis-
sionen och där aktieägaren är närva-
rande.  

Emissionsbeslutet och de handling-
ar om bolagets ekonomiska ställning 
som avses i 6 kap. 21 § 2 mom. skall 
under teckningstiden hållas tillgäng-
liga för de aktieägare som avses i 1 
mom.  
 

9 § 
 

Teckning 
 

Teckning av aktier skall ske bevis-
ligen. Av teckningen skall framgå 
tecknaren, vilket emissionsbeslut 
teckningen baseras på samt de aktier 
som teckningen avser.  
 

10 § 
 

Teckningsfordringar 
 

Bolaget får inte överlåta eller pant-
sätta sina teckningsfordringar. Om 
bolaget försätts i konkurs hör sådana 
fordringar till konkursboet. 

Om något annat inte föreskrivs i 
emissionsbeslutet, kan teckningspri-
set endast med styrelsens samtycke 
kvittas mot en fordran på bolaget. 
 
 

11 § 
 

Betalning i pengar 
 

Om teckningspriset skall betalas i 
pengar, skall det betalas på bolagets 
konto i en depositionsbank i Finland 
eller i ett sådant utländskt kreditinsti-
tuts filialkontor i Finland som har rätt 
att ta emot insättningar eller på ett 
motsvarande konto i utlandet. 
 

12 § 
 

Apport 
 

Om teckningspriset helt eller delvis 
betalas med annan egendom än 
pengar (apportegendom), skall egen-
domen vid överlåtelsetidpunkten 
vara av sådant ekonomiskt värde för 
bolaget som minst motsvarar betal-
ningen. Med apportegendom får inte 
jämställas ett åtagande att utföra ar-
bete eller tillhandahålla en tjänst.  

I emissionsbeslutet skall anges om 
teckningspriset kan betalas med ap-
portegendom. Beslutet skall dessut-
om innehålla en redogörelse i vilken 
apportegendomen och dess värde 
som betalning specificeras samt an-
ges vilka omständigheter som påver-
kar värderingen och vilka värde-
ringsmetoder som tillämpas. Om 
bestämmelserna i detta moment inte 
har iakttagits, är tecknaren skyldig att 
visa att egendomen för bolaget var av 
sådant ekonomiskt värde som mot-
svarade betalningen. Bristande be-
lopp skall betalas till bolaget i peng-
ar. 

Om teckningspriset betalas i pengar 
under förutsättning att bolaget mot 
vederlag förvärvar egendom eller 
tjänster, skall på förvärvet på mot-
svarande sätt tillämpas vad som före-
skrivs om betalning med apportegen-
dom. 
 

13 § 
 

Följderna av betalningsdröjsmål 
 

Styrelsen kan konstatera att rätten 
till en aktie är förverkad, om teck-
ningspriset och eventuell dröjsmåls-
ränta inte har betalats efter det att de 
har förfallit till betalning och om 
styrelsen inte har beviljat tecknaren 
förlängd betalningstid. Styrelsen kan 
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i så fall ge teckningsrätten till en 
annan person eller ogiltigförklara den 
obetalda nya aktien. 

Den vars rätt enligt 1 mom. har 
konstaterats förverkad är skyldig att i 
ersättning till bolaget utöver eventu-
ella indrivningskostnader betala en 
tiondel av aktiens teckningspris. 
 

14 § 
 

Registrering av nya aktier 
 

När nya aktier har tecknats kan de 
anmälas för registrering efter det att 
de till fullo har betalats och eventuel-
la andra villkor uppfyllts. Register-
anmälan skall göras utan obefogat 
dröjsmål och vid behov i flera om-
gångar med beaktande av dels aktie-
ägarnas rättigheter, dels de kostnader 
som anmälan orsakar bolaget. När 
över ett år har förflutit från teck-
ningstidens början skall en register-
anmälan om nya aktier dessutom 
göras utan dröjsmål efter utgången 
av varje räkenskapsperiod.  När nya 
aktier anmäls för registrering skall 
även anmälas om teckningspriset 
innebär en ökning av aktiekapitalet.  

Aktierna skall, vid äventyr att 
emissionen förfaller, anmälas för 
registrering inom fem år från emis-
sionsbeslutet, om inte en kortare tids-
frist föreskrivs i emissionsbeslutet. 

Till registeranmälan skall fogas 
1) bolagets styrelseledamöters och 

disponenetens försäkran om att be-
stämmelserna i denna lag har iaktta-
gits vid emissionen, samt 

2) ett av bolagets revisorer utfärdat 
intyg över att denna lags bestämmel-
ser om betalning av aktier har iaktta-
gits. 

Om en aktie har betalats med ap-
portegendom skall till registeranmä-
lan dessutom fogas en godkänd revi-
sors yttrande om den redogörelse 

som avses i 12 § 2 mom. samt om 
huruvida egendomen för bolaget var 
av sådant ekonomiskt värde som 
minst motsvarade betalningen. 
 

15 § 
 

Registreringens rättsverkningar 
 

En ny aktie medför ägarrättigheter 
från och med registreringen, om inte 
emissionsbeslutet anger att en rättig-
het inträder vid en senare tidpunkt. 
Aktierna medför dock ägarrättigheter 
senast ett år efter registreringen. 

Efter registreringen kan en aktie-
ägare inte som grund för befrielse 
från en aktieteckning åberopa att ett 
villkor i samband med teckningen 
inte har uppfyllts. 
 

16 § 
 

Överlåtelse av egna aktier som inne-
has av bolaget 

 
Vid emission av egna aktier som 

innehas av bolaget får en aktie inte 
överlåtas förrän den är till fullo be-
tald. Ett aktiebrev som innehas av 
bolaget får inte överföras till förvär-
varen före den nämnda tidpunkten. 
 

Vederlagsfri emission 
 

17 § 
 

Beslutets innehåll 
 

I ett beslut om vederlagsfri emis-
sion skall anges det antal aktier som 
skall emitteras samt om emissionen 
avser nya aktier eller aktier som bo-
laget innehar. 

Om de aktier som emitteras vid en 
vederlagsfri emission medför en så-
dan besittningsrätt som avses i 5 § 1 
mom. 2 punkten, skall de uppgifter 
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som avses i 5 § 1 mom. 2, 6 och 
7 punkten nämnas i beslutet.  
 

18 § 
 

Registreringen och dess rättsverk-
ningar 

 
En vederlagsfri emission skall efter 

emissionsbeslutet utan dröjsmål an-
mälas för registrering. 

Aktierna medför ägarrättigheter 
från och med registreringen, dock 
inte sådana ägarrättigheter som avses 
i 17 §.  
 

19 § 
 

Vederlagsfri emission till bolaget 
 

Bolaget kan besluta om vederlags-
fri emission till sig självt så att på de 
nya aktier som registreras vid emis-
sionen tillämpas bestämmelserna om 
bolagets innehav av egna aktier. På 
en sådan emission tillämpas inte be-
stämmelserna om riktad emission. 
 

19 kap. 
 

Optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter 

 
1 § 

 
Optionsrätter och andra särskilda 

rättigheter 
 

Om det från bolagets synpunkt 
finns vägande ekonomiska skäl, kan 
bolaget enligt vad som föreskrivs i 
detta kapitel emittera särskilda rät-
tigheter som berättigar till att mot 
betalning få nya aktier eller egna 
aktier som innehas av bolaget. 
Rättsinnehavaren kan ha rätt att välja 
om han tecknar aktier (optionsrätt). 

Rättigheten kan också förenas med 
en förbindelse att teckna aktier. 

Sådana rättigheter som avses i 1 
mom. kan ges också bolagets borge-
närer så att de förenas med ett villkor 
om att borgenärens fordran skall 
kvittas mot aktiernas teckningspris. 
 

2 § 
 

Beslutsfattande 
 

Beslut om emission av optionsrät-
ter och andra sådana rättigheter som 
avses i 1 § fattas av bolagsstämman. 

Genom bolagsstämmans beslut i 
vilket nämns maximiantalet aktier 
som skall emitteras kan styrelsen 
också bemyndigas att helt eller delvis 
besluta om emission av optionsrätter 
och andra rättigheter som avses i 1 §. 
Bemyndigandet skall anmälas för 
registrering utan obefogat dröjsmål, 
dock senast en månad efter beslutet. 
Ett bemyndigande är i kraft ett år 
från bolagsstämmans beslut, om inte 
en kortare tidsfrist föreskrivs i beslu-
tet. Ett nytt bemyndigande upphäver 
ett tidigare, om inte något annat be-
slutas. 

Bolagsstämmans beslut enligt 1 el-
ler 2 mom. skall fattas med sådan 
kvalificerad majoritet som avses i 6 
kap. 27 §. I 6 kap. 8—22 § föreskrivs 
om kallelse till bolagsstämma samt 
om stämmohandlingar och framläg-
gande och sändande av dessa. 
 

3 § 
 

Beslutets innehåll 
 

I ett beslut om emission av options-
rätter och andra rättigheter som avses 
i 1 § skall nämnas  

1) de aktier som varje optionsrätt 
eller annan rättighet enligt 1 § berät-
tigar till samt huruvida emissionen 
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avser nya aktier eller aktier som in-
nehas av bolaget, 

2) antalet eller maximiantalet op-
tionsrätter eller andra rättigheter en-
ligt 1 § som skall emitteras, 

3) vem som har rätt att få eller 
teckna optionsrätter eller andra rät-
tigheter enligt 1 §, 

4) teckningspriserna och andra ve-
derlag samt tecknings- och betal-
ningstiderna, om optionsrätter eller 
andra rättigheter enligt 1 § emitteras 
mot vederlag, 

5) aktiernas teckningspriser, teck-
ningstider och betalningstider, 

6) motiveringen till att det finns så-
dana vägande ekonomiska skäl för 
emitteringen av de rättigheter som 
avses i 1 § 1 mom. samt motivering-
en till hur teckningspriserna eller 
andra vederlag för rättigheterna samt 
teckningspriserna för aktierna be-
stäms, samt 

7) bestämmelser om vilken ställ-
ning de rättigheter som emitteras får 
vid en aktieemission, vid emission av 
rättigheter som avses i detta kapitel 
med stöd av något annat beslut, vid 
utbetalning av bolagets medel enligt 
11 kap. 1 § 1 mom., i samband med 
att bolaget återförvärvar rättigheter 
som avses i detta kapitel och i sam-
band med att bolaget fusioneras med 
ett annat bolag eller delas samt be-
stämmelser om behandling av inlö-
sentvister vid domstol eller skiljeför-
farande i samband med fusion eller 
delning, om betalning av lösenbelopp 
och övergång av rättigheter. 

Om inte något annat föreskrivs i 
beslutet, skall på en rättsinnehavares 
rätt till inlösen vid fusion och delning 
dessutom tillämpas vad som före-
skrivs i 24 kap. 13 § och 25 kap. 
13 §. 

Det eventuella teckningspriset för 
en optionsrätt eller någon annan rät-
tighet som avses i 1 § skall avsättas 

till fonden för inbetalt fritt eget kapi-
tal, om det inte enligt beslutet skall 
tas upp i aktiekapitalet som en ök-
ning.  
 

4 § 
 

Registrering av beslut 
 

Beslut om emission av optionsrät-
ter eller andra rättigheter som avses i 
1 § skall utan obefogat dröjsmål an-
mälas för registrering, dock senast en 
månad efter beslutet. 

Om det framgår att emissionen 
kommer att omfatta färre optionsrät-
ter, andra rättigheter som avses i 1 § 
eller aktier än det i beslutet angivna 
maximiantalet, kan ändringen anmä-
las för registrering. 
 

5 § 
 

Teckning av rättigheter 
 

Teckning av optionsrätter och 
andra rättigheter som avses i 1 § 
skall ske bevisligen. Av teckningen 
skall framgå tecknaren, vilket bo-
lagsbeslut som teckningen baseras på 
samt rättigheter som teckningen av-
ser. 
 

6 § 
 

Vederlag till bolaget 
 

På betalning av ett eventuellt teck-
ningspris eller annat vederlag till 
bolaget för optionsrätter och andra 
rättigheter som avses i 1 § skall på 
motsvarande sätt tillämpas vad som i 
18 kap. 10—12 § samt i 13 § 1 mom. 
föreskrivs om teckningsfordringar, 
betalning i pengar och apport samt 
om följderna av betalningsdröjsmål. 
Vad som i de nämnda bestämmelser-
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na föreskrivs om emissionsbeslut 
gäller då beslut som avses i 3 §. 
 
 
 

7 § 
 

Emission av aktier 
 

På emission av aktier tillämpas i 
övrigt vad som i 18 kap. 6 § och 9—
16 § föreskrivs om emission mot 
vederlag. Vad som i de nämnda be-
stämmelserna föreskrivs om emis-
sionsbeslut gäller då beslut som av-
ses i 3 §.  

Vid emission av nya aktier enligt 
detta kapitel tillämpas dock inte den 
tidsfrist för registrering av nya aktier 
som föreskrivs i 18 kap. 14 § 2 mom. 
 
 
 
 

20 kap. 
 

Ökning av aktiekapitalet 
 

1 § 
 

Olika sätt att öka aktiekapitalet 
 

Aktiekapitalet kan ökas  
1) genom att teckningspriset för ak-

tier, optionsrätter eller andra särskil-
da rättigheter helt eller delvis tas upp 
i aktiekapitalet så som föreskrivs i 18 
och 19 kap., 

2) genom att till aktiekapitalet görs 
en överföring från det fria egna kapi-
talet (fondförhöjning), eller 

3) genom att i aktiekapitalet tas upp 
tillgångar som i andra fall än det som 
avses i 1 punkten investeras i bolaget 
under förutsättning att de tas upp i 
aktiekapitalet (aktiekapitalinvester-
ing). 
 

2 § 
 

Fondförhöjning 
 

Beslut om fondförhöjning fattas på 
bolagsstämman.  

Genom bolagsstämmans beslut i 
vilket nämns förhöjningens maximi-
belopp kan styrelsen också bemyndi-
gas att besluta om en fondförhöjning. 
Bemyndigandet skall anmälas för 
registrering utan obefogat dröjsmål, 
dock senast en månad efter beslutet. 
Ett bemyndigande är i kraft ett år 
från bolagsstämmans beslut, om inte 
en kortare tidsfrist föreskrivs i beslu-
tet. Ett nytt bemyndigande upphäver 
ett tidigare, om inte något annat be-
slutas. 

I ett beslut om fondförhöjning skall 
nämnas förhöjningens belopp samt 
vilka tillgångar som används för för-
höjningen. I 6 kap. 8—22 § före-
skrivs om kallelse till bolagsstämma 
samt om stämmohandlingar och 
framläggande och sändande av dessa. 
 
 

3 § 
 

Aktiekapitalinvestering 
 

Beslut om sådan ökning av aktie-
kapitalet som grundar sig på aktie-
kapitalinvestering fattas av styrelsen. 
I beslutet skall nämnas ökningens 
belopp samt den investering som 
ökningen baseras på. 

På betalningen av investeringen 
skall på motsvarande sätt tillämpas 
vad som i 18 kap. 10—12 § före-
skrivs om teckningsfordran, betal-
ning i pengar och apport. Vad som i 
de nämnda bestämmelserna före-
skrivs om aktieemissionsbeslut gäller 
då beslut om ökning av aktiekapita-
let.  
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4 § 
 

Registrering av en ökning samt dess 
rättsverkningar 

 
I 18 kap. 14 § föreskrivs hur en ök-

ning av aktiekapitalet anmäls för 
registrering när aktiekapitalet ökas 
med teckningspriset för nya aktier. 

Annan ökning av aktiekapitalet 
skall anmälas för registrering utan 
dröjsmål efter att eventuell betalning 
har inkommit till bolaget och ök-
ningsvillkoren har uppfyllts också i 
övrigt. Till registeranmälan skall 
fogas 

1) bolagets styrelseledamöters och 
disponentens försäkran om att be-
stämmelserna i denna lag har iaktta-
gits vid ökningen av aktiekapitalet, 
samt 

2) ett av bolagets revisorer utfärdat 
intyg över att denna lags bestämmel-
ser om betalning av aktiekapitalet har 
iakttagits, när det inte är fråga om en 
fondförhöjning. 

Om ökningen har betalts med ap-
portegendom skall till registeranmä-
lan dessutom fogas en godkänd revi-
sors yttrande om en sådan redogörel-
se som avses i 18 kap. 12 § 2 mom. 
samt om huruvida egendomen var av 
sådant ekonomiskt värde för bolaget 
som minst motsvarade betalningen. 

Aktiekapitalet har ökats när ök-
ningen är registrerad. Efter registre-
ringen kan den som betalt ökningen 
inte frånträda rättshandlingen genom 
att åberopa att ett till den anslutet 
villkor inte har uppfyllts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 kap. 
 

Kapitallån 
 

1 § 
 

Efterställt lån och övriga lånevillkor 
 

Bolaget kan ta upp lån (kapitallån) 
1) vars kapital och ränta under bo-

lagets likvidation och konkurs får 
betalas endast med sämre företrädes-
rätt än alla övriga skulder, 

2) vars kapital i övrigt får återbeta-
las och ränta betalas endast till den 
del beloppet av bolagets fria egna 
kapital och samtliga kapitallån vid 
betalningstidpunkten överskrider 
förlusten enligt bolagets balansräk-
ning för den senast avslutade räken-
skapsperioden eller enligt balansräk-
ningen i ett nyare bokslut, samt 

3) för vars återbetalning eller ränta 
bolaget eller dess dottersammanslut-
ning inte får ställa säkerhet. 

På återbetalning av kapitallån samt 
på räntebetalning och ställande av 
säkerhet i strid med 1 mom. tilläm-
pas vad som i 16 kap. 4 § och 27 kap. 
1 § föreskrivs om olaglig utbetalning. 

Denna paragraf tillämpas inte i 
samband med borgenärsskyddsförfa-
rande som avses i 17 kap. 2 §, 19 
kap. 6 §, 20 kap. 6 § och 22 kap. 7 §. 
Det belopp som tillkommer kapital-
lånens borgenärer får dock betalas 
eller säkerhet ställas för det först när 
den åtgärd som förutsätter borgenärs-
skyddsförfarande har registrerats. 
Med borgenärens samtycke kan ett 
kapitallån användas som betalning 
för en ökning av aktiekapitalet, om-
vandlas till inbetalt fritt eget kapital 
eller användas till täckning av bola-
gets förlust. 
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2 § 
 

Andra bestämmelser 
 

Avtal om kapitallån skall ingås 
skriftligen. En ändring av lånevillko-
ren och en säkerhet som ställts är 
ogiltig, om den strider mot 1 § 
1 mom.  

Om räntan på ett kapitallån inte kan 
betalas, skjuts räntebetalningen upp 
så att den betalas enligt det första 
bokslut som ger möjlighet till detta. 

Kapitallån har sinsemellan samma 
rätt till bolagets medel, om inte något 
annat har avtalats mellan bolaget och 
kapitallånens borgenärer. 

Kapitallån skall i balansräkningen 
tas upp som en särskild post. 
 

DEL VI 
 

Minskning av aktiekapitalet och 
ägna aktier 

 
22 kap. 

 
Minskning av aktiekapitalet 

 
1 § 

 
Beslutsfattande 

 
Bolagsstämman kan besluta om ut-

betalning av aktiekapital, om minsk-
ning av aktiekapitalet för avsättning 
till en fond som hänförs till det fria 
egna kapitalet samt om användning 
av aktiekapital till omedelbar täck-
ning av förlust som inte kan täckas 
med fritt eget kapital (förlusttäck-
ning). Aktiekapitalet får inte minskas 
så att det understiger det minimikapi-
tal som avses i 1 kap. 8 § 1 mom. 

I beslutet skall nämnas det belopp 
eller maximibelopp med vilket aktie-
kapitalet minskas och för vilket av de 
ändamål som avses i 1 mom. minsk-

ningsbeloppet skall användas. I 6 
kap. 8—22 § föreskrivs om kallelse 
till bolagsstämma samt om stämmo-
handlingar och framläggande och 
sändande av dessa. 

I 18 kap. föreskrivs om beslutsfat-
tandet vid förvärv och inlösen av 
egna aktier. I 19, 20, 21 och 22 kap. 
föreskrivs om beslutsfattandet och 
borgenärsskyddet i samband med 
fusion, delning, ändring av företags-
formen och upplösning av bolaget. 
 

2 § 
 

Borgenärsskyddsförfarande 
 

Borgenärer vilkas fordran på bola-
get har uppkommit före en sådan 
kallelse som avses i 4 § har rätt att 
motsätta sig en minskning av aktie-
kapitalet. Sådan rätt har de dock inte, 
om minskningsbeloppet används till 
förlusttäckning eller om aktiekapita-
let samtidigt ökas med minst minsk-
ningsbeloppet. 

Om aktiekapitalet har minskats för 
att täcka en förlust, kan fritt eget ka-
pital under tre år efter det att minsk-
ningen registrerats betalas ut till ak-
tieägarna endast med iakttagande av 
borgenärsskyddsförfarandet. En bor-
genär har dock inte rätt att motsätta 
sig utbetalningen, om aktiekapitalet 
har ökats med minst minskningsbe-
loppet. 

 
3 § 

Registeranmälan och ansökan om 
kallelse 

 
Om borgenärerna enligt 2 § 1 

mom. har rätt att motsätta sig en 
minskning av aktiekapitalet, skall 
bolaget inom en månad efter minsk-
ningsbeslutet anmäla minskningen 
för registrering och hos registermyn-
digheten ansöka om sådan kallelse 
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som avses i 4 §, vid äventyr att be-
slutet förfaller. 

 
4 § 

 
Kallelse på borgenärerna 

 
Registermyndigheten skall, efter att 

ha fått en sådan ansökan som avses i 
3 §, utfärda kallelse på bolagets i 2 § 
1 mom. avsedda borgenärer. I kallel-
sen skall nämnas att de har rätt att 
motsätta sig minskningen genom att 
skriftligen anmäla detta till register-
myndigheten senast den i kallelsen 
utsatta dagen. Registermyndigheten 
skall publicera kallelsen i den offici-
ella tidningen senast tre månader före 
den utsatta dagen och registrera kal-
lelsen på tjänstens vägnar. 

Bolaget skall senast en månad före 
den utsatta dagen sända ett skriftligt 
meddelande om kallelsen till de bor-
genärer som avses i 2 § 1 mom. Ett 
intyg av en styrelseledamot eller dis-
ponenten om att meddelandena har 
sänts skall ges in till registermyndig-
heten senast den utsatta dagen. 

Registermyndigheten skall utan 
dröjsmål efter den utsatta dagen un-
derrätta bolaget om inkomna anmäl-
ningar om att borgenärer motsätter 
sig ansökan. 

 
5 § 

 
Förutsättningar för registrering 

 
Registermyndigheten skall registre-

ra en minskning av aktiekapitalet, om 
ingen borgenär har motsatt sig 
minskningen eller om borgenärerna i 
enlighet med en domstols dom har 
fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar.  

Om en borgenär har motsatt sig 
minskningen, förfaller minsknings-
beslutet en månad efter den utsatta 

dagen. Registermyndigheten skall 
dock skjuta upp behandlingen av 
ärendet, om bolaget inom en månad 
från den utsatta dagen visar att det 
har väckt talan för fastställelse av att 
borgenären har fått betalning eller 
betryggande säkerhet för sin fordran, 
eller om bolaget och borgenären till-
sammans ber om det. 

Aktiekapitalet är minskat när 
minskningen har registrerats. 

 
6 § 

 
Annan registrering av minskning 

av aktiekapitalet 
 
Bolaget skall inom en månad göra 

registeranmälan om ett sådant beslut 
om minskning av aktiekapitalet som 
borgenärerna enligt 2 § 1 mom. inte 
har rätt att motsätta sig, vid äventyr 
att beslutet förfaller. Aktiekapitalet 
är minskat då beslutet har registre-
rats. 

En minskning av aktiekapitalet 
skall anmälas för registrering samti-
digt som en ökning av aktiekapitalet 
enligt 2 § 1 mom. 

 
7 § 

 
Tillämpning av borgenärsskydds-

förfarandet vid ändring av bolags-
ordningen 

 
I bolagsordningen kan föreskrivas 

att bolagets borgenärer som avses i 
2 § 1 mom. har rätt att på det sätt 
som avses i 3—5 § i detta kapitel 
motsätta sig en ändring av eller avvi-
kelse från en bestämmelse i bolags-
ordningen som avses i bestämmel-
sen. Vad som i 3—5 § föreskrivs om 
minskning av aktiekapitalet tillämpas 
då på ändringen av bolagsordningen 
eller avvikelsen från bestämmelsen, 
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med undantag för den tidsfrist på en 
månad som anges i 3 §. 

 
 
 

23 kap. 
 

Bolagets egna aktier 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1 § 
 

Förvärv, inlösen och mottagande 
som pant 

 
Bolaget kan enligt vad som före-

skrivs i detta kapitel besluta  
1) förvärva egna aktier (förvärv), 
2) lösa in en aktie som övergår till 

en annan med stöd av den inlösenk-
lausul som avses i 2 kap. 5 §,  

3) samt ta emot egna aktier som 
pant. 

Om förvärv genomförs så att bola-
gets aktiekapital minskas, skall dess-
utom 17 kap. iakttas.  

 
 

2 § 
 

Begränsning av tillämpningsområ-
det 

 
Vad som i detta kapitel föreskrivs 

om förvärv, inlösen och mottagande 
av egna aktier som pant skall inte 
tillämpas när bolaget 

1) vid en fusion tar emot ett annat 
bolags tillgångar och skulder eller 
vid en delning får egna aktier i sin 
ägo eller som pant, 

2) på auktion köper egna aktier 
som har utmätts för bolagets fordran,  

3) löser in en aktie i sådana fall 
som avses i 3 kap. 5 §, eller 

4) vederlagsfritt får egna aktier. 
 

3 § 
 

Bolagets rätt att behålla, ogiltig-
förklara och avyttra aktier 

 
Bolaget kan behålla, ogiltigförklara 

eller avyttra egna aktier som det har 
förvärvat, löst in eller förvärvat på 
annat sätt. 

I 6 § föreskrivs om ogiltigförklar-
ing och i 12 kap. om avyttring. I 6 § 
2 och 3 mom. föreskrivs om skyldig-
heten att avyttra eller ogiltigförklara 
egna aktier som har förvärvats eller 
lösts in i strid med denna lag. 

 
Förvärv och inlösen av egna aktier 
 

4 § 
 

Bestämmelser om beslutsfattandet 
 
Beslut om förvärv och inlösen av 

bolagets egna aktier fattas av bolags-
stämman. Beslutet skall fattas med 
sådan kvalificerad majoritet som 
avses i 6 kap. 27 §. Ett bolag får inte 
förvärva eller lösa in alla sina egna 
aktier. 

Om bolaget förvärvar eller löser in 
sina egna aktier på annat sätt än i 
förhållande till aktieägarnas innehav 
skall vid bedömningen av godtagbar-
heten av förvärvet och inlösen fästas 
särskilt avseende vid förhållandet 
mellan det vederlag som erbjuds och 
aktiens gängse pris. 

Genom bolagsstämmans beslut, i 
vilket nämns maximiantalet aktier 
som skall förvärvas eller lösas in, 
bemyndigandets giltighetstid och 
vederlagets minimi- och maximibe-
lopp, kan styrelsen också bemyndi-
gas att besluta om ett förvärv eller en 
inlösen i dess helhet eller till vissa 
delar. Ett bemyndigande är i kraft ett 
år från bolagsstämmans beslut, om 
inte en kortare tidsfrist föreskrivs i 
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beslutet. Egna aktier kan med stöd av 
bemyndigandet förvärvas eller lösas 
in endast med fritt eget kapital. 

I 6 kap. 8—22 § föreskrivs om kal-
lelse till bolagsstämma samt om 
stämmohandlingar och framläggande 
och sändande av dessa.  

 
5 § 

 
Innehållet i förvärvs- och inlösen-

beslut 
 
I förvärvs- och inlösenbeslut skall 

nämnas 
1) om villkoret gäller förvärv eller 

inlösen, 
2) det antal [eller maximiantal] ak-

tier som beslutet avser, 
3) hos vem aktierna förvärvas eller 

löses in och vid behov i vilken ord-
ning [samt, när det är fråga om ett 
riktat förvärv motiveringen till att det 
finns förutsättningar enligt 5 § för det 
riktade förvärvet], 

4) den tid inom vilken de förvärva-
de aktierna skall erbjudas bolaget 
eller den dag då inlösen genomförs, 

5) det vederlag som skall betalas 
för aktierna och motiveringen till 
bestämmande av vederlaget samt, om 
vederlaget består av annan egendom 
än pengar, en utredning om egendo-
mens värde, 

6) betalningstiden för vederlaget, 
samt 

7) hur förfarandet påverkar bola-
gets eget kapital. 

 
6 § 

 
Ogiltigförklaring och avyttring av 

aktier i vissa situationer 
 
Styrelsen kan besluta ogiltigförkla-

ra egna aktier som innehas av bola-
get. Ogiltigförklaringen skall utan 
dröjsmål anmälas för registrering. 

Aktierna är ogiltiga när anmälan har 
registrerats. 

Egna aktier som har förvärvats och 
lösts in i strid med denna lag skall 
avyttras utan obefogat dröjsmål, 
dock senast ett år efter förvärvet.  

Om aktierna inte har avyttrats inom 
den tid som anges i 2 mom. skall de 
förklaras ogiltiga.  

 
Mottagande som pant och teckning 

av egna aktier 
 

7 § 
 

Egna aktier som pant 
 
Bolaget kan ta emot egna aktier 

som pant. Beslut om mottagande av 
egna aktier som pant fattas på samma 
sätt som beslut om förvärv av egna 
aktier. 

På försäljning av egna aktier som 
utgör pant skall utöver 10 kap. i han-
delsbalken tillämpas vad som i 18 
kap. föreskrivs om avyttring av egna 
aktier. 

 
8 § 

 
Teckning av egna aktier och mo-

derbolagets aktier 
 
Bolaget och dess dottersamman-

slutning får inte mot vederlag teckna 
aktier i bolaget. Om bolaget har 
tecknat egna aktier i samband med 
bildandet, anses aktierna ha tecknats 
av dem som undertecknat avtalet om 
bolagsbildning. Om bolaget har 
tecknat egna aktier vid en emission 
mot vederlag, anses bolagets styrel-
seledamöter och disponent ha tecknat 
aktierna. Om en dottersammanslut-
ning har tecknat aktier i moderbola-
get, anses aktierna ha tecknats av 
moderbolagets styrelseledamöter och 
disponent samt av dem som har mot-
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svarande ställning i dottersam-
manslutningen. Tecknarna ansvarar 
solidariskt för betalningen av teck-
ningspriset. Som tecknare betraktas 
dock inte den som visar att han mot-
satt sig teckningen eller inte känt till 
eller inte borde ha känt till teckning-
en. 

Den som har tecknat bolagets akti-
er i sitt eget namn för bolagets eller 
dess dottersammanslutnings räkning 
anses ha tecknat aktierna för egen 
räkning. 

I 18 kap. 19 § föreskrivs om bola-
gets rätt att delta i en vederlagsfri 
emission. 

 
 
 

DEL VI 
 

Ändring och upplösning av bo-
lagstrukturen 

 
24 kap. 

 
Fusion 

 
Definition av begreppet fusion och 

förutsättningar för fusioner 
 

1 § 
 

Fusion 
 
Ett bostadsaktiebolag (överlåtande 

bolag) kan fusioneras med ett annat 
bostadsaktiebolag eller ett annat ak-
tiebolag (övertagande bolag) så att 
det överlåtande bolagets tillgångar 
och skulder övergår till det överta-
gande bolaget, varvid det överlåtande 
bolagets aktieägare som fusionsve-
derlag får aktier i det övertagande 
bolaget. Fusionsvederlaget får också 
bestå av pengar samt av annan egen-
dom och åtaganden. 

I fråga om ett annat aktiebolag som 
deltar i fusionen tillämpas på fu-
sionsplanen och godkännandet av 
den samt på borgenärsskyddet och 
den rätt att kräva inlösen som till-
kommer det överlåtande bolagets 
aktieägare och innehavare av op-
tionsrätter samt på betalning av lö-
senbelopp vad som föreskrivs i 16 
kap.  

Om ett andelslag äger samtliga ak-
tier i ett bostadsaktiebolag kan bo-
stadsaktiebolaget fusioneras med 
andelslaget enligt vad som föreskrivs 
i 16 kap. 2 § i lagen om andelslag 
(1488/2001) om ett aktiebolags fu-
sion med ett andelslag.  

 
 
 

2 § 
 

Olika sätt att verkställa en fusion 
 
En fusion kan verkställas så att 
1) ett eller flera överlåtande bolag 

fusioneras med ett övertagande bolag 
(absorptionsfusion), eller så att 

2) minst två överlåtande bolag fu-
sioneras och tillsammans bildar ett 
övertagande bolag (kombinationsfu-
sion). 

Med dotterbolagsfusion avses en 
absorptionsfusion där de i fusionen 
deltagande bolagen äger samtliga 
aktier samt eventuella optionsrätter 
och andra till aktier berättigande rät-
tigheter i det överlåtande bolaget.  

Med trepartsfusion avses en ab-
sorptionsfusion där en annan part än 
det övertagande bolaget ger fusions-
vederlag. 

Med i fusionen deltagande bolag 
avses i detta kapitel överlåtande bo-
lag och övertagande bolag. 
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Fusionsplan och en godkänd revi-
sors yttrande 

 
3 § 

 
Fusionsplan 

 
De i fusionen deltagande bolagens 

styrelser skall upprätta en skriftlig 
fusionsplan som dateras och under-
tecknas. Vid en trepartsfusion skall 
fusionsplanen undertecknas också av 
den som ger fusionsvederlag. 

Fusionsplanen skall uppta 
1) firmor, företags- och organisa-

tionsnummer eller motsvarande iden-
tifieringsuppgifter och hemorter för 
de i fusionen deltagande bolagen och 
en eventuell tredje part som ger fu-
sionsvederlag, 

2) en utredning om orsakerna till 
fusionen, 

3) vid en absorptionsfusion förslag 
till eventuella ändringar i det överta-
gande bolagets bolagsordning samt 
vid en kombinationsfusion förslag till 
bolagsordning för det nybildade bo-
laget och till förfarandet vid val av 
verksamhetsorgan för det nybildade 
bolaget, 

4) vid en absorptionsfusion förslag 
till det antal aktier som eventuellt 
skall ges som vederlag och till gi-
vande av nya eller egna aktier som 
innehas av bolaget samt vid en kom-
binationsfusion förslag till antalet 
aktier i det övertagande bolaget, 

5) förslag till grunderna för upp-
komsten av skyldigheten att betala 
bolagsvederlag i fråga om aktier som 
ges som fusionsvederlag, samt 

6) förslag till grunderna för upp-
komsten av den besittningsrätt som 
de aktier som ges som fusionsveder-
lag medför, 

7) förslag till eventuellt annat fu-
sionsvederlag och, om vederlaget 
består av optionsrätter eller andra 

särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier, de villkor som enligt 13 
kap. 3 § är förenade med dessa, 

8) förslag till fördelning av veder-
lag, tidpunkten för överlämnande av 
vederlag och andra villkor för givan-
de av vederlag samt utredning om 
grunderna för dessa, 

9) utredning om eller förslag till de 
rättigheter som vid fusionen till-
kommer innehavare av optionsrätter 
och andra särskilda rättigheter som 
berättigar till aktier i det överlåtande 
bolaget, 

10) vid en absorptionsfusion för-
slag till en eventuell ökning av det 
övertagande bolagets aktiekapital 
samt vid en kombinationsfusion för-
slag till det övertagande bolagets 
aktiekapital, 

11) utredning om det överlåtande 
bolagets tillgångar, skulder och eget 
kapital samt om de omständigheter 
som påverkar värderingen av dessa, 
om den inverkan som fusionen pla-
neras få på det övertagande bolagets 
balansräkning och om de bokfö-
ringsmetoder som skall tillämpas på 
fusionen, 

12) utredning om sådana behov av 
underhåll av det i fusionen deltagan-
de bolagets byggnader och fastighe-
ter under de följande 5 åren efter 
undertecknandet av fusionsplanen 
som har en väsentlig inverkan på 
användningen av de lokaler som en 
aktieägare besitter, på bolagsvederla-
get eller på andra kostnader för an-
vändningen av lokalerna,  

13) förslag som avser de i fusionen 
deltagande bolagens rätt att besluta 
om sådana arrangemang utöver sed-
vanlig verksamhet som påverkar de-
ras egna kapital eller antal aktier, 

14) utredning om sådana kapitallån 
beträffande vilka borgenärerna i en-
lighet med 6 § kan motsätta sig fu-
sionen, 
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15) utredning om det antal aktier 
som det överlåtande bolaget och dess 
dottersammanslutningar äger i det 
övertagande bolaget och dess moder-
bolag samt om det antal aktier som 
de i fusionen deltagande bolagen 
äger i det överlåtande bolaget, 

16) utredning om sådana företags-
inteckningar i de i fusionen delta-
gande bolagens egendom som avses i 
företagsinteckningslagen (634/1984), 

17) utredning om eller förslag till 
särskilda förmåner och rättigheter för 
de i fusionen deltagande bolagens 
styrelseledamöter, disponenter samt 
revisorer och godkända revisorer 
som ger yttrande om fusionsplanen, 

18) förslag till den planerade regi-
streringstidpunkten för verkställandet 
av fusionen, samt 

19) förslag till eventuella andra fu-
sionsvillkor. 

På en dotterbolagsfusion tillämpas 
inte 2 mom. 4—10, 12 och 13 punk-
ten.  

 
4 § 

 
En godkänd revisors yttrande 

 
De i fusionen deltagande bolagens 

styrelser skall utse en eller flera god-
kända revisorer med uppgift att ge 
varje i fusionen deltagande bolag ett 
yttrande om fusionsplanen. I yttran-
det skall bedömas om fusionsplanen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter 
om grunderna för bestämmande av 
vederlaget samt om fördelningen av 
vederlaget. I yttrandet till det överta-
gande bolaget skall dessutom nämnas 
om fusionen kan äventyra betalning-
en av bolagets skulder.  

Om samtliga i fusionen deltagande 
bolags aktieägare ger sitt samtycke 
eller om det är fråga om en dotterbo-
lagsfusion, räcker det med ett yttran-
de om huruvida fusionen kan äventy-

ra betalningen av det övertagande 
bolagets skulder. 

 
Registrering av fusionsplanen och 

kallelse på borgenärerna 
 

5 § 
 

Registrering av fusionsplanen 
 
Fusionsplanen skall anmälas för 

registrering inom en månad från un-
dertecknandet av planen. Till anmä-
lan skall fogas ett sådant yttrande 
som avses i 4 §. 

Anmälan skall göras gemensamt av 
de bolag som deltar i fusionen. An-
mälan om en dotterbolagsfusion skall 
göras av moderbolaget.  

Fusionen förfaller om anmälan inte 
görs inom utsatt tid eller om registre-
ring vägras. 

 
6 § 

 
Kallelse på borgenärerna 

 
De borgenärer vilkas fordran på det 

överlåtande bolaget har uppkommit 
före registreringen av fusionsplanen 
har rätt att motsätta sig fusionen. 

Registermyndigheten skall på an-
sökan av det överlåtande bolaget 
utfärda en kallelse på de borgenärer 
som avses i 1 mom., i vilken nämns 
deras rätt att motsätta sig fusionen 
med ett skriftlig meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag 
som nämns i kallelsen. Ansökan om 
kallelse skall göras inom fyra måna-
der från registreringen av fusionspla-
nen, vid äventyr att fusionen förfal-
ler. Registermyndigheten skall publi-
cera kallelsen i den officiella tid-
ningen senast tre månader före den 
utsatta dagen och registrera kallelsen 
på tjänstens vägnar.  
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På ansökan av det övertagande bo-
laget skall kallelse utfärdas också på 
det övertagande bolagets borgenärer, 
om fusionen enligt ett yttrande av en 
godkänd revisor som avses i 4 § kan 
äventyra betalningen av det överta-
gande bolagets skulder. På det över-
tagande bolagets borgenärer tilläm-
pas i så fall vad som i detta kapitel 
föreskrivs om det överlåtande bola-
gets borgenärer. 

 
7 § 

 
Bolagets skriftliga meddelande till 

borgenärerna 
 
Bolaget skall senast en månad före 

den utsatta dagen sända ett skriftligt 
meddelande om kallelsen till sina 
kända borgenärer som avses i 6 § 
1 mom. Om det överlåtande bolagets 
innehavare av optionsrätter eller 
andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier i enlighet med 13 § 
framställer lösningsanspråk, skall 
borgenärerna underrättas om de rät-
tigheter som anspråket avser.  

Meddelandet kan sändas först efter 
den bolagsstämma som beslutat om 
fusionen, om inte bolagets samtliga 
aktieägare och innehavarna av de 
nämnda rättigheterna har meddelat 
att de avstår från sin inlösenrätt eller 
om de inte annars har rätt till inlösen. 

 
8 § 

 
Företagssanering 

 
Ett saneringsförfarande som avses i 

lagen om företagssanering (47/1993) 
ersätter en sådan kallelse som avses i 
6 §. En borgenär har inte rätt att mot-
sätta sig fusion enligt denna lag, om 
alla bolag som deltar i fusionen hör 
till samma koncern och ett sane-

ringsprogram för dem fastställs sam-
tidigt. 

Fusionsplanen och dess bilagor 
skall bifogas förslaget till sanerings-
program. 

 
Fusionsbeslut 

 
9 § 

 
Behöriga organ och beslutstid-

punkt 
 
I det överlåtande bostadsaktiebola-

get beslutar bolagsstämman om fu-
sionen. För godkännandet av fu-
sionsplanen krävs stämmans enhälli-
ga beslut och de övriga aktieägarnas 
samtycke så som föreskrivs i 6 kap. 
29 §. Det överlåtande bolagets styrel-
se kan dock besluta om en dotterbo-
lagsfusion.  

I ett övertagande bostadsaktiebolag 
skall bolagsstämman fatta beslut om 
fusionen med sådan kvalificerad ma-
joritet som avses i 6 kap. 27 §.  

Den bolagsstämma som beslutar 
om fusionen skall hållas inom fyra 
månader från registreringen av fu-
sionsplanen, vid äventyr att fusionen 
förfaller. Bolagsstämman skall dock 
hållas senast en månad före den i 6 § 
angivna dagen, om inte eventuella 
innehavare av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier har avstått från sin rätt att 
kräva inlösen. 

 
10 § 

 
Information till innehavare av op-

tionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier 
 
Det överlåtande bostadsaktiebola-

get skall tidigast två månader och 
senast två veckor före bolagsstäm-
man rikta information om inlösenrätt 
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enligt 13 § till de innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättig-
heter som berättigar till aktier vilka 
har rätt att framställa lösningsanspråk 
och vilkas adress är känd för bolaget. 
Om bolaget inte känner till alla lös-
ningsberättigades adress skall ett 
meddelande om saken inom samma 
tid också publiceras i den officiella 
tidningen. 

 
 
 

11 § 
 

Framläggande och sändande av 
handlingar 

 
Följande handlingar skall i minst 

två veckors tid före den bolagsstäm-
ma som beslutar om fusionen hållas 
tillgängliga för aktieägarna på den 
plats eller de webbsidor som anges i 
kallelsen till bolagsstämma, utan 
dröjsmål sändas till de aktieägare 
som ber om det samt läggas fram på 
bolagsstämman: 

1) fusionsplanen, 
2) varje i fusionen deltagande bo-

lags bokslut, verksamhetsberättelser 
och revisionsberättelser för de tre 
senast avslutade räkenskapsperioder-
na, 

3) de beslut om utbetalningar av 
medel som varje i fusionen deltagan-
de bolag eventuellt har fattat efter 
bolagets senaste räkenskapsperiod, 

4) styrelsens redogörelse för hän-
delser som efter det senaste bokslutet 
väsentligt har påverkat bolagets 
ställning, samt 

5) ett sådant yttrande om fusions-
planen som avses i 4 §. 

Vid en trepartsfusion skall de i 6 
kap. 21 § 2 mom. nämnda handling-
arna gällande en part som ger fu-
sionsvederlag hållas framlagda.  

 

12 § 
 

Rättsverkningarna av fusionsbeslut 
 
Det överlåtande bolagets fusions-

beslut ersätter sådan teckning som 
gäller fusionsvederlag till det över-
låtande bolagets aktieägare och inne-
havare av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier samt sådana andra åtgärder 
som ger rätt till fusionsvederlag. Vid 
en kombinationsfusion ersätter fu-
sionsplanen också det övertagande 
bolagets avtal om bolagsbildning. 

Fusionen förfaller om inte samtliga 
i fusionen deltagande bolag godkän-
ner den i enlighet med den ursprung-
liga fusionsplanen. Registeranmälan 
skall omedelbart göras om ett beslut 
som innebär att fusionen förkastas 
eller om att fusionen förfallit.  

 
 
 
 
Inlösen av optionsrätter och andra 

särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier 

 
13 § 

 
Inlösenförfarande 

 
Innehavare av optionsrätter och 

andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier kan kräva inlösen av 
dessa på den bolagsstämma som be-
slutar om fusionen eller genom att 
bevisligen före bolagsstämman fram-
ställa sitt lösningsanspråk till det 
överlåtande bolaget. Före fusionsbe-
slutet skall bolagsstämman underrät-
tas om hur många rättigheter som 
krävs bli inlösta. 

Om någon överenskommelse om 
inlösenrätten när det gäller options-
rätter eller andra särskilda rättigheter 
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som berättigar till aktier eller om 
inlösenvillkoren inte nås med det 
övertagande bolaget, skall ärendet 
överlämnas till domstol eller skilje-
män för avgörande på det sätt som 
anges i villkoren för optionsrätter. En 
rättsinnehavare skall inleda ärendet 
senast en månad efter bolagsstäm-
man. Efter att ärendet inletts har 
rättsinnehavaren rätt endast till lö-
senbeloppet. Om det senare under 
förfarandet fastställs att rättsinneha-
varen inte har rätt till inlösen, har han 
rätt till fusionsvederlag i enlighet 
med fusionsplanen. Om fusionen 
förfaller leder detta till att också inlö-
senförfarandet förfaller. 

Lösenbeloppet är det gängse pris 
optionsrätten eller en annan särskild 
rättighet som berättigar till aktier 
betingar omedelbart före inlösenbes-
lutet. När lösenbeloppet fastställs 
beaktas inte den negativa effekt som 
fusionen eventuellt har på värdet av 
det överlåtande bolagets optionsrätter 
eller andra särskilda rättigheter som 
berättigar till aktier. På lösenbeloppet 
skall för tiden från fusionsbeslutet till 
betalningen av lösenbeloppet betalas 
en årlig ränta som svarar mot den i 
12 § i räntelagen avsedda referens-
ränta som gäller vid tidpunkten i frå-
ga.  

Lösenbeloppet skall betalas inom 
en månad från det att domen vunnit 
laga kraft, dock inte förrän verkstäl-
landet av fusionen har registrerats.  

Det övertagande bolaget svarar för 
betalningen av lösenbeloppet. Det 
överlåtande bolaget skall utan dröjs-
mål underrätta det övertagande bola-
get om lösningsanspråk. 

 
 
 
 
 

Verkställande av fusion och rätts-
verkningar 

 
14 § 

 
Anmälan om verkställande av fu-

sion 
 
De bolag som deltar i fusionen 

skall inom fyra månader från fu-
sionsbeslutet till registermyndigheten 
göra anmälan om verkställande av 
fusionen, vid äventyr att fusionen 
förfaller. Till anmälan skall fogas 

1) de i fusionen deltagande bola-
gens styrelseledamöters och dispo-
nenters försäkran om att denna lag 
har iakttagits vid fusionen, 

2) en godkänd revisors intyg om att 
det övertagande bolaget har fått fullt 
vederlag för det belopp som tagits 
upp i dess eget kapital samt revisorns 
yttrande om den utredning som skall 
ingå i fusionsplanen enligt 3 § 
2 mom. 11 punkten, samt 

3) en styrelseledamots eller dispo-
nentens intyg om att sådana medde-
landen som avses i 7 § har sänts. 

Vid en dotterbolagsfusion svarar 
moderbolaget för att anmälan görs. 
Med avvikelse från vad som före-
skrivs i 1 mom. räcker det att till 
anmälan fogas moderbolagets styrel-
seledamots eller disponents försäkran 
om att denna lag har iakttagits vid 
fusionen samt ett intyg om att sådana 
anmälningar som avses i 7 § har 
sänts. 

 
15 § 

 
Förutsättningar för registrering 

 
Registermyndigheten skall registre-

ra fusionen, om ingen borgenär har 
motsatt sig den eller om borgenärer-
na enligt en domstols dom har fått 
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betalning eller betryggande säkerhet 
för sina fordringar.  

Om en borgenär har motsatt sig fu-
sionen, skall registermyndigheten 
utan dröjsmål informera bolaget. 
Fusionen förfaller då en månad efter 
den utsatta dagen. Registermyndig-
heten skall dock skjuta upp behand-
lingen av ärendet, om bolaget inom 
en månad från den utsatta dagen vi-
sar att det har väckt talan för faststäl-
lelse av att borgenären har fått betal-
ning eller betryggande säkerhet för 
sin fordran, eller om bolaget och 
borgenären tillsammans begär att 
behandlingen av ärendet skall skjutas 
upp. 

Fusionen kan verkställas trots att 
det överlåtande bolaget har försatts i 
likvidation, under förutsättning att 
bolagets tillgångar inte har börjat 
skiftas mellan aktieägarna så som 
avses i 22 kap. (15) §. 

Har företagsinteckning enligt före-
tagsinteckningslagen fastställts i flera 
än ett av de i fusionen deltagande 
bolagens egendom, får fusionen inte 
registreras, om inte bolagens och 
inteckningshavarnas avtal om re-
glering av inteckningarna samtidigt 
registreras på ansökan.   

 
16 § 

 
Fusionens rättsverkningar 

 
Det överlåtande bolagets tillgångar 

och skulder övergår utan likvida-
tionsförfarande till det övertagande 
bolaget när verkställandet av fusio-
nen har registrerats. Samtidigt upplö-
ses det överlåtande bolaget, och vid 
en kombinationsfusion uppkommer 
det övertagande bolaget. 

Det överlåtande bolagets tillgångar 
och skulder får inte tas upp i det 
övertagande bolagets balansräkning 
till ett högre ekonomiskt värde än de 

har för det övertagande bolaget. I 
samband med en fusion får ett åta-
gande att utföra arbete eller tillhan-
dahålla en tjänst inte tas upp i balans-
räkningen. 

När verkställandet av fusionen re-
gistreras får det överlåtande bolagets 
aktieägare samt innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättig-
heter som berättigar till aktier rätt till 
fusionsvederlag i enlighet med fu-
sionsplanen. De nya aktier som ges 
som fusionsvederlag medför ägarrät-
tigheter från och med registreringen, 
om inte en senare tidpunkt bestäms i 
fusionsplanen. Aktierna medför dock 
ägarrättigheter senast ett år efter re-
gistreringen. Sådana aktier i det över-
låtande bolaget som ägs av det över-
tagande eller det överlåtande bolaget 
medför inte rätt till fusionsvederlag.  

Om en förutsättning för att få fu-
sionsvederlag är att mottagaren vid-
tar särskilda åtgärder, såsom att visa 
upp ett aktiebrev, och om vederlaget 
inte har krävts på detta sätt inom tio 
år från registreringen av verkställig-
heten av fusionen, kan det överta-
gande bolagets stämma besluta att 
rätten till fusionsvederlag och de på 
detta baserade rättigheterna är för-
verkade. Det förverkade vederlaget 
tillfaller det övertagande bolaget. 

 
17 § 

 
Slutredovisning 

 
Det överlåtande bolagets styrelse 

och disponent skall så snart som möj-
ligt efter det att fusionen verkställts 
upprätta ett bokslut och en verksam-
hetsberättelse över den tid för vilken 
något bokslut inte har lagts fram på 
bolagsstämman (slutredovisning). 
Slutredovisningen skall överlämnas 
till revisorerna, som inom en månad 
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skall ge en revisionsberättelse över 
slutredovisningen. 

Styrelsen skall efter att ha fått revi-
sionsberättelsen utan dröjsmål kalla 
aktieägarna till en aktieägarstämma 
för att fastställa slutredovisningen. 
På stämman tillämpas vad som före-
skrivs om bolagsstämma. 

Slutredovisningen skall utan dröjs-
mål anmälas för registrering. 

 
18 § 

 
Fusionens återgång 

 
Fusionen återgår trots att den har 

registrerats, om fusionsbeslutet har 
ogiltigförklarats genom en dom som 
vunnit laga kraft. Det överlåtande 
bolaget och det övertagande bolaget 
ansvarar solidariskt för det överta-
gande bolagets förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av 
fusionen men före registreringen av 
domen. 

 
25 kap. 

 
Delning 

 
Definitioner samt genomförande av 

delning 
 

1 § 
 

Delning 
 
Ett bostadsaktiebolag (ursprungligt 

bolag) kan delas så att dess tillgångar 
och skulder helt eller delvis övergår 
till ett eller flera bostadsaktiebolag 
eller ett annat aktiebolag (övertagan-
de bolag), varvid det ursprungliga 
bolagets aktieägare som delningsve-
derlag får aktier i det övertagande 
bolaget. Delningsvederlaget får ock-
så bestå av pengar samt av annan 
egendom och åtaganden. 

När ett annat aktiebolag är överta-
gande bolag tillämpas i fråga om 
delningsplanen och godkännandet av 
den samt borgenärsskyddet bestäm-
melserna i 17 kap. i lagen om aktie-
bolag.  

 
2 § 

 
Olika sätt att verkställa en delning 
 
En delning kan verkställas så att  
1) det ursprungliga bolagets alla 

tillgångar och skulder övergår till två 
eller flera övertagande bolag, varvid 
det ursprungliga bolaget upplöses 
(total delning), eller så att 

2) en del av det ursprungliga bola-
gets tillgångar och skulder övergår 
till ett eller flera övertagande bolag 
(partiell delning).  

Med delning genom överlåtelse till 
ett verksamt bolag avses en delning 
där det övertagande bolaget har bil-
dats innan delningen verkställs och 
med delning genom överlåtelse till 
ett nybildat bolag avses en delning 
där det övertagande bolaget bildas i 
samband med delningen. Ett bolag 
kan samtidigt delas genom överlåtel-
se till såväl ett verksamt som ett ny-
bildat bolag.  

Med i delningen deltagande bolag 
avses i detta kapitel ursprungliga 
bolag och övertagande bolag. 

 
Delningsplan och en godkänd revi-

sors yttrande 
 

3 § 
 

Delningsplan 
 
De i delningen deltagande bolagens 

styrelser skall upprätta en skriftlig 
delningsplan som skall dateras och 
undertecknas. 

Delningsplanen skall uppta  
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1) firmor, företags- och organisa-
tionsnummer eller motsvarande iden-
tifieringsuppgifter och hemorter för 
de i delningen deltagande bolagen, 

2) en utredning om orsakerna till 
delningen, 

3) vid en delning genom överlåtel-
se till ett verksamt bolag ett förslag 
till eventuella ändringar i det överta-
gande bolagets bolagsordning samt 
vid en delning genom överlåtelse till 
ett nybildat bolag förslag till bolags-
ordning för det nybildade bolaget 
och till förfarandet vid val av verk-
samhetsorgan för det nybildade bola-
get, 

4) vid en delning genom överlåtel-
se till ett verksamt bolag ett förslag 
till det antal aktier som eventuellt 
skall ges som delningsvederlag och 
till givande av nya eller egna aktier 
som innehas av bolaget samt vid en 
delning genom överlåtelse till ett 
nybildat bolag förslag till antalet 
aktier av olika slag i det övertagande 
bolaget, 

5) förslag till grunderna för upp-
komsten av bolagsvederlag i fråga 
om aktier som ges som delningsve-
derlag, samt 

6) förslag till grunderna för upp-
komsten av den besittningsrätt som 
de aktier som ges som delningsve-
derlag medför, 

7) förslag till eventuellt annat del-
ningsvederlag och, om vederlaget 
består av optionsrätter eller andra 
särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier, de villkor som enligt 
13 kap. 3 § är förenade med dessa, 

8) förslag till fördelning av del-
ningsvederlag, tidpunkten för över-
lämnande av vederlag och andra vill-
kor för givande av vederlag samt 
utredning om grunderna för dessa, 

9) utredning om eller förslag till de 
rättigheter som vid delningen till-
kommer innehavare av optionsrätter 

och andra särskilda rättigheter som 
berättigar till aktier i det ursprungliga 
bolaget, 

10) vid en delning genom överlå-
telse till ett verksamt bolag ett för-
slag till eventuell ökning av det över-
tagande bolagets aktiekapital samt 
vid en delning genom överlåtelse till 
ett nybildat bolag ett förslag till det 
övertagande bolagets aktiekapital, 

11) utredning om det ursprungliga 
bolagets tillgångar, skulder och eget 
kapital samt om de omständigheter 
som påverkar värderingen av dessa, 
förslag till fördelning av det ur-
sprungliga bolagets tillgångar och 
skulder mellan de i delningen delta-
gande bolagen samt förslag om den 
inverkan som delningen planeras få 
på det övertagande bolagets balans-
räkning och om de bokföringsmeto-
der som skall tillämpas på delningen, 

12) utredning om sådana behov av 
underhåll av det ursprungliga bola-
gets byggnader och fastigheter under 
de följande fem [5] åren efter under-
tecknandet av delningssplanen som 
har en väsentlig inverkan på använd-
ningen av de lokaler som en aktie-
ägare besitter, på bolagsvederlaget 
eller på andra kostnader för använd-
ningen av lokalerna,  

13) förslag till minskning av aktie-
kapitalet så att medel kan betalas ut 
till det övertagande bolaget eller till 
aktieägarna eller överföras till en 
fond som hänförs till det fria egna 
kapitalet eller användas till omedel-
bar täckning av förlust som inte kan 
täckas med fritt eget kapital, 

14) förslag som avser de i delning-
en deltagande bolagens rätt att beslu-
ta om sådana arrangemang utöver 
sedvanlig verksamhet som påverkar 
deras egna kapital eller antal aktier, 

15) utredning om sådana kapitallån 
beträffande vilka borgenärerna i en-
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lighet med 6 § kan motsätta sig del-
ningen, 

16) utredning om det antal aktier 
som det ursprungliga bolaget och 
dess dottersammanslutningar äger i 
det övertagande bolaget och dess 
moderbolag samt om det antal aktier 
som de i delningen deltagande bola-
gen äger i det ursprungliga bolaget, 

17) utredning om sådana företags-
inteckningar i de i delningen delta-
gande bolagens egendom som avses i 
företagsinteckningslagen, 

18) utredning om eller förslag till 
särskilda förmåner och rättigheter för 
de i delningen deltagande bolagens 
styrelseledamöter, disponenter samt 
revisorer och godkända revisorer 
som ger yttrande om delningsplanen, 

19) förslag till den planerade regi-
streringstidpunkten för verkställandet 
av delningen, samt 

20) förslag till eventuella andra 
delningsvillkor. 

 
4 § 

 
En godkänd revisors yttrande 

 
De i delningen deltagande bolagens 

styrelser skall utse en eller flera god-
kända revisorer med uppgift att ge 
varje i delningen deltagande bolag ett 
yttrande om delningsplanen. I yttran-
det skall bedömas om delningsplanen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter 
om grunderna för bestämmande av 
delningsvederlaget samt om fördel-
ningen av vederlaget. I yttrandet till 
det övertagande bolaget skall dessut-
om nämnas om delningen kan även-
tyra betalningen av bolagets skulder.  

Om samtliga i delningen deltagan-
de bolags aktieägare ger sitt sam-
tycke räcker det med ett yttrande om 
huruvida delningen kan äventyra 
betalningen av det övertagande bola-
gets skulder. 

Registrering av delningsplanen och 
kallelse på borgenärerna 

 
5 § 

 
Registrering av delningsplanen 

 
Delningsplanen skall anmälas för 

registrering inom en månad från un-
dertecknandet av planen. Till anmä-
lan skall fogas ett sådant yttrande 
som avses i 4 §. 

Anmälan skall göras gemensamt av 
de bolag som deltar i delningen. 

Delningen förfaller om anmälan 
inte görs inom utsatt tid eller om 
registrering vägras. 

 
6 § 

 
Kallelse på borgenärerna 

 
De borgenärer vilkas fordran på det 

ursprungliga bolaget har uppkommit 
före registreringen av delningsplanen 
har rätt att motsätta sig delningen. 

Registermyndigheten skall på an-
sökan av det ursprungliga bolaget 
utfärda en kallelse på de borgenärer 
som avses i 1 mom., i vilken nämns 
deras rätt att motsätta sig delningen 
med ett skriftlig meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag 
som nämns i kallelsen. Ansökan om 
kallelse skall göras inom fyra måna-
der från registreringen av delnings-
planen, vid äventyr att delningen 
förfaller. Registermyndigheten skall 
publicera kallelsen i den officiella 
tidningen senast tre månader före den 
utsatta dagen och registrera kallelsen 
på tjänstens vägnar. 

På ansökan av det övertagande bo-
laget skall kallelse utfärdas också på 
det övertagande bolagets borgenärer, 
om delningen enligt ett yttrande av 
en godkänd revisor som avses i 4 § 
kan äventyra betalningen av det 
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övertagande bolagets skulder. På det 
övertagande bolagets borgenärer 
tillämpas i så fall vad som i detta 
kapitel föreskrivs om det ursprungli-
ga bolagets borgenärer. 

 
7 § 

 
Bolagets skriftliga meddelande till 

borgenärerna 
 
Bolaget skall senast en månad före 

den utsatta dagen sända ett skriftligt 
meddelande om kallelsen till sina 
kända borgenärer som avses i 6 § 
1 mom. Om det ursprungliga bola-
gets innehavare av optionsrätter eller 
andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier i enlighet med 13 § 
framställer lösningsanspråk, skall 
borgenärerna underrättas om de rät-
tigheter som anspråket avser. Medde-
landet kan sändas först efter den bo-
lagsstämma som beslutat om del-
ningen, om inte samtliga innehavare 
av de nämnda rättigheterna har med-
delat att de avstår från sin inlösenrätt 
eller att de annars inte har rätt till 
inlösen. 

 
Delningsbeslut 

 
8 § 

 
Behöriga organ och beslutstid-

punkt 
 
I det ursprungliga bostadsaktiebo-

laget beslutar bolagsstämman om 
delningen. För godkännandet av del-
ningsplanen krävs stämmans enhälli-
ga beslut och de övriga aktieägarnas 
samtycke så som föreskrivs i 6 kap. 
29 §. 

I ett övertagande bostadsaktiebolag 
skall bolagsstämman fatta beslut om 
delningen med sådan kvalificerad 
majoritet som avses i 6 kap. 27 §.  

Den bolagsstämma som beslutar 
om delningen skall hållas inom fyra 
månader från registreringen av del-
ningsplanen, vid äventyr att delning-
en förfaller. Bolagsstämman skall 
dock hållas senast en månad före den 
i 6 § angivna dagen, om inte bolagets 
samtliga eventuella innehavare av 
optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier har 
avstått från sin rätt att kräva inlösen. 

 
9 § 

 
Information till innehavare av op-

tionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier 
 
Det ursprungliga bolaget skall tidi-

gast två månader och, om inte längre 
tid föreskrivs i bolagsordningen, se-
nast två veckor före bolagsstämman 
rikta information om inlösenrätt en-
ligt 12 § till de innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rättig-
heter som berättigar till aktier vilka 
har rätt att framställa lösningsanspråk 
och vilkas adress är känd för bolaget. 
Om bolaget inte känner till alla lös-
ningsberättigades adress skall ett 
meddelande om saken inom samma 
tid också publiceras i den officiella 
tidningen. 

 
10 § 

 
Framläggande och sändande av 

handlingar 
 
Följande handlingar skall i minst 

två veckors tid före den bolagsstäm-
ma som beslutar om delningen hållas 
tillgängliga för det övertagande bo-
stadsaktiebolagets aktieägare på den 
plats eller de webbsidor som anges i 
kallelsen till bolagsstämma, utan 
dröjsmål sändas till de aktieägare 
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som ber om det samt läggas fram på 
bolagsstämman:  

1) delningsplanen, 
2) varje i delningen deltagande bo-

lags bokslut, verksamhetsberättelser 
och revisionsberättelser för de tre 
senast avslutade räkenskapsperioder-
na, 

3) de beslut om utbetalningar av 
medel som varje i delningen delta-
gande bolag eventuellt har fattat efter 
bolagets senaste räkenskapsperiod, 

4) styrelsens redogörelse för hän-
delser som efter det senaste bokslutet 
väsentligt har påverkat bolagets 
ställning, samt 

5) ett sådant yttrande om delnings-
planen som avses i 4 §. 

 
 
 

11 § 
 

Rättsverkningarna av delningsbe-
slut 

 
Det ursprungliga bolagets del-

ningsbeslut ersätter sådan teckning 
som gäller delningsvederlag till det 
ursprungliga bolagets aktieägare och 
innehavare av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier samt sådana andra åtgärder 
som ger rätt till delningsvederlag. 
Vid en delning genom överlåtelse till 
ett nybildat bolag ersätter delnings-
planen också det övertagande bola-
gets avtal om bolagsbildning. 

Delningen förfaller om inte samtli-
ga i delningen deltagande bolag god-
känner den i enlighet med den ur-
sprungliga delningsplanen. Register-
anmälan skall omedelbart göras om 
ett beslut som innebär att delningen 
förkastas eller om att delningen för-
fallit. 

 

Inlösen av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar 

till aktier 
 

12 § 
 

Inlösenförfarande 
 
Innehavare av optionsrätter och 

andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier kan kräva inlösen av 
dessa på den bolagsstämma som be-
slutar om delningen eller genom att 
bevisligen före bolagsstämman fram-
ställa sitt lösningsanspråk till det 
ursprungliga bolaget. Före delnings-
beslutet skall bolagsstämman under-
rättas om hur många rättigheter som 
krävs bli inlösta. 

Om någon överenskommelse om 
inlösenrätten när det gäller options-
rätter eller andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier eller om 
inlösenvillkoren inte nås med det 
övertagande bolaget, skall ärendet 
överlämnas till domstol eller skilje-
män för avgörande på det sätt som 
anges i villkoren för optionsrätter. En 
rättsinnehavare skall inleda ärendet 
senast en månad efter bolagsstäm-
man. En innehavare av en optionsrätt 
eller någon annan särskild rättighet 
som berättigar till aktier har efter att 
ärendet inletts rätt endast till inlösen-
beloppet. Om det senare under inlö-
senförfarandet fastställs att en inne-
havare av en optionsrätt eller någon 
annan särskild rättighet som berätti-
gar till aktier inte har rätt till inlösen, 
har denne rätt till vederlag i enlighet 
med delningsplanen. Om delningen 
förfaller leder detta till att också inlö-
senförfarandet förfaller.  

Lösenbeloppet för en optionsrätt el-
ler en annan särskild rättighet som 
berättigar till aktier är dess gängse 
pris före delningsbeslutet. När lösen-
beloppet fastställs beaktas inte den 
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negativa effekt som delningen even-
tuellt har på värdet av det ursprungli-
ga bolagets aktier, optionsrätter eller 
andra särskilda rättigheter som berät-
tigar till aktier. På lösenbeloppet 
skall för tiden från delningsbeslutet 
till betalningen av lösenbeloppet be-
talas en årlig ränta som svarar mot 
den i 12 § i räntelagen avsedda refe-
rensränta som gäller vid tidpunkten i 
fråga.  

Lösenbeloppet skall betalas inom 
en månad från det att domen vunnit 
laga kraft, dock inte förrän verkstäl-
landet av delningen har registrerats. 

De bolag som deltar i delningen 
svarar solidariskt för lösenbeloppet 
för optionsrätterna och de övriga 
särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier. Det ursprungliga bolaget 
skall utan dröjsmål underrätta det 
bolag som ansvarar för betalningen 
av lösenbeloppet om lösningsan-
språk. 

 
Verkställande av delning och rätts-

verkningar 
 

13 § 
 

Anmälan om verkställande av del-
ning 

 
De bolag som deltar i delningen 

skall inom fyra månader från del-
ningsbeslutet till registermyndighe-
ten göra anmälan om verkställande 
av delningen, vid äventyr att del-
ningen förfaller. Till anmälan skall 
fogas 

1) de i delningen deltagande bola-
gens styrelseledamöters och dispo-
nenters försäkran om att denna lag 
har iakttagits vid delningen, 

2) en godkänd revisors intyg om att 
det övertagande bolaget har fått fullt 
vederlag för det belopp som tagits 
upp i dess eget kapital samt revisorns 

yttrande om den utredning som skall 
ingå i delningsplanen enligt 3 § 
2 mom. 11 punkten, samt 

3) en styrelseledamots eller dispo-
nentens intyg om att sådana medde-
landen som avses i 7 § har sänts. 

 
14 § 

 
Förutsättningar för registrering 

 
Registermyndigheten skall registre-

ra delningen, om ingen borgenär har 
motsatt sig den eller om borgenärer-
na enligt en domstols dom har fått 
betalning eller betryggande säkerhet 
för sina fordringar. 

Om en borgenär har motsatt sig 
delningen, skall registermyndigheten 
utan dröjsmål informera bolaget. 
Delningen förfaller då en månad ef-
ter den utsatta dagen. Registermyn-
digheten skall dock skjuta upp be-
handlingen av ärendet, om bolaget 
inom en månad från den utsatta da-
gen visar att det har väckt talan för 
fastställelse av att borgenären har fått 
betalning eller betryggande säkerhet 
för sin fordran, eller om bolaget och 
borgenären tillsammans begär att 
behandlingen av ärendet skall skjutas 
upp. 

Delningen kan verkställas trots att 
det ursprungliga bolaget har försatts i 
likvidation, under förutsättning att 
bolagets tillgångar inte har börjat 
skiftas mellan aktieägarna på det sätt 
som avses i 22 kap. 15 §.  

Om företagsinteckning enligt före-
tagsinteckningslagen har fastställts i 
flera än ett av de i delningen delta-
gande bolagens egendom, får del-
ningen inte registreras om inte bola-
gens och inteckningshavarnas avtal 
om reglering av inteckningarnas fö-
reträdesrätt samtidigt registreras på 
ansökan. 
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15 § 
 

Delningens rättsverkningar 
 
Det ursprungliga bolagets tillgång-

ar och skulder övergår utan likvida-
tionsförfarande till det övertagande 
bolaget när verkställandet av del-
ningen har registrerats. Vid en parti-
ell delning övergår dock endast de 
enligt delningsplanen delade till-
gångarna och skulderna. Vid en total 
delning upplöses samtidigt det ur-
sprungliga bolaget, och vid en del-
ning genom överlåtelse till ett nybil-
dat bolag uppkommer det övertagan-
de bolaget. 

Det ursprungliga bolagets tillgång-
ar och skulder får inte tas upp i det 
övertagande bolagets balansräkning 
till ett högre ekonomiskt värde än de 
har för det övertagande bolaget. I 
samband med en delning får ett åta-
gande att utföra arbete eller tillhan-
dahålla en tjänst inte tas upp i balans-
räkningen. 

När verkställandet av delningen re-
gistreras får det ursprungliga bola-
gets aktieägare samt innehavare av 
optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till aktier rätt 
till delningsvederlag i enlighet med 
delningsplanen. De nya aktier som 
ges som delningsvederlag medför 
ägarrättigheter från och med registre-
ringen, om inte en senare tidpunkt 
bestäms i delningsplanen. Aktierna 
medför dock ägarrättigheter senast 
ett år efter registreringen. Sådana 
aktier i det ursprungliga bolaget som 
ägs av det övertagande eller det ur-
sprungliga bolaget medför inte rätt 
till delningsvederlag. 

Om en förutsättning för att få del-
ningsvederlag är att mottagaren vid-
tar särskilda åtgärder, såsom att visa 
upp ett aktiebrev, och om vederlaget 
inte har krävts på detta sätt inom tio 

år från registreringen av verkställig-
heten av delningen, kan det överta-
gande bolagets stämma besluta att 
rätten till delningsvederlag och de på 
detta baserade rättigheterna är för-
verkade. Det förverkade vederlaget 
tillfaller det övertagande bolaget. 

Om det vid en total delning uppda-
gas tillgångar som inte är skiftade 
enligt delningsplanen, tillhör dessa 
de övertagande bolagen i samma 
förhållande som det ursprungliga 
bolagets nettotillgångar skall skiftas 
enligt delningsplanen, om inte annat 
föreskrivs i delningsplanen. 

De i delningen deltagande bolagen 
är solidariskt ansvariga för det ur-
sprungliga bolagets skulder som har 
uppkommit innan verkställandet av 
delningen registrerats. Om det ur-
sprungliga bolaget har skulder som 
ett annat företag svarar för enligt 
delningsplanen, uppgår bolagets 
sammanlagda ansvar dock till högst 
värdet av de nettotillgångar som åter-
står för det eller övergår till det. En 
borgenär kan med åberopande av det 
solidariska ansvaret kräva betalning 
för en skuld som nämns i delnings-
planen först när det har konstaterats 
att borgenären inte får betalning av 
gäldenären eller ur en säkerhet. I 12 
§ 5 mom. föreskrivs om ansvaret för 
betalningen av lösenbeloppet.  

 
16 § 

 
Slutredovisning 

 
Vid en total delning skall det ur-

sprungliga bolagets styrelse och dis-
ponent så snart som möjligt efter det 
att delningen verkställts upprätta ett 
bokslut och en verksamhetsberättelse 
över den tid för vilken något bokslut 
inte har lagts fram på bolagsstämman 
(slutredovisning). Slutredovisningen 
skall överlämnas till revisorerna, som 
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inom en månad skall ge en revisions-
berättelse över slutredovisningen. 

Styrelsen skall efter att ha fått revi-
sionsberättelsen utan dröjsmål kalla 
aktieägarna till en aktieägarstämma 
för att fastställa slutredovisningen. 
På stämman tillämpas vad som före-
skrivs om bolagsstämma. 

Slutredovisningen skall utan dröjs-
mål anmälas för registrering. 

 
17 § 

 
Delningens återgång 

 
Delningen återgår trots att den har 

registrerats, om delningsbeslutet har 
ogiltigförklarats genom en dom som 
vunnit laga kraft. Det ursprungliga 
bolaget och det övertagande bolaget 
ansvarar solidariskt för det överta-
gande bolagets förpliktelser som har 
uppkommit efter registreringen av 
delningen men före registreringen av 
domen. 

 
 

26 kap. 
 

Ändring av bostadssammanslut-
ningsform 

 
Ombildning av bostadsaktiebolag 
till annan sammanslutningsform 

 
1 § 

 
Ändring av sammanslutningsform 

 
Ett bostadsaktiebolag kan ombildas 

till ett annat aktiebolag på det sättet 
att bostadsaktiebolagets aktieägare 
blir aktieägare i aktiebolaget.  

Ett bostadsaktiebolag med minst tre 
aktieägare kan ombildas till ett an-
delslag på det sättet att aktieägarna 
blir medlemmar i andelslaget. 

 

2 § 
 

Beslutsfattande 
 
Bolagsstämman fattar beslut om 

sådan ändring av sammanslutnings-
form som avses i 1 §. För beslutet 
krävs stämmans enhälliga beslut och 
de övriga aktieägarnas samtycke så 
som föreskrivs i 6 kap. 29 § samt 
samtycke av innehavarna av options-
rätter och andra särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier. 

Ett beslut som avses i 1 § 2 mom. 
ersätter ett andelslags stiftelseurkund. 
Beslutet skall innehålla 

1) andelslagets stadgar, 
2) uppgift om de andelar som ges 

till medlemmarna, samt 
3) namnen på andelslagets första 

styrelseledamöter och revisorer. 
 

3 § 
 

Registrering av beslut 
 
Bolaget skall göra registeranmälan 

om ett beslut som gäller sådan änd-
ring av sammanslutningsformen som 
avses i 1 § 2 mom. inom en månad 
från beslutet och hos registermyn-
digheten ansöka om en sådan kallelse 
som avses i 4 §, vid äventyr att be-
slutet förfaller. 

 
4 § 

 
Kallelse på borgenärerna 

 
När registermyndigheten har fått en 

sådan ansökan som avses i 3 § skall 
den utfärda en kallelse på de av bo-
lagets borgenärer vilkas fordran har 
uppkommit före utfärdandet av kal-
lelsen. I kallelsen skall nämnas deras 
rätt att motsätta sig en ändring av 
sammanslutningsformen genom att 
skriftligen anmäla detta till register-
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myndigheten senast den dag som 
nämns i kallelsen. Registermyndig-
heten skall publicera kallelsen i den 
officiella tidningen senast tre måna-
der före den utsatta dagen och regi-
strera kallelsen på tjänstens vägnar. 

Bolaget skall senast en månad före 
den utsatta dagen sända ett skriftligt 
meddelande om kallelsen till sina 
kända borgenärer som avses i 1 
mom. En styrelseledamots eller dis-
ponentens intyg om att meddelande-
na har sänts skall ges in till register-
myndigheten senast den utsatta da-
gen. 

Registermyndigheten skall utan 
dröjsmål efter den utsatta dagen un-
derrätta bolaget om inkomna anmäl-
ningar om att borgenärer motsätter 
sig ansökan. 

 
5 § 

 
Förutsättningar för registrering 

 
Registermyndigheten skall registre-

ra en sådan ändring av sammanslut-
ningsformen som avses i 1 § 2 mom., 
om ingen borgenär har motsatt sig 
ändringen eller om borgenärerna i 
enlighet med en domstols dom har 
fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar. 

Om en borgenär har motsatt sig 
ändringen av sammanslutningsfor-
men, förfaller ändringen en månad 
efter den utsatta dagen. Register-
myndigheten skall dock skjuta upp 
behandlingen av ärendet, om bolaget 
inom en månad från den utsatta da-
gen visar att det har väckt talan för 
fastställelse av att borgenären har fått 
betalning eller betryggande säkerhet 
för sin fordran, eller om bolaget och 
borgenären tillsammans begär att 
behandlingen av ärendet skall skjutas 
upp. 

Sammanslutningsformen kan änd-
ras trots att bolaget har försatts i lik-
vidation, om bolagets tillgångar inte i 
enlighet med 22 kap. 15 § har börjat 
skiftas mellan aktieägarna.  

Ändringen av sammanslutnings-
formen träder i kraft när den har re-
gistrerats. 

 
 
 

27 kap. 
 

Upplösning av bolag 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1 § 
 

Upplösning 
 
Ett bolag upplöses med iakttagande 

av vad som i detta kapitel föreskrivs 
om likvidationsförfarande. 

Ett bolag som har försatts i konkurs 
anses upplöst, om det inte finns nå-
got överskott när konkursen avslutas 
eller om det under konkursen har 
bestämts hur det skall användas. 

Ett bolag kan upplösas också till 
följd av fusion eller delning, enligt 
vad som föreskrivs i 19 och 20 kap. 

 
 

2 § 
 

Avregistrering 
 
Registermyndigheten skall avregi-

strera ett bolag i stället för att försätta 
det i likvidation, om bolagets till-
gångar inte förslår till betalning av 
likvidationskostnaderna eller om 
uppgifter om tillgångarnas storlek 
inte kan fås och ingen aktieägare, 
borgenär eller annan tar på sig ansvar 
för likvidationskostnaderna. 
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Beslutsfattande 
 

3 § 
 

Bolagets beslut om likvidation 
 
Bolagsstämman kan besluta att bo-

laget skall gå i likvidation. För beslu-
tet krävs ett enhälligt beslut av aktie-
ägarna vid stämman och de övriga 
aktieägarnas samtycke så som före-
skrivs i 6 kap. 29 §.  

I 6 kap. 18—22 § föreskrivs om 
stämmokallelse och stämmohand-
lingar samt om framläggande och 
sändande av dessa.  

 
4 § 

 
Förordnande om likvidation eller 

avregistrering 
 
Registermyndigheten skall försätta 

bolaget i likvidation eller avregistrera 
det om 

1) bolaget inte har någon i registret 
införd behörig styrelse, 

2) bolaget inte har någon sådan i 
registret införd företrädare som avses 
i 6 § i lagen angående rätt att idka 
näring (122/1919), eller 

3) bolaget har försatts i konkurs 
som har förfallit på grund av brist på 
medel. 

Ett förordnande om likvidation el-
ler avregistrering skall utfärdas, om 
det inte innan ärendet avgörs visas att 
det inte längre finns någon grund för 
detta. 

 
5 § 

 
Rättelseuppmaning 

 
Registermyndigheten skall i en så-

dan situation som avses i 4 § 1 mom. 
1 och 2 punkten på lämpligt sätt upp-
mana bolaget att avhjälpa brister i de 

uppgifter som har antecknats i re-
gistret. Om bristerna inte avhjälps, 
skall uppmaningen sändas till bolaget 
skriftligen och av den skall framgå 
att bolaget kan försättas i likvidation 
eller avregistreras om bristerna inte 
avhjälps senast den utsatta dagen. 
Uppmaningen skall publiceras i den 
officiella tidningen senast tre måna-
der före den utsatta dagen. Samtidigt 
skall de aktieägare och borgenärer 
som vill framföra anmärkningar mot 
likvidationen eller avregistreringen 
uppmanas att göra detta skriftligen 
senast den utsatta dagen. Ärendet kan 
avgöras trots att det inte kan visas att 
bolaget har tagit emot uppmaningen. 

Registermyndigheten skall på 
tjänstens vägnar göra en anteckning i 
registret om en uppmaning som skall 
publiceras enligt 1 mom. 

 
6 § 

 
Rätten att inleda ett ärende 

 
Ett ärende som gäller förordnande 

om likvidation eller avregistrering 
enligt 4 § kan inledas av styrelsen, en 
styrelseledamot, disponenten, en 
revisor, en aktieägare, en borgenär 
eller någon annan vars rätt kan vara 
beroende av förordnandet om likvi-
dation eller avregistrering. Register-
myndigheten kan ta upp ärendet till 
behandling också på eget initiativ. 

 
Likvidationsförfarande 

 
7 § 

 
Likvidationsförfarandets syfte 

 
Syftet med likvidationsförfarandet 

är att utreda bolagets ekonomiska 
ställning, realisera en behövlig 
mängd egendom och betala bolagets 
skulder samt att betala ut överskottet 
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till aktieägarna eller andra, enligt vad 
som föreskrivs i bolagsordningen. 
Bolagsstämman kan i enlighet med 
19 § besluta avsluta likvidationen 
och fortsätta med bolagets verksam-
het samt fatta de beslut som är nöd-
vändiga i anslutning till detta.  

Om likvidationsbolagets tillgångar 
inte förslår till betalning av dess 
skulder, skall likvidatorerna ansöka 
om att bolaget försätts i konkurs. 

 
8 § 

 
Likvidationens början 

 
Likvidationen börjar när beslutet 

om den har fattats, om bolagsstäm-
man inte bestämmer ett senare datum 
för likvidationens början. 

 
 

9 § 
 

Val och förordnande av likvidato-
rer samt deras uppgifter 

 
I samband med likvidationsbeslutet 

skall en eller flera likvidatorer väljas 
i stället för styrelsen samt i stället för 
en eventuell disponent. På likvidato-
rerna tillämpas vad som i denna lag 
föreskrivs om styrelsen och dess le-
damöter, om inte något annat följer 
av bestämmelserna i detta kapitel. 
Genom beslutet återkallas de rättig-
heter att företräda bolaget som enligt 
7 kap. 23 § har givits en namngiven 
person, om inte annat framgår av 
beslutet. 

Likvidatorerna sköter bolagets an-
gelägenheter under likvidationen. De 
skall så snart som möjligt realisera så 
mycket av bolagets egendom som 
behövs för likvidationen samt betala 
bolagets skulder. Bolagets affärs-
verksamhet får fortsättas endast i den 
utsträckning som en ändamålsenlig 

likvidation kräver detta. Likvidato-
rernas mandattid fortsätter tills vida-
re. 

Registermyndigheten skall förord-
na en behörig likvidator för ett bolag 
som saknar en sådan. Ett sådant för-
ordnande kan sökas av den vars rätt 
kan vara beroende av att bolaget har 
en företrädare. Om bolagets tillgång-
ar inte förslår till betalning av likvi-
dationskostnaderna eller om uppgif-
ter om tillgångarna storlek inte kan 
fås och en borgenär eller någon an-
nan inte tar på sig ansvar för likvida-
tionskostnaderna, skall registermyn-
digheten avregistrera bolaget i stället 
för att förordna en likvidator. 

 
 
 

10 § 
 

Registrering av likvidationen och 
likvidatorerna 

 
Likvidationen och likvidatorerna 

skall antecknas i registret. När bo-
lagsstämman har fattat beslut om att 
bolaget skall gå i likvidation och om 
likvidatorerna, skall likvidatorerna 
utan dröjsmål göra en registeranmä-
lan om beslutet. 

 
 
 

11 § 
 

Bokslut för tiden före likvidationen 
 
Likvidatorerna skall vid behov 

upprätta ett bokslut för den tid före 
likvidationen för vilken något bok-
slut inte ännu har lagts fram på bo-
lagsstämman. Styrelseledamöterna 
och disponenten skall mot ett skäligt 
arvode medverka till att bokslutet 
upprättas. 
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12 § 
 

Bolagsstämma under likvidationen 
 
När bolaget har gått i likvidation 

skall på bolagsstämman tillämpas 
vad som i denna lag föreskrivs om 
bolagsstämma, om inte annat följer 
av bestämmelserna i detta kapitel. 

 
 

13 § 
 

Bokslut, verksamhetsberättelse, re-
vision och särskild granskning 

 
Likvidatorerna skall för varje rä-

kenskapsperiod upprätta ett bokslut 
och en verksamhetsberättelse, som 
skall läggas fram på den ordinarie 
bolagsstämman för godkännande. 

Revisorernas uppdrag upphör inte 
när bolaget träder i likvidation. Vad 
som i 9 kap. föreskrivs om revision 
och särskild granskning skall iakttas 
under likvidationen. Revisionsberät-
telsen skall dessutom innehålla ett 
yttrande om huruvida likvidationen 
har fördröjts onödigt och huruvida 
likvidatorerna i övrigt har handlat på 
behörigt sätt. 

 
 
 

14 § 
 

Offentlig stämning på borgenärer-
na 

 
Likvidatorerna skall söka offentlig 

stämning på bolagets borgenärer. 
Stämning söks hos registermyndig-
heten, som på tjänstens vägnar skall 
anteckna i registret att stämning har 
utfärdats. I fråga om stämningen 
gäller i övrigt lagen om offentlig 
stämning (729/2003). 

 

15 § 
 

Betalning av skulder, skifte av till-
gångar och klander av skifte 

 
Efter den dag som utsatts i ansökan 

om offentlig stämning på bolagets 
borgenärer skall likvidatorerna, se-
dan alla kända skulder blivit betalda, 
skifta bolagets tillgångar. Om en 
skuld är tvistig eller inte har förfallit 
till betalning eller om den av någon 
annan orsak inte kan betalas, skall 
behövliga medel innehållas och åter-
stoden skiftas. En aktieägare har rätt 
att få en mot sina aktier svarande 
andel av bolagets nettotillgångar, om 
inte något annat följer av bolagsord-
ningen. Aktieägare och andra som är 
berättigade till skiftesandelar kan 
mot betryggande säkerhet få förskott 
på sina andelar. 

Om en aktieägare vill klandra skif-
tet skall talan mot bolaget väckas 
inom tre månader från det att slutre-
dovisningen lagts fram på bolags-
stämman. 

En aktieägare eller någon annan 
som är berättigad till en skiftesandel 
och som inte har krävt den inom fem 
år från det att slutredovisningen lagts 
fram på bolagsstämman har förverkat 
sin rätt till andelen. I 18 § föreskrivs 
om förfarandet när bolaget får till-
gångar efter upplösningen. 

 
 

16 § 
 

Slutredovisning 
 
När likvidatorerna har fullgjort sitt 

uppdrag skall de utan ogrundat 
dröjsmål ge en slutredovisning för 
sin förvaltning genom att upprätta en 
berättelse över likvidationen i dess 
helhet. I berättelsen skall ingå en 
redogörelse för skiftet av bolagets 
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tillgångar. Till berättelsen skall fogas 
boksluten, verksamhetsberättelserna 
och revisionsberättelserna för hela 
likvidationstiden. Berättelsen jämte 
bilagor skall överlämnas till reviso-
rerna, som inom en månad skall ge 
en revisionsberättelse över slutredo-
visningen och förvaltningen under 
likvidationen. 

Efter att likvidatorerna fått revi-
sionsberättelsen skall de utan dröjs-
mål kalla aktieägarna till bolags-
stämma för granskning av slutredo-
visningen. I 6 kap. 18—22 § före-
skrivs om stämmokallelsen samt om 
stämmohandlingarna, framläggandet 
och sändandet av dessa, dock så att 
på slutredovisningen tillämpas vad 
som föreskrivs om bokslut.  

Slutredovisningen skall utan dröjs-
mål anmälas för registrering.  

 
 
 
 

17 § 
 

Upplösning 
 
Bolaget anses upplöst när likvida-

torerna har lagt fram slutredovis-
ningen på bolagsstämman. Likvida-
torerna skall utan dröjsmål göra re-
gisteranmälan om upplösningen. 

Efter upplösningen kan bolaget inte 
förvärva rättigheter eller ingå förbin-
delser. De som efter upplösningen 
har beslutat om och företagit rätts-
handlingar på bolagets vägnar är 
solidariskt ansvariga för dessa. Lik-
vidatorerna kan dock vidta åtgärder 
för inledande av likvidation eller 
ansöka om att bolaget försätts i kon-
kurs. Motparten i ett avtal som har 
ingåtts med bolaget efter att det upp-
lösts kan frånträda avtalet om parten 
inte visste att bolaget var upplöst. 

 

18 § 
 

Fortsatt likvidation och efterlikvi-
dation 

 
Likvidationen skall fortsättas om 

det efter upplösningen av bolaget 
framkommer nya tillgångar, om talan 
väcks mot bolaget eller om det an-
nars behövs likvidationsåtgärder. 
Likvidatorerna skall utan dröjsmål 
göra registeranmälan om att likvida-
tionen fortsätter. Kallelse till den 
första bolagsstämman efter att likvi-
dationen återupptagits skall utfärdas i 
enlighet med bolagsordningen. Dess-
utom skall en skriftlig kallelse sändas 
till varje aktieägare vars adress är 
känd för bolaget.  

Om det dock inte anses nödvändigt 
att fortsätta likvidationen, kan likvi-
datorerna vidta de åtgärder som be-
hövs i ärendet. Likvidatorerna skall 
upprätta en utredning över sina åt-
gärder och sända den till aktieägarna 
och andra som är berättigade till skif-
tesandelar. Om en skiftesandel är 
obetydlig kan den redovisas till sta-
ten. 

Likvidationen fortsätts inte om bo-
lagets tillgångar inte förslår till be-
talning av likvidationskostnaderna 
eller om uppgifter om tillgångarnas 
storlek inte fås och en aktieägare, en 
borgenär eller någon annan inte tar 
på sig ansvaret för likvidationskost-
naderna. 

 
19 § 

 
Avslutande av likvidation samt fort-

satt verksamhet 
 
Om bolagsstämman har beslutat att 

bolaget skall gå i likvidation, kan 
bolagsstämman besluta att likvida-
tionen avslutas och bolagets verk-
samhet fortsätts. För beslutet om 
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avslutande av likvidation krävs 
stämmans enhälliga beslut och de 
övriga aktieägarnas samtycke så som 
föreskrivs i 6 kap. 29 §. Om likvida-
tionen grundar sig på en bestämmel-
se i bolagsordningen, kan ett beslut 
om fortsatt verksamhet fattas först 
efter det att bestämmelsen har änd-
rats. Likvidationen kan dock inte 
avslutas om till en aktieägare eller till 
någon annan har betalts en sådan 
skiftesandel som avses i 15 § 1 mom. 

När ett beslut om avslutande av lik-
vidationen har fattats skall för bola-
get utses en ledning enligt vad som 
föreskrivs i denna lag och i bolags-
ordningen. 

Beslutet om avslutande av likvida-
tionen och valet av ledningen skall 
anmälas för registrering omedelbart 
efter att ledningen valts. En offentlig 
stämning på bolagets borgenärer för-
faller när avslutandet av likvidatio-
nen har registrerats. Likvidatorerna 
skall ge en sådan slutredovisning 
över sin verksamhet som avses i 
16 §. 

 
 

Avregistrering 
 

20 § 
 

Tidpunkten för avregistrering 
 
Ett bolag är avregistrerat när beslu-

tet om avregistreringen har anteck-
nats i registret. 

 
 

21 § 
 

Företrädande av ett avregistrerat 
bolag 

 
Ett avregistrerat bolag företräds vid 

behov av en eller flera företrädare. 
Företrädarna väljs och entledigas av 

en aktieägarstämma på vilken tilläm-
pas vad som föreskrivs om bolags-
stämma. I 22 § föreskrivs om före-
trädarnas behörighet att handla på 
bolagets vägnar. I fråga om företrä-
dare skall i övrigt i tillämpliga delar 
iakttas vad som föreskrivs om likvi-
datorer.  

Om ett avregistrerat bolag inte har 
någon företrädare, skall på delgiv-
ning av stämning och på annan del-
givning tillämpas 7 kap. 26 § 2 mom. 

 
 

22 § 
 

Ett avregistrerat bolags rättsliga 
ställning 

 
På ett avregistrerat bolag tillämpas 

vid behov 17 § 2 mom. Företrädare 
för bolaget är dock de företrädare 
som avses i 21 § 1 mom. 

Företrädarna för ett avregistrerat 
bolag kan utan hinder av 1 mom. 
vidta åtgärder som är nödvändiga för 
betalning av bolagets skulder eller 
för bevarande av värdet av bolagets 
egendom. I bolagets bokföring skall 
vid behov antecknas åtgärder som 
har vidtagits för bolagets räkning. I 
företagsinteckningslagen föreskrivs 
om avregistreringens betydelse för en 
företagsintecknings giltighet. 

Ett avregistrerat bolags tillgångar 
kan inte utan likvidation skiftas mel-
lan aktieägarna eller andra som är 
berättigade till skiftesandel. Bolagets 
företrädare kan dock fem år efter 
avregistreringen till aktieägarna eller 
andra som är berättigade till skiftes-
andel betala ut deras andelar av bola-
gets tillgångar, om andelarna inte 
överstiger 8 000 euro och bolaget 
inte har kända skulder. De som fått 
en andel av tillgångarna svarar med 
beloppet av de mottagna tillgångarna 
för betalningen av bolagets skulder. 
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Om likvidationsåtgärder behövs ef-
ter det att bolaget avregistrerats, skall 
registermyndigheten på ansökan av 
den vars rätt ärendet gäller försätta 
bolaget i likvidation. Ett sådant för-
ordnande skall emellertid inte ges om 
bolagets tillgångar inte förslår till 
betalning av likvidationskostnaderna 
eller om uppgift inte kan fås om till-
gångarnas storlek och ingen aktie-
ägare, borgenär eller annan person 
tar på sig ansvaret för likvidations-
kostnaderna. 

 
 
 

Minskning av bolagets tillgångar 
samt sanering och konkurs 

 
23 § 

 
Minskning av bolagets tillgångar 

 
Om bolagets styrelse konstaterar att 

bolagets eget kapital utgör mindre än 
hälften av aktiekapitalet, skall styrel-
sen utan dröjsmål upprätta ett bokslut 
och en verksamhetsberättelse för att 
klarlägga bolagets ekonomiska ställ-
ning. Om bolagets eget kapital enligt 
balansräkningen utgör mindre än 
hälften av aktiekapitalet, skall styrel-
sen utan dröjsmål sammankalla bo-
lagsstämman för att besluta om sane-
ring av bolagets ekonomi. Bolags-
stämman skall hållas inom tre måna-
der från det att bokslutet upprättats. 
På framläggande av bokslutet och 
sändandet av det till aktieägarna till-
lämpas 6 kap. 21 §. 

Om styrelsen konstaterar att bola-
gets eget kapital är negativt, skall 
den utan dröjsmål göra en register-
anmälan om förlusten av aktiekapita-
let. Registeranteckningen om förlus-
ten av aktiekapitalet kan avlägsnas 
till följd av bolagets registeranmälan, 
om bolagets eget kapital enligt en till 

registeranmälan fogad balansräkning 
som undergått revision utgör över 
hälften av aktiekapitalet. Kapitallån 
som avses i 15 kap. hänförs i den 
beräkning som avses i detta moment 
till det egna kapitalet. 

 
 

24 § 
 

Konkurs 
 
Bolagets egendom kan avträdas till 

konkurs endast genom beslut av sty-
relsen eller, om bolaget har gått i 
likvidation, med stöd av likvidato-
rernas beslut. Under konkursen före-
träds bolaget som konkursgäldenär 
av styrelsen och disponenten eller av 
de likvidatorer som utsetts innan 
konkursen började. Under konkursen 
kan nya styrelseledamöter eller nya 
likvidatorer väljas. 

Om det inte återstår några tillgång-
ar när konkursen avslutas eller om 
det under konkursen har bestämts om 
användningen av de återstående till-
gångarna, anses bolaget upplöst så 
snart slutredovisningen har godkänts.  

Om det när konkursen avslutas 
återstår andra tillgångar än sådana 
som skall användas under konkursen 
och bolaget inte hade gått i likvida-
tion när dess egendom avträddes till 
konkurs, skall styrelsen utan dröjs-
mål sammankalla bolagsstämman för 
att besluta om bolagets verksamhet 
skall fortsätta eller om bolaget skall 
gå i likvidation. Om bolagsstämman 
beslutar fortsätta bolagets verksam-
het, skall styrelsen utan dröjsmål 
göra registeranmälan om detta. Om 
bolaget hade gått i likvidation när det 
försattes i konkurs skall 18 § iakttas.  

Om bolagets konkurs har avslutats 
och nya tillgångar framkommer gäll-
er vad som i 19 kap. i konkurslagen 
(120/2004) föreskrivs om utredning i 
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efterhand. Om bolaget efter konkur-
sen fortfarande har tillgångar, skall 
det förfaras på det sätt som föreskrivs 
i 3 mom. 

 
 
 

DEL VII 
 

Särskilda bestämmelser 
 

28 kap. 
 

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag 
 

1 § 
 

Tillämpningsområde 
 
Denna lag tillämpas på ömsesidiga 

fastighetsaktiebolag som är registre-
rade enligt finsk lag, om inte annat 
föreskrivs i denna eller någon annan 
lag. 

I ett ömsesidigt fastighetsaktiebo-
lags bolagsordning kan föreskrivas 
att denna lag inte skall tillämpas på 
bolaget eller att endast vissa be-
stämmelser i denna lag skall tilläm-
pas på bolaget. På ett sådant bolag 
skall aktiebolagslagen ( / ) tillämpas 
till den del som denna lag inte till-
lämpas på bolaget. 

Om grundanmälan om ett ömsesi-
digt fastighetsaktiebolag har gjorts 
före den 1 januari 1992, skall denna 
lag tillämpas på bolaget endast om 
bolagsordningen föreskriver att lagen 
skall tillämpas. 

 
 

2 § 
 

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag 
 
Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag 

är ett aktiebolag som inte är ett så-
dant bostadsaktiebolag som avses 1 

kap. 2 och 3 § och som enligt bo-
lagsordningen har till syfte att besitta 
minst en byggnad och i vilket varje 
aktie ensam för sig eller tillsammans 
med andra aktier medför rätt att be-
sitta en i bolagsordningen angiven 
lägenhet eller någon annan del av en 
byggnad som bolaget äger eller av en 
fastighet som det besitter. 

 
 
 
 
Lagens tillämpning på ett annat ak-

tiebolag 
 

3 § 
 
Tillämpning på ett annat aktiebo-

lag 
 
I ett annat aktiebolags bolagsord-

ning kan bestämmas att på bolaget 
skall tillämpas denna lag eller att på 
bolaget tillämpas vissa av bestäm-
melserna i denna lag, om en del av 
bolagets aktier medför rätt att besitta 
en i bolagsordningen eller enligt bo-
lagsstämmans beslut angiven lägen-
het i bolagets byggnad eller en annan 
del av bolagets byggnad eller av en 
fastighet som är i bolagets besittning. 
På ett sådant bolag tillämpas aktiebo-
lagslagen (   /    ) till den del på bo-
laget inte tillämpas denna lag 

 
 
 
 
 

4 § 
 
Beslut om tillämpning av denna lag 
 
På ett beslut av bolagsstämman om 

ändring av bolagsordningen på ett 
sådant sätt att på ett akteibolag skall 
tillämpas denna lag tillämpas ak-
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tiebolagslagens bestämmelser om 
ändring av bolagsordningen. 

På ett beslut av bolagsstämman om 
ändring av bolagsstämman på ett 
sådant sätt att på bolaget inte skall 
tillämpas denna lag eller vissa av 
dess bestämmelser tillämpas bes-
tämmelserna i 6 kap. i denna lag om 
ändring av bolagsordningen och än-
dring av bolagsform. 

 

29 kap. 
 

Ikraftträdande 
 

1 § 
 

Ikraftträdandebestämmelse 
 
Om ikraftträdandet av denna lag 

bestäms särskilt genom lag. 

___________ 
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Sarjan aiemmat julkaisut vuonna 2006 
 
1. Kuluttajavalituslautakunnan toimivallan laajentaminen ja ryhmävalitusmenettely 
2. Kansallinen päätöksenteko sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta 

Perustuslain muuttamista selvittäneen työryhmän mietintö 
3. Tulliselvitysrikoksia koskeva lainsäädäntö 
4. Ehdotus laiksi ryhmäkanteesta 
5. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen 
6. Todistajien tukipalvelut 
7. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtäminen hallinto-

oikeuksiin. Välimietintö 
8. Rikoksista kansainvälistä oikeutta vastaan 
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