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asunto-osakeyhtiön erityispiirteet huomioiva vuokrasopimusmalli sekä asunto-

osakeyhtiössä sijaitsevan liiketilan vuokraukseen soveltuva vuokrasopimusneuvottelun 

prosessikuvaus. 

 

Lähtökohtaisesti osapuolten välinen vastuunjako määritellään asunto-osakeyhtiölaissa sekä 

laissa liikehuoneiston vuokrauksesta, mutta vastuita voidaan tarkentaa tai niistä voidaan 

poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksillä sekä vuokrasopimuksen vastuunjakoa koskevien 

ehtojen perusteella. Tutkimuksen havaittiin, että useimmiten ongelma- ja häiriötilanteet 

asunto-osakeyhtiöissä liittyvät meluhaittoihin, ylläpitovastuita koskeviin epäselvyyksiin sekä 

niin sanottuun rakenneosien ja materiaalien perustason määrittelyyn. Osapuolten puutteel-

linen lainsäädännön tuntemus asettaa omat haasteensa osapuolten välisten erimielisyyksien 

ratkaisemiselle. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan esittää kehitysehdotuksia asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevi-

en liiketilojen vuokrasopimusneuvotteluprosessiin sekä itse vuokrasopimukseen. Vuokraso-

pimusneuvotteluprosessin yhteydessä vuokralaisen olisi syytä tutustua isännöitsijätodistuk-

seen, yhtiöjärjestykseen sekä yhtiön järjestyssääntöihin. Vuokrasopimuksessa tulisi 

huomioida asunto-osakeyhtiön erityispiirteet ja sopia vastuunjaosta osapuolten välillä mah-

dollisimman tarkasti, jotta vuokrasopimuksen voimassaoloaikana esiintyvät ongelmatilan-

teet saataisiin minimoitua. Myös vuokrauksen kohde ja käyttötarkoitus tulisi määritellä 

mahdollisimman tarkasti, sillä nämä seikat vaikuttavat myös ylläpitovastuiden määrittelyyn 

mahdollisissa riitatilanteissa. 
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Johdanto 

 

1.1 Työn tausta 

Suomen Lähikauppa Oy:llä on kaikkiaan 665 kauppaa, joista noin 500 on Siwoja ja noin 

160 Valintataloja. Lisäksi Suomen Lähikauppa Oy:llä on 2 Euromarketia. (Tilanne lokakuu 

2013). Suomen Lähikauppa Oy on vuokralaisena lähes kaikissa liiketiloissaan ja omistettu-

ja liiketiloja on vain muutama prosentti kaikista kohteista. Vuokratuista liiketiloista 118 

kappaletta, eli vajaa viidennes kaikista 660 myymälästä sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. 

Niin sanottuja kivijalkamyymälöitä on lukuisia etenkin pääkaupunkiseudulla ja muilla 

suurimmilla kaupunkialueilla. Näistä asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevista myymälöistä 

23:ssa on vuokranantajana suoraan yhtiö ja lopuissa vuokranantajana on osakkeenomistaja. 

Suomen Lähikauppa Oy:n myymälät ovat melko pieniä ja myymälöiden koko vaihtelee 

myyntipinta-alaltaan pääosin 99 m
2
:n ja 399 m

2
:n välillä. Asunto-osakeyhtiöissä olevat 

liiketilat ovat tyypillisesti pienehköjä ja useimmiten niissä toimii Siwa-myymälä. Valinta-

talot ovat kokoluokaltaan suurempia ja vaativat siten myös pinta-alaltaan suuremman 

liiketilan. Valintatalot toimivatkin useammin esimerkiksi liikekeskuksissa. Asunto-

osakeyhtiöissä sijaitsevissa liiketiloissa toimivista myymälöistä 105 on Siwa-myymälöitä, 

mikä tarkoittaa että lähes neljäsosa Siwoista toimii asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevissa 

liiketiloissa. Valintatalo-myymälöistä vain 7,8 % eli 13 kappaletta on asuinkerrostalojen 

kivijaloissa tai muissa asunto-osakeyhtiöön kuuluvissa tiloissa. (www.lahikauppa.fi ja 

Suomen Lähikauppa Oy:n vuokrarekisteri.) 

 

Suomen Lähikauppa Oy:n tavoitteena on avata tulevina vuosina vähintään 20 uutta kaup-

paa vuodessa ja uusien liiketilojen hankinnassa pääfokus on pääkaupunkiseudun tuntumas-

sa sekä muilla suurilla kaupunkialueilla. Suomen Lähikauppa Oy keskittyy erityisesti 

pieniin kuluttajia lähellä oleviin myymälöihin eli nimensä mukaisesti lähikauppoihin. 

Yrityksen visiona on olla Suomen johtava lähikaupan toimija ja vision toteutumiseksi 

uusien myymälöiden on sijoituttava erityisesti lähelle ihmisiä keskeisiin paikkoihin esi-

merkiksi liikenteen solmukohtiin ja asutuksen keskelle. Sijoittumisfokus ja Suomen Lähi-

kauppa Oy:n tarpeita vastaavien liiketilojen pinta-ala huomioon ottaen pääkaupunkiseudul-

la ja suurilla kaupunkialueilla merkittävä osa tarjolla olevista Suomen Lähikauppa Oy:lle 

soveltuvista liiketiloista sijaitsee nimenomaan asunto-osakeyhtiöissä. (www.lahikauppa.fi) 

 

Asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien liiketilojen erityispiirteet luovat tarpeen tälle tutkimuk-

selle. Erilaiset ongelma- ja riitatilanteet ovat yleisiä johtuen muun muassa osakkaiden 

suuresta määrästä, kaupan toiminnasta asuinhuoneistoissa asuville aiheutuvista häiriöistä ja 

haitoista, eri osapuolten ylläpitovastuista sekä yhtiöjärjestyksen ja taloyhtiön järjestyssään-

nöistä johtuvista erityistoimenpiteistä. Myös se seikka, että taloyhtiöiden hallitukset koos-

tuvat pääsääntöisesti ns. maallikoista tuottaa usein ongelmia ja epäselvyyksiä. 

Tämän tutkimuksen rahoittaja on Suomen Lähikauppa Oy ja aihe tutkimukseen on muo-

toiltu rahoittajan ja tutkijan yhteistyön tuloksena. Suomen Lähikauppa Oy:ssä erilaisten 

osapuolten välisiin vastuunjakoihin liittyvien työtehtävien parissa työskentelee noin viisi-
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toista henkilöä, jotka koulutuksensa tai aiemman työkokemuksensa kautta eivät varsinai-

sesti tunne vastuunjaon juridisia perusteita. Vuokranantajien kanssa käytävistä vuokraso-

pimusneuvotteluista vastaa Suomen Lähikauppa Oy:n kauppapaikkahankinnan tiimi, joka 

käsittää kahdeksan henkilöä. Selventämällä asunto-osakeyhtiölain ja vuokralainsäädännön 

muodostamaa kokonaisuutta Suomen Lähikauppa Oy:n työntekijöille, jotka työskentelevät 

kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon sekä vuokrauksen parissa, saadaan lisättyä yrityk-

sessä myös ymmärrystä osapuolten välisestä lakiin perustuvasta vastuunjaosta.  Tätä kautta 

voidaan kehittää vuokrasopimusneuvotteluprosessia ja saada neuvottelutuloksena aikaan 

vastuunjaon näkökulmasta selkeämpiä sopimuksia. Vastuunjaon osalta selkeämmät sopi-

mukset ja aihepiirin laajempi ymmärrys yhdessä luovat kokonaisuuden, joka osaltaan 

auttaa ehkäisemään ongelma- ja riitatilanteiden syntymistä silloin, kun liiketilat sijaitsevat 

asunto-osakeyhtiöissä ja näin ohjaamaan ongelmatilanteiden selvittelyyn tarvittavia resurs-

seja muuhun käyttöön sekä saavuttamaan Suomen Lähikauppa Oy:n näkökulmasta oleelli-

sia kustannussäästöjä. (Suomen Lähikauppa Oy:n organisaatiokaavio) 

 

 

1.2 Tutkimuskysymykset, tutkimuksen tavoite ja rakenne 

Tämän tutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

 Millainen on lainsäädäntöön perustuva vastuunjako eri osapuolten kesken asunto-

oskeyhtiössä sijaitsevan liiketilan osalta ja miltä osin vastuunjaosta voidaan va-

paasti sopia? 

 Millaisia ovat tyypillisimmät ongelma- ja riitatilanteet osapuolten välillä? 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli koota kattava teoreettinen kokonaisnäkemys eri osapuolten 

vastuista ja velvoitteista tilanteissa, joissa liiketoimintaa harjoitetaan asunto-oskeyhtiössä 

sijaitsevassa liiketilassa. Tämän kokonaisnäkemyksen avulla on tavoitteena lisätä Suomen 

Lähikauppa Oy:n kauppapaikkaosaston henkilöstön ymmärrystä ja asiantuntemusta ja sitä 

kautta saavuttaa kustannussäästöjä ja vähentää epäselvyyksistä aiheutuvia riitatilanteita. 

Teoreettisen tutkimuksen lisäksi tavoitteena oli luoda asunto-osakeyhtiön erityispiirteet 

huomioonottava vuokrasopimusmalli sekä kuvaus vuokrasopimusneuvotteluprosessista ja 

siitä, mitkä seikat erityisesti tulisi huomioida prosessissa silloin, kun kyseessä on asunto-

osakeyhtiössä sijaitseva liiketila. 

 

Tutkimus käsittelee lainsäädäntöä ainoastaan vastuunjaon ja kustannusvastuun näkökul-

masta, työssä ei ole perehdytty asunto-osakeyhtiölakiin eikä liikehuoneiston vuokralakiin 

muilta osin. Tutkimus on tehty nimenomaan vuokrauksen näkulmasta eikä työssä ole 

erityisesti pohdittu tilannetta, jossa liikkeenharjoittaja itse omistaa liikehuoneiston hallin-

taan oikeuttavat osakkeet. Koska tutkimuksen rahoittajana on Suomen Lähikauppa Oy, 

joka toimii päivittäistavarakaupan alalla, on tämä tutkimus tehty päivittäistavrakaupan 

toiminnan näkökulmasta. 
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1.3 Aiempi tutkimus aiheesta 

Aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta tai aihepiiriin puitteissa julkaistuja artikkeleita ei 

ollut saatavilla. Samankaltaisimpia aiemmin tuotettuja julkaisuja olivat lähinnä erilaiset 

asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistuksen yhteydessä laaditut vaastuunjakotaulukot ja 

vastaavat oppaat. Koska Suomen asunto-osakeyhtiö on ainutlaatuinen yhtiömuoto eikä 

vastaavaa järjestelmää ole käytössä muualla, ei kansainvälisiä aiheeseen liittyviä julkaisuja 

ollut saatavilla. 

 

 

1.4 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 

Tässä diplomityössä tutkimusmenetelminä on käytetty kirjallisuustutkimusta ja haastattelu-

ja. Kirjallisuustutkimuksen avulla luotiin tutkimuksen teoreettinen osa, jossa lähteinä 

käytettiin pääsääntöisesti aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, kommentaariteoksia sekä 

erilaisia aihepiiriin soveltuvia oppaita. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi tehtiin seitsemän 

haastattelua, joissa haastateltiin viittä kiinteistöalan lainsäädännön asiantuntijaa sekä kahta 

Suomen Lähikauppa Oy:n työntekijää. Kirjallisuustutkimuksen ja haastattelujen lisäksi 

tämän tutkimuksen yhteydessä on käyty läpi 57 yhtiöjärjestystä, jotka on kerätty Kauppa-

lehden Tietopalveluista. Näistä 57 yhtiöjärjestyksestä tutkittiin sitä, onko niissä erityisesti 

liikehuoneistoja koskevia määräyksiä. Kaikkien 118 asunto-osakeyhtiössä sijaitsevan 

kohteen yhtiöjärjestyksiä ei käyty läpi. Syitä siihen, että tutukimuksessa ei analysoitu 

kaikkien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiä on useita; osassa kohteista ei ollut tiedossa yhtiön 

nimeä ja joissain tapauksissa ei löytynyt yhtiöjärjestystä Kauppalehden Tietopalveluista. 

 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen toisessa luvussa käsitellään eri osapuolten välisen vastuunjaon yleisiä perus-

teita ja pyritään luomaan ymmärrys siitä, miten kolmen eri osapuolen (vuokralainen, osa-

kas ja yhtiö) vastuut suhtautuvat toisiinsa. Kolmannessa luvussa syvennytään asunto-

osakeyhtiön ja osakkaan väliseen vastuunjakoon. Luvussa käsitellään asunto-

osakeyhtiölain (1599/2009) vastuunjakoa koskevia säädöksiä ja pyritään selventämään 

niitä käytännönläheisin esimerkein. Luvussa neljä puolestaan kuvataan liikehuoneiston 

vuokrasopimuksen osapuolten välistä vastuunjakoa. Lähtökohtana osapuolten välisen 

vastuunjaon määrittäseen on laki liikehuoneiston vuokrauksesta ja sen mukainen vastuun 

jakautuminen. 

 

Viidennessä luvussa kuvataan tutkimuksen osana tehty haastattelututkimus. Kuudennessa 

luvussa käsitellään vuokrasopimusneuvotteluprosessin kehittämistä sekä erityisesti asunto-

osakeyhtiöissä sijaitsevien liiketilojen vuokraukseen soveltuvaa vuokrasopimusmallia. 

Viimeisessä eli seitsemännessä luvussa esitetään johtopäätökset ja analyysi.  
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2 Osapuolten välisten vastuiden jakautuminen 

Asunto-osakeyhtiössä sijaitseva liikehuoneisto voi olla liikkeenharjoittajan hallinnassa 

joko omistettujen osakkeiden tai vuokrasopimuksen perusteella. Eri osapuolten välinen 

vastuunjako on riippuvainen hallintaperusteesta. Vastuunjaon määrittely perustuu joko 

lakiin liikehuoneistojen vuokrauksesta tai asunto-osakeyhtiölakiin. Osapuolten välisten 

vastuiden määrittely ja vuokralaiselle sopimuksen perusteella kuuluvat kustannukset puo-

lestaan vaikuttavat vuokran määräytymiseen. 

 

 

2.1 Liikehuoneiston hallintaperuste 

Asunto-osakeyhtiössä olevassa liikehuoneistossa liiketoimintaa harjoittava taho voi hallita 

huoneistoa kolmella eri perusteella;  

1. Liiketoiminnan harjoittaja voi omistaa tilan hallintaan oikeuttavat osakkeet, 

2. Liiketoiminnan harjoittaja voi olla vuokrasuhteessa huoneiston hallintaan oikeutta-

vien osakkeiden omistajaan (osakas), 

3. Liiketoiminnan harjoittaja voi olla vuokrasuhteessa asunto-osakeyhtiöön. 

 

Tässä diplomityössä keskitytään kahteen jälkimmäiseen hallintaperusteeseen eli tarkastel-

laan tilanteita, joissa liiketoiminnan harjoittaja on vuokralla joko osakashallinassa olevassa 

huoneistossa tai yhtiön välittömässä hallinnassa olevassa tilassa. 

 

 

 
 
Kuva 1: Osapuolten välisten vastuiden jakautuminen 
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2.2 Osapuolten välisten vastuiden jakautumisperusteet ja vuok-

ran määräytyminen 

Hallintaperusteesta riippuen liiketoiminnan harjoittajalla voi olla hyvinkin erilaiset kun-

nossapitoon ja muutostöihin sekä erilaisiin kustannuksiin liittyvät vastuut. Osakkaan ja 

yhtiön väliset vastuut perustuvat lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiölain (1599/2009    

AOYL) säädöksiin. Kun osakas vuokraa hallinnassaan olevan huoneiston kolmannelle tai 

yhtiö ottaa vuokralaisen välittömässä hallinnassaan olevaan tilaan, säädetään vuokralaisen 

ja vuokranantajan välisestä vastuunjaosta lailla liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995 

LHVL). Lisäksi vastuunjakoa ja kustannusjakoa määriteltäessä huomioidaan vuokrasopi-

muksessa sovitut seikat sekä yhtiöjärjestyksen määräykset, kuten kuvassa 1 on esitetty. 

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä esimerkiksi tietylle huoneistolle 

kuuluvista erityisistä kunnossapitovastuista AOYL:n kunnossapitoa ja muutostöitä koske-

vista säännöksistä poiketen. LHVL puolestaan antaa osapuolille lähtökohtaisesti mahdolli-

suuden sopia vastuista hyvin vapaasti ja tällöin vuokrasopimuksen ehdot ratkaisevat vas-

tuunjaon kussakin tilanteessa. 

  

On huomioitava, että vuokrasuhteessa vuokralainen voi olla vuokrasopimuksen perusteella 

vastuussa kaikista niistä kustannuksista ja toimenpiteistä, jotka yhtiön ja osakkaan välisen 

vastuunjaon perusteella kuuluvat osakkaalle. Tällöin vuokralainen toki vastaa vuokrananta-

jaan nähden siitä, että nämä velvoitteet täyttyvät, mutta vuokranantaja yhtiön osakkaana 

vastaa aina vuokrasopimuksesta huolimatta velvoitteiden täyttämisestä yhtiötä kohtaan. 

 

Yhtiö voi vuokrata suoraan liiketoiminnan harjoittajalle yhtiön välittömässä hallinnassa 

olevia tiloja. Usein yhtiön hallintaan jää esimerkiksi liike- ja varastotiloja, joita voidaan 

antaa vuokralle ja näin kerätä vuokratuottoja yhtiölle. Tällöin vastuunjako tietysti perustuu 

yhtiön ja vuokralaisen väliseen sopimukseen ja mahdollisiin yhtiöjärjestyksen määräyksiin, 

jotka koskevat kyseisiä huoneistoja. Yhtiö voi vuokrasopimuksen perusteella siirtää vuok-

ralaiselle myös sellaisia velvoitteita, jotka asunto-osakeyhtiölain perusteella kuuluvat 

yhtiölle. Tällaiset velvoitteet voivat liittyä esimerkiksi huoneistoa palvelevien teknisten 

laitteiden ylläpitoon. Vertailun vuoksi todettakoon, että silloin kun vuokrauksen kohteena 

on osakashallinnassa oleva huoneisto, ei ole mahdollista siirtää vuokralaiselle sellaisia 

velvoitteita, jotka kuuluvat yhtiön vastattaviksi, vaan vuokralainen voi vastata laajimmil-

laan kaikista niistä velvoitteista, jotka kuuluvat kyseisen huoneiston osakkaan vastattavik-

si. Yhtiön ja osakkaan välistä vastuunjakoa käsitellään tarkemmin luvussa 3 ja vuokralain-

säädännön mukaiseen vastuunjakoon syvennytään luvussa 4. 

 

Vuokran määrä voidaan katsoa vastikkeeksi huoneiston käyttöoikeudesta ja siihen voidaan 

tapauskohtaisesti liittää myös muita etuuksia, kuten lämmitys tai oikeus käyttää kiinteistön 

piha-aluetta. (Nevala & al. 2013, s. 577) Vuokralainen ja vuokranantaja voivat keskenään 

sopia vuokran määrästä vapaasti, ainoana rajoitteena voidaan pitää yleistä vaatimusta 

vuokran kohtuullisuudesta verrattuna vastaaviin tiloihin samalla alueella. (Furuhjelm & 

Kinnunen 2012, s. 25) Käytännössä vuokrasopimuksessa sovitun vuokran suuruus määräy-
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tyy tyypillisesti sekä alueen yleisen vuokratason että ylläpito- ja korjausvastuiden jakautu-

misen perusteella. Vuokran määrään vaikuttaa myös joukko muita asioita, kuten vuokratta-

van huoneiston käyttötarkoitus, rakennuksen ikä ja sijainti sekä huoneiston kunto. (Furuh-

jelm & Kinnunen 2012, s. 25) Ylläpitovastuiden jakautumisen näkökulmasta vuokra on 

alhaisempi silloin, kun vuokralaisella on enemmän vastuita, kuin silloin, kun vuokrananta-

ja vastaa kokonaisuudessaan ylläpidon ja korjauksen kustannuksista. Vuokra voi olla joko 

nettovuokra, bruttovuokra tai niiden välimuoto eli jaettu vuokra. 

 

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat LHVL:n mukaisesti sopia vastuunjaosta hyvinkin 

laajasti ja vuokralainen voi vuokrasopimuksen perusteella vastata enimmillään kaikista 

vuokranantajan vastuulle kuuluvista kuluista, vastuista ja velvoitteista. Vuokralaisella voi 

siis olla niin sanotut omistajan vastuut, jolloin puhutaan yleisesti nettovuokrasta. Netto-

vuokralla siis katetaan vain kohteen pääomakustannukset ja mahdollisesti verot ja vakuu-

tukset, mutta ylläpitokustannukset kaikilta osin jäävät vuokralaisen vastuulle. (Furuhjelm 

& Kinnunen 2012, s. 29) Bruttovuokra puolestaan tarkoittaa sitä, että vuokra sisältää kaik-

ki pääomakustannukset ja ylläpitovastuut kustannuksineen. (RAKLI Kiinteistöliiketoimin-

nan sanasto 2012, s. 23; Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 27) Netto- ja bruttovuokran käsit-

teitä selvennetään kuvassa 2.  

 

 

 

 
 

Kuva 2: Eri vuokratyypit (RAKLI ry 2001, s. 5) 

 

 

Suomen Lähikauppa Oy:llä on vastuunjaon näkökulmasta katsottuna hyvin epäyhtenäinen 

sopimuskanta, joka käsittää sekä netto- että bruttovuokrasopimuksia ja hyvin monenlaisia 

variaatioita niiden väliltä. Vuokrasopimuksista noin 200 on puhtaasti nettovuokrasopimuk-

sia, jolloin kaikki kustannukset kuuluvat Suomen Lähikauppa Oy:lle. (Suomen Lähikauppa 

Oy:n vuokrarekisteri) Sellaisissa tilanteissa, joissa vuokrasopimus on nettovuokrasopimus, 

on tärkeää tuntea eri osapuolten välisten vastuiden rajat lainsäädännön näkökulmasta, jotta 

vuokralaiselle ei lankea maksettavaksi hänelle kuulumattomia kustannuksia. 
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Asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevista liiketiloista 25:ssä on nettovuokrasopimus, eli Suomen 

Lähikauppa Oy vastaa kaikista kustannuksista tilaan liittyen. (Suomen Lähikauppa Oy:n 

vuokrarekisteri) Näissä kohteissa vuokranantaja on siis siirtänyt vuokrasopimuksen ehdoil-

la Suomen Lähikauppa Oy:lle kaikki asunto-osakeyhtiön osakkaalle kuuluvat kustannukset 

mukaan lukien yhtiön hoito- ja rahoitusvastikkeet. Myös vastuu kaikkien osakkaalle kuu-

luvien ylläpito- ja huoltotoimenpiteiden toteuttamisesta on näissä 25 kohteessa vuokralai-

sella. Vuokranantaja on kuitenkin osakkaana vastuussa yhtiötä kohtaan yhtiölle suoritetta-

vien vastikkeiden ja muiden maksujen suorittamisesta. Vuokranantaja suorittaa vastikkeen 

ja muut vastaavat maksut suoraan yhtiölle ja edelleenlaskuttaa kyseiset kulut sopimuksen 

perusteella vuokralaiselta. 

 

Vuokra voi määräytyä myös muulla kuin edellä esitetyllä tavalla. Etenkin vähittäiskaupan 

alalla tyypillistä on esimerkiksi sitoa vuokran määrä huoneistossa harjoitettavan liiketoi-

minnan tuottoon tai liikevaihtoon. Tällöin vuokran määräksi sovitaan jokin tietty prosentti 

tuotosta tai liikevaihdosta. Liikevaihtoon tai tuottoon sidotussa vuokrassa voidaan myös 

määritellä tietty minimivuokra tai maksimivuokra tilanteesta riippuen, jolloin vuokran 

määrä ei riipu pelkästään vuokralaisen liiketoiminnan kannattavuudesta ja on näin parem-

min ennakoitavissa. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 143–144) 
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3 Asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välinen vastuunjako 

Asunto-osayhtiön ja osakkaan välisestä vastuunjaosta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. 

AOYL:a sovelletaan kaikkiin sellaisiin osakeyhtiöihin, jotka on rekisteröity asunto-

osakeyhtiöiksi, jollei muussa laissa säädetä toisin. (AOYL 1.1 §) Asunto-osakeyhtiön ja 

osakkaan välisen vastuunjaon ymmärtämiseksi on oleellista tuntea kunnossapitoa ja korja-

uksia sekä muutostöitä koskevien säädösten lisäksi myös itse asunto-osakeyhtiön määri-

telmä sekä se, miten määräytyy oikeus hallita ja käyttää yhtiön omistamassa rakennuksessa 

sijaitsevaa huoneistoa. AOYL:n lisäksi osakkaan ja yhtiön välisiin vastuisiin vaikuttaa 

yhtiöjärjestys, jonka määräyksillä voidaan poiketa lainsäädännön mukaisesta vastuunjaosta 

tai tarkentaa sitä joiltain osin. Myös vastikkeen määräytyminen asunto-osakeyhtiössä on 

kustannusnäkökulmasta oleellinen seikka. 

 

3.1 Asunto-osakeyhtiö 

Asunto-osakeyhtiö on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on erikoistunut asuntojen omis-

tamiseen. (Sairanen 2012, s. 7, ref. Grass & al. 2007) Asunto-osakeyhtiölain määritelmän 

mukaan asunto-osakeyhtiö on sellainen osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen kirjattu tar-

koitus on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta tai rakennuksen osaa, jossa ole-

van huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjes-

tyksessä määritelty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-

osakeyhtiössä jokainen osake tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huo-

neistoa tai muuta osaa yhtiölle kuuluvasta rakennuksesta tai kiinteistöstä. (AOYL 1 luku 2 

§) Suomessa asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistaminen ei siis tuota omistusoikeutta 

kyseiseen huoneistoon, vaan osakas omistaa osakkeet, jotka tuottavat osakkaalle hallinta-

oikeuden yhtiön omistuksessa olevaan huoneistoon.  

 

Asunto-osakeyhtiön tarkoitus on nimenomaan rakennuksen tai rakennuksen osan omista-

minen ja hallinta. (AOYL 1 luku 2.1 §) Näin ollen on siis mahdollista ja myös hyvin yleis-

tä, että maapohja on vuokrattu esimerkiksi kunnalta ja yhtiö omistaa vain rakennuksen. 

Rakennuksen omistaminen puolestaan on ehdoton vaatimus, yhtiö ei voi vuokrata kolman-

nelta osapuolelta rakennusta, jossa osakehuoneistot sijaitsevat. (Nevala & al. 2013, s. 267) 

Asunto-osakeyhtiö mielletään usein kerros- tai rivitaloksi, mutta lain mukaan yhtiö voi 

käsittää myös vain osan rakennuksesta tai ainoastaan yhden huoneiston, esimerkiksi yksit-

täinen omakotitalo voi itsessään muodostaa asunto-osakeyhtiön. (HE 24/2009, s.48) Kai-

ken kaikkiaan erikokoisia asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa noin 88 000. (Kauppalehden 

tietopalvelut) 

 

Suomalainen asunto-osakeyhtiö on ainutlaatuinen yhtiömuoto eikä täysin vastaavaa järjes-

telmää ole käytössä muualla. Suomessa asunto-osakeyhtiöillä on pitkä historia, joka ulot-

tuu aina 1800-luvulle saakka. Vielä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Suomessa 

talonrakentamista rahoittivat lähinnä yksityishenkilöt, jotka itse jäivät rakennettuun taloon 

asumaan ja ottivat muihin huoneistoihin vuokralaisia. Vähitellen talon omistaminen voitiin 
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rinnastaa liiketoimintaan ja sitä kautta toimintaa oli luontevaa harjoittaa osakeyhtiömuotoi-

sena. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen yhtiömuotoinen talonomistaminen alkoi yleis-

tyä ja talonomistamiseen sovellettiin silloin voimassa olevaa vuoden 1895 osakeyhtiölakia 

ja kyseiseen lakiin perustuvia asunto-osayhtiöitä on Suomessa edelleenkin toiminnassa. 

Ensimmäinen varsinainen asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan vuoden 1926 alussa. Tällä 

hetkellä voimassa oleva asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) on astunut voimaan 1.7.2010. 

(SVING, s. 7-9) 

 

 

3.2 Osakehuoneisto ja huoneiston käyttötarkoitus 

Osakehuoneisto on määritelty sellaiseksi huoneistoksi tai muuksi rakennuksen tai kiinteis-

tön osaksi, jonka hallintaan yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden. Osakehuoneistoon katso-

taan kuuluvaksi myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain yhden tai useamman 

osakehuoneiston kautta. (AOYL 1 luku 3 §) Liikehuoneistoihin ei tyypillisesti liity parvek-

keita, mutta esimerkiksi osa yhtiön piha-alueesta saattaa olla selkeästi liikehuoneiston 

käyttäjän ja mahdollisten asiakkaiden käytössä. Liikehuoneiston näkökulmasta katsottuna 

onkin hyvä huomata, että lakiin ei ole otettu piha-alueiden osalta vastaavaa olettamasään-

töä kuin parvekkeiden osalta. Lähtökohtaisesti piha-aluetta ei katsota huoneistoon kuulu-

vaksi riippumatta siitä, kuka piha-aluetta pääasiallisesti käyttää.  Huoneistoihin kuuluvasta 

osakkeenomistajan pysyvään hallintaan tarkoitetusta piha-alueesta (esimerkiksi rivitalo-

asuntojen piha-alueet) tulee määrätä erikseen yhtiöjärjestyksessä, muutoin piha-alueen 

katsotaan olevan yhtiön hallinnassa. (HE 24/2009, s. 50) 

 

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalla on oikeus luovuttaa hallinnassaan oleva osake-

huoneisto kokonaan tai osittain toisen käytettäväksi, ellei laissa muuta säädetä tai yhtiöjär-

jestyksessä toisin määrätä. (AOYL 1 luku, 4 §) Hallinnan luovuttamisesta huolimatta 

osakkeenomistajan vastuut ja velvollisuudet yhtiötä kohtaan kuitenkin säilyvät, vaikka 

esimerkiksi kunnossapitotoimenpiteistä huolehtiminen olisikin siirretty vuokrasopimuksel-

la huoneiston vuokralaiselle. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kieltää huoneiston luovuttaminen 

tai huoneiston käyttöoikeuden luovuttamista voidaan rajoittaa siten, että käyttöoikeuden 

luovuttamiseen tarvitaan hallituksen lupa ja tämän luvan myöntämiseen saattaa liittyä 

joitain edellytyksiä, kuten kielto luovuttaa huoneiston käyttöoikeutta yhteisöille. (Kaila 

1995, s. 55) Huoneiston käyttöoikeuden luovuttamisesta voi olla säännöksiä myös muualla 

lainsäädännössä. Lakiin perustuvia luovutusrajoituksia löytyy pääasiassa julkisista varoista 

tuettavaa asuntotuotantoa koskevasta lainsäädännöstä. (Kaila 1995, s. 55; HE 4/2009, s. 

50) Huoneiston hallinnan luovutusta koskevien rajoituksien lisäksi voidaan myös rajoittaa 

osakkaan oikeutta omistamiensa osakkeiden luovuttamiseen. Tällaista luovutusoikeutta 

rajoittavaa yhtiöjärjestysmääräystä kutsutaan lunastuslausekkeeksi. (Kuhanen & al. 2010, 

s. 11) 

 

Asunto-osakeyhtiössä kunkin huoneiston käyttötarkoitus määrätään yhtiöjärjestyksessä ja 

huoneistoa saa käyttää ainoastaan sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen. (Kanerva & al. 
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2005, s. 24) Yli puolet yhtiön yhteenlasketusta lattiapinta-alasta on määriteltävä yhtiöjär-

jestyksessä asuinhuoneistoiksi, lisäksi yhtiössä voi olla erilaisiin käyttötarkoituksiin määri-

teltyjä yhteisiä tiloja sekä muita kuin asuinhuoneistoja. (AOYL 1 luku, 2 §) Muut kuin 

asuinhuoneistot voivat olla esimerkiksi toimistoja, liiketiloja tai muita tiloja. Se, mihin 

tarkoitukseen tiloja voi käyttää, riippuu siitä, miten laajaksi taikka rajatuksi kunkin huo-

neiston käyttötarkoitus yhtiöjärjestyksessä on määrätty. (Kanerva & al. 2005, s. 24) Käyt-

tötarkoitukselle voi olla myös rakennusluvassa määriteltyjä rakennusoikeudellisia rajoituk-

sia, jotka tulee myös huomioida. (Kaila 1995, s. 49) Ensimmäisen asunto-osakeyhtiölain 

mukaan käyttötarkoitusta ei ollut pakko mainita yhtiöjärjestyksessä ja tästä johtuen saattaa 

edelleenkin olla tilanteita, joissa yhtiöjärjestys ei määrittele tietyn huoneiston käyttötarkoi-

tusta. Tällöin käyttötarkoitus voidaan selvittää rakennuslupa-asiakirjoista. ( Kasso 2010, s. 

29) Jos yhtiöjärjestys ja rakennuslupa poikkeavat toisistaan käyttötarkoituksen määrittelyn 

osalta, tulee noudattaa suppeampaa käyttötarkoituksen määrittelyä siinä tapauksessa, että 

jommassa kummassa määrittely on laajempi. Jos taas yhtiöjärjestyksen ja rakennusluvan 

käyttötarkoitusmäärittely ovat ristiriidassa, tulee viranomaisten suuntaan noudattaa raken-

nusluvan mukaista käyttötarkoitusta ja yhtiöjärjestys olisi syytä muuttaa vastaamaan ra-

kennuslupaa. (Kasso 2010, s. 29) 

 

Yhtiöjärjestyksessä on myös mahdollista määritellä huoneistoille vaihtoehtoisia käyttötar-

koituksia. Vaihtoehtoinen käyttötarkoitus voidaan määritellä niin, että osakkaalla on oikeus 

valita käyttötarkoitus ja yhtiön on osakkaan ilmoituksen perusteella haettava tarvittavat 

luvat taikka niin, että yhtiöllä on päätösvalta siitä, mihin tarkoitukseen huoneistoa käyte-

tään. (Kanerva & al. 2005, s. 30) Vaihtoehtoisista käyttötarkoituksista päätettäessä on 

kuitenkin huomioitava, että lain vaatimukset siitä, että yli puolet asunto-osakeyhtiön pinta-

alasta on asuinkäytössä, täyttyvät. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilan-

teessa, jossa useamman huoneiston käyttötarkoitukseksi on määrätty joko asuinkäyttö tai 

muu käyttö valinnan mukaan. (KKO S 92/588; Kanerva & al. 2005, s. 30) 

 

Huoneiston käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä voi seurauksena olla huoneiston otta-

minen yhtiön hallintaan määräajaksi. (Kuhanen & al. 2010, s.51; AOYL 8 luku, 2 §) On 

myös huomattava, että asunto-osakeyhtiölain määräysten mukaisesti huoneiston ottaminen 

yhtiön hallintaan on mahdollista myös silloin, kun huoneiston käyttötarkoituksesta ei mää-

rätä yhtiöjärjestyksessä, mutta sitä muutoin käytetään vastoin yhtiön hyväksymää tai muu-

ten vakiintunutta käyttötarkoitusta. (AOYL 8 luku, 2§) Yhtiökokous voi tietyin edellytyk-

sin muuttaa yhtiöjärjestystä ja siten myös yhtiöjärjestyksessä mainittua käyttötarkoitusta. 

Yhtiön toimielimet eivät kuitenkaan saa myöntää poikkeusta käyttötarkoituksesta ilman, 

että yhtiöjärjestystä muutetaan. (Kouvolan HO 15.12.1993 Nro 1993; Kanerva & al. 2005, 

s. 26). 

 

Yhtiöjärjestyksen lisäksi huoneiston käyttötarkoitusta säätelevät rakennusluvan mukaiset 

määräykset. (Kanerva & al. 2005, s. 24) Asunto-osakeyhtiön omistamaa rakennusta tai 

rakennuksessa olevaa huoneistoa ei saa käyttää rakennusluvan vastaiseen tarkoitukseen ja 

rakennuksen tai huoneiston käytössä on huomioitava myös kaavan toteutuminen. Aluei-
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denkäytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä ohjataan asemakaa-

voituksella. (MRL 50 §) Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti eikä raken-

nusta tai sen osaa myöhemminkään saa ottaa kaavan vastaiseen käyttöön. (MRL 58 §) 

Mikäli tilan rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta halutaan muuttaa esimerkiksi ravin-

tolasta myymälätilaksi, on haettava uutta rakennuslupaa. Lupaprosessissa arvioidaan mm. 

vaikutus kaavan toteutumiseen ja muuhun maankäyttöön. (MRL 125 §) Rakennusluvan 

edellytyksistä asemakaava-alueella säädetään MRL:n 135 §:ssä ja edellytyksistä asema-

kaava-alueen ulkopuolella MRL:n 136 §:ssä. 

 

Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty huoneiston käyttötarkoituksesta, tulee noudattaa 

rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta. Yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus 

saattaa myös usein olla rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta suppeampi tai päinvas-

toin. (Kaila 1995, s. 49) Esimerkiksi rakennusluvassa liikehuoneistoksi tarkoitetun huo-

neiston käyttötarkoitukseksi on voitu yhtiöjärjestyksessä määritellä toimistotila, jolloin 

huoneistossa ei saa harjoittaa vaikkapa päivittäistavarakauppaa tai ravintolatoimintaa, 

vaikka rakennusluvassa määritelty käyttötarkoitus mahdollistaakin käytännössä minkä 

tahansa muun kuin asumiseksi luokiteltavan toiminnan harjoittamisen huoneistossa. (Ka-

nerva & al. 2005, s. 25) Käytännössä siis huoneisto voi olla yhtiöjärjestyksen vastaisessa 

käytössä vaikka sen käyttö vastaisikin rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta. (Kaila 

1995, s. 49)  

 

On myös mahdollista, että tilanne on päinvastainen ja yhtiöjärjestyksen mukainen käyttö 

on rakennusluvan vastaista, mikäli yhtiöjärjestyksessä määritelty käyttötarkoitus on löy-

hempi kuin rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus. (Kanerva & al., s. 25) Esimerkiksi 

huoneiston käyttötarkoitus voi rakennusluvan mukaisesti olla ravintolahuoneisto, mutta 

yhtiöjärjestyksessä käyttötarkoitukseksi on määritelty yleispiirteisemmin liikehuoneisto. 

Tällöin huoneiston käyttötarkoitusta muutettaessa esimerkiksi päivittäistavarakaupan 

käyttöön on haettava rakennuslupaa, vaikka käyttötarkoitus olisikin yhtiöjärjestyksen 

mukainen. (KKO 2005: 96; MRL 126 §) Onkin syytä myös huomata, että mikäli huoneis-

ton käyttötarkoitusta muutetaan oleellisesti ja tämä muutos edellyttää rakenteisiin vaikutta-

via muutostöitä, on käyttötarkoituksen muutokselle ja muutostöille haettava erikseen lupa 

rakennusviranomaisilta. (Kaila 1995, s. 48) Rakennuslupa tarvitaan aina, kun kyse on 

sellaisista muutostöistä, jotka saattavat vaikuttaa rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai 

terveyteen. (MRL 126 §) Rakennuslupaa muutostöille täytyy hakea siis myös silloin, kun 

käyttötarkoitus säilyy samana, mutta muutostyöt vaikuttavat rakenteisiin tai ovat muuten 

olennaisia. Lupaharkinnassa on otettava huomioon toimenpiteen vaikutus kaavan toteutta-

miseen ja muuhun maankäyttöön ja se, että tilan tekniset edellytykset mahdollistavat käyt-

tötarkoituksen muutoksen. (Kanerva & al., s. 25; MRL 126 §)  

 

Rakennusluvan ja yhtiöjärjestyksen keskinäistä suhdetta on käsitelty esimerkiksi Helsingin 

hallinto-oikeudessa. Asunto-osakeyhtiössä oli yhtiöjärjestyksen muutoksella muutettu 

joitain asuinhuoneistoja toimistoiksi ja muutoksen yhteydessä näille huoneistoille oli mää-

rätty asuinhuoneistoja korkeampi yhtiövastike. Käyttötarkoitusmuutokselle ei kuitenkaan 
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haettu rakennuslupaa ja myöhemmin alueen kaavaa muutettiin niin, ettei käyttötarkoituk-

sen muutos olisi edes ollut mahdollista. Tämän seurauksena yhden tällaisen huoneiston 

haltija nosti kanteen ja yhtiöjärjestystä kohtuullistettiin siten, että huoneiston käyttötarkoi-

tukseksi palautettiin asuinhuoneisto ja yhtiövastike palautettiin alkuperäiselle tasolle. 

(Helsingin HO 9.9.2001 nro 3236) 

 

 

3.3 Yhtiöjärjestys 

Suomalaisella osakeyhtiöllä on aina oltava yhtiöjärjestys. (Osakeyhtiölaki 2 luku 3 §) 

Myös asunto-osakeyhtiöllä on siis oltava yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys on liikehuoneiston 

vuokralaisenkin kannalta tärkeä, sillä yhtiöjärjestyksessä määrätään useista vuokralaiseen-

kin vaikuttavista seikoista. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi osakehuoneistojen käyttöön 

ja käyttötarkoitukseen liittyvät yhtiöjärjestysmääräykset, joilla saattaa olla vaikutusta sekä 

vuokralaisen toimintaan huoneistossa että vuokralaisen maksettaviksi tuleviin kustannuk-

siin.  

 

3.3.1 Yhtiöjärjestyksen sisältö 

Vähimmäisvaatimuksen mukaan asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava 

(AOYL 1 luku 13 §): 

 

- Yhtiön toiminimi (kaksi- tai useampikielisenä käytettävän toiminimen osalta on il-

maistava toiminimen kaikki muodot yhtiöjärjestyksessä); 

- Yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta; 

- Yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste; 

- Jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai 

kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen las-

kettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä (varastojen 

ynnä muiden osakehuoneistoon kuuluvien vähäisten tilojen osalta vain käyttötar-

koitus on mainittava); 

- Järjestysnumerolla yksilöitynä mikä osake tai osakkeet (osakeryhmä) tuottavat oi-

keuden hallita mitäkin osakehuoneistoa; 

- Yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat siten kuin 4 

kohdassa säädetään ja muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat; 

- Yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja 

maksutavan. 

Lisäksi yhtiön tilikautta koskevat määräykset on kirjattava joko yhtiöjärjestykseen tai 

perustamissopimukseen. (AOYL 1 luku, 13 §) Osakepääomasta ei tarvitse olla määräyksiä 

yhtiöjärjestyksessä, mutta yhtiöjärjestykseen voi ottaa myös määräyksiä osakepääoman 

vähimmäis- ja enimmäismäärästä tai vain jommastakummasta. (HE 24/2009, s. 58) Myös 
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esimerkiksi suurimmasta sallitusta osakkeiden määrästä voidaan määrätä yhtiöjärjestykses-

sä. (HE 24/2009, s. 58) 

 

Yhtiöjärjestyksessä ei AOYL:n mukaan tarvitse mainita varastojen ja muiden osakashal-

linnassa oleviin huoneistoihin kuuluvien vähäisten tilojen osalta muuta kuin että huoneis-

toon liittyy tällainen tila ja tilan käyttötarkoitus. (AOYL 1 luku, 13 §; HE 24/2009, s. 60) 

Tämä koskee nimenomaisesti vain vähäisiä tiloja, mutta yhtiössä saattaa olla esimerkiksi 

toimisto-, varasto- tai liiketiloja, joiden merkitys on vähäistä suurempi ja jotka voidaan 

rinnastaa osakkeiden tuoman hallintaoikeuden osalta asuinhuoneistoihin. Kaikista niistä 

tiloista, jotka on tarkoitus rinnastaa hallintaoikeuden osalta huoneistoihin, on yhtiöjärjes-

tyksessä mainittava sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, numero tai kirjaintunnus, pinta-

ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä. (HE 24/2009, s. 58) Asuin-

huoneistojen ja muiden osakashallinnassa olevien tilojen ja alueiden sijainti voidaan il-

maista yhtiöjärjestyksessä sanallisesti taikka yhtiöjärjestykseen liitettävän rakennuspiirus-

tuksen avulla. (HE 24/2009, s. 59) Edellä luetellut seikat on mainittava paitsi 

osakashallinnassa olevien osakashuoneistojen osalta, myös yhtiön välittömään hallintaan 

jäävien huoneistojen osalta. (HE 24/2009, s. 60) Yhtiön välittömään hallintaan saattaa 

jäädä esimerkiksi joitain asuinhuoneistoja tai liiketiloja, jotka yhtiö antaa vuokralle tulojen 

hankkimiseksi. Yhtiöjärjestyksessä ei kuitenkaan ole tarpeen mainita sellaisia selvästi 

yhtiön hallinnassa olevia tiloja, kuten porraskäytäviä ja hissikuiluja, jotka eivät kuulu 

mihinkään huoneistoon. (HE 24/2009, s. 60) Näiden tilojen erittelemiselle yhtiöjärjestyk-

sessä ei kuitenkaan ole mitään laissa säädettyä estettä, mutta käytännössä tällaisten tilojen 

erittelyä yhtiöjärjestyksessä kannattaa harkita, koska kyseisten tilojen myöhempi käyttö voi 

vaikeutua kovin tarkkojen määritelmien vuoksi. (HE 24/2009, s. 60) 

 

Yhtiöjärjestyksessä on mainittava yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti 

ja hallintaperuste. (AOYL 1 luku, 13 §) Sijainnin yksilöimiseksi yhtiöjärjestyksessä on 

mainittava, minkä kunnan alueella ja millä kiinteistöllä rakennukset sijaitsevat. (HE 2009, 

s. 59) Hallintaperusteen osalta on mainittava, mikäli yhtiö omistaa rakennuksen yhdessä 

toisen kanssa ja rakennuksen hallinta perustuu näin ollen hallinnanjakosopimukseen. Hal-

linnanjakosopimuksen on oltava rekisteröity. Asunto-osakeyhtiön on lain mukaan omistet-

tava rakennukset tai rakennuksen osat, joita se hallinnoi, mutta maapohja eli kiinteistö voi 

olla joko vuokrattu tai yhtiön omistuksessa. Maapohjan osalta yhtiöjärjestyksessä on mai-

nittava, perustuuko hallinta omistukseen,vvuokrasopimukseen vai muuhun hallintaoikeu-

teen. (HE 24/2009, s. 59) 

 

Laissa ei ole säännöksiä siitä, miten osakkeet on jaettava huoneistojen kesken. Vastike 

saattaa kuitenkin perustua osakkeiden lukumäärään ja myös yhtiökokouksessa käytettävis-

sä oleva äänimäärä perustuu kunkin osakkaan omistamien osakkeiden lukumäärään. (HE 

24/2009, s. 59) 

 

Vastikkeen määräämisen perusteet on mainittava aina yhtiöjärjestyksessä, samoin se, kuka 

määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan. (AOYL 1 luku, 13 §) Vastikkeen maksupe-
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ruste voidaan yhtiön perustamisvaiheessa määrätä vapaasti, jolloin se voidaan myös määrä-

tä erisuuruiseksi ja eri perustein eri huoneistojen osalta. (HE 24/2009, s. 60) Usein esimer-

kiksi liikehuoneiston vastike määrätään asunto-osayhtiössä jollain kertoimella suuremmak-

si kuin asuinhuoneistojen vastike samassa yhtiössä. Liikehuoneistoilta perittävän asuntoja 

suuremman vastikkeen ei tarvitse perustua siihen, että huoneistoista aiheutuisi yhtiölle 

todellisuudessa asuntoja suurempia kuluja, vaan korkeamman vastikekertoimen perusteena 

voi olla yksinkertaisesti se, että liikehuoneistojen osakkaiden halutaan maksavan suhteelli-

sesti suurempi osa yhtiön kuluista. (Kanerva & al. 2005, s. 9-11) Vastikeperustetta määrät-

täessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että peruste on niin selkeä, ettei se anna tulkinnan 

varaa yhtiön toimielimille. (HE 24/2009, s. 60) Yhtiöjärjestyksessä ei myöskään saa mää-

rätä vastikeperustetta siten, että se olisi jonkin toimielimen harkinnan varassa, vaan vasti-

keperuste on oltava jokaisen huoneiston osalta yksiselitteisesti määritelty yhtiöjärjestykses-

sä. (HE 24/2009, s. 60) Yhtiö ei voi toimintansa aikana muuttaa vastikeperustetta tai 

poistaa tai lisätä sitä muutoin kuin kaikkien osakkeenomistajien päätöksellä ellei kyseessä 

ole AOYL:n 6 luvun 35 §:n toisessa momentissa mainittu tapaus, jossa vastikeperusteeksi 

otetaan luotettavasti mitattavissa tai arvioitavissa oleva hyödykkeen todellinen kulutus. 

(HE 24/2009, s. 60) 

 

Monien asunto-osakeyhtiötä koskevien asioiden osalta AOYL:sta löytyy niin sanottuja 

olettamasäännöksiä, mutta yhtiöjärjestyksessä voidaan useiden asioiden osalta määrätä 

myös toisin. Etenkin yhtiön perustamisvaiheessa yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa hyvin 

vapaastikin määräyksiä, mutta yhtiöjärjestystä muutettaessa on kiinnitettävä erityistä huo-

miota osakkaiden yhdenvertaisuuteen ja monien muutosten osalta vaaditaan määräenem-

mistö tai jopa kaikkien osakkaiden suostumus. (Kanerva & al. 2005, s. 93) Yhtiöjärjestyk-

sen vähimmäisvaatimusten lisäksi yhtiöjärjestyksessä voi olla erityisiä määräyksiä 

esimerkiksi hallituksen päätösvaltaisuudesta ja päätöksentekomenettelystä, äänioikeusra-

joituksista, sekä kunnospitovastuun jakautumisesta mm. jätehuoltoon, ulkoalueiden hoi-

toon ja käytävätilojen ylläpitoon liittyen. (Nevala & al. 2013, s. 271) Liikehuoneiston 

käyttäjän näkökulmasta on tärkeää tarkastaa, onko huoneistolle määrätty yhtiöjärjestykses-

sä esimerkiksi huoneistoa palvelevien kulkureittien hoito, mahdollisen lastauslaiturin 

ylläpito tai erityisiä jätehuoltoon liittyviä vastuita tai velvollisuuksia. 

 

3.3.2 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous ja päätöksen 

tekemiseen vaaditaan määräenemmistö, mikä tarkoittaa, että vähintään kaksi kolmasosaa 

annetuista äänistä tarvitaan, jotta voidaan päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. (AOYL 

6 luku, 27 § ja 34 §) Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös tätä tiukempi vaatimus, 

mutta määräenemmistövaatimusta ei voida lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä. (Kas-

so 2010, s. 55; AOYL 6 luku, 27 §) Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa enemmistöpäätöksel-

lä, eli kun yli puolet annetuista äänistä kannattaa ehdotusta, ainoastaan silloin, kun kysees-

sä on vastikeperusteen muuttaminen siten, että veden osalta vastikkeen perusteeksi otetaan 
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jonkin muun perusteen tilalle mitattavissa oleva todellinen vedenkulutus. (AOYL 6 luku 34 

§) Kun yhtiöjärjestystä muutetaan, yhtiöjärjestyksen muutos on toimitettava viivytyksettä 

rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukseen ja se voidaan panna täytäntöön vasta 

rekisteröimisen jälkeen. (AOYL 6 luku 34 §) 

 

Tietyissä tapauksissa yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvitaan aina osakkaan suostumus. 

Näistä tilanteista on säädetty erikseen. (AOYL 6 luku 35 §) Tällaisia tilanteita ovat muun 

muassa tilanteet, joissa muutetaan osakkaan oikeutta hallita huoneistoa, muutetaan huo-

neiston käyttötarkoitus toiseksi, lisätään osakkaan maksuvelvollisuutta yhtiötä kohtaan tai 

rajoitetaan osakkaan oikeutta osakkeiden luovuttamiseen ottamalla yhtiöjärjestyksen lunas-

tuslauseke tai laajentamalla jo olemassa olevaa lunastuslauseketta. Nämä osakkaan suos-

tumusta edellyttävät erityistilanteet ovat myös huoneistoa vuokrasopimuksen perusteella 

hallitsevan näkökulmasta olennaisia ja saattavat vaikuttaa vuokralaisenkin toimintaan 

huoneistossa. 

 

Yhtiökokouksen lisäksi yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa yhtiökokouksen ulkopuolellakin 

kaikkien osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. (Kyläkallio & al 2003, s. 142) 

Poikkeuksellisesti on myös mahdollista, että tuomioistuin muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiöjär-

jestyksen kohtuullistamisen yhteydessä. Tämä on kuitenkin verrattain harvinaista, sillä 

yhtiöjärjestys on asunto-osakeyhtiössä varsin keskeinen sopimus, jossa on usein monta 

osapuolta. (Kanerva & al. 2005, s. 9) Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen on mahdollista 

silloin, kun jokin yhtiöjärjestysmääräys tuottaa jollekin osakkaalle kohtuutonta etua tai 

haittaa toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Kanteen yhtiöjärjestyksen kohtuullista-

miseksi voi nostaa sekä osakas että yhtiö. (AOYL 6 luku 36 §) 

 

 

3.4 Yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiössä 

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat ovat kaikki keskenään yhdenvertaisia. Mikäli 

yhtiöjärjestyksessä ei muuta ole määrätty, kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtiössä yhtä-

läiset oikeudet. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei siis saa tehdä sellaista päätöstä tai 

ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joiden seurauksena syntyisi jollekin osakkeenomistajalle 

epäoikeutettua etua muihin osakkaisiin nähden. (AOYL 1 luku 10 §)  

 

Yhdenvertaisuus on yksi asunto-osakeyhtiölainsäädännön keskeisimpiä periaatteita ja sen 

ensisijaisena tarkoituksena on suojata vähemmistöosakkeenomistajia. Säännöksen tarkoi-

tuksena on kieltää kaikenlaisen taloudellisen edun antaminen esimerkiksi enemmistöosak-

kaalle vähemmistöosakkeenomistajan kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaate ei kuiten-

kaan estä jonkin osakkeenomistajan kannalta edullisia toimia kaikissa tilanteissa, kuten 

tilanteissa, joissa toimet ovat myös yhtiön edun mukaisia. Esimerkiksi tilanne, jossa par-

vekkeiden lasitus vähentää yhtiölle koituvia parvekkeiden huoltokustannuksia on edullinen 

toimenpide myös niille osakkaille, joiden huoneistoissa ei ole parvekkeita, kun pidemmällä 

aikavälillä parvekkeiden huoltokustannukset laskevat. (KKO 2005:83) Pääsääntöisesti 
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tavanomaiset kunnossapitopäätökset ja -toimet eivät ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastai-

sia vaikka ne eivät koskisikaan samalla tavoin kaikkia huoneistoja. (HE 24/2009, s. 54–55) 

 

Yhdenvertaisuusperiaate on lain sanamuodon mukaan nähtävissä siten, että periaatetta 

sovelletaan nimenomaan osakkeenomistajaan, vastaavia periaatteita täytyy kuitenkin sovel-

taa myös muihin tahoihin tilanteesta riippuen. Yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava 

esimerkiksi osakkeen merkitsijään sen jälkeen, kun sitova merkintätoimi on tehty ja mah-

dollisesti myös optio-oikeuden haltijaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Yhdenvertai-

suusperiaatetta on myös noudatettava yhtiön rakennuksessa asuvien ja muiden osakkaiden 

välillä, heitä ei saa asettaa erilaiseen asemaan esimerkiksi yleisten tilojen käyttöoikeuksien 

suhteen, vaan sijoittajaosakkaan on voitava lähtökohtaisesti antaa vuokralaiselleen samat 

käyttöoikeudet esimerkiksi autopaikkaan tai varastointitiloihin kuin yhtiön omistamassa 

rakennuksessa asuvilla osakkaillakin on, jollei yhtiöjärjestyksessä ole muuta määrätty. (HE 

24/2009, s. 54) Vuokralaisen kannalta katsottuna yhdenvertaisuus on siis tärkeä seikka, 

sillä huoneiston osakkeenomistajan yhdenvertaisuuden loukkaaminen saattaa aiheuttaa 

haittaa myös vuokralaiselle. 

 

Yhdenvertaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota nimenomaan osakkaan omistamien 

osakkeiden arvoon ja siihen, miten päätös osakkeiden arvoon vaikuttaa. Yhdenvertaisuus-

arvioinnin näkökulmasta ei siis ole oleellista se, miten päätös tai toteutettava toimenpide 

vaikuttaa omistamiensa osakkeiden perusteella huoneistoa hallitsevan asumistarpeiden 

toteutumiseen, vaan se, millaiset seuraukset päätöksellä tai toimenpiteellä on osakkaan 

taloudelliseen asemaan.  Yhtiössä tehtävät uudistukset saattavat olla sellaisia, ettei jollain 

osakkaalla henkilökohtaisesti ole niille käyttöä (esimerkiksi kaapelitelevisioverkko), mutta 

ne nostavat kokonaisuutena yhtiön jokaisen osakkeen arvoa suunnilleen saman verran. 

Mikäli osakkeenomistaja kokee, että hänen yhdenvertaisuuttaan on loukattu, on näyttövel-

vollisuus kyseisellä osakkaalla. Yhdenvertaisuudesta poikkeamisen on oltava hyvin selvää, 

jotta osakkeenomistaja voisi siihen perustuen vastustaa enemmistön päätöstä. (Nevala & al. 

2013, s. 269) 

 

Yhtiön toimielinten pitäisi lähtökohtaisesti huolehtia siitä, että kunnossapitotoimenpiteiden 

osalta meneteltäisiin johdonmukaisesti niin, että osakkaat eivät joudu erilaiseen asemaan. 

(Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2011, s. 3) Esimerkiksi sellaiset osat, jotka uusitaan 

yhtiön kustannuksella osakashuoneistossa osakkaan toimesta tehtävän remontin yhteydes-

sä, tulisi uusia yhtiön kustannuksella vastaavissa tilanteissa myös muissa osakashuoneis-

toissa. Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen liikehuoneistojen näkökulmasta on 

olennainen osa asunto-osakeyhtiön toimintaa, sillä asunto-osakeyhtiössä suurin osa pinta-

alasta on asuinkäytössä ja sitä kautta enemmistö osakkaista on asuinhuoneistojen osakkaita 

ja voivat yhtiökokouksessa lähtökohtaisesti enemmistöpäätöksellä tehdä päätöksiä, jotka 

asettavat liikehuoneistojen osakkaat erilaiseen asemaan yhtiössä. Tällä saattaa olla luonnol-

lisesti vaikutusta myös liikehuoneiston vuokralaiseen. Yhdenvertaisuuden toteutumista on 

siis syytä seurata ja yhtiön toimielinten tulee huolehtia sen toteutumisesta. 
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Yhdenvertaisuutta on käsitelty muun muassa Helsingin hallinto-oikeudessa tapauksessa, 

jossa yhtiössä pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli tehty päätös, jolla kaikki 

autopaikat oli jaettu ainoastaan asuinhuoneistojen osakkeenomistajille. Yhtiössä oli kui-

tenkin myös varasto- ja liiketiloja, jotka olivat pinta-alaltaan merkittäviä ja päätöksellä 

näiden osakkeiden omistajilta oli estetty mahdollisuus autopaikkojen käyttöön. Koska 

päätökselle ei ollut esitetty hyväksyttävää perustetta ja koska yhtiö sijaitsi Helsingissä 

keskusta-alueella, jossa seikan taloudellinen merkitys ei ollut vähäinen, katsoi HO, että 

päätös loukkasi osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. (Helsingin HO 3.12.1996 nro 6286 

ref. Kanerva & al. 2005, s. 104) 

 

 

3.5 Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä 

Kunnossapitovastuu osakkaan ja yhtiön välillä jakautuu asunto-osakeyhtiössä yksinkertais-

tetusti siten, että osakkeenomistaja vastaa huoneiston sisäpuolesta pinnoitteiden osalta ja 

yhtiö vastaa kaikesta muusta, ellei yhtiöjärjestyksessä muuta määrätä. (Kuhanen & al. 

2010, s. 20–21) Voimassa olevaa AOYL:a (1599/2009) koskevan hallituksen esityksen 

mukaan: "- - kukin osakkeenomistaja vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa olevista, 

lähtökohtaisesti huoneiston käytön perusteella kuluvista tai merkittävältä osin osakkeen-

omistajan henkilökohtaisten mieltymysten mukaisista rakenteista, pinnoista ja laitteista." 

(HE 24/2009, s. 1) Yksi asunto-osakeyhtiöiden keskeisistä periaatteista on se, että osak-

kaalla on hyvin laaja oikeus päättää hallinnassaan olevan huoneiston ominaisuuksista ja 

huoneiston materiaalien ja varusteiden tasosta. (Kanerva & al. 2005, s. 93) Vastaavasti 

yhteiset tilat kaikilta osin kuuluvat yhtiön vastuulle samoin kuin rakenneosat ja kiinteistön 

tekniset laitteet. On myös syytä huomata, että vaikka yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä 

kunnossapitovastuusta, ei yhtiö voi siirtää ilman osakkaan suostumusta vastuutaan osak-

kaalle yhtiöjärjestyksen määräyksellä, jos vaurio on jo olemassa. (Nevala & al. 2013, s. 

280) Yhtiöjärjestyksen vastuunsiirtoa koskevien pykälien tulee myös olla riittävän selkeitä, 

jotta osakkeenomistaja pystyy yhtiöjärjestystä lukemalla ymmärtämään oman vastuunsa. 

(Kanerva & al. 2005, s. 139) Kunnossapito- ja muutostöistä säädetään tarkemmin AOYL:n 

II osassa, joka käsittää kunnossapitoa käsittelevän luvun 4 ja muutostöitä käsittelevän 

luvun 5. 

 

3.5.1 Osakkaan kunnossapitovastuu 

Pääsäännön mukaan osakkeenomistajan vastaa hallinnassaan olevan osakehuoneiston 

sisäosista. (AOYL 4 luku 3.1 §) Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu tarkoittaa sitä, että 

osakkeenomistajan on hoidettava hallinnassaan olevaa huoneistoa huolellisesti ja toteutet-

tava kunnossapitotyönsä siten, ettei yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai 

huoneiston osat rikkoudu tai vahingoitu. Osakkeenomistajalla ei kuitenkaan ole vastuuta 

huoneiston ja sen osien tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttötar-

koituksen mukaisesta käytöstä. (AOYL 4 luku, 3.2 §) Osakkeenomistajan kunnossapito-

vastuu koskee muun muassa huoneiston pintamateriaaleja, kaapistoja ja komeroita riippu-
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matta siitä, ovatko ne kiinteitä vai eivät, sisäovien ja ikkunoiden sisäpuolen kunnossapitoa, 

kiinteitä kodinkoneita ja keittökaapistoja sekä pesualtaiden, kylpy- ja poreammeiden ja 

saunan kiukaan korjauksia. (Kuhanen & al. 2010, s. 23) Osakkeenomistajan kunnossapito-

vastuulle kuuluu huoneiston sisäpuolen lisäksi myös osakashuoneiston osaksi luettavat 

parvekkeet. Osakkaalla on vastuu vain parvekkeen sisäpinnoista, ulkopintojen ja rakentei-

den osalta vastuu kuuluu yhtiölle. (AOYL 1 luku, 3.2 §) Niin osakkaan kuin yhtiönkin on 

huolehdittava siitä, että kunnossapitotyöt suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. 

 

3.5.2 Yhtiön kunnossapitovastuu 

Yhtiön kunnossapitovastuusta säädetään seuraavasti: "Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä 

osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle." (AOYL 4 luku, 2.1 §) Yhtiön on kyseisen 

pykälän mukaan pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet, lisäksi yhtiön 

kunnossapitovastuuseen kuuluu lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, 

ilmanvaihto-, ja muut niihin rinnastettavat perusjärjestelmät. Yhtiön vastuulle kuuluvat ne 

rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät, jotka yhtiö on toteuttanut tai muuten hyväksynyt 

vastuulleen sekä sellaiset osakkaan asennuttamat rakenteet ja laitteet, jotka vastaavat yhti-

ön toteuttamia rakenteita ja laitteita ja joiden asentamista yhtiö on voinut valvoa. (Kuhanen 

& al. 2010, s. 20-21) Perusjärjestelmien osalta myös huoneiston sisäpuoliset perusjärjes-

telmän osaksi laskettavat laitteet kuuluvat yhtiön vastuulle. (Kuhanen & al. 2010, s. 21) 

Perusjärjestelmiksi lasketaan kaikki asuinkiinteistön tavanomaiset järjestelmät, jotka ovat 

välttämättömiä tai tarpeellisia huoneiston käyttämisen kannalta tai muutoin perusteltuja 

huoneistojen käyttäjien terveyden tai turvallisuuden kannalta. Perusjärjestelmät eri asunto-

osakeyhtiöissä poikkeavat toisistaan ja yleisesti voidaan sanoa, että perusjärjestelmiä ovat 

kaikki yhtiössä perustasona olevat rakennusvaiheessa asennetut tai muuten yhtiön toteut-

tamat järjestelmät. (Kuhanen & al. 2010, s. 21) 

 

Mikäli osakashallinnassa olevan huoneiston sisäosat vaurioituvat siitä syystä, että yhtiö on 

laiminlyönyt jonkin kunnossapitovastuulleen kuuluvan huollon tai korjauksen, tai sisäosille 

syntyy vaurioita yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen osan korjaamisen 

vuoksi, tulee yhtiön luonnollisesti huolehtia myös huoneiston vaurioituneiden sisäosien 

korjauksista. (AOYL 4 luku, 2.2 §) Sisäosien korjauksen osalta tällaisessa tapauksessa 

vastuu rajoittuu sisäosien korjaamiseen siten, että ne vastaavat kunkin ajankohdan perusta-

soa. (AOYL 4 luku, 2.3 §) Perustasona pidetään joko sitä tasoa, joka on alkuperäinen 

rakennuttajan toimesta toteutettu taso taikka yhtiön toimesta myöhemmin esimerkiksi 

laajan remontin yhteydessä toteutettu tasoa. (Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2010, s. 5)  

 

Niin sanottujen sisustuksellisten osien uusiminen ei kuulu yhtiön vastuulle, vaan osakas 

vastaa mieltymystensä mukaisten tasoparannusten ja sisustuksellisten ratkaisujen aiheut-

tamista lisäkustannuksista remonttien ja korjausten yhteydessä. (Taloyhtiön vastuunjako-

taulukko 2011, s. 5; Kuhanen & al. 2010, s. 22) Yhtiön vastuu kunnossapidon osalta ulot-

tuu kaikkiin niihin rakenteisiin, eristeisiin ja perusjärjestelmiin, jotka yhtiö on toteuttanut 
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tai muutoin hyväksynyt vastuulleen. Yhtiön vastuun piiriin kuuluu myös osakkeenomista-

jan toimesta tehty asennus, joka voidaan rinnastaa yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen 

hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiöllä on ollut mahdollisuus valvoa. 

(AOYL 4 luku, 2.3 §) Lisäksi yhtiökokous voi päättää jonkin osakkaan vastuulle kuuluvan 

kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ liittyy yhtiön suorittamaan 

kunnossapito- tai uudistustyöhön tai jos kunnossapitotyön suorittaminen muutoin on yhtiön 

kannalta tarkoituksenmukainen eikä ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. (HE 

24/2009, s. 311) 

 

3.5.3 Suuntaa-antava vastuunjako taulukoituna 

Kunnossapitovastuuta on selvitetty tarkemmin taulukossa 1. Taulukko on laadittu käyttäen 

lähteenä Kiinteistöalan kustannuksen julkaisemaa Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoa, jossa 

vastuunjaon ovat laatineet Suomen Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan lakimiehet 

ja insinöörit. Taulukosta saa hyvän yleiskäsityksen asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välises-

tä vastuunjaosta. Taulukko ei kuitenkaan ole kaikkiin tilanteisiin soveltuva, vaan ensisijai-

sesti on aina huomioitava se, mitä AOYL:ssä säädetään tai yhtiöjärjestyksessä erikseen 

määrätään. Taulukosta on jätetty pois liikehuoneistojen näkökulmasta epäolennaisimmat 

rakenneosat ja rakennuksen sekä huoneistojen osat, kuten parvekkeet, kodinkoneet, tulisijat 

ja saunat. 

 

On syytä huomata, että vastuu jakautuu taulukon mukaan vain silloin, jos taulukossa yhtiön 

vastuulle merkityt rakenne- ja rakennusosat ja laitteet sekä perusjärjestelmät osineen ovat 

yhtiön asentamia tai muutoin yhtiön vastuulleen hyväksymiä. Osakkeenomistajan toimesta 

asennetut, yhtiön perustasosta poikkeavat laitteet ynnä muut ovat luonnollisesti osakkaan 

vastuulla, ellei yhtiö nimenomaisesti ole niitä vastuulleen hyväksynyt. (Taloyhtiön vas-

tuunjakotaulukko 2011, s. 18) On myös syytä huomioida, että eri yhtiöissä perusjärjestel-

mät ovat erilaisia ja niiden taso vaihtelee yhtiöittäin. (Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 

2011, s. 7) Yleispätevää taulukkoa asunto-osakeyhtiön vastuunjaosta ei siis voi laatia, vaan 

yleensä tämän kaltaiset taulukot ovat lähinnä suuntaa-antavia. 
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HUONEISTON OSA TAI LAITE Yhtiö Osakas 

RAKENTEET 

Vesikatto sekä Lattiat ja sisäkatot (ylä-, ala-, ja välipohja) x   

Ulkosienät, sisäseinät, pilarit ja pakit x   

Painaumat ja halkeamat rakenteissa x   

Lämmön-, veden-, ja ääneneristeet x   

PINNOITTEET 

Sisäpuoliset maalaukset, tapetoinnit, paneloinnit ym.   x 

Sisärappaukset, tasoitepinnat ja alaslasketut katot   x 

OVET 

Huoneistojen ulko-ovet ja uloin parvekeovi lukkoineen x   

Huoneistojen väliovet ja sisempi parvekeovi   x 

Mahdolliset lisälukot, kuten turvalukot (osakkaan asentamat)   x 

Ovipumppu osakashallinnassa olevassa tilassa   x 

Automaattiovet (esim. nosto-, pyörö- tai liukuovi), ulkopuoliset x   

Automaattiovet (esim. nosto-, pyörö- tai liukuovi), sisäpuoliset   x 

IKKUNAT 

Ikkunan uloin lasi sekä ulkopuite ja karmi x   

Ikkunan sisin lasi sekä sisäpuite ja välipuite   x 

Ulkopuolen kunnossapito ja maalaus x   

Sisäpuolen kunnossapito ja maalaus sekä välien maalaus   x 

Kiinteästi seinärakenteeseen asennettu umpiolasielementti x   

VESI-, VIEMÄRI- JA VESILÄMMITYSLAITTEET 

Ammeet ja altaat   x 

Wc-istuin, alllas, säiliö ja huuhteluventtiililaitteisto x   

Vesihanat ja sekoittimet (myös ammeiden ja altaiden hanat ja sekoittimet) x   

Letkut, liitäntäputket ja käsisuihkut   x 

Venttiilit (patteri-, sulku- ja varoventtiilit) x   

Putkistot ja johdot (vesi, viemäri, lämpö) x   

Huoneistokohtainen vesimittari ja kiertovesipumppu x   

Vesilukko ja lattiakaivot x   

Lämminvesivaraaja ja siihen liittyvät putket ja laitteet kokonaisuudessaan x   

Vesilämmityslaitteet (mm. patterit ja lattialämmitys) x   

Ilmalämpöpumppu (yhtiön asentama) x   

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 

Raitis-, tulo- ja poistoilmaventtiili x   

Suodattimien uusiminen ja puhdistus (sisäpuolelta vaihdettavat osat)   x 

Suodattimien uusiminen ja puhdistus (ulkopuolelta vaihdettavat osat) x   

Tulo- ja poistokanava varusteineen x   

Tulo- ja poistoilmakoneet (mm. poistopuhallin ja huippuimuri) x   

Ilmanvaihdon automatiikka- ja ohjauslaitteet sekä kytkimet x   

Lämmön talteenotto-, tuloilman lämmitys- ja tuloilman jäähdytyspatterit x   
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HUONEISTON OSA TAI LAITE Yhtiö Osakas 

SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

Huoneistojen sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtojohdot kiinteän verkon osalta x   

Ryhmäkeskus / jakokeskus x   

Kytkin ("katkaisija") ja sähköpistorasiat x   

Kiinteä valaisin sekä sulake, loisteputki, lamppu ynnä muu   x 

Huoneistokohtaiset sähkölämmityslaitteet x   

Kylmiö jäähdytyslaitteineen x   

Turva-, huolto- ja ilmoitinjärjestelmät (yhtiön asentamat) x   

Turva-, huolto- ja ilmoitinjärjestelmät (osakkaan asentamat)   x 

TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT 

Talojakamo / puhelinjakamo x   

Huoneistojakamo (telejakamo, it-jakamo) x   

Puhelinverkko ja valokuituverkko x   

Yleiskaapelointi x   

Kiinteät tietoliikenne- ja puhelinpistorasiat x   

PALONTORJUNTA 

Palopostit (hanoineen, letkuineen ja muine osineen) x   

Käsisammuttimet huoneiston ulkopuolella x   

Käsisammuttimet huoneiston sisäpuolella   x 

Sprinklerlaitteet x   

JÄTEHUOLTO 

Jätepuristin, jäteastia (yhteinen) x   

Jätepuristin, jäteastia (osakkaan oma) x   

 

Taulukko 1 Yhtiön ja osakkaan välinen vastuunjako (Taloyhtiön vastuunjakotaulukko s. 10-31) 

 

 

3.5.4 Vastuunjakoon liittyvät epäselvyydet 

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ymmärrettävistä syistä ole tyhjentävää listaa siitä, mitkä korja-

ukset tarkalleen ottaen kuuluvat yhtiölle ja mitkä osakkaalle. Karkean jaon mukaan osakas 

vastaa huoneiston sisäpuolesta ja yhtiö huoneiston ulkopuolesta, mutta näiden vastuualuei-

den rajalla on myös erilaisia rakennuksen osia, joiden kunnossapitovastuun jakautuminen 

ei aina ole niin selvää. (Kanerva & al. 2005, s. 127) Kunnossapitovastuun jakautuminen ei 

siis ole täysin yksiselitteistä ja tavallisimmat siihen liittyvät riitatilanteet koskevat erimieli-

syyttä siitä, onko jokin vika nimenomaan rakenteista johtuva vai osakkaan vastuulle kuu-

luva normaali sisäpuolinen vika. (Kanerva & al. 2005, s. 119) Näissä riitatilanteissa oleel-

lista on se, mitkä osat katsotaan kuuluvaksi rakennusteknisestä näkökulmasta rakenteiksi. 

Useimmiten kiistat asunto-osakeyhtiöissä liittyvät kosteisiin tiloihin, joissa vaurioita esiin-

tyy tyypillisesti kuivia tiloja enemmän. (Kanerva & al. 2005, s. 119) Liikehuoneistojen 

näkökulmasta kosteisiin tiloihin liittyvät vauriot eivät ole yhtä oleellisia kuin asuntojen 
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näkökulmasta, sillä liikehuoneistoissa ei kosteita tiloja käytetä useinkaan samalla tavoin ja 

yhtä usein kuin asunnoissa.  

 

Kosteisiin tiloihin liittyviä vastuunjakokiistoja onkin käsitelty oikeusistuimissa. Esimerkik-

si korkein oikeus on ratkaissut asunnon kylpyhuoneen vedeneristykseen liittyvän tapauk-

sen seuraavasti: Pesuhuoneen lattialla oli muovimatto, joka olisi saattanut olla osa huoneis-

ton sisustusta. Kun kuitenkin kosteat tilat oli rakennettu siten, että kyseinen muovimatto oli 

ainoa vedeneriste, katsottiin sen kuuluvan tilan rakenteisiin ja olevan sen vuoksi yhtiön 

vastuulle kuuluva rakenneosa. Yhtiön vastuulle kuului siis viallisen vesieristyksen sekä 

vuodon aiheuttamien vahinkojen korjaaminen. Samassa yhteydessä todettiin, että koska 

huoneiston aikaisempi omistaja oli asentanut laatoituksen muovimaton päälle sisustukselli-

sena lisäyksenä, kuului laatoituksen uusiminen osakkaan vastuulle. (KKO 1991:160) 

 

Kuten edellä on kerrottu, huoneiston sisäpuolinen kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti 

osakkaalle ja ulkopuolinen kunnossapito yhtiölle. Tämän jaon rajapinnassa oleviin raken-

nuksen osiin, kuten oviin ja ikkunoihin, liittyy usein epäselvyyksiä.  Pääsääntöisesti ulko-

ovet ja -ikkunat kuuluvat yhtiön vastuulle ja vastaavasti sisäovet ja -ikkunat kuuluvat 

osakkaalle. Osakas siis vastaa esimerkiksi huoneiston väliovista, mutta huoneistosta ulos 

tai rappukäytävään johtava ovi kuuluu yhtiölle, vastaavasti uloin ikkunaruutu kuuluu yhti-

ölle ja sisin ikkunaruutu osakkaalle. (Kanerva & al. 2005, s. 128; Taloyhtiön vastuunjako-

taulukko 2011, s. 13–16) Liiketilojen osalta usein oleellista on näyteikkunoiden kunnossa-

pito ja niiden osalta vastuunjako ei välttämättä aina noudata yleistä linjaa. Näyteikkunat 

ovat monissa tapauksissa niin kutsuttuja umpiolasielementtejä ja kiinteästi seinärakentee-

seen asennettu umpiolasielementti kuuluu pääsääntöisesti rakenteellisena osana yhtiölle. 

(Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2011, s. 15–16) 

 

Korkeimmassa oikeudessa on käsitelty tapausta, jossa liikkeenharjoittaja hallitsi liiketilaa 

osakkeenomistajana kiinteistöyhtiön omistamassa talossa ja liikehuoneiston näyteikkuna 

oli rikottu tuntemattomaksi jääneen henkilön toimesta. Liikkeenharjoittaja oli omalla kus-

tannuksellaan korjauttanut ikkunan sekä vaatinut yhtiötä korvaamaan korjauskustannukset. 

Yhtiö ei ollut korjauskustannusten korvaamiseen kuitenkaan suostunut. Oikeuden päätök-

sellä yhtiö velvoitettiin korvaamaan korjauskustannukset, koska mainitun kaltaisten korja-

usten suorittaminen ei ollut yhtiöjärjestyksen määräyksellä tai muulla perusteella kuulunut 

osakkaan vastuulle. (KKO 1972-II-81) 

 

Usein epäselvyyksiä siitä, kenen vastuulle erilaiset laitteet kuuluvat, syntyy liiketiloissa 

myös erilaisten ilmanvaihtoon liittyvien laitteiden osalta. Liikehuoneiston omistava osakas 

on esimerkiksi saattanut parantaa huoneiston ilmanvaihtoa perustasoa paremmaksi, jotta 

liikehuoneisto täyttäisi siinä harjoitettavan toiminnan vaatimukset ja tällöin ilmanvaihdon 

parantamisen yhteydessä asennetut laitteet kuuluvat osakkaan vastuulle. Olisikin järkevää, 

että mikäli joidenkin laitteiden, järjestelmien, rakenne- tai rakennusosien taikka muiden 

seikkojen osalta poiketaan lain mukaisesta vastuunjaosta, laadittaisiin asiasta aina kirjalli-
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nen sopimus osakkaan ja yhtiön välille taikka kirjattaisiin ylläpitovastuu yhtiöjärjestyk-

seen. (Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2011, s. 6) 

 

Vastuujaon mukaan rakenteet kuuluvat yhtiölle ja pinnoitteet osakkaalle. Tämä raja on 

kuitenkin joskus häilyvä ja tämän selvittämiseksi apuna voidaan käyttää esimerkiksi ra-

kennusluvan myöntämisajankohtana voimassa olleita rakennusmääräyksiä ja kyseisen 

ajankohdan mukaista rakennustavan arviointia. Esimerkiksi märkätiloissa vedeneristeet 

voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen rakentamisajankohdasta. (Taloyhtiön vastuunjako-

taulukko 2011, s. 13) 

 

3.5.5 Kunnossapitotyön laiminlyönti ja työn teettäminen 

Lähtökohtaisesti osakas ei saa ilman taloyhtiön suostumusta suorittaa yhtiön laskuun yhti-

ön vastuulle kuuluvia huoneistokohtaisia korjauksia, sillä yhtiöllä on oikeus korjauksista 

vastuullisena tahona valita työn tekijä ja määrittää tehtävän korjauksen laajuus. (Taloyhti-

ön vastuunjakotaulukko 2011, s. 6) Sama pätee luonnollisesti myös toisinpäin. Yhtiöllä on 

kuitenkin oikeus teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella, mikäli osak-

keenomistaja laiminlyö kunnossapitovelvollisuutensa ja laiminlyönnistä saattaa aiheutua 

haittaa joko yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. (AOYL 4 luku 4.1 §) Vastaavasti 

osakkaalla on oikeus teettää yhtiön kustannuksella hallitsemassaan huoneistossa sellainen 

yhtiön vastuulle kuuluva kiireellinen kunnossapitotyö, joka on tarpeen lisävahingon vält-

tämiseksi. (AOYL 4 luku 4.2 §) Osakkeenomistaja saa teettää myös sellaisen kunnossapi-

totyön, joka kuuluu yhtiön vastuulle ja aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa osakkeenomis-

tajalle ja jonka suhteen yhtiö ei ole kirjallisesta huomautuksesta huolimatta ryhtynyt 

riittäviin toimenpiteisiin. (AOYL 4 luku 4.2 §) Sen osapuolen, joka on vastuussa työstä, 

mutta ei ole sitä vastuustaan huolimatta hoitanut, on korvattava työn teettämisestä aiheutu-

neet kohtuulliset kulut työn teettäneelle osapuolelle. (AOYL 4 luku 4.3 §) 

 

Osakkeenomistajalla on oikeus teettää yhtiön kustannuksella kunnossapitotöitä myös 

hallitsemansa huoneiston ulkopuolella yhtiön hallinnassa olevassa tilassa, jos yhtiön kun-

nossapitovelvollisuuden laiminlyönti rajoittaa olennaisesti osakehuoneiston käyttöä ja jos 

yhtiö ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi huolimatta siitä, että 

osakas on toimittanut asiaa koskevan kirjallisen huomautuksen. (AOYL 4 luku 5.1 §; 

Nevala & al., s. 281) Tässäkin tapauksessa yhtiön on korvattava osakkeenomistajalle työn 

teettämisestä aiheutuneet kulut. (AOYL 4 luku 5.3 §) Kun osakas teettää töitä yhtiön kus-

tannuksella, on edellytyksenä siis se, että osakkaalle aiheutuu laiminlyönnistä selkeästi 

haittaa ja että osakas on toimittanut yhtiölle kirjallisen huomautuksen, mutta yhtiö ei siitä 

huolimatta ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin. Yhtiön suorittamien toimenpiteiden 

riittävyyden arvioinnissa tulee huomioida työn laatu, osakkeenomistajalle aiheutuva haitta 

ja muut olosuhteet. (HE 24/2009, s. 312) 
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3.5.6 Työsuojelumääräysten ja terveysviranomaisten asettamat kunnossapi-

tovaatimukset 

Koska tämä tutkimus on tehty päivittäistavarakaupan toiminnan näkökulmasta, on tutki-

muksessa aiheellista sivuta kunnossapitoa myös työsuojelun ja terveysviranomaisten aset-

tamien vaatimusten näkökulmasta. Suomen Lähikauppa Oy:llä on noin 5200 työntekijää, 

joista vajaa 5000 työskentelee myymälöissä. Henkilöstön hyvinvointi ja terveys ovat tär-

keitä huomioonotettavia seikkoja ja työnatanajan on huolehdittava siitä, että työympäristö 

on terveellinen ja turvallinen. Työnantaja on paitsi velvollinen tarpeellisin toimenpitein 

huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä, myös jatkuvasti tarkkail-

tava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtilojen turvallisuutta. (Työturvallisuuslaki 

738/2002 8 §) Jotta terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät velvoitteet pystytään täyttämään, 

on Suomen Lähikauppa Oy:n käytössä olevien tilojen oltava sellaisia, että ne mahdollista-

vat turvallisen ja terveellisen työympäristön. Myös elintarvikelainsäädäntö ja erilaiset 

terveysviranomaisten asettamat määräykset ovat olennaisia päivittäistavarakaupan harjoit-

tamisen yhteydessä, sillä päivittäistavaramyymälöissä elintarvikkeiden myynnillä on hyvin 

tärkeä rooli. 

 

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle ennen toiminnan 

aloittamista. (Elintarvikelaki 23/2006 13 §) Viranomaiset käsittelevät ilmoituksen ja hy-

väksyvät huoneiston käytettäväksi ilmoituksen mukaiseen toimintaan. Tämän lisäksi vi-

ranomaisten tehtävänä on suorittaa elintarvikevalvontaa. (Elintarvikelaki 29–34 §) Elintar-

vikevalvonnan ja muun viranomaisten suorittaman valvonnan puitteissa suoritettavien 

myymälätarkastusten yhteydessä paljastuukin silloin tällöin epäkohtia, jotka aiheuttavat 

terveyshaittoja tai muutoin on oikaistava, jotta huoneistossa voidaan harjoittaa elintarvik-

keiden myymistä. Mikäli myymälöissä havaitaan epäkohtia, valvontaa suorittavat viran-

omaiset antavat korjauskehotukset suorittamiensa tarkastusten perusteella. Kehotukset 

annetaan suoraan asunto-osakeyhtiölle riippumatta siitä, kuuluuko ongelman poistaminen 

tai ongelman taustalla olevan vaurion korjaaminen yhtiön vai osakkaan vastuulle. Asunto-

osakeyhtiön on tällöin ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin ja mikäli näin ei tapahdu, 

voivat terveysviranomaiset antaa korjausmääräyksen asettaa tarvittaessa myös uhkasakon. 

(Kanerva & al. 2005, s. 233) 

 

Yhtiöllä on siis velvollisuus huolehtia terveyshaittoja aiheuttavien vikojen korjaamisesta ja 

ongelmien poistamisesta, vaikka terveyshaitta aiheutuisikin jostakin osakkaasta johtuvasta 

syystä. Tällöin osakas ja yhtiö sopivat keskenään kustannuksista ja tarvittaessa asia ratkais-

taan riitaoikeudenkäynnissä. (Kanerva & al. 2005, s. 233) Yhtiön vastuu koskee huoneis-

ton rakenteita ja perusjärjestelmiä, mutta toiminnanharjoittaja on luonnollisesti itse vas-

tuussa tilan siisteydestä ja omien laitteidensa kunnossapitämisestä ja niiden 

soveltuvuudesta elintarvikekauppaan. 
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3.6 Muutostyövastuu asunto-osakeyhtiössä 

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä hyvin laajojakin muutostöitä siinä osakehuoneistossa, 

jonka hallintaan hänen osakkeensa oikeuttavat. (AOYL 5 luku 1 §) Muutoksen on kuiten-

kin oltava yhtiöjärjestyksessä mainitun käyttötarkoituksen mukainen eikä esimerkiksi 

yhtiöjärjestyksessä myymäläksi määrättyä osakehuoneistoa saa muuttaa ravintolatilaksi tai 

toimistoksi. (AOYL 5 luku, 3.1 §) Huoneiston käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina 

asianmukaisten lupien hakemista ja muutosta yhtiöjärjestykseen. Tarvittavien lupien ha-

kemisesta vastaa aina yhtiö, mutta silloin, kun muutostöiden suorittajan on osakas, vastaa 

osakas lupien hakemisesta aiheutuneista kustannuksista. (Kuhanen & al. 2010, s. 24) 

Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostöitä tehdessä työt suoritetaan hyvän 

rakennustavan mukaisesti. (AOYL 5 luku, 3.2 §; Kuhanen & al. 2010, s. 24). Hyvälle 

rakentamistavalle ei kuitenkaan ole löydettävissä yksiselitteistä määritelmää lainsäädän-

nöstä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa yleiset rakentamiselle asetettavat vaatimukset sisältä-

vät muun muassa määräyksen siitä, että rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennusta-

paa. (MRL 117 §) Yleisesti voidaan sanoa, että kyseessä on alan yleiseen käytäntöön ja 

rakentamista koskevien määräysten, kuten rakentamismääräyskokoelman määräysten 

noudattamista. Hyvän rakennustavan mukainen toiminta on siis tarkasteltavissa aina ta-

pauskohtaisesti. (Ekroos & Majamaa 2000, s. 458) Hyvä rakennustapa on myös riippuvai-

nen kunkin ajankohdan käytännöistä ja määräyksistä. Hyvä rakennustapa onkin koko 

rakennusalan yhteinen käsitys kunkin ajankohdan hyvästä lopputuotteesta.  Hyvä raken-

nustapa esitetään RT-kortiston säännöksissä ja ohjeissa ja hyvän rakennustavan kirjallisena 

kuvauksena käytetään yleisesti Rakennustietosäätön ja rakennustietosäätiön toimikuntien 

sekä alan asiantuntijoiden yhdessä laatimaa RYLiä eli Rakennustöiden yleiset laatuvaati-

mukset -julkaisua. (rakennuslehti.fi) Myös lisärakentamistöihin sovelletaan muutostöitä 

koskevia säännöksiä. (AOYL 5 luku, 3.3 §) 

 

Yhtiöllä on luonnollisesti oikeus suorittaa erilaisia muutostöitä ja uudistuksia yhtiön omis-

tamassa rakennuksessa ja yhtiön hallitsemilla ulkoalueilla, mutta niistä on ilmoitettava 

osakkeenomistajille ja muille huoneistojen käyttöoikeuksien haltijoille riittävän ajoissa, 

mikäli ne vaikuttavat huoneiston tai huoneistojen käyttämiseen. Tällaisista töistä on myös 

päätettävä yhtiökokouksessa lukuun ottamatta hyvin pieniä muutos- ja uudistustöitä. Yhti-

ön on osakkaan tavoin huolehdittava siitä, että muutostöitä ja uudistustöitä suoritettaessa 

noudatetaan hyvää rakennustapaa. (AOYL 5 luku, 9 §) 

 

Osakas voi tehdä kustannuksellaan muutostöitä myös asuntonsa ulkopuolella yhtiön hallin-

taan kuuluvissa tiloissa, mikäli yhtiö antaa toimenpiteelle suostumuksensa. Sama koskee 

lisärakentamista yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. (AOYL 5 luku 8 §; Kuhanen & al. 

2010, s. 24) Lupaa muutostyöhön on haettava kirjallisesti yhtiön hallitukselta, jolla on 

oikeus kieltää muutostyö tai asettaa sille ehtoja. Osakas ei saa aloittaa muutostyötä ilman 

hallituksen suostumusta. (AOYL 5 luku 8 §) Yhtiön on luonnollisesti annettava asia tie-

doksi myös niille osakkaille, joiden huoneistoihin tai huoneistojen käyttöön muutos vaikut-

taa sekä huomioitava yhtiöjärjestys ja sitä koskevat säännökset sekä muut seikat, kuten 
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tarvittavien lupien hakeminen ja kulujen korvaaminen. (AOYL 5 luku 8§) Osakkeenomis-

tajalla on oikeus tehdä muutoksia nimenomaisesti tiloissa, joihin hänellä on hallintaoikeus. 

Huoneiston ulkopuolelle muutostyöoikeus ei ulotu pienissäkään asioissa ilman asianmu-

kaista lupaa, ellei esimerkiksi rivitaloyhtiössä ole yhtiöjärjestyksessä muuta määrätty. 

Tästä esimerkkinä korkeimmassa oikeudessa käsitelty tapaus, jossa osakas oli kiinnittänyt 

ulkoseinään lukittavan sähköpistorasian ja vetänyt siihen sähkön asunnostaan auton läm-

mittämistä varten. Yhtiön kanteesta pistorasian käyttö kiellettiin ja osakas velvoitettiin 

poistamaan sähköpistorasia ja sähkövedot omalla kustannuksellaan. (KKO 13.2.1975 Nro 

393) 

 

 

3.7 Kunnossapito- ja muutostöihin liittyvä ilmoitusvelvollisuus ja 

valvonta  

Kun osakas tai yhtiö suorittaa kunnossapito- tai muutostöitä, saattaa töillä olla vaikutusta 

esimerkiksi rakennuksiin, rakenteisiin, tilojen käyttöön tai muihin osakkaisiin. Sekä yhtiö 

että osakas ovat velvollisia ilmoittamaan suorittamistaan töistä etukäteen aina silloin, kun 

tehtävillä töillä saattaa olla vaikutusta muihin. Osakkaan ilmoitusvelvollisuus liittyy  

läheisesti myös yhtiön oikeuteen valvoa töiden asianmukaista suorittamista. Osapuolten 

ilmoitusvelvollisuudesta ja töiden valvonnasta säädetään AOYL:n 4 luvussa. 

 

3.7.1 Yhtiön ilmoitusvelvollisuus 

Mikäli yhtiö aikoo tehdä sellaisia kunnossapitotoimenpiteitä tai muutostöitä, jotka vaikut-

tavat osakashallinnassa olevan huoneiston käyttöön, on yhtiön toimitettava asiasta kirjalli-

nen ilmoitus ennen töiden aloittamista. (Kuhanen & al. 2010, s. 25) Ilmoitus on toimitetta-

va siihen osoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on yhtiölle ilmoittanut sekä siihen 

huoneistoon, jota osakas omistamiensa osakkeiden perusteella hallitsee. (AOYL 4 luku 6 § 

ja 5 luku 9 §) Ilmoitus on annettava myös silloin, kun kyseessä on osakkaan laiminlyön-

neistä johtuva kunnossapitotyön teettäminen (AOYL 4 luku 6 §). Yhtiöllä on kuitenkin 

aina oikeus tehdä välittömästi sellaiset korjaus- ja kunnossapitotyöt, joita ei voida siirtää 

ilman, että aiheutuu vahinkoa tai haittaa. (AOYL 4 luku 6 §) 

 

3.7.2 Osakkaan velvollisuus ilmoittaa suorittamistaan töistä 

Osakkaan on puolestaan ilmoitettava suorittamistaan kunnossapito- ja muutostöistä yhtiöl-

le. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle silloin, kun sillä voi olla 

vaikutuksia yhtiön tai toisen osakkaan vastuulle kuuluvaan kiinteistön, rakennuksen tai 

huoneiston osaan tai yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa olevan huoneiston käyttämi-

seen. (AOYL 4 luku 7 § ja 5 luku 2 §) Osakas on velvollinen ilmoittamaan toimenpiteistä 

ainoastaan yhtiölle. Yhtiön puolestaan on huolehdittava siitä, että näistä töistä tiedotetaan 

viipymättä myös niille osakkaille, joiden osakehuoneistoon tai huoneiston käyttämiseen 
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kyseinen toimenpide voi vaikuttaa. (AOYL 4 luku 7 § ja 5 luku 2 §) Tässä tapauksessa 

yhtiön ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi riittää kirjallisen ilmoituksen toimittaminen 

osakkaan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. (HE 24/2009, s. 313) Ilmoituksen saatuaan 

muut osakkaat voivat itse harkita, aiheuttaako ilmoituksen mukainen toimenpide heille 

haittaa. (Kuhanen & al. 2010, s. 24) Kunnossapitotyön suorittava osakas on vastuussa 

niistä kuluista, jotka aiheutuvat yhtiölle tai toiselle osakkaalle ilmoituksen käsittelemisestä. 

(AOYL 4 luku 7 §) Ilmoituksen tarkoituksena on antaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle 

riittävästi tietoa suoritettavista toimenpiteistä. Yhtiölle annettavassa ilmoituksessa on 

oltava riittävät tiedot, jotta ilmoituksen vastaanottajat voivat arvioida, noudatetaanko työn 

tekemisessä hyvää rakennustapaa ja voiko kunnossapito- tai muutostyöstä aiheutua mah-

dollisesti vahinkoa tai haittaa. (AOYL 4 luku 7 §) Yhtiö ja toinen osakas voivat ilmoituk-

sen käsiteltyään asettaa työn toteuttamiselle tiettyjä kohtuullisia ehtoja, mikäli se on tar-

peellista mahdollisen haitan tai vahingon korvaamiseksi tai ehkäisemiseksi. (AOYL 4 luku 

7 §) Yhtiö tai toinen osakas voivat myös kokonaan kieltää työn tekemisen silloin, kun sen 

tekeminen olisi kohtuutonta huomioiden haitan määrä verrattuna osakkaalle aiheutuvaan 

hyötyyn. Muutoksen perusteeton kieltäminen voi tosin aiheuttaa vahingonkorvausvastuun. 

(Kasso 2010, s. 80) Osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoituksen tekemisestä myös 

silloin, kun työ teetetään yhtiön kustannuksella. (AOYL 4 luku 7 §) 

 

3.7.3 Osakkaan velvollisuus ilmoittaa viasta tai puutteesta 

Sen lisäksi, että osakkeenomistajalla on ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöi-

den osalta, osakkeenomistajalla on ilmoitusvelvollisuus myös silloin, kun hän havaitsee 

osakehuoneistossaan vian tai puutteen, joka kuuluu yhtiön kunnossapitovastuulle. Ilmoitus 

viasta on tehtävä yhtiölle viivytyksettä. (AOYL 4 luku 8 §) Esimerkiksi kylpyhuoneen 

lattiapinta voidaan katsoa yhtiölle kuuluvaksi rakenneosaksi, mikäli se toimii kylpyhuo-

neen lattian ainoana vesieristeenä. Tällaisessa tapauksessa pinnoitteen korjauttaminen 

kuuluu yhtiölle, mutta osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan korjaustarpeesta 

yhtiölle viivytyksettä korjaustarpeen huomattuaan. (Kaila 1995, s. 39) 

 

Osakas on vastuussa yhtiön vastuulla olevan vian tai puutteen ilmoittamisesta yhtiölle 

myös silloin, kun osakas on luovuttanut huoneiston vuokralle. Osakkeenomistajan on 

seurattava huoneiston kuntoa ja mikäli on syytä olettaa, että vuokralainen laiminlyö velvol-

lisuutensa ilmoittaa vuokranantajalle havaitsemistaan vioista ja puutteista, on osakkeen-

omistajan syytä käydä tarkastamassa huoneisto säännöllisesti. (Nevala & al. 2013, s. 282) 

 

3.7.4 Osakkaan ja yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus 

Osakas on suorittamiensa muutos- ja kunnossapitotöiden osalta vahingonkorvauslain mu-

kaisessa vastuussa yhtiöön nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että osakas on velvollinen kor-

vaamaan yhtiölle muutos- ja kunnossapitotöiden tekemisestä aiheutuneet vahingot. Tällöin 

yhtiön tulee pystyä näyttämään, että vahinko on tosiasiallisesti tapahtunut ja että osakas on 
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aiheuttanut vahingon tuottamuksellisesti. (Kanerva & al. 2005, s. 148) Mikäli osakas teet-

tää työn ulkopuolisella urakoitsijalla ja urakoitsija tekee virheen, joka aiheutaa vahinkoa 

rakennuksen rakenteille tai muille yhtiön vastuulla oleville osille, on osakkaalla vastuu 

aiheutuneesta vahingosta. Osakkaalla on aiheutuneesta vahingosta vahingonkorvauslain 

mukainen vastuu, mutta osakkaan vastuuta tällaisesta vahingosta voidaan perustella myös 

asunto-osakeyhtiölain mukaisten velvoitteiden laiminlyönnillä, mikäli työstä ei ole etukä-

teen ilmoitettu yhtiölle eikä yhtiölle näin ole annettu mahdollisuutta työn asianmukaiseen 

valvomiseen ja suunnittelmien sekä työn jäljen tarkastamiseen. (Kanerva & al. 2005, s. 

149) Vahingonkorvausvelvollisuuden lisäksi seurauksena voi olla jopa huoneiston hallin-

taanotto, sillä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen saattaa johtaa siihen, että osakkaan 

katsotaan hoitaneen hallinnassaan olevaa huoneistoa huonosti. (Kaila 1995, s. 39) Silloin, 

jos asianmukainen ilmoitus on osakkaan toimesta tehty ja yhtiö on valvonut työn suoritta-

mista, ei osakas ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. 

 

Yhtiöllä on vahingonkorvausvelvollisuus silloin, kun ja yhtiö on tahallaan tai huolimatto-

muudellaan vaikuttanut asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräysten rikkomi-

seen siten, että osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle on aiheutunut vahinkoa. Vahin-

gonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan aina vahingonkorvauslakia riippumatta siitä, mikä 

osapuoli vahingon on aiheuttanut. (Kuhanen & al. 2010, s. 50) 

 

 

3.8 Kunnossapito- ja muutostyön valvonta ja töille asetettavat 

ehdot  

Yhtiöllä on aina oikeus valvoa, että osakkeenomistajan tekemä kunnossapito- tai muutos-

työ suoritetaan siten, ettei työstä aiheudu haittaa kiinteistölle tai rakennukselle ja että työtä 

tehdessä noudatetaan hyvää rakennustapaa ja mahdollisia yhtiön ja toisen osakkaan aset-

tamia ehtoja. (AOYL 4 luku 9 § ja 5 luku 7 §) Yhtiön vastuulla on huolehtia siitä, että 

valvonta on riittävällä tavalla järjestetty, mutta valvonnan kannalta tarpeellisista ja koh-

tuullisista kustannuksista vastaa työn suorittava osakkeenomistaja. (AOYL 4 luku 9 § ja 5 

luku 7 §) 

 

Yhtiön on valvottava ensinnäkin sitä, että yhtiön tai toisen osakkaan töille asettamia ehtoja 

noudatetaan muutostyötä tehdessä. Toisaalta on valvottava myös sitä, että työtä ei suorite-

ta, jos yhtiö tai toinen osakas on kieltänyt muutostyön tekemisen vedoten siihen, että ai-

heutuva haitta olisi kohtuuttoman suuri muutostyön tekevälle osakkaalle aiheutuvaan 

hyötyyn nähden. (AOYL 5 luku 3 §) On myös mahdollista, että työn aikana ilmenee seik-

koja, jotka olisivat vaikuttaneet yhtiön tai toisen osakkaan päätökseen. Tällaisissa tapauk-

sissa työlle voidaan asettaa lisäehtoja tai se voidaan kieltää. (AOYL 5 luku 3 §)  

 

Lisäksi yhtiön on huolehdittava, että muutostyötä ei aloiteta ennen kuin yhtiö ja toinen 

osakas ovat ehtineet kohtuullisen ajan puitteissa perehtyä muutostyöstä tehtyyn ilmoituk-

seen. Muutostyöilmoituksen vastaanottajan on käsiteltävä ilmoitus viivytyksettä ja ilmoi-
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tettava työn sallimisesta ja mahdollisista ehdoista tai kieltämisestä perusteineen ilmoituk-

sen tehneelle osakkaalle. Mikäli päätöstä asiassa ei anneta heti, on ilmoitettava, miten 

pitkään asian käsittelyssä menee. Tämän ajan on oltava kohtuullinen työn laajuuteen näh-

den. (AOYL 5 luku 4 §) Yhtiön vastuulla on valvoa sitä, että mikäli muutostyö aiheuttaa 

muutoksen yhtiöjärjestykseen, on muutos tehty asianmukaisesti. Yhtiöjärjestyksen muut-

tamisen kustannuksista vastaa työn suorittava osakas. (AOYL 5 luku 5§) Samoin yhtiön 

vastuulla on hakea viranomaiselta lupa muutokseen, mikäli sellaista edellytetään tai valtuu-

tettava muutostyön tekijä hakemaan kyseinen lupa. (AOYL 5 luku 5§) Luvan hakee ni-

menomaan yhtiön hallitus, isännöitsijän valtuudet eivät riitä muutostyöluvan hakemiseen 

yhtiön puolesta. (AOYL 5 luku 5 §; Kanerva & al. 2005, s. 175)  

 

Jos toinen osakas tai yhtiö kieltää muutostyön tekemisen tai asettaa sille kohtuuttomia 

ehtoja, voi tuomioistuin oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään kyseisen muutoksen tai 

muuttaa kohtuuttomana pidettäviä ehtoja lievemmäksi. (AOYL 5 luku 6 §) Lähtökohtaises-

ti osakkaalla on oikeus tehdä melko laajojakin muutostöitä hallitsemissaan tiloissa ja yhtiö 

tai toinen osakas ei voi muutostyötä kieltää, jos se voidaan toteuttaa niin, että siitä ei ai-

heudu haittaa tai vahinkoa rakennukselle tai kiinteistölle. (Kanerva & al 2010, s. 148) 

Korkeimmassa oikeudessa on todettu, että erään asunto-osakeyhtiön oli annettava hyväk-

symisensä ja haettava viranomaislupa muutostyölle, jolla erään osakehuoneiston kylpy-

huoneesta tehtiin sauna, kun muutostyön ei katsottu voivan vahingoittaa rakennusta tai 

aiheuttaa haittaa muille osakkaille. (KKO 1985-II-14) 

 

 

3.9 Huoneiston hallintaanotto ja hallintaanoton vaikutus vuokra-
laiseen 

Osakehuoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että osakas luovuttaa huoneiston yhtiön 

hallintaan määräajaksi ja yhtiö antaa huoneiston vuokralle. (Kanerva & al. 2005, s. 228) 

Ensisijaisesti huoneistoa on tarjottava siinä jo vuokralaisena olevalle, mutta näin ei ole 

kaikissa tapauksissa. Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan on melko järeä toimenpide ja 

siksi menettelykin on säädetty melko raskaaksi. (Kasso 2010, s. 83) Osakehuoneistoa ei 

kuitenkaan saa ottaa yhtiön hallintaan, jos laiminlyönnillä on vain vähäinen merkitys yhti-

ölle tai muille osakkaille. Hallintaanotosta päättää yhtiökokous yksinkertaisella enemmis-

töllä ja hallintaanoton kohteena olevan osakeryhmän omistaja ei saa osallistua äänestyk-

seen. (Kasso 2010, s. 84) Hallintaanotosta tehtävässä päätöksessä on aina mainittava 

hallintaanottamisen peruste, hallintaanoton kesto ja kohteena olevat tilat. (AOYL 8 luku 2 

§) Päätöksestä on aina tiedotettava osakkeenomistajalle ja vuokralaiselle tai osakehuoneis-

toa muun käyttöoikeuden perusteella käyttävälle 60 päivän kuluessa päätöksen tekemises-

tä. (AOYL 8 luku 4 §)  

Hallintaanoton suorittamiselle on säädetty erilaisia perusteita. (AOYL 8 luku 2 §) Osake-

huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi, jos: 
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- Osakkeenomistaja laiminlyö yhtiövastikkeen maksamisen taikka mikäli hän varoi-

tuksen saatuaan suorittaa vastikkeen, mutta jättää korvaamatta yhtiölle siihen men-

nessä varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta aiheutuneet 

kulut. 

- Osakas hoitaa huoneistoaan niin huonosti, että siitä aiheutuu yhtiölle tai toiselle 

osakkaalle haittaa. 

- Osakkaan hallinnassa olevaa huoneistoa käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjes-

tyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta tai muuta yhtiöjärjestyksen määräystä tai, jos 

osakehuoneiston käyttötarkoitusta ei ole määritelty yhtiöjärjestyksessä, vastoin yh-

tiön hyväksymää tai muuten vakiintunutta käyttötarkoitusta. 

- Osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää. 

- Osakkeenomistaja tai muu huoneiston käyttäjä ei noudata, mitä järjestyksen säily-

miseksi yhtiön tiloissa on tarpeen. 

Ennen kuin osakehuoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan, on osakkeenomistajalle annet-

tava kirjallinen varoitus. Varoitus on annettava tiedoksi myös vuokralaiselle tai osakehuo-

neistoa muun käyttöoikeuden perusteella käyttävälle. Varoituksessa on mainittava varoi-

tuksen antamisen peruste sekä kerrottava siitä, että huoneisto on mahdollista ottaa yhtiön 

hallintaan. Jos osakkeenomistaja varoituksen saatuaan täyttää velvoitteensa yhtiötä kohtaan 

tai tilanne muutoin korjaantuu, ei yhtiöllä ole oikeutta ottaa huoneistoa hallintaansa. (AO-

YL 8 luku 5 §) 

Mikäli yhtiö ottaa huoneiston hallintaansa, on yhtiön hallituksen viipymättä vuokrattava 

huoneisto sopivalle vuokralaiselle huoneiston hallinnassaolon ajaksi. Hallintaanotto voi 

kestää maksimissaan kolme vuotta ja yleisesti hallintaanotto tehdäänkin lähes poikkeukset-

ta kolmeksi vuodeksi. (Kasso 2010, s. 85) Mikäli huoneistossa on jo vuokralainen ja huo-

neiston ottaminen yhtiön hallintaan ei johdu vuokralaisen toimista, on vuokrasopimus 

tehtävä ensisijaisesti kyseisen vuokralaisen kanssa. Mikäli huoneistossa ei ole vuokralaista 

ja huoneiston on niin huonossa kunnossa, ettei sen vuokraaminen on mahdollista, on yhtiön 

tehtävä huoneistossa tarpeelliset korjaukset osakkeenomistajan kustannuksella. Vuokraso-

pimusta tehtäessä on syytä huomioida, että vuokralaisen hallintaoikeus huoneistoon päät-

tyy viimeistään silloin, kun hallintaanottoaika päättyy riippumatta siitä, mitä yhtiön ja 

vuokralaisen välisessä sopimuksessa on sopimuksen päättymisestä sovittu. Kun yhtiö 

solmii vuokrasopimuksen, on sillä oikeus periä vuokrasta mahdollisista korjauksista aiheu-

tuneet kulut, maksamatta olevat yhtiövastikkeet ja ne vastikkeet, jotka osakkaan olisi mak-

settava hallinnassaoloaikana. Tästä ylijäävät vuokratulot on tilitettävä osakkeenomistajalle. 

(AOYL 8 luku 6 §) 

Hallintaanotolla ei siis sinällään ole vaikutusta huoneistoa vuokrasopimuksen nojalla hal-

litsevaan vuokralaiseen ja vuokralaisen toimintaan huoneistossa, ellei hallintaanotto ni-

menomaisesti johdu vuokralaisesta, sillä yhtiön on ensisijaisesti vuokrattava huoneisto jo 

huoneistoa käyttävälle vuokralaiselle. (AOYL 8 luku 6§) Yhtiö ei ole sidottu noudattamaan 

osakkaan ja vuokralaisen välistä vuokrasopimusta, vaan yhtiöllä on oikeus tarjota vuokra-
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laiselle myös kokonaan uutta sopimusta. (Kanerva & al. 2005, s. 228) Näin ollen esimer-

kiksi vuokra saattaa hallintaanoton myötä nousta, jos vuokranantaja on perinyt vuokralai-

selta yleiseen vuokratasoon nähden poikkeuksellisen alhaista vuokraa. Tilanne on tietenkin 

toinen, jos hallintaanotto johtuu esimerkiksi huoneiston käyttötarkoituksen vastaisesta 

käytöstä tai muutoin vuokralaisen toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa yhtiöllä ei ole velvol-

lisuutta tarjota huoneistoa vuokralle huoneistoa hallintaanoton hetkellä huoneistoa käyttä-

välle vuokralaiselle. Mikäli taas huoneistossa ei ole vuokralaista hallintaanoton hetkellä ja 

vuokrasopimus tehdään kokonaan uuden käyttäjän kanssa, on uuden vuokralaisen syytä 

olla tarkkana siitä, milloin huoneiston käyttöoikeus päättyy. Vuokrasopimus voidaan tehdä 

joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana, mutta vuokralaista on syytä sopi-

musta tehdessä informoida siitä, että huoneisto on otettu yhtiön hallintaan ja siitä, miten 

pitkään hallintaanotto kestää. (Kaila 1995, s. 138) Koska lain mukaan vuokrasopimus 

päättyy hallintaanoton päättyessä, ei vuokrasopimus voi jatkua tätä pidempään ja jos yhtiö 

laiminlyö velvollisuutensa irtisanoa sopimus ajoissa tai jos sopimus on tehty määräaikaise-

na kestoltaan hallintaanottoaikaa pidemmäksi, voi yhtiö joutua vahingonkorvausvelvolli-

seksi vuokralaista kohtaan. (Kaila 1995, s. 138; Kuhala & al. 2010, s. 52) 

 

3.10 Yhtiövastike ja sen maksuvelvollisuus ja -peruste 

Osakkeenomistajan keskeisimpiä velvollisuuksia on yhtiöjärjestyksen mukaisen yhtiövas-

tikkeen suorittaminen yhtiölle. (Kasso 2010, s. 31) Kun osakas ottaa hallinnassaan olevaan 

huoneistoon vuokralaisen, ei vastikemaksuvelvollisuus katkea. Vuokrasopimuksen ehdois-

sa voidaan sopia myös, että vuokralainen maksaa vuokranantajalle kulloinkin voimassa 

olevan yhtiövastikkeen, tällöinkin vastuu vastikkeen suorittamisesta yhtiölle on kuitenkin 

aina osakkaalla.. Koska yhtiövastike saattaa siis sopimuksen perusteella tulla vuokralaisel-

le maksettavaksi, on tämän tutkimuksen kannalta olennaista tarkastella myös sitä, mistä 

yhtiövastike koostuu ja miten sen määrä muodostuu.  

 

Osakkeenomistajalla on velvollisuus suorittaa yhtiölle yhtiövastiketta, jonka tarkoituksena 

on kattaa yhtiön menoja. (AOYL 3 luku 1 §) Yhtiövastike on maksu, joka koostuu hoito-

vastikkeesta, mahdollisesta pääomavastikkeesta ja erillisvastikkeista, kuten esimerkiksi 

vesimaksuista. (www.isannointiliitto.fi) On syytä korostaa, että vastike ei ole korvausta 

huoneiston käyttöoikeudesta vaan se on nimenomaisesti osakkaan maksettavaksi kuuluva 

osuus yhtiön menoista. (HE 24/2009) Yhtiöllä onkin harvoin mahdollisuuksia rahoittaa 

toimintaansa muilla keinoin kuin perimällä yhtiövastiketta. (Kanerva & al. 2005, s. 30) 

Muina keinoina toimintaan tarvittavan rahoituksen keräämiseksi on esimerkiksi vuokraus-

toiminta, mikäli yhtiöllä on välittömässä hallinnassaan tiloja, joita voidaan antaa vuokralle. 

Tyypillisesti asunto-osakeyhtiöiden kivijaloissa saattaa olla yhtiön hallinnassa olevia tiloja, 

joita yhtiö vuokraa liiketoiminnan harjoittajille ja saa näin kerättävillä vuokratuotoilla 

hankittua rahoitusta toimintaansa.  

 

Sillä, että vastike ei ole korvausta huoneiston käyttöoikeudesta, vaan osuus yhtiön kulujen 

kattamiseksi tarvittavasta rahoituksesta, on merkitystä esimerkiksi tilanteessa, jossa huo-
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neiston vahingoittumisen johdosta huoneistoa ei voi käyttää. Osakas ei automaattisesti 

vapaudu vastikkeen maksuvelvoitteista, siltä ajalta, kun huoneisto on käyttökelvoton, sillä 

vastikkeeseen sisältyy laajasti erilaisia yhtiön juoksevia kuluja, jotka eivät riipu yksittäisen 

huoneiston sen hetkisestä käyttökelpoisuudesta. (HE 24/2009, s. 72) Tällaisia juoksevia 

kuluja ovat esimerkiksi hallintokulut ja yhteisten tilojen ylläpitämisen kustannukset sekä 

ulkoalueiden hoidon kustannukset. Osakkaalla on kuitenkin oikeus saada vastikkeesta 

alennusta siltä ajalta, kun osakashallinnassa olevan huoneiston käyttö on estynyt. (Kuhanen 

& al. 2010, s. 16) Yleisesti on hyvin vaikeaa määritellä, minkä suuruiseen alennukseen 

osakas on oikeutettu. Huoneiston käytön estäminen ei vaikuta mm. yhtiön siivous-. ja 

huoltokustannuksiin, yleisesti selkein vastikkealennukseen oikeuttava erä on vesimaksu. 

(Kuhanen & al. 2010, s. 16) Oikeuskäytännöstä on kuitenkin löydettävissä tapauksia, joissa 

osakkeenomistajalle on annettu osittainen vastikkeenalennus myös muulla kuin vesimak-

sun perusteella. (Kanerva & al. 2005, s. 34)  

 

AOYL:n 3 luvun 2 §:ssä säädetään tarkemmin siitä, mitä menoja yhtiövastikkeella voidaan 

asunto-osakeyhtiössä kattaa. Asunto-osakeyhtiön yhtiövastikkeeseen voidaan kyseisen 

pykälän mukaan sisällyttää kaikki sellaiset kulut, jotka yhtiön on velvollinen maksamaan 

lain, yhtiöjärjestyksen, sopimuksen tai muun seikan perusteella. (HE 24/2009, s. 72) Täl-

laisia kuluja ovat AOYL:n 3 luvun 2 §:n mukaan:  

 

1. Kiinteistön hankinnasta ja rakentamisesta aiheutuvat kulut; 

2. Kiinteistön ja rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat kulut; 

3. Kiinteistön ja rakennuksen perusparannuksesta, lisärakentamisesta ja lisäalueen 

hankkimisesta (uudistus) aiheutuvat kulut; 

4. Yhtiön toimintaan taikka kiinteistön tai rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen 

yhteishankinnasta aiheutuvat kulut; 

5. Muista yhtiölle kuuluvista velvoitteista aiheutuvat kulut. 

Pykälässä lueteltujen kulujen osalta voidaan lain perustelujen mukaan itsestään selvästi 

edellyttää, että kulujen perusteena olevat velvoitteet ovat syntyneet normaalissa lain ja 

yhtiöjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. (HE 24/2009, s. 72) Niin sanotulla normaalilla 

yhtiövastikkeella eli hoitovastikkeella voitaisiin rahoittaa paitsi normaalit juoksevat yhtiön 

toimintaan ja ylläpitoon liittyvät kulut, osakkaiden suostumuksella myös tavanomaisen 

tason ylittävien uudistusten kuluja. (HE 24/2009, s. 72) Tarkemmin se, millaisia velvoittei-

ta yhtiölle voi joko yhtiön omien päätösten ja toimien perusteella tai jostain muusta syystä 

syntyä, määräytyy AOYL:n säännösten sekä muiden oikeussääntöjen perusteella. (HE 

24/2009, s. 72) Huomionarvoista on, että kaikkien vastikkeella katettavien kulujen laimin-

lyöntiin sovellettaisiin yhtiövastikkeen laiminlyöntiä koskevia säännöksiä. (HE 24/2009, s. 

74) Tarkennuksena mainittakoon myös, että tietyn maksun perimisestä vastikkeena tulee 

aina määrätä erikseen yhtiöjärjestyksessä, pelkkä yhtiökokouksen päätös jonkin maksun 

vastikeluontoisuudesta ei siis ole AOYL:n perustelujen mukaan riittävä. (HE 24/2009, s. 

74) 
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Asunto-osakeyhtiössä on mahdollista periä yhtiöjärjestyksen määräysten perusteella myös 

pääomavastiketta (eli rahoitusvastiketta), jolla katetaan yhtiön pitkävaikutteiset menot, 

kuten maanhankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistustoimenpiteistä aiheu-

tuneet kulut, jollei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Peruskorjauksesta aiheutuvat pitkävai-

kutteiset menot ovat pääsääntöisesti kuluja, jotka ovat hyvän kirjanpitotavan mukaan akti-

voitavia rakennuksen taloudellista pitoaikaa kasvattavia korjauskuluja. (HE 24/2009, s. 74) 

Vastaavasti uudistuksesta aiheutuvat pitkävaikutteiset menot ovat lain perusteluissa määri-

telty hyvän kirjanpitotavan mukaan aktivoitaviksi perusparannuksesta, lisärakentamisesta 

tai vastaavasta uudistuksesta aiheutuviksi menoiksi. (HE 24/2009, s. 75) Myös pääomavas-

tike voidaan vuokrasopimuksessa niin sovittaessa periä osakkaan vuokralaiselta, vaikkakin 

tyypillisempää lienee se, että vuokralainen maksaa vuokranantajalle hoitovastiketta vastaa-

van summan ja vuokranantaja vastaa rahoitusvastikkeesta. 

 

Vastikkeen maksuperuste on aina määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Vastikkeen perusteena 

voi olla esimerkiksi huoneiston pinta-ala, osakkeiden lukumäärä tai jonkin käyttöhyödyk-

keen (veden, sähkön, lämmön) todellinen tai luotettavasti arvioitavissa oleva kulutus taikka 

esimerkiksi vesimaksun osalta henkilömäärä. (AOYL 3 luku 4 §; HE 24/2009, s. 75) Käy-

tännössä yleisin maksuperuste on huoneiston pinta-ala. (Kuhanen & al. 2010, s. 12) Mikäli 

niin sanotun normaalin yhtiövastikkeen lisäksi peritään erillistä pääomavastiketta, on 

normaalisti järkevää, että kummankin vastikkeen osalta maksuperuste on sama. Vastikepe-

ruste voi kuitenkin olla erilainen esimerkiksi hoito- ja pääomavastikkeen osalta. (Kuhanen 

& al. 2010, s. 12) Yhtiöjärjestyksessä on mahdollista määrätä, että tiettyjä menoja varten 

on erilainen maksuperuste tai että maksuvelvollisuus joidenkin kulujen osalta koskee vain 

tiettyjä osakkeiden omistajia. (AOYL 3 luku 3 §) Yhtiössä voi siis olla samanaikaisesti 

käytössä erilaisia vastikeperusteita eri kulujen osalta ja joidenkin vastikeperusteisten kulu-

jen osalta maksuvelvollisuus voi koskea vain tiettyjä osakkeenomistajia. (HE 24/2009, s. 

74) Lain perustelujen mukaan asunto-osakeyhtiössä voitaisiin esimerkiksi kerätä hanke-

kohtaista vastiketta, joka kerättäisiin pelkästään niiltä osakkailta, jotka ovat osallistuneen 

hankkeeseen tai liittyneet siihen myöhemmin. (HE 24/2009, s. 73) 

Asunto-osakeyhtiöissä on yleistä, että liikehuoneistojen tai muiden käyttötarkoitukseltaan 

poikkeavien huoneistojen vastikkeet on jyvitetty erisuuruisiksi kuin asuinhuoneistojen 

vastikkeet. (Kuhanen & al. 2010, s. 12) Usein liiketilojen vastikkeet ovat asuntoja korke-

ammat ja vastaavasti esimerkiksi varastotilojen osalta vastike voi olla alhaisempi. 

Yhtiövastike on siis osakkailta yhtiön kulujen kattamiseksi kerättävä maksu. Hoitovastike 

on yhtiövastikkeen osa, jolla katetaan rakennuksen ja kiinteistön käyttöön liittyviä juokse-

via menoja. Hoitovastikkeen lisäksi osakkailta voidaan periä pääomavastiketta, jonka 

tarkoituksena on pääsääntöisesti kattaa yhtiön pitkävaikutteiset menot. Tämän lisäksi 

erilaiset käyttökorvaukset voivat olla yhtiöjärjestyksen perusteella vastikeluontoisia mak-

suja. (Kuhanen & al. 2010, s. 12-15) 
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4 Liikehuoneiston vuokralainsäädännön mukainen vas-
tuunjako 

Vuokralaisen ja vuokranantajan välisestä vuokrasopimussuhteesta säädetään lailla liike-

huoneiston vuokrauksesta (482/1995). Lakia liikehuoneiston vuokrauksesta sovelletaan 

sellaisiin vuokrasopimuksiin, joilla rakennus tai sen osa vuokrataan käytettäväksi mihin 

tahansa muuhun tarkoitukseen kuin asunnoksi. (LHVL 1 §) Lakia sovelletaan siis esimer-

kiksi myymälöihin, toimistoihin, varastoihin, työhuoneisiin, autotalleihin ja teollisuustiloi-

hin. Huoneiston käyttötarkoitus määräytyy pääasiallisen käytön mukaisesti. Lakia sovelle-

taan myös maa-alueisiin silloin, kun ne luovutetaan käytettäväksi vuokrauskohteena olevan 

huoneiston tai rakennuksen yhteydessä sekä vuokralaisen käytössä oleviin kiinteistön 

yhteisiin tiloihin ja laitteisiin.  

 

Liikehuoneiston vuokralain lähtökohtana on, että vuokranantaja ja vuokralainen voivat 

sopia hyvin vapaasti vuokrakohteen käyttöön, kuntoon ja ylläpitoon liittyvistä oikeuksis-

taan ja velvollisuuksistaan. (LHVL 14 §) Mikäli vuokrasopimuksessa ei muuta ole käytön, 

kunnon ja ylläpidon osalta sovittu, noudatetaan sitä, mitä LHVL:n 2 luvussa on säädetty. 

(Kanerva & Kuhanen 2004, s. 80) 

 

 

4.1 Liikehuoneiston käyttötarkoitus ja käyttöä koskevat sopi-
musehdot 

4.1.1 Liikehuoneiston käyttötarkoitus 

Koska liikehuoneiston vuokrasopimukseksi katsotaan kaikki sellaiset sopimukset, joissa 

vuokrauskohdetta ei käytetä pääasiallisesti asuntona, on tärkeää määritellä sopimuksessa 

vuokrakohteen käyttötarkoitus mahdollisimman selkeästi epäselvyyksien välttämiseksi. 

(Kanerva & Kuhanen 2013, s. 84) Kohteen käyttötarkoitus tulisi kuvata mahdollisimman 

tarkasti, esimerkiksi vuokrattaessa tila myymäläkäyttöön, olisi syytä määritellä, mitä tuot-

teita liikehuoneistossa myydään, sillä vaikkapa päivittäistavarakauppa poikkeaa huomatta-

vasti muista myymälöistä, kuten kenkäkaupasta tai rautakaupasta. (Furuhjelm & Kinnunen 

2012, s. 17) Vuokrauskohteen käyttötarkoitus voidaan myös tarvittaessa määritellä huo-

neiston eri osille erikseen. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 18) Kohteen käyttötarkoituk-

sen tarkka määrittely on oleellista, sillä jos vuokralainen vuokrasuhteen kestäessä käyttää 

vuokrakohdetta sopimuksessa mainitun käyttötarkoituksen vastaisesti, saattaa vuokrananta-

jalla olla oikeus purkaa sopimus. (LHVL 48 §) Käyttötarkoituksesta poikkeamisen on 

kuitenkin oltava olennaista, eikä huoneiston käyttäminen vähäisessä määrin muuhun kuin 

sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen vielä riitä purkuperusteeksi. Joissain tapauksissa, 

kuten ostoskeskuksissa, voi kuitenkin olla syytä erityisesti korostaa käyttötarkoitusta sopi-

muksessa, jolloin pienetkin poikkeukset sovitusta käytöstä voidaan katsoa olennaisiksi. 

(Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 18) Toisaalta myös vuokranantajalla on vastuu siitä, että 

huoneisto on sellaisessa kunnossa kuin voidaan kohtuudella vaatia. Kohtuullista vaatimusta 

voidaan määrittää esimerkiksi käyttötarkoituksen kautta ja siten vuokranantajalla on vastuu 
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siitä, että huoneisto siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen 

käyttötarkoitukseen ja näin käyttötarkoituksen mahdollisimman tarkka määrittely auttaa 

myös määrittelemään osapuolten vastuita kunnossapidon ja ylläpidon suhteen. (Kanerva & 

Kuhanen 2013, s. 102) 

 

Silloin, kun liikehuoneisto sijaitsee asunto-osakeyhtiössä, on vuokrasopimusta tehdessä 

syytä huomioida myös yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus sekä mahdollisesti 

rakennusluvan mukainen yhtiöjärjestystä tiukempi käyttötarkoitus. (Kaila 1995, s. 49) 

Yhtiöjärjestyksessä määrätyn käyttötarkoituksen vastainen käyttö voi aiheuttaa osakkeen-

omistajalle seuraamuksia, kuten mukaisen huoneiston hallintaanoton ja näillä seuraamuk-

silla voi olla vaikutusta myös vuokralaisen toimintaan huoneistossa. (AOYL 8 luku 2 §) 

Esimerkiksi silloin, kun huoneistossa harjoitetaan yhtiöjärjestyksen määräysten vastaista 

toimintaa, vuokralainen voi joutua lopettamaan toimintansa huoneistossa. Yleensä vuok-

ranantaja on vastuussa siitä, että vuokrakohdetta voi käyttää sopimuksen mukaiseen tarkoi-

tukseen ja vuokranantajan tulisi selvittää asia ennen vuokrasopimuksen solmimista. (Ka-

nerva & Kuhanen 2013, s. 41) Vuokranantajan vastuuta on käsitelty esimerkiksi Helsingin 

hallinto-oikeudessa. Käsitellyn tapauksen mukaan tila, jonka rakennusluvan mukainen 

käyttötarkoitus oli kellaritila, oli vuokrattu koulutus- ja kokouskäyttöön. Tilaa ei kuiten-

kaan ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa ja tarvittavaa rakennuslupaa saanut kou-

lutus- ja kokoustilana käyttää. Koska vuokralaisen ei väitettykään tienneen asiasta sopi-

musta solmiessaan, katsottiin vuokralaisella olevan oikeus sopimuksen purkamiseen. (HO 

119/97) 

 

4.1.2 Huoneiston käyttö ja ulkonäölliset seikat 

Siitä, miten huoneistoa käytetään, on mahdollista sopia vuokrasopimuksessa melko yksi-

tyiskohtaisestikin. (LHVL 14 §; Kanerva & Kuhanen 2013, s. 84) Silloin, kun vuokrakoh-

de sijaitsee asunto-osakeyhtiössä, on määritellyn käyttötarkoituksen lisäksi syytä huomioi-

da huoneistoon käyttöön mahdollisesti vaikuttavat yhtiön järjestyssäännöt. 

Järjestyssäännöissä voidaan määritellä esimerkiksi melua koskevia rajoituksia, jolloin 

vuokralaisen toimintaa voidaan vuokrasopimuksella rajoittaa siten, että melua ei synny 

järjestyssäännöissä määriteltyjen kellonaikojen ulkopuolella. Tällaisen ehdon avulla vuok-

ranantajalla on mahdollisuus velvoittaa vuokralainen noudattamaan yhtiön järjestyssääntö-

jä. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 84) Esimerkiksi myymälähuoneistoissa voidaan rajoittaa 

vuokrasopimuksen ehdoin tavarantoimitus- tai aukioloaikoja siten, että järjestyssääntöjen 

vastaista häiriötä ei synny. Aukioloaikoja koskevia sopimusehtoja on tyypillisesti esimer-

kiksi ostoskeskuksissa sijaitsevien liiketilojen vuokrasopimuksissa. Ostoskeskuksissa on 

yleistä esimerkiksi sopia, että vuokralainen pitää liikettään auki ostoskeskuksen aukioloai-

kojen mukaan, jolloin kaikilla liikkeillä on yhtenäiset aukioloajat. Muutoinkin ostoskes-

kuksissa on tyypillistä sopia hyvin tarkasti esimerkiksi siitä, minkä brändin alla huoneis-

tossa voidaan harjoittaa liiketoimintaa. Tämä perustuu yleensä siihen, että ostoskeskuksissa 

on tarkat suunnitelmat siitä, millaista toimintaa missäkin tilassa voidaan harjoittaa. (Kaner-

va & Kuhanen 2013, s. 84) 
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Huoneiston käytöstä ja kunnosta sovittaessa tulee huomioida myös muiden lakien säännök-

set. Esimerkiksi rakennus- ja ympäristönsuojelulainsäädännössä ja terveydensuojelulain-

säädännössä on monia vaatimuksia, jotka rakennusten ja huoneistojen tulee täyttää. (Kuha-

nen & al. 2010, s. 131) Päivittäistavarakaupan näkökulmasta oleellisia ovat esimerkiksi 

elintarvikkeiden myynnin huoneistolle asettamat vaatimukset sekä työsuojeluviranomais-

ten työympäristölle asettamat vaatimukset. 

 

Vuokrasopimuksessa voidaan myös määritellä huoneiston ulkomuotoon liittyviä ehtoja. 

Vuokralaisen kannalta saattaa olla oleellista on varmistaa, että tilan ikkunoihin saa laittaa 

esimerkiksi ketjutoiminnan edellyttämät tunnukset. Sopimukseen voidaan ottaa esimerkiksi 

huoneiston ulkoiseen ilmeeseen liittyvät ehtoja, kuten määräyksiä valomainosten sijoitta-

misesta tai ikkunateippauksista (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 84–85). Toisaalta myös 

asunto-osakeyhtiö saattaa rajoittaa yhtiöjärjestyksessä tai muutoin sitä, mitä yhtiön jul-

kisivuun saa asentaa tai julkisivuun muutoin vaikuttaa ja tällaiset seikat olisi hyvä huomi-

oida liikehuoneiston vuokrasopimuksessa, koska tyypillisesti esimerkiksi myymälähuo-

neiston vuokralaisella on ketjun tai muiden tahojen määrittelemät vaatimukset siitä, 

millainen myymälän ulkoasun ja julkisivun tulee olla. 

 

4.1.3 Käytöstä syntyvät kustannukset  

Huoneiston käytöstä aiheutuu erilaisia kustannuksia, joiden maksamisesta on syytä sopia 

vuokrasopimuksessa. Tällaisia kustannuksia syntyy esimerkiksi vedestä ja jätevedestä, 

sähkönkulutuksesta, lämmityksestä ja liiketoiminnasta syntyvistä jätteistä. 

 

Yleisin vuokraan sisältyvä kulu on lämmitys. Lämmityksen lisäksi energiaa kuluu myös 

vuokralaisen käyttämiin sähkölaitteisiin ja valaistukseen sekä esimerkiksi ilmastointiin. 

Tyypillisintä lienee on, että liikehuoneiston vuokralainen itse vastaa kuluttamastaan säh-

köstä eri mittauksen tai vuokranantajan laskutuksen mukaan. Niin kutsuttu käyttösähkö 

harvoin sisältyy liikehuoneiston vuokraan. Myös veden kulutuksesta vastaa usein vuokra-

lainen etenkin silloin, kun kulutus on erikseen mitattavissa. Harvoissa asunto-

osakeyhtiöissä on kuitenkaan veden kulutukselle erillismittausta, vaan vesimaksut peritään 

kiinteänä summana, joka on pääsääntöisesti määritelty tiettynä summana henkilöä kohden. 

Vuokrasopimuksessa olisi selkeintä sopia, että myös vuokralaisen maksama vesimaksu 

perustuu yhtiön määrittelemään vesimaksuun. Liikehuoneiston osalta saatetaan periä esi-

merkiksi kolmen hengen vesimaksua vastaava vesimaksu, joka voi sisältyä vuokraan tai 

joka voidaan periä vuokralaiselta erilliskorvauksena vuokran yhteydessä. Toisaalta taas 

vesimaksun suuruus voi yhtiöjärjestyksen perusteella määräytyä pinta-alan mukaan ja 

liikehuoneistojen osalta voidaan periä yhden henkilön vesimaksua vastaava maksu esimer-

kiksi jokaiselta alkavalta 90 neliömetriltä. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 145) 

 

Liiketoiminnasta saattaa syntyä myös epätavanomaista jätettä tai jätettä saattaa syntyä 

huomattavan paljon, esimerkiksi kaupan tai ravintolan toiminnasta syntyy tyypillisesti 
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runsaasti jätettä. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 48). Vuokrasopimukseen voidaankin 

ottaa myös jätehuoltoa koskevia määräyksiä ja vuokralainen voidaan velvoittaa esimerkiksi 

huolehtimaan siitä, että vuokralaisen toiminnasta syntyvien jätteiden jätehuolto on järjes-

tetty asianmukaisesti ja viranomaismääräysten velvoittamalla tavalla. (Kanerva & Kuhanen 

2013, s. 85) 

 

4.1.4 Vuokrauskohteen määrittely 

Vuokrauskohde tulisi määritellä vuokrasopimuksessa mahdollisimman tarkasti. Liikehuo-

neiston vuokrasopimuksessa vuokrauksen kohteena on pääsääntöisesti rakennus tai sen 

osa, eli huoneisto. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 16) Vuokrauksen kohteen ei kuiten-

kaan tarvitse välttämättä olla kokonainen erillinen huoneisto, vaan se voi olla myös huo-

neiston osa tai esimerkiksi myyntipaikka kauppakäytävällä. Vuokrakohteen ei tarvitse olla 

seinillä erotettu tila, vaan se voi olla myös esimerkiksi pohjapiirroksesta rajattu alue. (Ka-

nerva & Kuhanen 2013, s. 42) Vuokrakohde on syytä yksilöidä esimerkiksi osoitteen, 

kiinteistötunnuksen tai huoneistonumeron perusteella. Toisinaan on selkeintä liittää sopi-

mukseen pohjapiirustus tai kartta, josta selviää vuokrauksen kohde. (Furuhjelm & Kinnu-

nen 2012, s. 16) Yleisin vuokranmaksamisperuste on vuokrattavan huoneiston pinta-ala. 

(Nevala & al. 2013, s. 589) Pinta-ala on siksi syytä määritellä mahdollisimman tarkasti, 

mutta sopimukseen kannattaa kuitenkin ottaa maininta siitä, että kyseessä on arvioitu pinta-

ala, ellei tiloja ole tarkistusmitattu. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 16) 

 

Varsinaisen vuokrakohteen lisäksi vuokralainen voi saada oikeuden myös muiden tilojen, 

kiinteistön piha-alueen tai kiinteistön laitteiden käyttöön. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi 

oikeus käyttää hissiä tai varastotiloja taikka kiinteistön yhteisiä tiloja kuten rappukäytäviä. 

Näistä käyttöoikeuksista ei välttämättä tarvitse olla vuokrasopimuksessa erikseen mainin-

taa, mutta selvintä on yksilöidä sopimuksessa mahdollisimman tarkasti tilat ja laitteet, 

joiden käyttämiseen vuokralaisella on oikeus. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 16) Lisäksi 

liikehuoneiston vuokraan voi sisältyä muita etuuksia, joista on syytä myös sopia vuokraso-

pimuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus käyttää kiinteistön atk-laitteita tai tietolii-

kenneverkkoa, kopiokonetta, puhelinta tai aulapalveluita. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 

40) 

 

Vuokrakohteen sekä siihen liittyvien käyttöoikeuksien ja etuuksien määrittely on oleellista 

myös korjaus- ja ylläpitovastuun näkökulmasta. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan 

vuokrakohdetta huolellisesti ja vuokranantaja puolestaan on vastuussa siitä, että huoneisto 

on vuokrasopimuksen kestäessä kunnossa käytettäväksi vuokrasopimuksen mukaisesti. 

(LHVL 18 §; LHVL 23 §) Näiden vastuiden määrittelyn kannalta on oleellista tietää, mitkä 

tilat kuuluvat vuokrakohteeseen ja onko vuokrauksen kohteena liikehuoneisto vai koko 

kiinteistö maa-alueineen. 
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4.2 Liikehuoneiston kunto ja sen puutteellisuus 

Liikehuoneiston kunnosta ja puutteellisuudesta säädetään LHVL:lla. Silloin, jos kunnossa-

pidosta ei ole vuokrasopimuksessa muuta sovittu, noudatetaan lain säännöksiä, jolloin 

vuokranantaja vastuulla on, että huoneisto on kunnossa sopimuksen alkaessa ja vuokrasuh-

teen aikana. Vuokralainen puolestaan on velvollinen hoitamaan huoneistoa huolellisesti ja 

ilmoittamaan vuokranantajalle viipymättä mahdollisista vioista tai puutteista. Vuokralainen 

vastaa kuitenkin aina aiheuttamistaan vahingoista sekä vuokralaisen luvalla huoneistossa 

oleskelevien henkilöiden aiheuttamista vahingoista. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 33) 

 

Vuokrakohteen on vuokrasuhteen alkaessa ja kestäessä oltava sellaisella kunnossa, kuin 

vuokralainen voi vuokrauskohteen iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huo-

neistojen kunnon ja muut paikalliset olot huomioiden kohtuudella vaatia. (LHVL 18.1 §) 

Mikäli vuokranantaja ei täytä velvollisuuksiaan huoneiston kunnon ja kunnossapidon 

osalta, on vuokralaisella oikeus teettää työt vuokranantajan kustannuksella tai jopa purkaa 

sopimus. Oikeutta töiden teettämiseen tai sopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos 

puutteen korjaamisesta ei ole ensin esitetty vaatimusta vuokranantajalle. Vuokralaisen on 

siis aina ensisijaisesti ilmoitettava puutteesta vuokranantajalle ja kehotettava vuokrananta-

jaa korjaamaan puutteen. (LHVL 18.2 §) Vuokralaisen purkuoikeuden edellytyksenä on se, 

että vuokranantaja on vuokralaiseen nähden vastuussa kunnossapidosta huoneiston tai 

viallisen tai puutteellisen huoneiston osan osalta ja että puutteella on olennainen merkitys. 

(Kanerva & Kuhanen 2013, s. 102) Luonnollisestikaan purkuperustetta ei ole silloin, jos 

puutteellisuus tai vika on syntynyt vuokralaisen laiminlyönnin tai tahallisen teon taikka 

huolimattomuuden seurauksena. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 103; Furuhjelm & Kinnu-

nen 2012, s. 36) Toisaalta taas, jos vuokralainen huomauttaa vuokranantajalle viasta tai 

puutteesta, joka on yhtiön vastuulla, täytyy vuokranantajan ilmoittaa asiasta yhtiölle. Tästä 

ilmoitusvelvollisuudesta on kerrottu edellä kohdassa 3.7.3. 

 

Usein vuokrasopimukseen otetaan myös ehto siitä, että huoneisto vuokrataan siinä kunnos-

sa kuin se on. Mikäli sopimuksessa on tällainen ehto, vuokranantajan vastuu on kunnon ja 

kunnossapidon osalta pienempi kuin ilman kyseistä ehtoa, mutta silloinkin vuokranantaja 

vastaa piilevistä virheistä ja puutteista, joita vuokralainen ei ole voinut havaita tarkastaes-

saan vuokrakohdetta normaalia huolellisuutta käyttäen tai muutoin ottaa huomioon. 

(LHVL 18.3 §) Vuokralainen ei kuitenkaan voi vedota purkuperusteena esimerkiksi ajalle 

tyypillisiin rakennusratkaisuihin, kuten asbestiin eristeenä tai tasakaton vuoto-ongelmiin, 

sillä niiden oletetaan olevan yleisessä tiedossa. (Kuhanen & al. 2010, s. 133) Huoneiston 

puutteellisuudella tarkoitetaan sitä, että huoneisto ei ole enää vuokra-ajan alkamisajankoh-

dan mukaisessa kunnossa tai kunnossa, jossa sen voidaan kohtuudella vaatia olevan tai 

huoneistoon syntyy jokin vaurio, joka hankaloittaa vuokrakohteen käyttöä tai estää käytön 

kokonaan. (Kanerva & Kuhanen 2004, s. 99) Puutteen voi aiheuttaa esimerkiksi huoltama-

ton ilmastointilaite, normaalin kulumisen seurauksena rikkoutunut ulko-ovi tai ulkoalue-

hoidon laiminlyönti.  
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Mikäli vuokranantaja ei korjaa vuokralaisen ilmoittamaa vikaa tai puutetta, voi vuokralai-

nen teettää työn vuokranantajan kustannuksella. Tyypillisesti tämä tapahtuu siten, että 

vuokralainen huolehtii työn suorittamisesta tai tilaa sen ulkopuoliselta ja pidättää aiheutu-

neet kustannukset vuokrasta.  Edellytyksenä on, että vuokralainen on kehottanut vuok-

ranantajaa korjaamaan puutteen. Mikäli kehotusta puutteen korjaamiseen ei ole annettu, ei 

vuokralaisella myöskään ole oikeutta kuitata aiheutuneita kustannuksia vuokrasta. Jos 

vuokralainen vuokrasuhteen aikana teettää vuokranantajan kustannuksella kunnossapitotöi-

tä, joita vuokranantaja ei ole kehotuksesta huolimatta suorittanut, tulee vuokralaisen huo-

lehtia siitä, että työt teetetään kohtuullisin kustannuksin. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 

107) Vuokralaiselle työn teettämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut vuokra-

lainen voi joko kuitata vuokrasta, kuten edelä on esitetty tai velkoa vuokranantajalta muul-

la tavalla. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 35) Mikäli kyseessä on suurempi korjaus, 

jonka kustannukset nousevat useisiin tuhansiin, on vuokralainen velvollinen huolehtimaan 

kustannusten kohtuullisuudesta esimerkiksi pyytämällä tarjouksen useammalta yritykseltä. 

(Kanerva & Kuhanen 2013, s. 107) 

 

Vuokralaisella on oikeus teettää edellä selvitetyin edellytyksin töitä vuokranantajalla tai 

jopa purkaa sopimus. Huoneiston vika tai puute saattaa myös olla vuokrasopimuksen 

irtisanomisperuste. Silloin, jos kunnossapidon laiminlyönit johtavat tilanteeseen, jossa tila 

asetetaan viranomaisen määräyksellä käyttökieltoon, sopimus lakkaa lain nojalla heti. 

(Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 35) Mikäli kunnossapidosta aiheutuu haittaa vuokralaisen 

toiminnalle tai tilaa ei voida korjaustöiden johdosta käyttää, on vuokralaisella oikeus vuok-

ranalennukseen, ellei sopimuksessa ole muuta sovittu. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 36) 

 

Vastaavasti kuin vuokralaisella on oikeus teettää töitä vuokranantajan kustannuksella, on 

myös vuokranantajalla oikeus teettää sellaisia töitä, jotka kuuluisivat vuokralaisen vastuul-

la, mutta jotka vuokralainen on laiminlyönyt. Mikäli vuokralaisen laiminlöynneillä on 

olennainen merkitys ja niistä aiheutuu olennaista haittaa, on vuokranantajalla oikeus pur-

kaa sopimus. Sekä vuokranantaja että vuokralainen saattavat myös olla vahingonkorvaus-

velvollisia, mikäli ovat toimineet tuottamuksellisesti ja aiheuttaneet siten vahinkoa. (Fu-

ruhjelm & Kinnunen 2012, s. 36) 

 

4.2.1 Liikehuoneiston kunnosta ja kunnossapidosta sopiminen 

Vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia vuokrakohteen ylläpitoon ja kuntoon liittyvistä 

seikoista hyvin vapaasti. (LHVL 18.1 §) Huoneiston on oltava vuokra-aikana sellaisessa 

kunnossa kuin voidaan kohtuudella vaatia, mutta kunnon määrittely on usein hankalaa, 

koska kohtuudella vaadittava kunto on tapauksesta riippuvainen käsite ja liikehuoneistot 

poikkeavat toisistaan hyvin paljon. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 97) Liikehuoneistot ja 

rakennukset poikkeavat toisistaan kuntonsa ja ominaisuuksiensa suhteen hyvinkin paljon 

riippuen esimerkiksi iästä ja siitä, millaisia ylläpitotoimenpiteitä kohteessa on ajan kulues-

sa suoritettu. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 97) Toisaalta myös sillä on merkitystä, millais-

ta toimintaa vuokrakohteessa harjoitetaan ja mikä on sopimuksessa määritelty käyttötarkoi-
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tus. Vuokralaisella on velvollisuus hoitaa honeistoa huolellisesti, mutta tyypillisesti vuok-

ralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta. Tavanomaisen kulumisen määrittely 

on usein hankalaa, mutta hyväksyttävään kulumiseen vaikuttaa muun muassa huoneiston 

käyttötarkoitus. Tavanomainen kuluminen on huomattavasti suurempaa esimerkiksi teolli-

suuskiinteistössä kuin toimistossa. (Nevala & al. 2013, s. 589) Kun-nossapitovastuun 

jakautuminen on tyypillisesti myös riippuvainen vuokrasuhteen osapuolista ja osapuolten 

toimintatavoista. Esimerkiksi yksityisellä vuokranantajalla voi olla heikommat edellytykset 

kunnossapidosta huolehtimiseen kuin suurella kiinteistöalalla toimivalla yrityksellä. (Ka-

nerva & Kuhanen 2013, s. 97) 

 

Joissain vuokrasuhteissa on järkevää, että vuokralainen huolehtii koko vuokrakohteen 

kunnossapidosta, toisinaan taas osa vastuusta tai koko kunnossapitovastuu on järkevää 

pidättää vuokranantajalla. (HE 304/1994, s. 133; Kanerva & Kuhanen 2013, s. 97)) Tyypil-

lisesti koko vuokrakohteen kunnnossapidosta vastaaminen on järkevää sopia kuuluvaksi 

vuokralaiselle lähinnä silloin, kun kyseessä on koko kiinteistön tai rakennuksen vuokraus. 

(Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 34) Silloin, kun vastuu kokonaisuudessaan siirretään 

vuokralaiselle, on syytä sopia myös siitä, miten seurataan sitä, että vuokralainen täytttää 

sopimuksen mukaiset velvoitteensa ylläpidon osalta. Välineenä voidaan käyttää esimerkik-

si jonkinlaista huoltokirjaa tai muuta seurantajärjestelmää. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, 

s. 34) Kunnossapidosta sovittaessa on asunto-osakeyhtiössä sijaitsevan liiketilan osalta 

kuitenkin huomioitava myös yhtiön ja osakkeenomistajan välinen vastuunjako eikä vuok-

ralaisen kunnossapitovastuuta tule ulottaa osakkaan vastuuta laajemmaksi. (Kanerva & 

Kuhanen 2004, s. 103) Vuokranantajan velvollisuutena on parhaansa mukaan huolehtia 

siitä, että yhtiö vastaa velvollisuuksistaan vuokrauskohteen kunnossapidon osalta. (Kaner-

va & Kuhanen 2004, s. 103) 

 

Liikehuoneiston vuokralakia sovelletaan kaikkiin niihin vuokrasuhteisiin, joissa vuokrauk-

sen kohde ei ole pääasiallisesti asuinkäytössä. (LHVL 14 §) Vuokrauskohteen käyttötar-

koitus on syytä määritellä sopimuksessa kuitenkin mahdollisimman tarkasti. Huoneiston 

käyttötarkoitus määrittelee osaltaan myös se, missä kunnossa huoneiston voidaan vaatia 

olevan vuokrasopimuksen alkaessa sekä kestäessä. Esimerkiksi hierojan liiketoiminnan 

kannalta on tärkeää se, että tilassa on riittävän lämmin, kun taas vaikkapa tukkumyyntituot-

teiden varastoinnissa se ei tyypillisesti ole niin oleellista. 

 

Vuokrakohteen kuntoa ja kunnossapitoa koskevat sopimusehdot ovat tärkeimpiä vuokraso-

pimuksessa sovittavia seikkoja ja ne vaikuttavat tyypillisesti myös vuokran suuruuteen. 

(Kanerva & Kuhanen 2013, s. 97; ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI, s. 133) Tarkemmin 

vastuunjaon ja vuokran määräytymisen suhteesta on kerrottu kohdassa 2.2.1. Kuntoa ja 

kunnossapitoa koskevissa sopimuskohdissa voidaan sopia vuokrakohteen kunnosta paitsi 

vuokrasuhteen alkaessa ja kestäessä, myös vuokrasuhteen loppuessa. Sopimusehdoissa 

voidaan edellyttää, että vuokrasopimuksen päättyessä vuokralainen huolehtii siitä, että 

huoneisto on luovutettaessa kunnostettu tiettyyn tasoon. Tyypillisesti vuokrasopimuksissa 

sovitaan, että vuokralainen ei vastaa vuokrakohteen luonnollisesta kulumisesta, mutta 
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sopimuksessa voidaan myös sopia, että vuokralainen palauttaa vuokrakohteen alkuperäi-

seen tai jopa sen ylittävään tasoon. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 97) Huoneisto voidaan 

toisaalta vuokrata hyvinkin huonossa kunnossa, jolloin osapuolilla on mahdollisuus sopia 

huoneiston kunnostamisesta, kunnossapidosta ja muista vastaavista seikoista hyvin vapaas-

ti. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 98) Huoneiston kuntoa koskevia vaatimuksia on myös 

muualla lainsäädännössä ja nämä vaatimukset on kunnossapidosta sovittaessa myös syytä 

huomioida. Esimerkiksi rakennus-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojelulainsäädäntö 

asettavat vaatimuksia, jotka rakennusten ja huoneistojen tulee täyttää. (Kanerva & Kuha-

nen 2013, s. 100) Esimerkiksi elintarvikeviranomaiset asettavat tiettyjä vaatimuksia ja 

velvoitteita huoneistolle, jossa myydään ja käsitellään elintarvikkeita. Suomen päivittäista-

varamarkkinoilla toimivien tahojen kannalta myös muun muassa erilaiset työsuojelumää-

räykset ja niiden huoneistolle asettamat vaatimukset on syytä ottaa huomioon huoneiston 

kunnosta ja kunnossapidosta sovittaessa. 

 

Vuokrasopimuksessa voidaan sopia tilan kunnossapidosta osapuolten välillä, mutta sopi-

mukseen voidaan ottaa myös ehtoja liittyen itse tilan käyttämiseen liittyviin koneisiin ja 

laitteisiin. Kunnossapidosta huoneiston eri osien osalta voidaan asunto-osakeyhtiössä 

olevassa liikehuoneistossa sopia esimerkiksi siten, että vuokralainen vastaa kaikesta, mikä 

asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan osakkeenomistajalle kuu-

luu. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 100–101) Tällöin on luonnollisesti suotavaa, että sopi-

muksentekovaiheessa vuokralaiselle annetaan tieto siitä, mitkä kaikki asiat ovat osakkaan 

vastuulla kyseisen huoneiston osalta. Vastaavasti silloin, jos vuokrauskohteena on raken-

nus tai useampia rakennuksia niihin liittyvine maa-alueineen, voidaan vuokralaisen kun-

nossapitovastuu ulottaa koskemaan koko kiinteistöä. Vuokrasopimukseen olisi selkeyden 

ja vastuunjaon sopimisen vuoksi suositeltavaa liittää erillinen vastuunjakotaulukko, josta 

osapuolten vastuut näkyvät selvästi ja yksinkertaisesti. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 101) 

 

Kunnossapitovastuun osalta on mahdollista jakaa vastuut osapuolten haluamalla tavalla. 

(Kanerva & Kuhanen 2013, s. 100) Tyypillisesti esimerkiksi normaalit huolto- ja kunnos-

sapitotoimenpiteet kuuluvat vuokralaiselle ja peruskorjausluonteiset korjaukset vuokranan-

tajalle. Vastuujako vaihtelee usein tilatyypin ja varusteiden mukaan. Esimerkiksi tiettyjen 

erikoislaitteiden osalta vuokranantaja saattaa pitää kunnossapitovastuun itsellään varmis-

taakseen tällaisten laitteiden asianmukaisen huollon ja kunnossapidon. (Kanerva & Kuha-

nen 2013, s, 101) 

 

4.2.2. Korjaus- ja muutostyöt ja töiden suorittaminen 

Vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa liikehuoneistoissa muutos- tai korjaustöitä ilman 

vuokranantajan lupaa. (LHVL 19.1 §) Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia töitä, joiden 

suorittaminen on välttämätöntä huoneiston puutteellisuuden korjaamiseksi ja joita vuok-

ranantaja ei ole suorittanut. Vuokralaisella on aina oikeus ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat 

välttämättömiä huoneistoa koskevan välittömän vahingon välttämiseksi tai rajoittamiseksi 

riippumatta siitä, kenen vastuulle kyseisten toimenpiteiden suorittaminen sopimuksen 
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perusteella kuuluisi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi toimenpiteet vesivahinkotilan-

teessa. (LHVL 19.1 §) Kuten edellä kappaleessa 4.2.1 on todettu, osapuolet voivat sopia 

kunnossapitoon ja muutostöihin liittyvistä seikoista hyvin vapaasti. Näin ollen myös liike-

huoneiston vuokralain kunnossapitoa koskevista säännöksistä voidaan poiketa vuokraso-

pimuksella ja kunnossapitoa koskevista seikoista voidaan myös sopia erikseen vuokrasuh-

teen aikana sitä mukaa kun korjaustarpeita ilmenee. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 97) 

 

Liikehuoneiston vuokralaki asettaa raamit vastuunjaolle silloin, kun niistä ei ole sopimuk-

sessa erikseen sovittu. Lähtökohtana on, että vuokralaisella on velvollisuus LHVL:n 23 §:n 

mukaan hoitaa huoneistoa huolellisesti, mutta vuokralainen ei kuitenkaan vastaa huoneis-

ton luonnollisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston vuokrasopimuksen mukaisesta 

käytöstä.  Mikäli vuokrasopimuksessa muuta ei ole sovittu, vastaa vuokranantaja hyvin 

pitkälle kaikista kunnossapito- ja korjaustöistä. Vuokranantajan vastuulla on huolehtia 

siitä, että vuokrauksen kohteena oleva huoneisto on vuokrasuhteen alkaessa ja kestäessä 

sellaisella kunnossa, kuin vuokralainen voi kohtuudella vaatia. (LHVL 18.1 §) Liikehuo-

neiston vuokrasopimuksessa on mahdollista sopia kunnossapitovastuun jakautumisesta 

osapuolten kesken lain säännöksistä poikkeavasti. Voidaan sopia esimerkiksi, että vuok-

ranantaja ei suorita huoneistossa minkäänlaisia korjaustöitä sopimuksen voimassaoloaika-

na, vaan niistä vastaa vuokralainen. Toisaalta taas voidaan sopia, että vuokranantaja suorit-

taa kaikki pienetkin korjaukset vuokrahuoneistossa. Se, mikä kulloinkin on 

tarkoituksenmukaisin jako, riippuu monesta eri tekijästä. 

 

Vuokralainen ei lähtökohtaisesti ole oikeutettu suorittamaan mitään muutostöitä ilman 

vuokranantajan lupaa. (LHVL 19.1 §) Myös muutostöiden osalta vastuista voidaan kuiten-

kin vuokrasopimuksessa sopia vapaasti samoin kuin korjaustöidenkin suorittamisesta. 

Vuokralaiselle on mahdollista antaa sopimuksella jopa täysin vapaat kädet muutostöiden 

tekemiseen. (Kuhanen & al. 2010, s. 133) Vuokralainen voi luonnollisesti myös saada 

luvan muutostöihin erikseen pyytämällä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. (Kanerva 

& Kuhanen 2013, s. 109) On hyvä huomata, että vuokralaisen on suoritettava muutostyöt 

huolellisesti ja siten, ettei niistä aiheudu vahinkoa vuokrakohteelle. Silloin, kun vuokralai-

selle annetaan lupa muutostöiden suorittamiselle, on syytä myös sopia siitä, miten muutos- 

ja korjaustyöt suoritetaan. Esimerkiksi aikataulusta, töiden tekijöihin liittyvistä vaatimuk-

sista ja muista seikoista, työn valvonnasta ja laatutasosta voidaan sopia muutostyöluvan 

yhteydessä. Mikäli vuokralainen suorittaa töitä ilman vuokranantajan lupaa, saattaa vuok-

ranantajalle syntyä vuokrasopimuksen purkuperuste erityisesti silloin, kun työt aiheuttavat 

vahinkoa tai ne on tehty huolimattomasti. Jos työt on suoritettu huolellisesti ja muutos 

nostaa huoneiston arvoa, ei purkuperustetta synny huolimatta siitä, että vuokralainen on 

syyllistynyt sopimusrikkomukseen. (Nevala & al. 2013, s. 587) 

 

Samalla on hyvä sopia myös siitä, saako vuokralainen korvausta huoneiston arvoa nosta-

vista muutostöistä. Vuokralaisella ei automaattisesti ole oikeutta korvauksiin, ellei niistä 

ole erikseen sovittu, mutta mikäli sopimus on olemassa, tulee korvaus maksaa viimeistään 

sopimuksen päättyessä. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 39) Etenkin silloin, kun vuokra-
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lainen saa vapaasti suorittaa muutostöitä huoneistossa eikä muutostöille erikseen tarvitse 

pyytää lupaa, on syytä kirjata jo vuokrasopimukseen määräyksiä vuokrasopimuksen päät-

tymisen varalle. Sopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi siitä, onko vuokralaisella velvol-

lisuus palauttaa tila ennalleen vai jäävätkö muutokset tilaan ja siitä, korvaako vuokrananta-

ja vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisen suorittamia kohteen arvoa parantavia töitä ja 

toimenpiteitä. Niin ikään käytännön seikoista, kuten siitä, miten mahdollisesti edellytettä-

vät ilmoitukset taloyhtiölle hoidetaan, olisi selvyyden vuoksi hyvä sopia osapuolten kes-

ken. (Kanerva & Kuhanen 2004, s. 110) 

 

Vuokranantajalla on aina oikeus suorittaa välittömästi sellaiset toimenpiteet, joiden siirtä-

minen aiheuttaisi vahinkoa vuokrakohteelle. (LHVL 19.2 §) Muiden vähäistä tai olematon-

ta haittaa vuokralaiselle aiheuttavien korjaus- ja muutostöiden ja hoitotoimenpiteiden 

suorittamisesta vuokranantajan on 19 §:n 2 momentin mukaan ilmoitettava vuokralaiselle 

vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista. Ilmoituksen ajatuksena on se, että vuokralai-

nen ehtii varautua töistä aiheutuvaan mahdolliseen haittaan tai häiriöön ja esimerkiksi 

siirtää kalusteitaan tai suorittaa muita töiden kannalta tarpeellisia ennakkotoimenpiteitä. 

Ilmoitusajasta voidaan myös sopia vuokrasopimuksessa toisin. (Furuhjelm & Kinnunen 

2012, s. 37) 

 

Sellaisista huoneistossa suoritettavista muutos- ja korjaustöistä, jotka aiheuttavat olennaista 

häiriötä vuokralaiselle ja haittaavat merkittävästi vuokraoikeuden käyttämistä, vuokranan-

tajan on ilmoitettava vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta etukäteen. (LHVL 19.3 §) 

Tällaisia töitä ovat esimerkiksi suuremmat perusparannusremontteihin liittyvät työt. Kui-

tenkaan esimerkiksi asunto-osakeyhtiön julkisivusaneerausta ei ole oikeuskäytännössä 

katsottu sellaiseksi huoneistossa suoritettavaksi työksi, josta olisi yhtiön ilmoitettava vuok-

ralaiselle kuusi kuukautta etukäteen. (Helsingin HO 13.11.2003 nro 3431) Saatuaan tiedon 

olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttavista töistä, vuokralaisella on 14 päivää aikaa irtisa-

noa vuokrasopimus päättymään silloin, kun työt aikaisintaan voitaisiin aloittaa, eli aikaisin-

taan kuuden kuukauden kuluttua. Tätä purkuehtoa voidaan kuitenkin rajoittaa vuokrasopi-

muksen ehdoilla. (Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 37) Vuokranantaja ei saa siinäkään 

tapauksessa, että töiden aikaistaminen olisi mahdollista, aloittaa töitä ennen vuokra-ajan 

päättymistä ellei vuokralainen erikseen anna suostumustaan töiden aloittamiselle. (LHVL 

19.3 §; ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI, s.134) Mikäli käy niin, että vuokralainen vaihtuu 

kuuden kuukauden määräajan kuluessa, on töistä ilmoitettava myös uudelle vuokralaiselle, 

mutta tällöin määräaika ei ala kuitenkaan uudelleen alusta. (LHVL 19.3 §) Hallituksen 

esityksen mukaan (HE 304/1994) pykälän määräykset eivät kuitenkaan koske sellaisia 

korjaus- ja muutostöitä, joiden suorittaja on joku muu kuin vuokrasuhteen osapuoli. Näin 

ollen siis esimerkiksi asunto-osakeyhtiön suorittamia töitä ei koske kuuden kuukauden 

määräaika silloin, kun vuokranantajana on osakas, mutta luonnollisesti vuokranantajalla on 

velvollisuus ilmoittaa vuokralaiselle myös yhtiön suorittamista muutostöistä viipymättä 

saatuaan niistä tiedon. Jos taas yhtiö on vuokranantajana, on yhtiön suorittamien korjausten 

osalta noudatettava edellä mainittuja määräaikoja. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 116) 
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4.2.3 Vuokranantajan oikeus päästä huoneistoon 

Vuokralainen on lain mukaan velvollinen hoitamaan vuokrakohdetta huolellisesti ja vuok-

ranantajalla on oikeus valvoa huoneiston hyvän hoidon toteutumista ja huoneiston kuntoa. 

Tämän valvonnan suorittamiseksi vuokranantajalla on oikeus päästä liikehuoneistoon.  

(LHVL 20.1 §) Vuokranantajalla on siis oikeus päästä huoneistoon sekä ennen korjaustöitä 

töiden tarpeellisuuden selvittämiseksi että töiden aikana valvontatarkoituksessa. Luonnolli-

sesti vuokranantajalla on oikeus myös päästä huoneistoon tarkastamaan, että tehdyt työt on 

suoritettu oikein ja asianmukaisesti. (HE 304/1994) Oikeus huoneistoon pääsyyn ei riipu 

siitä, kenen vastuulla huoneiston kunto ja kunnossapito on. Vuokranantajalla on oikeus 

päästä huoneistoon sekä tarkastamaan, että vuokralainen huolehtii velvollisuuksiensa 

hoitamisen että myös hoitamaan omat kunnossapito- ja korjausvastuunsa. (Kanerva & 

Kuhanen 2013, s. 117) Vuokranantajalla on myös mahdollisuus valtuuttaa joku kolmas 

osapuoli tarkastamaan huoneiston puolestaan, tällöin kolmannen on osoitettava oikeutensa 

esimerkiksi valtakirjalla tai muulla vastaavalla keinolla. (Nevala & al. 2013, s. 588) Vuok-

ranantajalla on oikeus päästä huoneistoon myös silloin, kun vuokranantaja on myymässä 

huoneistoa taikka silloin, kun vuokrasopimus on päättymässä ja huoneisto on uudelleen 

vuokrattavissa, mutta vuokralaiselle ei saa aiheutua välttämätöntä suurempaa häiriötä. 

(LHVL 20.2 §; Nevala & al. 2013, s. 589)  

Silloin, kun kyse on hoidon tai kunnon valvomisesta, on vuokralaisen päästettävä lain 

mukaan vuokranantaja huoneistoon viivytyksettä.  Käynnin ajankohdasta on kuitenkin aina 

pyrittävä ennakkoon sopimaan vuokralaisen kanssa. Mikäli ajankohdasta ei pystytä sopi-

maan esimerkiksi siksi, että vuokranantaja ei tavoita vuokralaista, tulisi vuokranantajan 

ilmoittaa käynnistä etukäteen kirjallisesti ja mainita käynnin ajankohta tässä ilmoituksessa. 

(Kanerva & Kuhanen 2013, s. 117) Mikäli vuokralainen ei päästä vuokranantajaa huoneis-

toon kunnon ja kunnossapidon valvomista varten, on vuokranantajalla oikeus pyytää polii-

silta virka-apua huoneistoon pääsemiseksi. Jos taas vuokranantaja näyttää huoneistoa 

mahdolliselle ostajalle taikka uudelle vuokralaiselle, on mahdollisuus huoneiston näyttämi-

seen järjestettävä aina siten, että ajankohta on sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle 

sopiva. (LHVL 20.2 §) Vuokralaisella on siten laajempi mahdollisuus vaikuttaa huoneis-

toon pääsyyn huoneiston näyttöön liittyvissä tapauksissa kuin kunnossapitoon liittyvissä 

tilanteissa, mutta se ei kuitenkaan oikeuta vuokralaista kohtuuttomasti hankaloittamaan 

vuokranantajan pääsyä huoneistoon. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 118) Lain perusteluissa 

(HE 304/1994) todetaan kuitenkin, että säännökset vuokranantajan oikeudesta päästä huo-

neistoon ovat tahdonvaltaisia. Näin ollen vuokrasopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi 

siitä, miten aikaisemmin ennakkoon vuokranantajan tulee ilmoittaa halustaan päästä huo-

neistoon tai siitä, että vuokranantajalla ei ole oikeutta lainkaan päästä huoneistoon vuokra-

aikana. Syytä huoneistoon pääsystä on sopia vuokrasopimuksessa erityisesti silloin, kun-

huoneistossa harjoitetaan toimintaa, johon liittyy salassapito- tai muita säännöksiä tai 

rajoituksia, jotka estävät ulkopuolisten pääsyn huoneistoon ilman valvontaa. (Furuhjelm & 

Kinnunen 2012, s. 38) Vuokrasuhteen aikana vuokrauksen kohde on sopimuksen perusteel-

la vuokralaisen hallinnassa eikä vuokranantajalla ole niin sanottua yleistä oikeutta käydä 
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vuokralaiselle vuokratussa huoneistossa, vaan oikeus päästä huoneistoon perustuu lainsää-

dännössä erikseen mainittuihin tilanteisiin. (Kanerva & Kuhanen 2013, s. 117) 

 

4.3 Osapuolten suorittamien toimenpiteiden aiheuttamat häiriöt ja 
vahingot 

4.3.1 Vuokranantajan suorittamien töiden aiheuttama häiriö 

Vuokranantajan on LHVL:n 21 §:n mukaan huolehdittava siitä, että vuokranantajan suorit-

tamista kunnossapito- ja muutostöistä aiheutuu vuokralaiselle mahdollisimman vähän 

haittaa.  Myös silloin, kun huoneistoa näytetään mahdolliselle ostajalle tai uudelle vuokra-

laiselle, on vuokranantajan huolehdittava siitä, että vuokralaiselle aiheutuva haitta on 

mahdollisimman pieni. (HE 304/1994, s. 135) Vuokralaisella on toisaalta velvollisuus 

maksaa vuokransa vuokranantajalle täysimääräisenä, mutta toisaalta myös oikeus vaatia 

vuokranantajalta vuokranantajan sopimuksen ja lainsäädännön mukaisten velvollisuuksien 

täysimääräistä suorittamista. (HE 304/1994, s. 35) Tietyin edellytyksin voi kyseeseen tulla 

myös vuokralaisen oikeus vuokranalennukseen tai vapautukseen vuokranmaksusta. (LHVL 

21 §) Jos kunnossapito- tai muutostöistä aiheutuu sellaista haittaa, että huoneistoa ei voi 

lainkaan käyttää tai se on puutteellisessa kunnossa, on vuokralainen oikeutettu saamaan 

vuokranalennusta tai jopa kokonaan vapautus vuokran maksamisesta. Oikeutta vuok-

ranalennukseen tai vapautukseen vuokranmaksusta ei lain mukaan ole kuitenkaan silloin, 

jos korjaus- tai muutostöitä joudutaan suorittamaan vuokralaisen aiheuttaman vahingon 

vuoksi tai jos huoneiston kunnon puutteellisuus johtuu vuokralaisen toiminnasta. (Furuh-

jelm & Kinnunen 2012, s. 36; LHVL 21 §) On syytä huomata, että maksuvapautusta tai 

vuokranalennusta ei voi saada takautuvasti, vaan aikaisintaan siitä hetkestä, kun vuokralai-

nen on ilmoittanut puutteellisuudesta vuokranantajalle. (LHVL 21 §) 

 

4.3.2 Osapuolten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 

Kuten edellä on kerrottu, on vuokralaisella oikeus vuokranalennukseen tai jopa maksuva-

pautukseen, mikäli vuokranantajan suorittamat kunnossapito- ja muutostyöt aiheuttavat 

vuokralaiselle haittaa tai estävät huoneiston käytön kokonaan töiden aikana. Vuokranantaja 

on myös velvollinen korvaamaan mukaisesti vahingon, joka aiheutuu vuokralaiselle vuok-

ranantajan suorittamien toimenpiteiden tai vuokranantajan laiminlyöntien johdosta. (LHVL 

21 §) Vahinkoa voi aiheutua esimerkiksi vuokralaisen irtaimelle omaisuudelle tai vahinko 

voi ilmetä välillisesti liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvina tulonmenetyksinä. (HE 

304/1994, s. 135; Kanerva & Kuhanen 2013, s. 125) Vuokranantaja ei ole vahingonkor-

vausvelvollinen silloin, jos vuokranantaja pystyy osoittamaan, ettei huoneiston puutteelli-

nen kunto tai muu vahingon aiheuttanut seikka ole aiheutunut hänen toimenpiteistään. 

(Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 36) Kouvolan hallinto-oikeus on antanut tuomion vuok-

ranantajan vahingonkorvausvelvollisuutta koskevassa asiassa. Kyseessä oli tilanne, jossa 

sähkökatkosta johtuen päivittäistavarakauppaa harjoittavan vuokralaisen kylmälaitteissa 
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olleet tuotteet olivat pilaantuneet, koska kiinteistössä oli ollut sähkökatkos ja viallisten 

hälytysjärjestelmien vuoksi vikaa ei oltu havaittu välittömästi, vaan elintarvikkeet olivat 

ehtineet pilaantua. Hovioikeus katsoi, että koska vuokranantaja oli vastuussa siitä, että 

vuokrakohdetta voitiin kiinteistön koneiden ja laitteiden puolesta käyttää viranomaisen 

hyväksyminä liiketiloina, oli vuokranantaja vastuussa myös viallisten järjestelmien aiheut-

tamista vahingoista. (Kouvolan HO 13.4.1999 nro 309) 

 

Vastaavasti vuokralaisella on korvausvastuu silloin, kun vuokranantajalle tai vuokrauskoh-

teelle aiheutuu vuokralaisen tai vuokralaisen luvalla huoneistossa olevan laiminlyönnistä 

tai muusta huolimattomuudesta. (LHVL 23 §) Vahingonkorvausvastuu edellyttää siis 

tahallisuutta tai tuottamusta. Mikäli vuokralainen katsoo, ettei ole aiheuttanut vahinkoa 

tahallisesti tai huolimattomuudellaan, on näyttövelvollisuus asiassa vuokralaisella. Vuok-

ranantajalla on kuitenkin näyttövelvollisuus aiheutuneen vahingon määrästä. (Kanerva & 

Kuhanen 2013, s. 135) Vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuus koskee myös tilanteita, 

joissa vahinkoa aiheutuu vuokrasopimuksen perusteella vuokralaisen käytössä oleville 

kiinteistön tai rakennuksen yhteisille tiloille ja laitteille.  

 

Vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuuteen voi johtaa esimerkiksi vuokralaisen ilmoi-

tusvelvollisuuden laiminlyönti. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle 

huoneiston vahingoittumisesta tai huoneiston puutteellisuudesta, jonka korjaaminen on 

vuokranantajan vastuulla. (LHVL 22 §) Mikäli kyseessä on tilanne, jossa korjaustyö on 

suoritettava pikaisesti vahingon suurenemisen ehkäisemiseksi, on ilmoitus tehtävä heti, 

kun vuokralainen on huomannut vahingon. Ilmoitusvelvollisuus koskee niin ikään tilantei-

ta, joissa huoneisto jää tyhjilleen pitkäksi aikaa. Tällöin vuokralaisen on ilmoitettava vuok-

ranantajalle asiasta ja huolehdittava siitä, että vuokranantajalla on pääsy huoneistoon sinä 

aikana kun huoneisto on käyttämättä, jolloin riski huoneiston vahingoittumisesta siirtyy 

vuokranantajalle. (LHVL 22 §) Vuokralaisella on kuitenkin tällöinkin velvollisuus ilmoit-

taa vauriosta vuokranantajalle välittömästi vaurion tietoon saatuaan. (HE 304/1994, s. 137)  

 

Silloin, kun vuokralainen vastaa sopimuksen perusteella huoneiston kunnossapidosta kai-

kissa tilanteissa ja korjausvastuu vaurioista kuuluu aina vuokralaiselle, ei vuokralaisella ole 

suoraan velvollisuutta ilmoittaa vuokranantajalle havaitsemistaan vaurioista, vaan vuokra-

laisen tulee huolehtia niiden korjaamisesta itse. Toisaalta lain perusteluissa todetaan, että 

tällöinkin saattaa olla syytä tehdä ilmoitus vuokranantajalle. Ilmoitus olisi ainakin isompi-

en korjausten yhteydessä hyvä tehdä, koska vuokranantajalla saattaa olla parempi käsitys 

siitä, miten korjaustyöt on suoritettava tai siitä, että korjaustöiden yhteydessä voitaisiin 

samalla suorittaa joitain parannustöitä, joista kustannusvastuu saattaisi osittain tai koko-

naan kuulua vuokranantajalle. (HE 304/1994; Nevala & al. 2013, s. 586) 

 

LHVL on pääosin lainsäädäntöä, josta voidaan poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. 

Osapuolten toisilleen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ei kuitenkaan voida sopi-

muksella sopia toisin, eli vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat lainkohdat ovat pakotta-

vaa lainsäädäntöä. (LHVL 14 §; Furuhjelm & Kinnunen 2012, s. 36)) 
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5 Haastattelut 

Tutkimuksen yhteydessä tehdyillä haastatteluilla pyrittiin selvittämään sekä Suomen Lähi-

kauppa Oy:n henkilöstön näkemystä erilaisista asunto-osakeyhtiöissa olevia liiketiloja 

koskevista ongelmista ja epäselvyyksistä että kartoittamaan alan asiantuntijoiden näke-

myksiä yleisesti päivittäistavarakaupan toimijoiden ja asunto-osakeyhtiöiden välisistä 

ongelmista. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä seitsemää henkilöä. Suomen Lähi-

kauppa Oy:n kahden kenttäpäällikön lisäksi haastateltiin viittä alan asiantuntijaa. Kenttä-

päälliköiden haastattelut toteutettiin strukturoimattomana haastatteluna ja asiantuntijoiden 

haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. 

 

On olemassa erilaisia haastattelutyyppejä, joille on useita erilaisia nimityksiä. Jako eri 

haastattelutyyppeihin voidaan tehdä esimerkiksi sen perusteella, miten tiukasti kysymykset 

on etukäteen määritelty ja miten paljon haastattelija ohjaa haastattelutilannetta. Yksi tapa 

jakaa haastattelutyypit on jaotella ne srukturoituun, puolistrukturoituun ja strukturoimat-

tomaan haastatteluun. (Rugg & Petre 2007, s. 138) Näitä haastattelumuotoja voidaan kut-

sua myös muilla nimillä. Strukturoidusta haastattelusta käytetään esimerkiksi nimitystä 

lomakehaastattelu, puolistrukturoitu haastattelu tunnetaan myös nimellä teemahaastattelu 

tai suunnattu haastattelu ja strukturoimatonta haastattelua kutsutaan esimerkiksi avoimeksi 

tai vapaaksi haastatteluksi, syvähaastatteluksi tai ei-johdattelevaksi haastatteluksi. (Hirs-

järvi & al. 1997, s. 205; Jyrinki 1976, s. 8) 

 

Strukturoimaton eli avoin haastattelu on haastattelu, jossa haastattelija pyrkii selvittämään 

haastateltavan ajatuksia, mielipiteitä ja käsityksiä vapaan keskustelun muodossa. Tällöin 

haastattelulle ei ole etukäteen asetettu minkäänlaista runkoa, vaan haastattelu etenee luon-

nollisena keskusteluna ja aihe tai fokus saattaa vaihtua keskustelun aikana. (Hirsjärvi & al. 

1997, s. 205) Jokaisen haastateltavan kanssa käsitellään samaa aihealuetta, mutta varsinai-

set teemat saattavat vaihdella haastateltavasta riippuen. (Aaltola & Valli toim. 2001, s. 26) 

Strukturoimattoman haastattelumenetelmän yhteydessä on tyypillistä, että haastateltaviksi 

valitaan sellaisia henkilöitä, joiden oletetaan tietävän aiheesta erityisen paljon. (Aaltola & 

Valli toim. 2001, s. 26) Strukturoimaton haastattelu muistuttaa kaikista haastattelumuo-

doista eniten normaalia keskustelua ja toista ääripäätä edustaa täysin strukturoitu haastatte-

lu eli lomakehaastattelu. Strukturoidussa haastattelussa edetään täysin ennalta laaditun 

lomakkeen perusteella ja kysymykset sekä niiden järjestys on kokonaisuudessaan määritel-

ty etukäteen. (Hirsjärvi & al. 1997, s. 204) Puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastatte-

lu on avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun välimuoto. Puolistrukturoidussa haastat-

telussa on tyypillisesti haastattelun aihepiiri ja teema määritelty etukäteen, mutta tarkkaa 

muotoa ja etenemisjärjestystä ei ole laadittu. (Hirsjärvi & al. 1997, s. 204-205) Haastattelu 

etenee kohtalaisen valmiiksi muotoiltujen kysymysten avulla, mutta kysymysjärjestys ja 

haastattelun kulku on vapaa. (Jyrinki 1976, s. 8) Haastattelujen aikana käydään kuitenkin 

jokaisen haastateltavan kanssa kaikki teemat ja kysymykset läpi, vaikka etenemisjärjestys 

saattaakin vaihdella. (Aaltola & Valli toim. 2001, s. 26) 
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Haastattelu voidaan tehdä joko yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai ryhmähaastattelu-

na. Yksilöhaastattelussa on nimensä mukaisesti paikalla yksi haastateltava kerrallaan ja 

vastaavasti pari- ja ryhmähaastatteluissa kaksi tai useampia haastateltavia. (Hirsjärvi & al. 

1997, s. 206-207) Suomen Lähikauppa Oy:n kenttäpäälliköitä haastateltiin parihaastattelu-

na, eli molemmat kenttäpäälliköt olivat yhtä aikaa paikalla haastattelutilanteessa. Haastat-

telu suoritettiin Suomen Lähikauppa Oy:n pääkonttorilla. Asiantuntijoiden haastattelut 

tehtiin yksilöhaastatteluina kunkin haastateltavan työpaikalla. 

 

 

5.1 Suomen Lähikauppa Oy:n kenttäpäälliköiden haastattelut 

Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstöstä haastateltiin kahta henkilöä: Valintatalo-ketjun 

kenttäpäällikköä Esa Haavistoa sekä Siwa-ketjun kenttäpäällikköä Olavi Naakkaa. Kenttä-

päälliköiden toimenkuvaan kuuluu erilaiset kohteiden ylläpitoon ja kunnossapitoon sekä 

myymäläremontteihin ja uusien myymälöiden perustamiseen liittyvät tehtävät. Toimialu-

eenaan heillä on koko Suomi ja pitkän työuran puolesta kenttäpäälliköillä on laaja tunte-

mus Suomen Lähikauppa Oy:n myymälöistä ja niihin liittyvästä ylläpidosta kaikilta osin. 

 

Kenttäpäälliköiden haastatteluissa selkeästi keskeisimpänä asiana nousi esiin epätietoisuus 

osapuolten välisestä vastuunjaosta. Usein on epäselvää esimerkiksi se, kuka on asentanut 

jonkin laitteen ja kenen vastuulle sen huoltaminen, korjaus tai uusiminen kuuluu. Näiden 

asioiden selvittely on usein hankalaa etenkin silloin, kun on kyseessä tila, jossa on harjoi-

tettu päivittäistavarakauppatoimintaa useamman vuosikymmenen ajan ja toiminnan harjoit-

taja on mahdollisesti vaihtunut vuosikymmenten varrella useamman kerran erilaisten fuu-

sioiden, liiketoimintakauppojen tai vastaavien syiden vuoksi. Sen lisäksi, että on epäselvää, 

kuka vastaa laitteista tai muista erityisvarusteista liiketilassa, ongelmatilanteita aiheuttaa 

myös se, että yleisen lainsäädäntöön perustuvan vastuunjaon tuntemus on heikko. Taloyh-

tiöiden hallitusten jäsenten on usein esimerkiksi vaikea ymmärtää, miksi yhtiön asunto-

osakkainen pitäisi vastikkeiden kautta kustantaa jokin liiketilaan liittyvä korjaustoimenpi-

de, mikä aiheuttaa usein erilaisia hankaluuksia. 

 

Ongelmana pidettiin myös henkilökemiaan liittyviä asioita. Joissain kohteissa esimerkiksi 

isännöitsijä nähtiin hankalana yhteistyökumppanina ja esiin nousi jopa tilanteita, joissa 

yhtiön isännöitsijän kanssa oli vaikea päästä edes keskusteluyhteyteen. Kenttäpäälliköt 

näkivät, että hankala isännöitsijä vaikeuttaa yhteistyötä taloyhtiön kanssa, mikä taas pitkit-

tää esimerkiksi kiireellisten taloyhtiön vastuulle kuuluvien korjausprojektien aloittamista. 

Joissain tapauksissa myös isännöitsijä on jopa perusteettomasti kieltäytynyt viemästä 

asioita eteenpäin hallituksen kokoukseen. Toisaalta taas mainittiin, että on myös isännöitsi-

jöitä, joiden kanssa asiointi sujuu helposti ja nopeasti. Tällöin erilaiset lupa-asiat sekä 

korjauksista sopiminen etenevät yleensä pikaisesti ja sujuvasti. 

 

Haastatteluissa mainittiin myös, että isännöitsijän lisäksi ongelmia saattaa aiheuttaa joku 

taloyhtiön hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenillä saattaa olla esimerkiksi henkilökoh-

taisia mielipiteitä, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa ja sitä kautta aiheuttavat hanka-
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luuksia vuokralaisen taloyhtiön välisessä kommunikaatiossa. Yleisesti todettiin, että yksi-

kin hankala ihminen riittää pitkittämään erilaisia prosesseja huomattavasti. Silloin, kun 

isännöitisijä tai hallituksen jäsenet eivät ole yhteistyökykyisiä tai vuokralaismyönteisiä, 

hankaloituu esimerkiksi erilaisten taloyhtiön suostumusta vaativien asioiden hoitaminen. 

Tällaiset asiat saattavat olla kaupan toiminnan kannalta hyvinkin tärkeitä, esimerkiksi 

valomainosten sijoittaminen vaatii aina yhtiön suostumuksen ja vaikuttaa oleellisesti 

myymälän näkyvyyteen. Silloin, kun liikkeenharjoittajan ja taloyhtiön välit ovat huonot, 

heikentyy yleisestikin kaikkien taloyhtiön vastuulle olevien korjaus- ja kunnossapitotoi-

menteiden hoitaminen taloyhtiön puolesta. 

 

Paljon ongelmia taloyhtiöissä sijaitsevissa kohteissa aiheutuu myös kylmälaitteiden lauh-

duttimien aiheuttama äänihaitta. Suomen Lähikauppa Oy:n hyvin kirjava myymäläverkosto 

käsittää eri-ikäisiä myymälöitä, joissa on hyvinkin eri-ikäisiä teknisiä laitteita. Etenkin 

vanhemmat lauhduttimet ja muut vastaavat laitteet aiheuttavat asuntoihin kantautuvaa 

melua ja runkoääniä. Äänihaittaa aiheutuu myös tavarantoimituksista ja esimerkiksi rulla-

koiden siirtelystä myymälässä. Laitteiden ja kaupan toiminnan aiheuttamaan meluun liitty-

viä ongelmia on toisinaan hankala ratkaista ja nämä ongelmat kenttäpäälliköt näkivätkin 

tyypillisesti sellaisina, joiden ratkaiseminen kestää kauan ja aiheuttaa mahdollisesti suuria-

kin kustannuksia. 

 

Yhteenvetona kenttäpäälliköiden haastatteluista voitanee todeta, että vastuunjaon epäsel-

vyys etenkin huoneiston erikoislaitteiden kannalta, äänihaitat ja huonot henkilökemiat ovat 

niitä seikkoja, jotka erityisesti nousevat esiin silloin, kun kyse on asunto-osakeyhtiön 

omistamassa liiketilassa sijaitsevasta myymälästä. Kuitenkin voidaan myös sanoa, että 

pääsääntöisesti asioiden hoitaminen yhtiöiden kanssa sujuu hyvin. Hankalia tilanteita tulee 

vastaan verrattain harvoin. 

 

 

5.2 Asiantuntijoiden haastattelut 

Haastattelupyyntö tutkimusta varten lähetettiin yhteensä kahdeksalle henkilölle. Haastatte-

lupyyntö lähetettiin sähköpostitse ja pyynnön saaneista neljä vastasi suostuvansa haastatte-

luun. Haastattelupyynnön saaneista henkilöistä kaksi ei vastannut pyyntöön lainkaan ja 

kaksi kieltäytyi haastattelusta. Toinen kieltäytyneistä ei pystynyt osallistumaan aikatau-

luongelmien vuoksi, mutta hän osoitti tilalleen toisen henkilön. Lopulta tähän tutkimuk-

seen haastateltiin viittä asunto-osakeyhtiöihin ja vuokraamiseen liittyvän lainsäädännön 

asiantuntijaa. Haastateltavat olivat: 

- Marina Furuhjelm / Suomen Isännöintiliitto ry 

- Mia Koro-Kanerva / Suomen Vuokranantajat ry 

- Petteri Kuhanen / Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy 

- Antti Laaksonen / Asianajotoimisto Project Law Oy 

- Jaana Sallmén / Suomen Kiinteistöliitto ry 
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Haastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään, millaiset häiriöt useimmiten aiheuttavat 

ongelmia silloin, kun on kyseessä asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevat liiketilat ja onko näistä 

häiriöistä jotkut sellaisia, jotka liittyvät erityisesti päivittäistavarakaupan toimintaan. Li-

säksi haastatteluissa käsiteltiin vastuunjakokysymyksiä ja sitä, miten vastuunjakoa tulisi 

tulkita asunto-osakeyhtiössä sekä osakkaan ja yhtiön että vuokranantajan ja vuokralaisen 

välillä. Haastattelua varten haastateltaville lähetettiin etukäteen luettavaksi kysymysrunko 

(liite 1), jota käytettiin haastattelun pohjana. 

 

Haastattelu jaoteltiin viiteen pääosioon, joista jokainen sisälsi aiheepiiriin liittyviä tarken-

tavia kysymyksiä. 

 

1. Liiketiloista asukkaille aiheutuvat häiriöt ja niistä johtuvat valitukset 

2. Häiriöistä aiheutuvat riitatilanteet 

3. Osapuolten välinen vastuunjako 

4. Yhtiöjärjestys ja järjestyssäännöt 

5. Vuokrasopimukseen liittyvät seikat 

 

5.2.1 Liiketiloista asukkaille aiheutuvat häiriöt ja niistä johtuvat valitukset 

Asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevissa liiketiloissa harjoitettava liiketoiminta aiheuttaa asuk-

kaille erityyppistä häiriötä ja haittaa kuin muut asukkaat. Liiketoiminnan luonteesta riip-

puu, millaista haittaa tai häiriötä asukkaille aiheutuu ja miten haittaa tai häiriö koetaan. 

 

Haastateltavien mukaan tyypillisimmät asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevista liiketiloista 

aiheutuvat häiriöt ovat meluhäiriöitä ja liittyvät useimmiten anniskeluravintoloihin, esi-

merkiksi karaokebaareihin tai pubeihin. Eniten yhtiöissä valitetaan yöaikaisesta melusta, 

jota luonnollisesti syntyy anniskeluravintoloiden toiminnasta enemmän kuin esimerkiksi 

kaupan toiminnasta. Ravintoloiden aiheuttamia häiröitä on lisännyt haastateltavien mukaan 

etenkin tupakkalainsäädännön muutoksen myötä lisääntynyt tupakointi ja oleskelu kaduilla 

ja jalkakäytävillä. Haastateltavien näkemyksen mukaan päivittäistavarakauppa ei tyypilli-

sesti aiheuta ravintolatoimintaan verrattuna juurikaan valituksia asukkaiden taholta, mutta 

valituksia aiheuttavat häiriöt ovat päivittäistavarakaupankin osalta pääsääntöisesti meluhäi-

riöitä. Kaupoissa meluhäiriön aiheuttajina ovat esimerkiksi tavarantoimitukset, rullakoiden 

siirtely ja kylmäkoneiden lauhduttimet. Myös kauppojen aiheuttama yöaikainen häiriö on 

jonkin verran lisääntynyt aukiololainsäädännön muutosten myötä, kun kauppojen aukiolo-

ajat ovat laajentuneet ja sitä kautta myös tavarantoimitusten aikaikkuna entisestään piden-

tynyt. Kauppojen toiminnasta aiheutuva meluhaitta keskittyy kuitenkin pääsääntöisesti 

päiväaikaan, jolloin melu ei ole niin häiritsevää kuin yöaikaan asuntoihin kantautuvat 

äänet. 

 

Meluhäiriöiden ohella häiriöitä ja valituksia saattaa aiheuttaa siisteyteen liittyvät seikat, 

kuten kaupassa asioivien roskaamisesta aiheutuva epäsiisteys. Eräs haastateltava kuitenkin 

nosti esiin sen, että on tulkinnanvaraista, kuinka laaja on kaupan vastuu asiakkaan toimista 
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asioinnin jälkeen, eli millä tasolla kauppa on vastuussa roskaamisesta ja miltä osin piha-

alueen siisteydestä huolehtiminen kuuluu yhtiölle. Tämä tulkinnanvaraisuus liittyy siihen, 

että lainsäädännöllisen vastuunjaon näkökulmasta osakas vastaa vain huoneiston sisäpuo-

lesta ja ulkoalueet kuuluvat kokonaisuudessaan yhtiön vastuulle. Toisaalta taas yksi haasta-

teltavista erityisesti mainitsi, että liiketoiminnan harjoittajan on syytä esimerkiksi ima-

gosyistä huolehtia omalta osaltaan ympäristön siisteydestä ja roskien siivoamisesta. 

 

Häiriöt ovat haastateltujen näkemysten mukaan usein vahvasti liitännäisiä myös siihen, 

millaisesta liiketoiminnasta on kyse. Päivittäistavarakauppa on usein asukkaiden näkökul-

masta toivottu lisäpalvelu ja siksi kaupan toiminnasta aiheutuvista häiriöistä valitetaan 

suhteellisen harvoin. Yksi haastateltavista mainitsi, että päivittäistavarakauppaa harjoittava 

toimija on toimistokäyttäjän ohella osakkaiden näkökulmasta yksi halutuimmista vuokra-

laisista taloyhtiöissä, koska kauppa vuokralaisena tarjoaa asukkaillekin tarpeellisen lähi-

palvelun. Toisaalta taas esimerkiksi olutravintola on asukkaiden mielestä usein moraalises-

ti vähemmän hyväksyttävä liiketoiminnan muoto kuin kauppa taikka toimisto ja siksi myös 

valituskynnys on alhaisempi. 

 

Haastatteluissa nousikin esiin myös niin sanottu psykologinen häiriintyminen. Monissa 

tapauksissa ihminen häiriintyy haastateltavien näkemyksen mukaan enemmän toiminnasta, 

joka on hänen näkökulmastaan vähemmän hyväksyttävää. Usein myös tulee vastaan tilan-

teita, joissa useampi pieni asia on yhdessä aiheuttanut häiriintymiskynnyksen ylityksen 

vaikka mikään niistä sinällään ei varsinaisesti yksinään häiriötä tuottaisikaan. Vanhat 

kiistat ja epäselvyydet saattavat vaikuttaa siihen, että joistain asioista valitetaan herkem-

min. Mikäli liiketilassa harjoitetaan toimintaa, jota asukas toivoisikin siinä harjoitettavan, 

ei toiminnasta aiheutuvaa melua tai muuta epämukavuutta välttämättä ajatella häiriönä 

vaan toimintaan luonnollisesti kuuluvana elementtinä. On myös usein kiinni alueesta, mikä 

toiminta on hyväksyttävää ja mikä ei. Yksi haastateltavista nosti esiin sen, että tietyillä 

alueilla, esimerkiksi Helsingin Kalliossa, osakkaiden on helpompi hyväksyä karaokebaari 

tai vastaava toimijaksi kerrostalon kivijalkaan kuin esimerkiksi rauhallisemissa lähiöissä. 

Asunto-osakeyhtiön hallituksella ja osakkailla saattaakin olla haastateltavien mukaan hyvin 

vahva kanta siitä, ketä halutaan vuokralle yhtiön tiloihin, vaikka tälle ei aina olekaan pe-

rusteltavaa syytä. Lisäksi on havaittavissa tietynlaista syrjintää, sillä joissain tapauksissa 

vuokralaista ei haluta tilaan vuokralaiseen itseensä liittyvien seikkojen vuoksi. Tästä esi-

merkkinä eräs haastateltava mainitsi sen, että monesti ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä ei 

haluta vuokralaiseksi taloyhtiön tilaan. Yleisesti henkilökemiat esimerkiksi yrittäjän ja 

taloyhtiön hallituksen jäsenten välillä saattavat johtaa valituksiin ja ns. psykologiseen 

häiriintymiseen. 

 

Lisäksi kaikki haastateltavat mainitsivat tyypillisiä häiriöitä koskevien kysymysten yhtey-

dessä epäselvyydet jätehuollon järjestämisessä. Tosin jätehuoltoa koskevat epäselvyydet ja 

erimielisyydet voidaan nähdä haastateltavien mielestä enemmänkin ehkä vastuunjakoon 

liittyvänä epäselvyytenä kuin varsinaisena häiriönä. 
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että eniten liiketoiminnan aiheuttamaa haittaa syntyy selkeäs-

ti melusta. Meluhäiriöt johtuvat eri syistä, mutta varsinaisen haitan kokeminen on varsin 

tilanneriippuvaista ja henkilösidonnaista. Melun lisäksi häiriötä nähtiin aiheutuvan erityi-

sesti siisteyteen liittyvistä seikoista. Päivittäistavarakauppaa ei kuitenkaan haastatteluissa 

nähty eniten valituksia aiheuttavana, vaan päivittäistavarakauppatoimintaa pidettiin asunto-

osakeyhtiöiden näkökulmasta melko haluttavana liiketoiminnan muotona ja sitä kautta 

päivittäistavarakaupasta aiheutuvia häiriöitä vähäisinä. 

 

5.2.2 Häiriöistä aiheutuvat riitatilanteet 

Asukkaat saattavat kokea liiketoiminnsta johtuvan häiriön aiheuttavan hyvinkin suurta 

haittaa ja toisinaan tällaisten asioiden hoitaminen saattaa osapuolista riippuen olla melko 

hankalaa. Silloin, kun häiriöitä ei pystytä käsittelemään yhtiön sisäisesti, on viime kädessä 

käännyttävä lakiasiantuntijan ja jopa tuomioistuimen puoleen asian ratkaisemiseksi.  

 

Haastateltavat olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että varsinaisia lakimiehen tai tuomiois-

tuimen avulla ratkaistavia riitätilanteita päivittäistavarakaupan toiminnan aiheuttamiin 

häiriöihin liittyen ilmenee vain harvoin. Yleisesti erilaiset häiriöistä aiheutuvat ongelmat 

hoidetaan useimmiten yhtiön sisäisesti osapuolten kesken sopimalla ja niihin liittyen ote-

taan yhteyttä lakimiehiin vain satunnaisesti. Yksi haastateltavista kuitenkin korosti, että on 

aina tapauskohtaista, miten sujuvaa asioiden hoitaminen on yhtiössä. Joissain yhtiöissä 

esimerkiksi hallituksen jäsenillä saattaa olla tiettyjä periaatteita, jotka hankaloittavat asioi-

den hoitamista ja sitä kautta pientenkin asioiden käsittely saattaa olla hyvin vaikeaa ja 

riitaista. Koska asunto-osakeyhtiöiden osakkaat ja hallitusten jäsenet ovat tyypillisesti 

mallikoita, saatetaan oikeusistuimiin saakka päätyä mitä moninaisimmista syistä. Haastat-

teluissa nousikin esille se, että usein tulee vastaan tilanteita, joissa asunto-osakeyhtiön 

hallituksen ymmärrys osapuolten vastuista ja velvoitteista on puuttellinen. Kun hallitus ei 

tunne lainsäädäntöä eikä ymmärrä olevansa väärässä, asioita viedään eteenpäin jopa vir-

heellisesti. Vastaavasti myös osakkaan puutteellinen ymmärrys saatta johtaa samankaltai-

siin tilanteisiin. Haastatteluissa todettiin, että tällaisten tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi 

muun muassa isännöitsijän asiantuntemus ja ammattitaito ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

 

Häiriöihin liittyvät lakimiehille tulevat yhteydenotot käsittelevät haastateltavien mukaan 

lähinnä haltuunottoon liittyviä asioita ja taloyhtiöt tarvitsevat apua yleisesti nimenomaan 

häiriöön perustuvaan haltuunottoon liittyvän näyttövelvollisuuden täyttämiseksi. Häiriöihin 

liittyen kysytään haastateltavien mukaan neuvoa myös sillon, kun halutaan tietää, paljonko 

melua ylipäätään täytyy sietää ennen kuin on perusteita ryhtyä toimenpiteisiin haitan pos-

tamiseksi.  

 

Oikeusistuimissa käsiteltävät päivittäistavarakauppaan liittyvät riidat koskevat varsinaisia 

melun tai muun haitan aiheuttamia häiritöitä haastateltavien näkemyksen mukaan hyvin 

harvoin. Häiriöiden sijaan oikeusistuimissa käsiteltävät riita-asiat koskevat useimmiten 

erilaisia vastuunjakoon liittyviä erimielisyyksiä ja epäselvyyksiä. Ylläpitoon liittyvät seikat 
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päätyvät häiriöitä useammin oikeusistuimen käsiteltäväksi haastateltavien mukaan muun 

muassa siksi, että niihin liittyy aina rahallinen intressi. Ylläpitoon ja kunnossapitoon liitty-

vät epäselvyydet ovat usein myös selkeämpiä ja esimerkiksi meluhäiriöihin liittyvissä 

asioissa varsinaiset häiriön näyttäminen toteen on hankalampaa. Haastatteluiden perusteel-

la voidaan sanoa, että oikeusistuimissa käsiteltävät ylläpitoa koskevat kiistat ovat useimmi-

ten epäselvyyksiä sen suhteen, onko jokin laite tai rakenneosa alkuperäinen vai ei. Erityi-

sesti myymälätiloissa saattaa olla esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyviä laitteita, joiden osalta 

vastuunjako on epäselvä. 

 

Kokonaisuudessaan melun tai muiden seikkojen aiheuttamat häiriöt etenevät oikeusis-

tuimiin tai muutoin lakimiehen käsiteltäviksi verrattain harvoin. Häiriöiden sijaan riitati-

lanteiden pääasiallisena aiheuttajana nähtiin erilaiset osapuolten välisiin vastuisiin liittyvät 

epäselvyydet ja muut ylläpitoa koskevat asiat. 

 

5.2.3 Osapuolten välinen vastuunjako 

Kun liiketila sijaitsee asunto-osakeyhtiössä ja vuokrauksen kohteena oleva liiketila on 

osakashallinnassa oleva huoneisto, tulee ottaa huomioon sekä osakkaan ja yhtiön välinen 

lakiin ja yhtiöjärjestykseen perustuva vastuunjako että vuokralaisen ja vuokranantajan 

välinen lakiin ja vuokrasopimukseen perustuva vastuunjako. Mikäli liiketila on vuokrattu 

suoraan taloyhtiöltä, ei luonnollisesti osakkaan ja yhtiön välistä vastuunjakoa huomioida, 

vaan vastuu jakautuu ainoastaan lain ja vuokrasopimuksen perusteella. Vastuunjaon jakau-

tumista ja jakautumisen perusteita on havainnollistettu kuvassa 1 sivulla 4. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että eri osapuolten välinen vastuunjako ei tyypillisesti ole kaikille 

osapuolille selvä silloin, kun on kyse asunto-osakeyhtiössä sijaitsevasta liiketilasta. Lain-

säädännön tuntemuksessa on usein puutteita sekä yhtiön että osakkaan puolella ja silloin-

kin, kun laki tunnetaan, on lain säädösten ymmärtäminen ja hyväksyminen usein hankalaa 

etenkin asunto-osakeyhtiön osakkaan ja hallituksen näkökulmasta. Asunto-osakeyhtiössä 

asunto-osakkaiden on usein vaikea ymmärtää, miksi heidän vastikkeillaan pitäisi kattaa 

myös liiketilan kuluja, vaikka yhtiöllä onkin melko laaja vastuu tilan käyttötarkoitus huo-

mioon ottaen. Yhtiön vastuiden ymmärtäminen kaikkien yhtiön omistamissa rakennuksissa 

sijaitsevien tilojen osalta on usein puutteellista osakkaiden keskuudessa. Asunto-

osakeyhtiöissä hallitus koostuu yhtiön osakkaista, usein pääsääntöisesti maallikoista eikä 

hallituksen jäsenillä ole siten useinkaan laajaa tuntemusta lainsäädännöstä. Yksi haastatel-

tavista toi esille sen, että monesti lainsäädäntöä huonommin tuntevat käyttävät tukena 

erilaisia vastuunjakotaulukoita, joita tulkitaan hyvinkin kirjaimellisesti. Ongelmana tässä 

kuitenkin on se, että tekniikan kehittyessä taulukot eivät välttämättä enää ole relevantteja. 

Taulukoissa ei myöskään huomioida yhtiökohtaisia erityismääräyksiä ylläpidon osalta, 

vaan ne perustuvat aina lainsäädännön asettamaan lähtökohtaiseen vastuunjakoon. 

 

Isännöitsijöillä asiantuntemusta on tyypillisesti yhtiöiden hallitusten jäseniä enemmän, 

mutta haastateltavien mukaan isännöitsijöidenkin asiantuntemuksen taso vaihtelee. Parhai-



 

55 

 

ten vastuunjakoon ja ylipäätään asunto-osakeyhtiöihin liittyvän lainsäädännön tuntevat 

pitkään alalla toimineet isännöitsijät, joille tietämystä on kertynyt kokemuksen kautta. 

Pitkään alalla toimineet ovatkin tyypillisesti ammatti-isännäitsijöitä, joilla on myös tiedos-

saan kanavat neuvojen kysymiseen silloin, kun siihen on tarvetta. Niin sanotut osa-aikaiset 

maallikkoisännöitsijät, jotka harjoittavat isännöintitoimintaa sivutoimisesti, ovat tyypilli-

sesti niitä isännöitsijöitä, joiden vastunjakoon liittyvät tiedot ja asiantuntemus ovat puut-

teellisempia. Isännöitsijöiden ammattikunta Suomessa on laaja ja haastattelijat näkevätkin, 

että isännöitsijäkunnan kirjavuudesta johtuen koulutustarvetta alalla on verrattain paljon. 

Monet isännöitsijät ovat toisaalta niin kiireisiä, ettei heillä välttämättä aikataulullisista 

syistä ole resursseja perehtyä lainsäädännön muutoksiin, vaikka halua itsensä kouluttami-

seen olisikin. Yksi haastateltava korosti sitä, että ammatitaitoisen isännöitsijän tulisi kui-

tenkin aina huolehtia siitä, että asiat yhtiössä hoidetaan lainsäädännön mukaisesti riippu-

matta siitä, miten osakkaat esimerkiksi vastuunjakoon liittyvät asiat näkevät. Mikäli 

isännöitsijän oma tietämys ei riitä ratkaisemaan kaikkia kysymyksiä, tulisi isännöitsijän 

tarvittaessa kysyä neuvoa joltain ulkopuoliselta henkilöltä. 

 

Kysyttäessä siitä, mistä vastuunjakoon liittyvistä seikoista on eniten epäselvyyttä, nousi 

kaikissa haastatteluissa esiin epäselvyydet niin kutsutusta perustasosta. Liiketilojen osalta 

on usein osapuolille epäselvää, onko esimerkiksi jokin tietty laite alkuperäinen ja kuuluuko 

sen ylläpitäminen siten yhtiölle vai osakkaalle. Lähtökohtaisesti yhtiön tulisi lainsäädännön 

perusteella huolehtia perustason ylläpitämisestä, mutta haastatteluissa kävi ilmi, ettei osa-

puolilla välttämättä ole aina tietoa siitä, mikä voidaan määritellä perustasoksi. Useimmat 

haastateltavat olivat sitä mieltä, että näyttövelvollisuus asiassa on yhtiöllä. Yhtiön pitäisi 

siis esimerkiksi piirustusten tai muiden dokumenttien avulla pystyä osoittamaan, mikä on 

perustasoa. Toisaalta haastatteluissa nousi esille myös näkemys, jonka mukaan näyttövel-

vollisuus epäselvissä tilanteissa on pääsääntöisesti vaatimuksen esittäjällä. Tällöin siis 

tilanteissa, joissa osakas esittää yhtiölle vaatimuksen jonkin rakenneosan, laitteen tai muun 

seikan korjaamisesta, osakkaan tulisi pystyä osoittamaan että korjausvastuu todella on 

yhtiöllä. Vastaavasti voidaan kuitenkin ajatella, että jos yhtiö kieltäytyy jostain korjaukses-

ta, tulisi yhtiön pystyä näyttämään, ettei korjaus yhtiölle kuulu. Järkevimpänä nähtiin 

kuitenkin se, että lähtökohtaisesti osapuolet yhdessä pyrkisivät selvittämään vastuut. Erään 

haastateltavan näkemyksen mukaan nykyinen asunto-osakeyhtiölaki parantaa tilannetta, 

sillä laki edellyttää aiempaa tarkempaa dokumentointia. Vanhan lain aikana tehdyt asen-

nus- ja muutostyöt ovat pulmallisempia ja niiden dokumentointi puutteellisempaa. Niin 

sanotun perustason lisäksi eniten epäselvyyttä on haastateltavien mielestä yleisestikin 

kunnossapitoon ja ylläpitoon liittyvissä asioissa sekä liiketilojen osalta esimerkiksi jäte-

huoltoon liittyvissä vastuissa. 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös se, että yhtiöissä osakkaat harvemmin ymmärtävät tietyn 

tilan käyttötarkoituksen perusteella yhtiölle kuuluvan kunnossapitovastuun. Yhtiö on vas-

tussa siitä, että tilaa voidaan käyttää yhtiöjärjetyksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Haas-

tattelujen perusteella voidaan sanoa, että tästä voi seurata joskus hyvinkin laaja vastuu 

esimerkiksi silloin, kun käyttötarkoitus on vaikkapa ravintola ja ravintoloita koskevat 
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ilmanvaihtomääräykset tiukentuvat. Tällöin yhtiö on vastuussa ilmastoinnin uusimisesta, 

vaikka varsinaista ravintolatoimintaa tilassa harjoittaisikin osakas taikka osakkaan vuokra-

lainen. 

 

Vastuunjaon osalta voidaan tiivistetysti sanoa, että tyypilliset ongelmat ja epäselvyydet 

johtuvat pääasiassa siitä, että osapuolet eivät tunne vastuunjakoa ja vastuunjaon taustalla 

olevaa lainsäädäntöä. Epäselvyydet vastuunjaon osalta johtavat usein ongelmiin ja kiistoi-

hin sen suhteen, kenelle vastuu kuuluu. 

 

5.2.4 Yhtiöjärjestys ja järjestyssäännöt 

Haastatteluissa käsiteltiin myös asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä ja järjestyssääntöjä 

koskevia kysymyksiä. Näillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään, miten yhtiöjärjestys ja 

järjestyssäännöt vaikuttavat asunto-osakeyhtiössä sijaitsevan liiketilan käyttöön. 

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että järjestyssäännöissä ei tyypillisesti ole erityisiä 

liiketiloja koskevia määräyksiä. Asunto-osakeyhtiöissä järjestyssäännöt ovat niin sanotusti 

vakiokaavalla tehtyjä ja liittyvät pääsääntöisesti asumista koskeviin seikkoihin. Haastatel-

tavista yksi totesi myös, että nykyään uudemmissa asunto-osakeyhtiöissä ei useinkaan ole 

lainkaan erikseen laadittuja järjestyssääntöjä, kun taas vanhemmissa yhtiöissä sellaiset 

löytyy lähes poikkeuksetta. Haastatteluissa myös korostui se näkemys, että järjestyssäännöt 

ovat joka tapauksessa enemmänkin tietynlainen herrasmiessopimus, eikä sinänsä osakkaita 

tai tilojen käyttäjiä sitovia määräyksiä. Suoraan järjestyssääntöjen rikkomisen perusteella 

ei voida esimerkiksi ottaa huoneistoa hallintaan. 

 

Järjestyssääntöihin liittyen mielenkiintoisena kysymyksenä pidettiin kaupan aukioloaikojen 

rajoittamista järjestyssääntöjen keinoin. Yleisesti haastateltavat kuitenkin näkivät, ettei 

osakkaan oikeutta tilan käyttämiseen yhtiöjärjestyksen mukaisesti voida järjestysmääräyk-

sillä rajoittaa. Toisaalta kuitenkin katsottiin, että vuokrasopimukseen voidaan ottaa järjes-

tyssäännöistä esimerkiksi aukioloaikaa koskevia määräyksiä, jolloin ne vuokrasopimuksen 

nojalla tulevat vuokralaista sitoviksi. Yhtiöissä järjestyssääntöjen aseman mieltäminen on 

usein hankalaa, sillä monesti hallitus ja osakkaat pitävät niitä sitovina, vaikka ne eivät 

juridisesta näkökulmasta sitä olekaan. Yksi haastateltavista kuitenkin totesi, että järjestys-

sääntöjen huomioiminen vuokrasopimuksessa olisi suositeltavaa ja tyypillisesti edesauttaisi 

sitä, että osapuolten välillä säilyy sopu ja näin myös liiketoiminnan harjoittaminen vuokra-

laisen näkökulmasta sujuu helpommin ja joustavammin. 

 

Järjestyssääntöjä useammin liiketiloja koskevia erityismääräyksiä löytyy asunto-

osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksistä. Yhtiöjärjestyksissäkään tällaiset erityismääräykset eivät 

kuitenkaan haastateltavien mukaan ole kovin yleisiä. Useimmiten nämä erityismääräykset 

koskevat lähinnä vastikeperustetta taikka tilan käyttötarkoitusta. Jonkin verran löytyy myös 

kunnossapitoa ja muutostöitä koskevia määräyksiä, mutta niitä saisi haastateltavien mu-

kaan olla enemmänkin, jotta epäselviä tilanteita olisi vähemmän. Liiketilojen osalta vasti-
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keperustetta koskevat yhtiöjärjestysmääräykset ovat yleisiä. Tyypillisesti liiketiloista mak-

setaan yhtiöjärjestyksen perusteella muita huoneistoja korkeampaa vastiketta. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että yhtiöjärjestysmääräykset eivät aina välttämättä ole kovin 

selviä. Esimerkiksi vastikeperustetta koskevat määräykset ovat usein vaikeasti tulkittavis-

sa. Tyypillistä on, että liiketiloille on määritelty asuinhuoneistoja korkeampi vastike, mutta 

vastikeperuste on saatettu esittää epäselvästi. Haastatteluissa nousi vastikkeen osalta esiin 

myös se, että vastikeperuste saattaa olla niin sanotusti piilotettu esimerkiksi huoneistoseli-

telmään todellista suurempana pinta-alana sen sijaan, että olisi todettu liiketilan vastikkeen 

olevan kaksi kertaa muiden tilojen vastiketta suurempi. Epäselvyyttää saattaa olla myös 

siitä, koskeeko vastikeperuste sekä hoito- että rahoitusvastiketta vai ainoastaan hoitovasti-

ketta.  

 

Yleisesti ottaen haastateltavat olivat sitä mieltä, että yhtiöjärjestyksissä tulisi olla nykyistä 

enemmän eri huoneistoja koskevia erityisiä määräyksiä. Monet yhtiöjärjestykset on tehty  

valmiin mallin mukaan eikä kunkin yhtiön kohdalla oleellisia erityispiirteitä ole yhtiöjär-

jestyksissä tyypillisiseti huomioitu. Erityisten määräysten ottaminen yhtiöjärjestykseen 

lisäisi haastateltavien mukaan ylläpitoon ja kunnossapitoon ynnä muihin seikkoihin liitty-

vää selkeyttä ja vähentäisi ristiriitoja osapuolten välillä. 

 

Yhtiöjärjestystä koskevassa haastatteluosiossa tuli esille myös se seikka, että yhtiöjärjes-

tyksen määräykset eivät sido vuokralaista ellei asiasta ole vuokrasopimuksessa erikseen 

sovittu. Mikäli vuokralainen toimii jossain asiassa yhtiöjärjestyksen vastaisesti, on tästä 

yhtiötä kohtaan vastuussa vuokranantaja, ellei vuokrasopimuksessa ole erityisesti sovittu 

siitä, että vuokralaisen tulee toimia yhtijärjestyksen määräysten mukaisesti. Haastateltavat 

olivat yhtä mieltä siitä, että yhtiöjärjestys ja järjestyssäännöt tulisi huomioida vuokrasopi-

musta laadittaessa. Vuokranantajan olisi syytä edellyttää erityisesti yhtiöjärjestyksen mää-

räysten noudattamista ja vastaavasti vuokralaisen olisi edellytettävä, että vuokranantaja 

toimittaa yhtiöjärjestyksen vuokralaiselle. Vuokralaisen kannalta olisi myös hyvä sopia 

siitä, että vuokranantaja ei edesauta yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että siitä aiheutuisi 

haittaa vuokralaisen toiminnalle. 

 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, ettei asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien liiketilo-

jen erityispiirteitä asuinhuoneistoihin verrattuna ole käytännössä ollenkaan huomioitu 

yhtiöiden järjestyssäännöissä. Yhtiöjärjestyksissäkin erityisiä liiketiloja koskevia määräyk-

siä on vain harvoin. Erityisesti liiketilat huomioon ottavia yhtiöjärjestysmääräyksiä tulisi 

kuitenkin olla yhtiöjärjestyksissä nykyistä enemmän, jotta esimerkiksi ylläpitovastuut 

olisivat selkeämpiä ja vältettäisiin mahdollisia epäselvyyksiä osapuolten välillä. 

 

5.2.5 Vuokrasopimukseen liittyvät seikat 

Silloin, kun liikehuoneisto on liiketoiminnan harjoittajan hallussa vuokrasopimuksen pe-

rusteella, on syytä tiedostaa myös vuokrasopimuksen vaikutus osapuolten välisiin vastui-
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siin. Oleellista on erityisesti vastuiden määritteleminen ja asunto-osakeyhtiön erityispiir-

teiden huomioiminen vuokrasopimuksessa. 

 

Haastateltavien mukaan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä epäselvyyksiä aiheutuu 

tyypillisesti vuokrasopimuksen mukaiseen vastuunjakoon liittyen. Useimmiten vuokranan-

tajan ja vuokralaisen väliset oikeusistuimissa käsiteltävät riidat koskevat nimenomaan 

erilaisia ylläpitoon, kunnossapitoon ja muutostöihin liittyviä asioita. Vuokrasopimuksen 

kestoon ja vuokran määrään sekä muihin vastaaviin seikkoihin liittyen epäselvyyksiä 

ilmenee verrattain harvoin, mutta jonkin verran nähtiin epäselvyyksiä aiheutuvan muun-

muassa vuokrankorotuksiin ja vakuuksiin liittyen. Haastateltavien mukaan tämä johtuu 

tyypillisesti siitä, että yleisesti vastuunjakoa koskevat seikat on kirjattu vuokrasopimukseen 

epäselvemmin kuin muut sopimusehdot. Tässä yhteydessä myös verrattiin tilannetta asun-

to-osakeyhtiön ja osakkaan välisiin epäselvyyksiin, jotka myös koskevat tyypillisesti ni-

menomaan ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyviä seikkoja. Tässäkin tapauksessa rahallinen 

intressi on haastateltavien mukaan oleellinen vaikutin siihen, että vastuunjakoa koskevat 

seikat päätyvät muita epäselvyyksiä useammin selvitettäväksi oikeusistumissa. 

 

Lähes kaikissa haastatteluissa huomioitiin myös muutostyövastuiden jakautuminen vuok-

rasopimuksen osapuolten välillä. Haastateltavat toivat esiin sen, että muutostöistä olisi 

myös syytä sopia tarkasti vuokrasopimuksessa, sillä niihin liittyy usein myös epäselvyyk-

siä. Vuokrasopimuksessa tulisi sopia siitä, kuka on vastuussa muutostöiden suorittamisesta 

sekä siitä, millaisia muutoistöitä vuokralainen ylipäätään saa suorittaa liikehuoneistossa. 

Lisäksi syytä olisi jo sopimusta tehdessä huomioida se, täytyykö vuokralaisen palauttaa tila 

ennalleen vuokrasopimuksen päättyessä ja se, onko vuokranantaja velvollinen korvaamaan 

vuokralaiselle muutostöiden suorittamisesta jotain vuokrasopimuksen päättyessä. 

 

Haastatteluissa nostettiin esille se, että eniten osapuolten välisiä epäselvyyksiä syntyy 

silloin, kun jompikumpi osapuoli on ns. maallikko. Päivittäistavarakaupan näkökulmasta 

katsottuna maallikko-osapuoli on yleensä nimenomaan vuokranantaja, sillä päivittäistava-

rakaupan toimijat Suomessa ovat melko suuria ja pitkään alalla toimineita yrityksiä. Silloin 

kun toinen osapuoli on maallikko, on olemassa suurempi riski, että sopimukseen otetaan 

ehtoja, joiden merkitys ei ole selvä molemmille osapuolille, mikä todennäköisesti aiheuttaa 

myöhemmin hankaluuksia vastuunjakoon liittyen. 

 

Haastatteluissa käsiteltiin myös käyttökustannusten (vesi-, sähkö- ja lämmityskustannuk-

set) jakautumista silloin, kun niistä ei ole erikseen sovittu. Lähtökohtaisesti haastateltavat 

näkivät, että vuokralainen ei ole velvollinen maksamaan mitään, mitä ei ole erikseen sopi-

muksessa sovittu vuokralaiselle kuuluvaksi. Eräs haastateltavista korosti, että käyttökus-

tannusten jakautumisesta olisikin järkevää aina sopia, jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin. 

Myös se nostettiin esiin, että silloin kun vuokranantajana on osakas, on osakas aina yhtiötä 

kohtaan velvollinen huolehtimaan käyttökustannuksia koskevien maksujen suorittamisesta 

huolimatta siitä, kenelle kulun on vuokrasopimuksessa sovittu kuuluvan. 
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Haastateltavien mukaan vuokrasopimusneuvotteluissa ja itse vuokrasopimuksessa tulisi 

huomioida se, että tila sijaitsee asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa. Sopimus-

neuvotteluprosessissa olisi aina hyvä olla yhteydessä isönnöitsijään ja selvittää sitä kautta 

muun muassa yhtiön korjaushistoria ja suunnitteilla olevat suuremmat korjaustoimenpiteet, 

joilla saattaa olla vaikutusta liiketoiminnan harjoittamiseen. Yhteydenotto isännöitsijään 

olisi suositeltavaa haastateltavien mukaan myös siksi, että keskustelu isännöitsijän kanssa 

usein auttaa muodostamaan jonkinlaisen käsityksen yhtiön luonteesta ja yhtiön yleisestä 

tavasta hoitaa asioita. Lisäksi ennakoiva yhteydenotto isännöitsijään tai hallitukseen auttaa 

yleisesti välttämään ristiriitatilanteita tulevisuudessa ja sitä kautta helpottaa toimintaa 

kyseisessä tilassa. Vuokrasopimusneuvottelun yhteydessä vuokralaisen tulisi tutustua 

huolellisesti isännöitsijätodistukseen, yhtiöjärjestykseen ja yhtiön järjestyssääntöihin. 

Yhtiöjärjestyksestä olisi syytä selvittää erityisesti huoneiston käyttötarkoitus ja varmistaa, 

että päivittäistavarakaupan harjoittaminen huoneistossa on käyttötarkoituksen puitteissa 

mahdollista. Niin ikään erityiset vuokrauksen kohteena olevaa tilaa koskevat määräykset 

olisi syytä selvittää yhtiöjärjestyksestä ennen vuokrasopimuksen solmimista. 

 

Voidaan todeta, että haastatteluiden perusteella on erittäin oleellista huolehtia siitä, että 

vastuunjakoon liittyvät sopimusehdot kirjataan mahdollisimman tarkasti ja selkeästi, jotta 

vältytään mahdollisilta riitatilanteilta. Voidaan myös sanoa, että vuokralaisen näkökulmas-

ta yhtiöön ja yhtiön asiakirjoihin tutustuminen on tärkeää vastuiden ymmärtämisen kannal-

ta. 
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6 Vuokrasopimusneuvotteluprosessin kehittäminen ja 
vuokrasopimusmalli 

 

6.1 Vuokrasopimusneuvottelun prosessikuvaus 

Kuvassa 3a on kuvattu vuokrasopimusneuvotteluprosessi tilanteessa, jossa vuokranantaja-

na on osakkeenomistaja ja kuvassa 3b vastaava prosessi silloin, kun vuokranantajana on 

asunto-osakeyhtiö. Pääsääntöisesti prosessikuvaukset vastaavat toisiaan, mutta muutamia 

eroavaisuuksiakin löytyy. Runkona molemmissa tapauksissa on käytetty Suomen Lähi-

kauppa Oy:n vuokrasopimusneuvottelujen tyypillistä etenemiskaaviota, johon on lisätty 

katkoviivoin ympyröityihin laatikoihin tämän tutkimuksen perusteella erityisesti asunto-

osakeyhtiöissä sijaitsevien liiketilojen vuokraneuvotteluissa havaittuja seikkoja. 

 

6.1.1 Vuokrasopimusneuvotteluprosessin tyypillinen eteneminen 

Tyypillisesti sopimusneuvotteluprosessi lähtee liikkeelle tilan tarpeesta ja tilan etsinnästä. 

Sopivan tilan löydyttyä seuraa yhteydenotto tilan omistajaan ja sitä kautta alustava tiedus-

telu tilan omistajan halukkuudesta vuokrata tila päivittäistavarakaupaksi. Vaihtoehtoisesti 

tilan omistaja saattaa itse ottaa yhteyttä ja tarjota liiketilaa vuokralaiselle. Mikäli alusta-

vaan tiedusteluun saadaan myönteinen vastaus, voidaan siirtyä vaiheeseen, jossa tilaan 

suoritetaan katselmus ja selvitetään teknisten ominaisuuksien kannalta tilan soveltuvuus 

päivittäistavarakaupan tarpeisiin. Teknisten ominaisuuksien lisäksi tehdään taustaselvitys, 

jossa tarkastellaan mm. tilan soveltuvuutta sijainnin, tilan ulkonäön, tilan koon ja muodon 

ja muiden vastaavien seikkojen näkökulmasta. Myös toimintaympäristöön liittyviä liike-

toiminnan kannattavuuden mahdollistavia tekijöitä selvitetään laajasti. Tarpeellisten selvi-

tysten jälkeen käydään osapuolten kesken tarkentava sopimusneuvottelu, jossa sovitaan 

vuokran määrä, vuokra-aika, vuokrankorotusperuste ynnä muut vastaavat seikat. Lisäksi 

tarkentavassa sopimusneuvottelussa sovitaan osapuolten välinen vastuunjako. Kun vuokra-

neuvottelut on saatu päätökseen, tehdään osapuolten välillä lopullinen vuokrasopimus, joka 

laaditaan kahtena kappaleena ja allekirjoitetaan. (Suomen Lähikauppa Oy:n vuokrauksen 

prosessikuvaus) 

 

Vuokrausprosessin kuvaus on yleispätevä ja kuvaa yleisellä tasolla jo olemassa olevan 

liiketilan vuokrausprosessia. Prosessin kulku luonnollisesti vaihtelee sen mukaan, millai-

nen vuokrakohde on kyseessä. Jo olemassa olevan liiketilan vuokraneuvottelu etenee pää-

piirteissään kuvatulla tavalla, mutta rakenteilla olevan tai vasta suunnitteilla olevan uudis-

kohteen neuvotteluprosessissa on luonnollisesti huomioitava esitettyjen vaiheiden lisäksi 

mm. rakennettavan rakennuksen suunnittelu, osapuolten välinen esisopimus ynnä muut 

seikat. 
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Kuva 3a: Vuokrasopimusneuvotteluprosessi (osakkeenomistaja vuokranantajana) 

Kuva 3b: Vuokrasopimusneuvotteluprosessi (asunto-osakeyhtiö vuokranantajana) 
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6.1.2 Vuokrasopimusneuvotteluprosessin parannusehdotukset 

Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen teemahaastattelujen perusteella voidaan esittää paran-

nusehdotuksia prosessiin niissä tapauksissa, kun vuokraneuvotteluja käydään asunto-

osakeyhtiön tai osakkeenomistajan kanssa. Erityistä huomiota prosessissa tulisi kiinnittää 

muun muassa yhteydenpitoon taloyhtiön kanssa myös silloin, kun vuokranantajana on 

osakkeenomistaja. Lisäksi tulisi huolehtia siitä, että yhtiöön ja osapuolten välisiin vastui-

siin tutustutaan mahdollisimman tarkasti. Olennaista on myös, että kaikki tärkeät doku-

mentit liitetään vuokrasopimukseen. 

 

Heti vuokrasopimusneuvotteluprosessin alkuvaiheessa olisi suositeltavaa olla yhteydessä 

asunto-osakeyhtiön isännöitsijään, jotta voidaan selvittää yhtiön suhtautuminen päivittäis-

tavarakaupan sijoittamiseen asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa olevaan liike-

tilaan. Silloin, kun tila on yhtiön hallinnassa ja sopimusneuvotteluissa vastapuolena on 

yhtiö, on yhteydenotto isännöitsijään itsestään selvä osa prosessia, koska isännöitsijä on 

tyypillisesti yhtiön hallinnassa olevien tilojen osalta vuokrauksesta vastaava henkilö. Yh-

teydenotto tilan omistajaan siis kattaa myös yhteydenoton isännöitsijään. Tilanne on hie-

man erilainen silloin, kun tila on osakashallinnassa ja neuvottelukumppanina on osakkeen-

omistaja. Kun vuokraneuvotteluja käydään osakkaan kanssa, on isännöitsijään syytä olla 

yhteydessä erikseen. Tällöinkin on kuitenkin parasta sopia osakkeenomistajan kanssa siitä, 

kuka on yhteydessä isönnöitsijään. Toisinaan voi olla parempi, että osakas itse hoitaa 

ainakin ensimmäisen yhteydenoton isännöitsijään ja kertoo käyvänsä neuvotteluja tilan 

vuokraamisesta päivittäistavarakaupan tarpeisiin. Tämän seikan saattaminen yhtiön tietoon 

jo varhaisessa vaiheessa on suositeltavaa, sillä myymälän avaukseen liittyy paljon toimen-

piteitä, joiden toteuttamiseksi tulee toimia yhteistyössä taloyhtiön kanssa. Esimerkiksi 

valomainosten ja lauhdutinten sekä mahdollisten lisäjäteastioiden sijoittamiseen on saatava 

taloyhtiön suostumus. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehty ennakkoilmoitus tilaan 

suunnitellusta toiminnasta auttaa luomaan hyvät välit yhtiön kanssa ja sitä kautta helpottaa 

toimintaa osapuolten kesken myös myöhemmin vuokrasopimuksen voimassaolon aikana. 

Jo ennen yhteydenottoa isännöitsijään vuokralainen voi alustavan vuokraustiedustelun 

yhteydessä arvioida sekä osakkeenomistajan että yhtiön luonnetta ja tapaa hoitaa asioita.  

 

Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että taustaselvitysvaiheeseen olisi syytä vuokra-

laisen puolelta sisällyttää tilan teknisten ominaisuuksien tarkastelun ja toimintaympäristön 

kartoittamisen lisäksi myös huolellinen tutustuminen isännöitsijätodistukseen, yhtiöjärjes-

tykseen ja yhtiön järjestysmääräyksiin. Näihin asiakirjoihin tutustumalla vuokralainen saa 

käsityksen mm. yhtiössä tehdyistä sekä suunnitteilla olevista liiketoimintaan mahdollisesti 

vaikuttavista korjauksista, vuokrattavaa tilaa koskevista erityisistä yhtiöjärjestysmääräyk-

sistä sekä mahdollisista harvinaisemmista järjestysmääräyksistä, joilla saattaa olla vaiku-

tusta vuokralaisen liiketoimintaan. Erityisesti tulee huomioida se, mitä liiketilan ylläpito-

vastuisiin liittyviä määräyksiä yhtiöjärjestyksestä mahdollisesti löytyy ja miten nämä 

erityismääräykset vaikuttavat osapuolten välisiin vastuisiin. Lisäksi erityistä huomiota 

kannattaa kiinnittää asiakirjoissa määriteltyyn tilan käyttötarkoitukseen ja varmistaa, että 

tila käyttötarkoituksensa puolesta soveltuu päivittäistavarakaupaksi. Kaikkien edellä mai-
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nittujen dokumenttien yhdistelmä sekä keskustelu asunto-osakeyhtiön isännöitsijän kanssa 

toimivat tukena muodostettaessa käsitystä asunto-osakeyhtiön tavasta hoitaa asioita. Muo-

dostetun käsityksen kautta pystytään ennakoimaan sitä, millaisia ongelmia mahdollisesti 

liiketoiminnan harjoittajalle tulee vastaan ja toisaalta myös pystytään päättelemään, jos on 

epätodennäköistä, että yhtiön kanssa syntyisi ongelmia.  

 

Kun tarvittavat selvitykset on tehty, käydään osapuolten välillä tarkentava sopimusneuvot-

telu, jossa sovitaan lopullisesti vuokrasopimuksen ehdoista. Osapuolten välisestä vastuun-

jaosta olisi syytä aina sopia mahdollisimman tarkasti ja välttää liian yleisluontoisia vastuu-

lausekkeita. Asunto-osakeyhtiöissä tämä on oleellista varsinkin silloin, kun 

vuokranantajana on yhtiö, jonka maallikoista koostuva hallitus hyväksyy sopimuksen 

vuokranantajan puolelta. Tällöin vastuut tulisi ilmaista siten, että ne ovat ymmärrettäviä ja 

selkeitä, jotta voidaan jo sopimusvaiheessa ehkäistä tulevaisuudessa mahdollisesti syntyviä 

vastuunjakoon liityviä ongelmatilanteita. Mahdollisimman tarkasti ja selkeästi vastuunjako 

tulisi ilmaista yleisesti ottaen aina riippumatta siitä, ketä sopimusosapuolet ovat. Tarkem-

pia sopimusneuvotteluita käytäessä tulisi myös huolehtia siitä, että erilaisten kulutushyö-

dykkeiden (sähkö, vesi ja jätevesi, lämpö) osalta kustannusvastuista sovitaan mahdolli-

simman tarkasti, jotta niiden osalta ei synny epäselvyyksiä myöhemmin. Yleensä järkevää 

olisi jakaa kustannusvastuu siten, että kustannuksen aiheuttaja maksaa ko. kustannuksen. 

Monessa tapauksessa selkeintä olisi laatia vuokrasopimuksen liitteeksi taulukkomuotoon 

kirjattu selvennys vastuunjaosta. Tarkempia sopimusneuvotteluita käytäessä on syytä 

huomioida, että prosessin kestoa saattaa tässä vaiheessa lisätä sopimuksen ehtojen käsittely 

asunto-osakeyhtiön hallituksessa. Yhtiökohtaisesti hallituksen käsittely saattaa viedä vaih-

televan pituisen ajan ja vuokralaisen kannattaa varautua siihen, että hallituksen käsittely 

saattaa pidentää prosessia jopa viikoilla. 

 

Lopullisessa vuokrasopimuksessa tulee vuokrauksen kohde määritellä mahdollisimman 

tarkasti. Jos tila on yhtiössä, on osoitteen ja pinta-alan lisäksi selkeintä kirjata sopimukseen 

yhtiöjärjestyksen huoneistonumero tai -numerot silloin, kun vuokrauksen kohde käsittää 

useamman huoneiston. Myös muut tilat, joihin vuokralaisella on käyttöoikeus, tulisi määri-

tellä sopimuksessa mahdollisimman selkeästi esimerkiksi sopimukseen liitettävän pohja-

piirroksen avulla. Vuokrakohteen määrittämisen lisäksi tulee sopimuksessa sopia vuokran 

määrään ja vuokrankorotukseen sekä maksamiseen liittyvistä seikoista, vuokra-ajasta, 

vakuudesta ja vuokraennakosta sekä ylläpitovastuista ja muutostöistä. (Kanerva & Kuha-

nen 2013, s. 371–373) Lopullisen vuokrasopimuksen liitteeksi olisi haastattelujen perus-

teella suositeltavaa ottaa ainakin yhtiöjärjestys, järjestyssäännöt ja isännöitsijätodistus sekä 

muut tapauskohtaisesti tarvittavat dokumentit. Mikäli vuokralaiselle kuuluu sopimuksen 

perusteella joitain erityisvastuita esimerkiksi ulkoalueiden osalta, olisi näistä syytä tehdä 

jonkinlainen karttakuva tai muu tarkempi selvennys sopimuksen liitteeksi. Myös silloin, 

kun tilaan tehdään muutostöitä, olisi näistä töistä ja niiden kustannusjaosta syytä laatia 

erillinen tarkentava liite vuokrasopimukseen. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikki osapuol-

ten välillä sovittavat asiat tulisi sopimusta tehtäessä kirjata mahdollisimman tarkasti ja 
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selkeästi, jotta sovitut asiat olisivat selkeitä myös silloin, kun osapuolilla tapahtuu henki-

löstövaihdoksia tai muutoin asioista vastaavat henkilöt vaihtuvat. 

 

Tiivistettynä voidaan todeta, että Suomen Lähikauppa Oy:n nykyistä vuokrasopimusneu-

votteluprosessia tulisi kehittää niin, että prosessin eri vaiheissa huomioitaisiin paremmin 

tilannekohtaiset erityispiirteet. Asunto-osakeyhtiöiden tapauksessa huomiota tulisi kiinnit-

tää erityisesti kommunikointiin ja siihen, että osapuolten väliset vastuut ovat mahdolli-

simman selkeät ja tarkasti dokumentoidut ja vastaavat yhtiöjärjestyksen määräyksiä. 

 

 

6.2. Vuokrasopimuksen yleiset ehdot 

Suomen Lähikauppa Oy:n toimintatapana on tällä hetkellä tehdä sopimukset ensisijaisesti 

oman vuokrasopimusmallinsa mukaisesti, mikäli se on vuokranantajan puolesta mahdollis-

ta. Tutkimuksen alkuperäisissä tavoitteissa on mainittu, että tutkimuksen yhteydessä luo-

daan vuokrasopimusmalli, joka soveltuu erityisesti asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien 

liiketilojen vuokraamiseen. Koska Suomen Lähikauppa Oy:llä on jo käytössään oma sopi-

musmalli, ei koko vuokrasopimuksen muotoileminen tämän tutkimuksen pohjalta ole 

tarpeellista, vaan nykymallia voidaan tietyiltä osin tarkentaa siten, että malli soveltuu 

asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien tilojen vuokraamiseen. 

 

Asunto-osakeyhtiössä sijaitsevan liikehuoneiston vuokrasopimusta laadittaessa tulisi käy-

tössä olevia sopimusehtoja tarkentaa siten, että soveltuviin kohtiin lisättäisiin seuraavat 

asiat: 

1. Vuokrauksen kohteen mahdollisimman tarkka määrittely: 

- Kaupunki 

- Katuosoite 

- Yhtiön nimi 

- Huoneiston numero ja yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 

- Mahdollinen pohjakuva 

 

2. Käyttötarkoituksen määrittely: 

- Tilan vuokraaminen päivittäistavarakauppaan ja muuhun siihen liittyvään 

liiketoimintaan. 

- Vuokranantajan vakuutus siitä, että tilaa voidaan yhtiöjärjestyksen ja raken-

nusluvan perusteella käyttää päivittäistavarakauppaan. 

 

3. Vuokrakohteeseen tehtävät muutostyöt: 

- Erillinen liite osapuolten tekemistä muutostöistä. 

- Maininta siitä, millaisiin töihin tarvitaan yhtiön suostumus. 

- Vuokranantajan velvollisuus myötävaikuttaa yhtiöltä tarvittavien lupien 

saamiseen. 
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4. Yhtiöjärjestys, järjestyssäännöt, isännöitsijätodistus ja yhtiökokous 

- Vuokranantaja toimittaa vuokralaiselle luettavaksi yhtiöjärjestyksen, järjes-

tyssäännöt ja isännöitsijätodistuksen. 

- Vuokralaisen vakuutus siitä, että vuokralainen on tutustunut kyseisiin do-

kumentteihin. 

- Vuokralaisen velvollisuus noudattaa järjestyssääntöjä ja yhtiöjärjestyksen 

määräyksiä siltä osin kuin ne ovat relevantteja vuokralaisen liiketoiminnan 

kannalta. 

- Vuokranantajan velvollisuus olla myötävaikuttamatta yhtiössä tehtäviin 

päätöksiin, jotka aiheuttavat haittaa vuokralaisen toiminnalle tai ylimääräi-

siä kustannuksia vuokralaiselle. 

- Vuokranantajan velvollisuus parhaan kykynsä mukaan huolehtia siitä, että 

yhtiö täyttää kaikki sellaiset velvollisuutensa, joilla on merkitystä vuokra-

laisen toiminnan tai vuokrauskohteena olevan liiketilan kunnon kannalta. 

 

5. Ylläpitoon liittyvät asiat 

- Vastuunjakotaulukon liittäminen osaksi vuokrasopimusta. 

- Käyttökustannusten jakaantuminen. 

- Jätehuollon ynnä muiden toimintojen käytännön järjestelyt. 

- Vuokranantajan velvollisuus ilmoittaa vuokralaiselle yhtiön suorittamista 

korjauksista ja remonteista viivytyksettä. 

- Maininta siitä, millaisiin korjaus- ja ylläpitotöihin tarvitaan yhtiön suostu-

mus. 

- Vuokranantajan velvollisuus myötävaikuttaa yhtiöltä tarvittavien lupien 

saamiseen 

- Vuokranantajan velvollisuus parhaansa mukaan edistää sitä, että yhtiö hoi-

taa kaikki liiketilaan liittyvät hoito-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitovel-

voitteensa asianmukaisesti ja viivytyksettä. 
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7. Johtopäätökset 

7.1 Analyysi 

Kirjallisuustutkimuksen kautta pystyttiin muodostamaan kattava kokonaiskäsitys eri osa-

puolten vastuista silloin, kun liikkeenharjoittaja on vuokralaisena liiketilassa. Olennaisena 

seikkana voidaan pitää sitä, että vuokralaisen enimmäisvastuun laajuus vaihtelee sen mu-

kaan, onko kyseessä osakkaalta vai suoraan yhtiöltä vuokrattu liiketila. LHVL:n lähtökoh-

tana on se, että vuokralainen vastaa vain niistä asioista, jotka on vuokrasopimuksessa 

nimenomaisesti sovittu kuuluvaksi vuokralaisen vastuulle ja kaikesta muusta vastaa vuok-

ranantaja. Vuokrasopimuksen osapuolet voivat keskenään sopia vastuunjaosta hyvin va-

paasti, mutta laajimmillaan vuokralaiselle voidaan sopia kuuluvaksi kaikki ne vastuut, 

jotka vuokranantajalla itsellään vuokrauskohteen osalta on. Tämä seikka on tärkeä etenkin 

silloin, kun vuokranantajana on osakas. Tällöin vuokralainen voi vastata enimmillään siitä, 

mistä kyseisen tilan hallintaan oikeuttavat osakkeet omistava osakas AOYL:n ja yhtiöjär-

jestyksen perusteella vastaa. Yhtiö vuokranantajana voi siirtää vuokrasopimuksella vuokra-

laiselle huomattavasti laajemmat vastuut. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että silloin, kun vuokrataan asunto-osakeyhtiössä 

sijaitsevia liiketiloja, on aina syytä käydä läpi myös yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksessä voi 

olla erityisesti vuokrauksen kohdetta olevia ylläpiyovastuisiin tai muihin seikkoihin liitty-

viä määräyksiä. Tämän tutkimuksen yhteydessä käytiin läpi 57 yhtiöjärjestystä. Näistä 57 

yhtiöjärjestyksestä 40:ssä oli erityisesti liiketiloihin liittyviä määräyksiä. Useimmiten 

määräykset koskivat vastikeperustetta ja liiketilojen osalta asuinhuoneistoihin verrattuna 

korkeampaa vastiketta oli määrätty perittäväksi kaikissa 40 yhtiössä, joiden yhtiöjärjestyk-

sissä oli liiketiloihin liittyviä erityismääräyksiä. Muita kuin vastikkeeseen liittyviä liiketi-

loihin liittyviä määräyksiä oli 13 yhtiössä, nämä määräykset käsittelivät pääsääntöisesti 

jätehuoltoa tai vesimaksuja. Tämän perusteella voidaan sanoa, että tiettyjä huoneistoja 

koskevat ylläpitovastuisiin liittyvät määräykset eivät ole kovinkaan yleisiä asunto-

osakeyhtiöissä. Näin ollen voitanee todeta, että yhtiöjärjestyksen määräyksistä vuokralai-

selle aiheutuva ylläpitovastuisiin ja -kustannuksiin liittyvä riski on hyvin pieni. 

 

Suomen Lähikauppa Oy:n kannalta tutkimuksen merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää 

sitä, että päivittäistavarakaupan harjoittamiseen asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevissa liiketi-

loissa ei yleisesti ottaen liity ongelmia. Liikkeenharjoittajan ja yhtiön tai asukkaiden kanssa 

ei myöskään synny riitatilanteita tai muita konflikteja kovin usein. Tätä voidaan pitää 

Suomen Lähikauppa Oy:n näkökulmasta hyvänä asiana, sillä tämän perusteella voidaan 

katsoa, että päivittäistavarakaupan harjoittaminen asunto-osakyhtiöissä sijaitsevissa liiketi-

loissa on osapuolten välisen vastuunjaon ja ylläpitokulujen näkökulmasta kohtuullisen 

riskitöntä. Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella kävi ilmi, että tyy-

pillisimmin erilaiset kiistat ja riitatilanteet liittyvät meluun, siisteyteen tai ylläpitovastuiden 

epäselvyyteen. Meluhaittojen ennaltaehkäiseminen, asiakkaiden aiheuttamasta epäsiistey-

destä huolehtiminen ja ylläpitovastuiden mahdollisimman tarkka kirjaaminen auttavat 
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ehkäisemään riitoja ja näihin seikkoihin liikkeenharjoittajan kannattaa kiinnittää erityistä 

huomiota. 

 

Toinen tutkimuksen perusteella tehtävä oleellinen päätelmä on, että etenkin asunto-

osakeyhtiöiden hallitusten asiantuntemus ja lainsäädänön tuntemus ylläpitoasioissa on 

suhteellisen heikko. Myös isännöitsijöiden osaamisessa on joiltain osin puutteita, joskin 

tässä asiassa on laajaa vaihtelua isännöitsijöiden välillä. Yhtiön asiantuntemattomuus 

saattaa johtaa tilanteisiin, joissa resursseja joudutaan käyttämään lainsäädännöllisestä 

näkökulmasta selkeiden vastuunjakokysymysten selvittelyyn, mikä aiheuttaa Suomen 

Lähikauppa Oy:n näkökulmasta turhia kustannuksia. Mikäli osapuolet tuntisivat lainsää-

dännön ja ymmärtäisivät lainsäädäntöön ja yhtiöjärjestykseen perustuvat vastuut, säästet-

täisiin kaikkien osapuolten resursseja ja pystyttäisiin toimimaan nopeammin ja jousta-

vammin. Omalta osaltaan osapuolten välisiä vastuita pystytään selkeyttämään myös 

tehostamalla vuokrsopimusneuvotteluprosessia tämän tutkimuksen kuudennessa luvussa 

kuvatulla tavalla sekä tarkentamaan vuokrasopimuksia siten, että ne huomioivat nimen-

omaisesti asunto-osakeyhtiöiden erityispiirteet. Kehittämällä toimintatapoja tämän tutki-

muksen pohjalta saadaan todennäköisesti vähennettyä resurssien kuluttamista lain näkö-

kulmasta selvien asioiden käsittelyyn vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Syytä on 

kuitenkin huomata, että tässä tutkimuksessa esitetty prosessi vie vuokrasopimusneuvotte-

luvaiheessa jonkin verran enemmän aikaa kuin nykyinen käytäntö ja kuluttaa sitä kautta 

myös nykyistä enemmän resursseja. Voitanee kuitenkin sanoa, että vuokrasopimuksen 

voimassaoloaikana säästetään selkeiden sopimusten avulla enemmän resursseja kuin neu-

votteluvaiheessa kulutetaan. 

 

Tämän tutkimuksen osalta on syytä huomioida, että tutkimuksen yhteydessä ei ole haasta-

teltu lainkaan taloyhtiöiden hallitusten jäseniä tai isännöitsijöitä, mitä voidaan pitää tutki-

muksen heikkoutena. Tutkimuksen tulokset perustuvat ainoastaan Suomen Lähikauppa 

Oy:n henkilöstön ja alan juridisten asiantuntijoiden näkemyksiin. Esimerkiksi taloyhtiöi-

den hallitusten jäsenten tai isännöitsijöiden asiantuntemuksesta ja perehtyneisyydestä on 

vaikea antaa täysin todenmukaista kuvaa tämän tutkimuksen perusteella. Tässä tutkimuk-

sessa esitetty näkemys siitä, että asiantuntemus on puutteellista, perustuu siis ainoastaan 

haastateltujen henkilöiden kokemuksiin ja käsityksiin. Syytä on myös huomata, että haasta-

telujen perusteella on hankalaa luoda kokonaiskuva kaikista oapuolten välisistä erimieli-

syyksistä, sillä etenkin haastatellut asiantuntijat pystyvät ottamaan kantaa vain sen perus-

teella, miten paljon heille tulee yhteydenottoja tai toimeksiantoja erilaisiin vastuunjakoon 

ja häiriöihin liittyvissä asioissa. Heillä ei siis ole kattavaa käsitystä siitä, miten paljon 

asioita ratkotaan osapuolten kesken ilman ulkopuolista apua. Tutkimuksessa haastatellut 

asiantuntijat ovat kuitenkin yleisesti tunnettuja kiinteistöjuridiikan osaajia, joilla on vahva 

tausta kyseisten asioiden parissa työskentelystä. Siltä osin voidaan katsoa, että heidän 

näkemyksensä perusteella voidaan luoda melko luotettava kokonaiskuva. 

 

Työn toisena heikkoutena voidaan pitää sitä, että työ on tehty ainoastaan yhden päivittäis-

tavarakauppaa harjoittavan toimijan näkökulmasta. Työssä ei siis ole tarkasteltu sitä, onko 
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muiden toimijoiden näkemys asiasta sama vai onko näissä näkemyksissä mahdollisesti 

eroja. Suomen Lähikauppa Oy:n omien toimintatapojen vaikutusta ristiriitatilanteiden 

syntymiseen tai niiden välttämiseen ei ole tutkittu eikä toimintatapojen yhtäläisyyksiä ja 

eroja alan muiden toimijoiden toimintapoihin nähden ole tarkasteltu. Myöskään sitä ei ole 

tutkittu tarkemmin, onko erimielisyyksien tai ongelmien syntymiseen vaikutusta sillä, onko 

vuokranantajana yhtiö vai osakkeenomistaja. 

 

Työn heikkoutena voidaan pitää myös kohtalaisen suppeaa lähdemateriaalia. Suomalainen 

asunto-osakeyhtiölainsäädäntö on uniikki eikä vastaavaa järjestelmää ole muualla. Tämän 

vuoksi myös asunto-osakeyhtiöihin liittyvä kirjallisuus on suhteellisen vähäistä ja keske-

nään melko samansisältöistä. Kirjallisuudessa ei myöskään ole yleisesti keskitytty nimen-

omaisesti liiketiloihin, mikä on ymmärrettävissä asunto-osakeyhtiön luonteen perusteella. 

Asunto-osakeyhtiöissä suurin osa pinta-alasta on asuinkäytössä ja liikehuoneistojen pinta-

ala ja rooli on yleisesti vähäisempi. Liikehuoneistojen vuokralainsäädäntöä koskevia jul-

kaisuja on niin ikään melko niukasti saatavilla ja niissäkin on sisältö keskenään hyvin 

samankaltaista.  

 

Tutkimuksen yhteydessä esitettyjen vuokrasopimusneuvotteluprosessia ja vuokraso-

pimuksen ehtoja koskevien seikkojen osalta on hyvä huomioida, että ne on esitetty yleispä-

tevinä. Jokaiseen tilanteeseen ja liiketilaan soveltuvaa prosessikuvausta tai sopimusmallia 

ei voi laatia, vaan aina vaaditaan tapauskohtaista erityistarkastelua. Tutkimuksessa on 

kuitenkin pyritty siihen, että ohjeistuksesta ja sopimusehdoista löytyisi olennaisimmat 

seikat, jotka tulisi aina huomioida silloin, kun vuokrataan asunto-osakeyhtiössä sijaitseva 

liiketila. 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta pidettävät koulutustilaisuudet auttavat osaltaan lisäämään 

Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstön asiantuntemusta osapuolten vastuisiin liittyen. 

Asiantuntemuksen ja ymmärryksen syventämisen kautta voidaan vähentää Suomen Lähi-

kauppa Oy:n vastuulle kuulumattomien kustannusten maksamista ja näin saavuttaa myös 

kustannussäästöjä. Kun henkilöstön osaaminen lisääntyy, voidaan myös vähentää epäselvi-

en tilanteiden ja riitojen syntymistä.  

 

 

7.2 Suositukset 

Silloin, kun solmitaan vuokrasopimuksia tiloihin, jotka sijaitsevat asunto-osakeyhtiöissä tai 

kun tällaisten tilojen vuokrasopimuksia uusitaan, tulisi kiinnittää erityistä huomiota asunto-

osakeyhtiön erityispiirteisiin. Sopimuksia neuvottelevien henkilöiden olisi syytä perehtyä 

tähän tutkimukseen sekä asunto-osakeyhtiöita koskevaan lainsäädäntöön ja syventää eten-

kin vastuunjakoon liittyvää asiantuntemustaan. Sopimusneuvottelijoiden asiantuntemus 

auttaa siinä, että saadaan tehtyä entistä selkeämpiä vuokrasopimuksia. 

 

Suomen Lähikauppa Oy:n tulisi laatia myös oman liiketoimintansa näkökulmasta relevantti 

ja osapuolten välisen lainsäädännön mukaisen vastuunjaon huomioiva vastuunjakotauluk-
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ko liitettäväksi vuokrasopimuksiin. Näin sopimuksia saataisiin selkiytettyä ja ne saataisiin 

kaikkien osapuolten näkökulmasta paremmin ymmärrettäviksi.  

 

 

7.3 Yhteenveto 

Suomen Lähikauppa Oy:n myymälöistä vajaa viidennes toimii asunto-osakeyhtiöissä 

sijaitsevissa liiketiloissa. Tulevaisuudessa niin sanottujen kivijalkamyymälöiden määrä 

tulee oletettavasti kasvamaan, sillä yrityksen tavoitteena on avata lähitulevaisuudessa 

vähintään kaksikymmentä uutta myymälää vuodessa. Uusperustannan prioriteettialueet 

ovat suurimpia kaupunkialueita, joilla Suomen Lähikauppa Oy:n myymäläkonsepteille 

soveltuvista kauppapaikoista merkittävä osa on asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevia liiketiloja.  

 

Asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa toimiva liikkeenharjoittaja voi hallita tilaa 

joko osakkeenomistajana tai vuokralaisena. Vuokralaisena liikkeenharjoittaja voi olla 

sopimussuhteessa joko osakkeenomistajan kanssa silloin, kun huoneisto on osakashallin-

nassa tai yhtiön kanssa silloin, kun kyseessä on yhtiön välittömässä hallinnassa oleva 

liiketila. Osapuolten väliset vastuut määrätytyvät lähtökohtaisesti AOYL:n sekä LHVL:n 

perusteella, mutta vastuita voidaan tarkentaa yhtiöjärjestyksen määräyksillä sekä vuokra-

sopimuksen vastuunjakoa koskevien ehtojen perusteella. Vuokranantaja voi siirtää vuokra-

laiselle enintään kaikki ne vastuut, jotka hänellä itsellään on. Näin ollen osakashallinnassa 

olevan liikehuoneiston osalta vuokralaiselle voidaan sopia vuokrasopimuksen perusteella 

kuuluvaksi enintään yhtä laajat vastuut kuin osakkaalla on yhtiöön nähden. Yhtiöllä on 

vastuu kaikista yhtiön välittömässä hallinnassa olevaan tilaan liittyvistä toimenpiteistä ja 

näin ollen yhtiöllä on mahdollisuus siirtää vuokrasopimuksen perusteella vuokralaiselle 

laajemmat vastuut kuin vuokranantajalla, joka hallitsee tilaa osakkaana. 

 

Asunto-osakeyhtiö toimintaympäristönä luo omalta osaltaan monenlaisia hankaluuksia. 

Osapuolten puutteellinen lainsäädännön tuntemus ja siitä johtuvat kiistat sekä erilaiset 

meluhaitat ja muut häiriöt aiheuttavat ongelmia osapuolten välille. Tämän tutkimuksen 

yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että liiketoiminnasta asuk-

kaille aiheutuvat häiriöt ovat pääsosin meluhaittoja, joita päivittäistavarakaupan harjoitta-

misesta aiheutuu melko vähän verrattuna esimerkiksi ravintolatoimintaan. Suurin osa 

päivittäistavarakaupan aiheuttamista meluhäiriöistä liittyy kylmälaitteiden lauhduttimien 

aiheuttamaan meluun sekä tavarantoimitusten ja tavaroiden siirtämisen aiheuttamaan me-

luun. Meluhaittojen lisäksi liiketoiminnasta aiheutuvia häiriöitä ovat muun muassa siis-

teyshaitat. 

 

Ylläpitovastuut ovat osa-alue, joka aiheuttaa yleisesti asunto-osakeyhtiöissä epäselvyyksiä 

liiketilojen osalta. Taloyhtiöiden hallitukset koostuvat yleisesti maallikoista ja sen vuoksi 

hallituksen jäsenillä ei pääsääntöisesti ole hyvää lainsäädännön asiantuntemusta eikä 

osaamista vastuunjakoon liittyvien asioiden osalta. Asunto-osakeyhtiöiden asunto-

osakkeiden on usein vaikea ymmärtää, miksi heidän vastikkeillaan pitäisi kattaa liiketilojen 

ylläpitokuluja, vaikka yhtiön vastuu myös liiketilan osalta on samanlainen kuin asuntojen-
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kin osalta. Tämä aiheuttaa vastuiden selvittelytarvetta asunto-osakeyhtiöissä. Tutkimuksen 

perusteella voidaan myös sanoa, että isännöitsijöiden asiantuntemuksessa ja osaamisessa 

ylläpitovastuiden suhteen on eroja. Osapuolten asiantuntemuksen lisäksi on muitakin syitä 

siihen, että eniten epäselvyyksiä asunto-osakeyhtiöissä aiheutuu erityisesti ylläpitovastui-

siin liittyen. Ensinnäkin ylläpidon osalta rahallinen intressi on usein ratkaiseva tekijä, sillä 

toimenpiteiden kustannukset saattavat olla hyvin korkeita. Toiseksi yhtiön vastuun rajoit-

tuminen ns. perustasoon aiheuttaa usein epäselvyyksiä. Kunnossapitotoimenpiteiden osalta 

kiistellään usein siitä, miltä osin kustannukset kuuluvat yhtiölle ja miltä osin voidaan kat-

soa, että kustannus on osakkaan toiveesta suoritetun tasonparannuksen aiheuttamaa. 

 

Epäselvyyksien ennalta ehkäisemiseksi tulisi asunto-osakeyhtiöiden erityispiirteet huomi-

oida vuokrasopimusneuvotteluprosessissa sekä itse vuokrasopimuksessa. Tilaa vuokratta-

essa vuokralaisen olisi syytä tutustua isännöitsijätodistukseen, yhtiöjärjestykseen sekä 

yhtiön järjestyssääntöihin. Lisäksi olisi syytä olla yhteydessä yhtiöön mahdollismman 

varhaisessa vaiheessa, jotta alusta alkaen saataisiin luotua mahdollisimman hyvt suhteet ja 

toimiva keskusteluyheys osapuolten välille. Vuokrasopimuksessa tulisi sopia vastuunjaosta 

osapuolten välillä mahdollisimman tarkasti, jotta vuokrasopimuksen voimassaoloaikana 

esiintyvät ongelmatilanteet saataisiin minimoitua. Myös vuokrauksen kohde ja käyttötar-

koitus tulisi määritellä mahdollisimman tarkasti, sillä nämä seikat vaikuttavat myös ylläpi-

tovastuiden määrittelyyn mahdollisissa riitatilanteissa. 
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LIITTEET 

Liite 1: Haastattelukysymykset 

 
1. LIIKETILOJEN ASUKKAILLE AIHEUTTAMAT HÄIRIÖT JA NIISTÄ JOHTUVAT 

VALITUKSET 

1.1 Aiheuttavatko liiketilat asunto-osakeyhtiöissä tyypillisesti paljon häiriöitä / haittaa asuk-

kaille ja minkä tyyppisistä häiriöistä esimerkiksi asukkaat valittavat eniten? 1.2 Minkä tyyppi-

set liiketilat aiheuttavat useimmin häiriötä?  

1.3 Tuleeko häiriöistä aiheutuvista valituksista ylipäätään yhteydenottoja lakimiehille? 

 

2. HÄIRIÖISTÄ AIHEUTUVAT RIITATILANTEET 

2.1 Millaiset liiketoiminnan aiheuttamat häiriöt tai muut seikat johtavat tyypillisesti siihen, että 

asia päätyy niin kutsutusti lakimiehen hoidettavaksi tai jopa käsiteltäväksi tuomioistuimessa? 

2.2 Onko joitain tyypillisiä riitatilanteita, jotka liittyvät nimenomaan päivittäistavarakaupan 

harjoittamisen aiheuttamiin häiriöihin? 

2.3 Miten häiriöt tyypillisesti yhtiöissä hoidetaan / käsitellään? 

 

3. VASTUUNJAKO OSAPUOLTEN VÄLILLÄ 

3.1 Onko asunto-osakeyhtiölakiin perustuva vastuunjako yhtiössä lähtökohtaisesti selvä eri 

osapuolille? 

3.2 Mistä vastuunjakoon liittyvistä seikoista on eniten epätietoutta tai vääriä käsityksiä? 

3.3. Ovatko isännöitsijät yleensä hyvin perillä lainsäädännöstä ja sen mukaisesta vastuunjaos-

ta? 

3.4. Miten vastuu jakautuu tilanteissa, joissa kyseessä on esimerkiksi sellaisen teknisen laitteen 

korjaaminen tai uusiminen, jonka asentajasta ei ole tietoa?  

3.5 Millaiset liiketiloihin ja erityisesti päivittäistavarakauppaan liittyvät vastuunjakoriidat 

(AOYL:n mukainen vastuunjako) päätyvät oikeusistuimiin? Onko joitain erityistapauksia, joita 

toistuvasti käsitellään oikeusistuimissa? 

 

4. YHTIÖJÄRJESTYS JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

4.1. Onko yhtiöjärjestyksissä yleensä erityismääräyksiä koskien liiketiloja? Millaisia erityis-

määräyksiä? 

4.2. Voiko järjestyssäännöissä olla erityismääräyksiä koskien liiketiloja? Millaisia erityismää-

räyksiä? 

4.3. Olisiko yhtiöjärjestys ja yhtiön järjestyssäännöt syytä huomioida vuokrasopimusta neuvo-

teltaessa?  

 

5. VUOKRASOPIMUKSEEN LIITTYVÄT SEIKAT 

5.1 Mitkä seikat vuokrasopimuksissa aiheuttavat tyypillisesti eniten epäselvyyksiä osapuolten 

välillä? 

5.2 Onko erityisiä ylläpitovastuisiin liittyviä seikkoja, joita käsitellään oikeusistuimissa? 

5.3 Mikäli käyttökorvauksista ei ole sovittu vuokrasopimuksessa, kenelle niiden katsotaan 

kuuluvan? (Lämpö, vesi, sähkö) 

5.4. Mitkä seikat erityisesti tulisi huomioida sopimusneuvotteluprosessissa silloin, kun kysees-

sä on asunto-osakeyhtiössä sijaitseva liiketila? 

 

6. MUUTA 

6.1. Muuta huomioitavaa 
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LIITE 2: Haastatellut henkilöt 

 

 

Haavisto Esa - Suomen Lähikauppa Oy 

Naakka Olavi - Suomen Lähikauppa Oy 

 

Furuhjelm Marina - Isännöintiliitto 

Koro-Kanerva Mia - Suomen Vuokranantajat 

Kuhanen Petteri - Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy 

Laaksonen Antti - Project Law Oy 

Sallmén Jaana - Kiinteistöliitto 

  

 


