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ESIPUHE 

Tutkimuksen tekeminen – etenkin Maankäyttötieteiden laitoksella, josta 

sittemmin tuli osa Rakennetun ympäristön laitosta – muistuttaa maas-

ton kartoittamista. Lähtiessään liikkeelle tutkija ei tiedä, millaiseen 

maastoon hän astelee ja mihin hän päätyy. Eteenpäin häntä vie intellek-

tuaalinen halu selvittää tutkimusongelma. Matkan aikana maasto saa 

muotoa kulkijan mielessä. Hänelle alkaa muodostua käsitys tutkimus-

kohteesta. Työprosessin moneen vaiheeseen, jossa ikään kuin palapelin 

palaset ovat levällään ja niiden keskinäinen suhde ei tahdo näkyä, sopii 

Ludwig Wittgensteinin huomautus, jonka hän toisessa yhteydessä esit-

tää teoksessa Varmuudesta: ”Tässä olen taipuvainen taistelemaan tuuli-

myllyjä vastaan, koska en vielä osaa sanoa, mitä oikeastaan haluan sa-

noa.” 

Kun maastosta on selvitty, on aika piirtää kartta puhtaaksi. Se tar-

koittaa akateemisessa maailmassa, että asiat ilmaistaan jäsennellysti. Kä-

sillä oleva tutkimus laajentaa Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkea-

koulussa hyväksyttyä lisensiaattityötäni. Siihen nähden olen useassa 

kohdassa löytänyt uusia maaston muotoja. 

Olen kiitollinen, että matkaa ei ole tarvinnut tehdä yksin. Kiitän läm-

pimästi dosentti Ville Pönkää, joka on suostunut väitöstutkimuksen vas-

taväittäjäksi. Professori Ari Saarnilehto ja professori Veikka Vahtera 

ovat tutkimuksen esitarkastajina vaivojaan säästelemättä antaneet arvo-

kasta palautetta. Sen ansiosta työn taso on olennaisesti noussut. Profes-

sori Ari Ekroos on työn valvojana ja ohjaajana kannustanut poikkitieteel-

liseltä taustalta liikkeelle lähtenyttä kiinteistötalouden opiskelijaa opin-

noissa ja tutkimustyössä. Tutkimuksen edetessä hän on antanut korkea-

tasoista ja asiantuntevaa palautetta sekä rohkaissut eteenpäin etenkin 

silloin, kun tutkijan itsekritiikki on ollut ankara. Lisensiaattityövaiheessa 
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hän tarkasti tutkimuksen. FT, OTK Antti Palmujoki antoi hyödyllistä pa-

lautetta lisensiaattityön toisena tarkastajana. Lisensiaattityön ohjaajana 

mvs. professori Erja Werdi innosti juuri hänelle ominaisella tavalla opin-

noissa ja tutkimustyön alkuvaiheessa. 

Tekstiä ovat lukeneet eri vaiheissa OTK Jaakko Kanerva, LL.M. Sara 

Kymenvaara, KTM, JHTT Leena Lauttamus, FM, ympäristösuunnitte-

lija (AMK) Nina Mäntylä ja KTM Heli Pöyhönen, joille kaikille lämpimät 

kiitokset. Lisäksi kiitän avusta DI Miikka Niirasta englanninkielisen tii-

vistelmän johdosta ja TD Jenny Paulssonia Kuninkaallisesta Teknilli-

sestä korkeakoulusta ruotsalaisen järjestelmän lähteille. 

Tutkimusprojektin läpivientiä jouduttivat Aalto-yliopiston mahdol-

listama täysipäiväinen tutkimustyö Insinööritieteiden korkeakoulun de-

kaanin myöntämällä rahoituksella. Maankäyttötieteiden laitos tarjosi 

modernit puitteet tutkimustyötä varten. Kiitos laboratorioinsinööri Dan 

Häggmanille, koordinaattori Aili Lehtimäelle, henkilöstösihteeri Suvi 

Tuomelle sekä suunnittelija Ritva Vierolle avusta käytännön asioissa 

opiskelu- ja tutkimustyön eri vaiheissa. Kiitän Kiinteistöalan Koulutus-

säätiötä saamastani tutkimusmäärärahasta. Maaseutuvirasto myönsi 11 

kuukauden mittaisen virkavapaa, joka joudutti työtä. Salixtus Oy on eri-

tyisesti työn loppuvaiheessa mahdollistanut pääsyn Edilexiin. 

Tutkimustyötä on rikastuttanut yhteys käytäntöön. Luottamustoi-

messani Asunto-osakeyhtiö Hyvinkään Telkänpesän hallituksessa olen 

saanut pohtia asunto-osakeyhtiöoikeudellisia käytännön kysymyksiä. 

Kiitos hallituskollegoilleni! Opettaessani Aalto-yliopistossa olen kohdan-

nut kunnioitettavan määrän asunto-osakeyhtiöihin liittyvää asiantunte-

musta. Se on osaltaan inspiroinut miettimään aihepiiriä. 

Kiitän kaikkia läheisiäni rakkaudesta, tuesta, vierellä kulkemisesta ja 

kannustuksesta näinä tutkimuksellisina vuosina. Omistan työn vanhem-

milleni. He ovat tukeneet lukemattomin tavoin opintojani vuosikymmen-

ten ajan. 

 

S. D. G. 

Markus Malk
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1 TUTKIMUKSEN TEEMA JA 
ASEMA YHTIÖOIKEUDESSA 

1.1 TUTKIMUKSEN AIHE, METODI JA 
LÄHTEET 

1.1.1 JOHDATUS TUTKIMUKSEN AIHEESEEN 

Asuinrakennukset muodostavat taloudelliselta arvoltaan Suomen suu-

rimman kansanvarallisuuden erän. 1  Suomessa on vajaa 1,3 miljoonaa 

asuinrakennusta, joista pientaloja on yli 1,1 miljoonaa ja noin 140.000 on 

rivi-, ketju- tai kerrostaloja.2 Osa asuinrakennuksissa olevista huoneis-

toista3 omistetaan ja niitä hallitaan spesifisessä lainsäädännössä sään-

neltävällä tavalla. Kaksi keskeistä järjestelmää ovat asumisoikeusyhdis-

tysinstituutio ja asunto-osakeyhtiöinstituutio.4 Edellistä säännellään en-

sisijaisesti lailla asumisoikeusyhdistyksistä (1072/1994, AsYhdL).5 Jäl-

kimmäisen perustava säädös on asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009, 

                                                   
1  Kansanvarallisuus muodostuu kiinteän pääomakannan tekijöistä. 

Niitä ovat koneet, laitteet, kulkuneuvot ja tuotantorakennukset, 
jotka palvelevat tuotannollista toimintaa, asuinrakennukset ja inf-
rastruktuuri. Niemi & Sandström 2002. Vuonna 2005 asuinraken-
nusten osuus kansanvarallisuudesta oli 29 %. Niemi & Sandström 
2007. 

2  Tilastokeskus 2015b, 9. 
3  Termin oikeudellista sisältöä tarkastellaan luvussa 1.2.2. 
4  Ks. suomalaisen asunto-osakeyhtiöjärjestelmän historiasta Grass & 

Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 16–17. Omistusasu-
misen piirteitä Ruotsissa tarkastellaan luvussa 1.2.5. 

5  Ks. asumisoikeusyhdistyksen tarkoituksesta AsYhdL 1 §. Asumisoi-
keusasumista säännellään lailla asumisoikeusasunnoista 
(650/1990, AsOikL). Ks. asumisoikeustalojen omistajista AsOikL 1 
a §. 
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AOYL). Verrattaessa lukumääräisesti mainittujen instituutioiden puit-

teissa hallittavia huoneistoja asunto-osakeyhtiöiden merkitys on olen-

naisesti suurempi. Noin 2,9 miljoonasta asunnosta vajaa 27 prosenttia 

hallitaan asunto-osakeyhtiöissä ja noin 1,4 prosenttia asumisoikeusyh-

distyksissä.6 

Esitetyn valossa merkittävä osa monen suomalaisen omaisuudesta 

on sijoitettu osakkeisiin, jotka oikeuttavat AOYL 1:2.2:n mukaisesti huo-

neiston tai muun osan hallintaan asunto-osakeyhtiön omistuksessa ole-

vasta rakennuksen osasta, rakennuksesta tai kiinteistöstä.7 Juuri tähän 

liittyen asunto-osakeyhtiön osakkeen hankinta merkitsee kiinteistöta-

louden kannalta investoimista kiinteistöklusterin yritykseen ja asunto-

osakeyhtiön osakkeen omistaminen yhtiön tai sen osan omistamista. 

Siksi asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistaminen voidaan nähdä osake-

sijoittamisena. 

Sijoitustoimintaan liittyy osakkaan8 kannalta aina riskejä.9 Asunto-

osakkeisiin sijoittamiseen liittyvät riskit poikkeavat tavanomaiseen osa-

kesijoittamiseen tai liiketoimintaperiaatteen mukaiseen yritystoimin-

taan liittyvistä riskeistä. AOYL:a edeltäneen asunto-osakeyhtiölain 

(809/1991, VAOYL) ollessa voimassa asunto-osakeyhtiön osakeomistuk-

sen riskit liittyivät valtaosin rakennusten vikoihin, jotka olivat luonteel-

taan taloteknisiä. Ne johtuivat puutteellisesti toteutetuista putkien, vie-

märeiden, kylpyhuoneiden, keittiöiden ja saunatilojen rakennustöistä ja 

kunnossapidosta, kuten ilmenee Hallituksen esityksestä Eduskunnalle10 

                                                   
6  Omistusasuntojen osuus kaikista asunnoista oli vuonna 2004 noin 

58 %. Joulukuun lopussa 2015 Suomessa oli rekisteröity 86.863 
asunto-osakeyhtiötä ja 17 asumisoikeusyhdistystä. Tilastokeskus 
2015b, 16; PRH 2016. 

7  Omistaminen on merkittävin asunnon hallintaperuste. Asuntokun-
nista yli 60 % asuu omistusasunnossa.  Omistusasunnoista vajaa 46 
% on osakehuoneistoja. Tilastokeskus 2015b, 15–16. 

8  Tässä työssä ’osakkeenomistajan’ synonyyminä käytetään ’osa-
kasta’. 

9  Leväinen (2013, 209–211) viittaa kiinteistösijoittamiseen liittyviin 
riskeihin. Vahtera (2011a, 179–181) tarkastelee yleisesti osakeomis-
tuksen riskejä. Ks. riskistä yritystoiminnassa Kurkela 2014, 7–8; 
Mähönen & Villa 2012, 13–27; Salo 2015, 1–3. 

10  Tässä tutkimuksessa eduskunta-sana kirjoitetaan lähteiden nimissä 
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uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi (HE 24/2009).11 Toimialan 

riskien ja niihin liittyvien oikeudellisten ongelmien omaleimaisuus muu-

hun sijoitustoimintaan nähden motivoi tarkastelemaan vastuukysymyk-

siä asunto-osakeyhtiökontekstissa. 

Termillä ’asunto-osakeyhtiöoikeus’ viitataan tässä tutkimuksessa te-

maattisesti, ei spesifisen disipliinin merkityksessä, lainsäädännön koko-

naisuuteen, jolla säännellään asunto-osakeyhtiöitä. Modernissa yhtiö-

oikeudessa, johon asunto-osakeyhtiöoikeus kuuluu, korostuu tahdonval-

taisuus. Se ilmenee aiempaan oikeustilaan verrattaessa pakottavan sään-

telyn suhteellisen osuuden vähenemisenä, sopimusoikeudellisten ele-

menttien määrän kasvuna ja yhtiöiden toimintaan kohdistuvan ennakko-

kontrollin keventymisenä. Yhtiöoikeudellisissa vastuukysymyksissä pai-

nopiste on jälkikäteisissä oikeussuojajärjestelmissä. Asunto-osakeyhtiö-

oikeudessa niitä sovelletaan esimerkiksi silloin, kun AOYL 24:1:n mukai-

nen yhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuu ratkaistaan riita-

asiana yleisessä tuomioistuimessa tai käytettäessä välimiesmenettelyä12 

tai vaihtoehtoista riidanratkaisumenetelmää. 13  Yhtiön johdon yhtiöoi-

keudellinen vahingonkorvausvastuu liittyy jälkikäteiseen valvontaan.14 

AOYL 7:1.1:n mukaan asunto-osakeyhtiöllä täytyy olla hallitus. Se on 

toimielin, joka muun muassa hoitaa AOYL 7:2.1:n mukaan yhtiön hallin-

toa ja vastaa yhtiön toiminnan järjestämisestä.15 Hallitus ei ensisijaisesti 

käytännössä tee itse näihin liittyviä tehtäviä. HE 24/2009:ssä edellyte-

                                                   

ja suorissa lainauksissa niiden alkuperäisessä asussa. Muissa yh-
teyksissä sanan kirjoitusasu noudattaa suomen kielen suositusta 
Kallion (1996) esittämässä muodossa. 

11  HE 24/2009, 16–17. 
12  Nyblin (2012, 33–38, 56–58) tarkastelee yleisten tuomioistuinten 

toimivaltaa sekä välimiesmenettelyn ja yleisen tuomioistuinmenet-
telyn välistä suhdetta. Välimiesmenettelyä sääntelee laki välimies-
menettelystä (967/1992, VälimiesL). Kemppinen (2004, 179–204) 
kuvaa siviiliasioiden välimiesmenettelyä. 

13  Ervasti 2015; Mähönen & Villa 2012, 548–553. 
14  Mähönen & Villa 2006, 42–43, 47; Villa 2001b, 1171. 
15  HE 24/2009, 152; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 462, 464–465; Vahtera 2010a, 195. 
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tään, että hallitus järjestää kyseisten tehtävien hoitamisen asianmukai-

sesti. 16  Pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiön osakkaat valitsevat yhtiön 

hallituksen AOYL 6:1.1:n17 ja 7:9.1:n mukaisella tavalla. Yhtiöjärjestyk-

sessä voidaan AOYL 7:9.2:n mukaan määrätä, että muu toimija kuin yh-

tiökokous valitsee alle puolet hallituksen jäsenistä.18 Valintatapa ei vai-

kuta hallituksen jäsenen AOYL:n mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuk-

siin. 

Osakkaiden omaisuuden hoitamisen ja yhtiöiden omistamista raken-

nuksista koostuvan kansanvarallisuuden osan ylläpidon kannalta halli-

tuksilla on tärkeä asema asunto-osakeyhtiöissä.19 Tavallisesti hallituksen 

jäsenet ovat yhtiön omistamassa rakennuksessa asuvia osakkaita, joilta 

saattaa puuttua kokonaan tai olennaisin osin toimialan tuntemus.20 To-

siseikalla on merkitystä yhtiön riskienhallinnan21 ja johdon vastuun kan-

nalta. Nämä seikat antavat aiheen selvittää, millaisten edellytysten valli-

tessa hallituksen jäsenten odotetaan kantavan yhtiöoikeudellista vas-

tuuta, joka yksittäistapauksessa saattaa olla huomattava. Yleisesti oi-

keuskirjallisuudessa käsitellään vahingonkorvausvastuuta yhtiöoikeu-

dessa sekä elinkeinotoimintaan liittyvää rikosoikeudellista vastuuta.22 

Vaikka asunto-osakeyhtiö on oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö,23 

mainitut tutkimusperspektiivit eivät vastaa kysymykseen yhtiön johdon 

                                                   
16  HE 24/2009, 152–153. 
17  HE 24/2009, 113; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 324. 
18  HE 24/2009, 158; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 498–499, 500; Vahtera 2010a, 195. Aiheeseen palataan lu-
vussa 2.2.1.1. 

19  Ks. hallituksen tehtävistä Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-
nunen 2010, 464–476. 

20  HE 24/2009, 23; Sillanpää 2010a, 16, 26. – Toimialalla toimii 
asunto-osakeyhtiöhallinnon ammattilaisia. Akha 2016. 

21  Virtanen (2011, 43) muistuttaa periaatteessa kaikkeen toimintaan 
liittyvän riskejä. 

22  Ks. Hahto 2008; Hemmo 2000; Kyläkallio 1963; Lahti 2007; Ruo-
honen 2015; Salonen 2000; Savela 2015; Ståhlberg & Karhu 2013; 
Virtanen 2011. Ks. ruotsalaisesta keskustelusta Dotevall 1989. 

23  Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 15; Sillan-
pää 2010a, 14. 
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AOYL:iin perustuvasta vastuusta. Tähän on kolme keskeistä syytä. 

Ensiksi AOYL 1:2.1:n mukainen asunto-osakeyhtiön tarkoitus24 poik-

keaa osakeyhtiölain (624/2006, OYL) 1:5:ssä säädettävästä osakeyhtiön 

tarkoituksesta. Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa,25 ellei yhtiön 

yhtiöjärjestyksessä määrätä muusta tarkoituksesta. Yhtiön tarkoitus vai-

kuttaa siihen, mitä organisaation toimielinten oletetaan aktuaalisessa ti-

lanteessa tekevän ja millaiseksi toimielinten jäsenten vahingonkorvaus-

vastuu mahdollisen vahingon syntyessä muodostuu. Aiheeseen palataan 

jäljempänä. 

Toiseksi hallituksella ei asunto-osakeyhtiössä ole AOYL 7:2.2:n pe-

rusteella yleistoimivaltaa,26 joka OYL 6:2.1:n mukaan osakeyhtiön halli-

tuksella on osakeyhtiössä.27 Yleistoimivallan puuttuminen rajaa asunto-

osakeyhtiön hallituksen toimintaa, velvollisuuksia ja vastuuta suhteessa 

siihen, miten osakeyhtiön hallituksen odotetaan analogisissa tilanteissa 

toimivan sekä millaisia velvollisuuksia ja vastuita osakeyhtiön hallituk-

sen jäsenellä on. 

Kolmanneksi AOYL 24 luvussa säädetään spesifisesti asunto-osake-

yhtiöoikeudellisesta vahingonkorvauksesta. Siksi asunto-osakeyhtiön 

toimijoihin ei sovelleta OYL:n vahingonkorvaussäännöksiä, vaikka sana-

muodoiltaan AOYL:n ja OYL:n vahingonkorvaussäännökset pitkälti vas-

taavat toisiaan. Mainituilla seikoilla on olennainen merkitys tämän työn 

tutkimustehtävän kannalta. 

                                                   
24  HE 24/2009, 48. Aiheeseen palataan luvussa 1.2.4.1. 
25  Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 32; Mähönen & Villa 2012, 14–

19; Rantakari 2012, 148–156. 
26  HE 24/2009, 153; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 476. 
27  Vahtera 2010a, 196–197. Asunto-osakeyhtiön ja osakeyhtiön halli-

tusten toimivallat poikkeavat toisistaan, vaikka AOYL 7:2.1 ja OYL 
6:2.1 vastaavat asiallisesti toisiaan. Asunto-osakeyhtiön hallituksen 
toimivaltaa rajoitetaan AOYL 7:2.2:ssa. Ks. Mähönen & Säiläkivi & 
Villa 2006, 151–152; Mähönen & Villa 2011, 3; Villa 2001a, 130–
20. 
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1.1.2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Yhteisön johdon vastuu on oikeudellisena ongelmana poikkitieteellinen. 

Esimerkkeinä mahdollisista tutkimusnäkökulmista mainittakoon sopi-

mus-,28  vahingonkorvaus-29 ja rikosoikeus.30 Laaja-alaisuudestaan huo-

limatta nämä perspektiivit eivät vastaa siihen, millaista vastuu hallituk-

sen jäsenellä on AOYL:n mukaan. Siksi tutkimuksessa on perusteltua 

analysoida hallituksen jäsenen AOYL:iin perustuvaa vastuuta de lege 

lata.31 

Käytännössä käsillä oleva tutkimus on AOYL 24:1:ssä säädettävän 

analyysi. 32  Säännöksen mukaisesta hallituksen jäsenen vahingonkor-

vausvastuusta ei tiettävästi ole laadittu monografiaa aikana, jonka AOYL 

on ollut voimassa. Vastuuta asunto-osakeyhtiössä sinänsä on oikeuskir-

jallisuudessa toki tarkasteltu.33 Toissijaisesti työssä esitetään mainitun 

analyysin perusteella näkemys de lege ferende lainsäädännön kehittä-

mistarpeista. 

Koska tutkimusongelma rajataan AOYL:iin, tarkastelun ulkopuolella 

ovat muiden oikeudenalojen mukaiset vastuukysymykset. Kysymyksen-

asettelua ei uloteta hallituksen jäsenen vastuuseen esimerkiksi työnanta-

jan edustajana, sopimusperusteiseen vahingonkorvausvastuuseen eikä 

                                                   
28  Ks. Hemmo 2009, 451–496; Virtanen 2011, 217–254, 255–283. 
29  Ks. Dotevall 1989; Hannula & Kari & Mäki 2014, 113–123; Kaisan-

lahti 2016; Routamo & Ståhlberg & Karhu 2006; Ståhlberg & 
Karhu 2013. 

30  Ks. Hahto 2008; Hannula & Kari & Mäki 2014, 136–197; Lahti 
2007. 

31  Teemaa on käsitelty niukasti muualla oikeuskirjallisuudessa kuin 
AOYL:n kommentaareissa. Ongelman käsittelystä mainittakoon 
Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 953–974; 
Vahtera 2010e, 29–30. 

32  Rajaus on perusteltu, koska Suomessa on Saarnilehdon (2009a, 26) 
mukaan ”erilaisia korvausjärjestelmiä sopimusoikeudellisen ja 
tuottamukseen perustuvan vahingonkorvausjärjestelmän lisäksi 
saman verran kuin vahingonkorvausta koskevia säännöksiä on eri 
laeissa”. Ks. oikeushistoriallista kuvausta korvausjärjestelmistä HE 
187/1973, 1; Määttä, K. 2006, 151–152; Ståhlberg & Karhu 2013, 
17–25. 

33  Ks. esim. Nevala 2013b. 
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rikosoikeudelliseen vastuuseen. Mainittuihin teemoihin viitataan ainoas-

taan, jos muun oikeudenalan tarjoama näkökulma on tehtävänasettelun 

kannalta tarkoituksenmukainen analogia-argumentaation tai oikeustie-

teellisen keskustelun johdosta. Tutkimustehtävän ulkopuolelle rajataan 

myös yhtiön johdon vastuuvakuutuksiin liittyvä problematiikka. Asunto-

osakeyhtiön hallituksen jäsenet voidaan vakuuttaa sellaisia vahinkoja 

varten, jotka he aiheuttavat toimiessaan yhtiön hallituksen jäseninä.34 

OYL:iin mukaiseen osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuseen35 työssä 

viitataan usein. Menettely johtuu tutkimuksen taustaoletuksesta, jonka 

mukaan yhtiöoikeus muodostaa AOYL:n oikeussystemaattisen konteks-

tin.  

Rajaukset eivät estä soveltamasta analyysia ja tutkimustuloksia yhti-

öihin, joissa AOYL:a sovelletaan vain osittain. Tulokset ovat relevantteja 

AOYL 28:1–2:n mukaisessa keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ja 

AOYL 28:3:ssä tarkoitettavassa osakeyhtiössä,36 mikäli niihin sovelle-

taan AOYL 24:1:n mukaista hallituksen jäsenen vastuuta.37 Koska selvi-

tysmies38 operoi yhtiössä muun ohella hallituksen sijasta, AOYL 22:9.1:n 

mukaan häneen sovelletaan, mitä AOYL:ssa säädetään hallituksesta ja 

sen jäsenistä.39 Siten hallituksen jäsenen vastuusta tutkimuksessa esitet-

tävä koskee pääsääntöisesti myös asunto-osakeyhtiön selvitysmiestä. 

1.1.3 KONTEKSTUAALINEN OIKEUSDOGMATIIKKA 

Tutkimusongelmaa selvitetään oikeusdogmaattisella ja oikeustaloustie-

teellisellä otteella. Ensisijainen metodi 40  on oikeusdogmaattinen. Ari 

Hirvosen mukaan oikeusdogmatiikka selvittää normien maailmaa ja 

                                                   
34  Ks. Ståhlberg & Karhu 2013, 38–40; Hallituksen vastuuvakuutus 

2014; Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus 2014; Kiinteistön vas-
tuuvakuutus 2014. 

35  Ks. Salonen 2000; Savela 2015. 
36  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 1030–1033. 
37  Ks. HE 24/2009, 294. 
38  Termin ’selvitysmies’ asiallista sisältöä tarkastellaan luvussa 2.2.1.3 

ja selvitysmiehen tehtäviä luvussa 2.2.2.5. 
39  HE 24/2009, 257. Näin on analogisesti myös osakeyhtiössä Pulkki-

sen (2010, 755) mukaan. 
40  Kolehmainen, A. (2015, 6–7) luonnehtii metodia oikeustieteessä. 



18 

 

tuottaa todellisuudesta normatiivista tietoa. Lainoppi on merkitysten tie-

dettä, jossa käytetään tekstin tulkinnan keinoja. Oikeusdogmatiikka ei 

ole yksi tutkimusmetodi, vaan se sisältää laajan kirjon tekstin tutkimus-

tapoja. Oikeuslähteitä voidaan analysoida oikeusdogmatiikassa 

 

(1) sanamuodon mukaisesti 
(2) systemaattisesti 
(3) historiallisesti 
(4) vertailevasti 
(5) supistavasti tai laajentavasti 
(6) analogisesti 
(7) teleologisesti 
(8) arvoperusteisesti 
(9) objektiivisesti41 

 

Käsillä olevassa tutkimuksessa oikeusdogmatiikkaa sovelletaan metodi-

sella kriittisyydellä. Kriittisyyden taustalla on käsitys oikeuden luon-

teesta. Matti Ilmari Niemen ja Kaarlo Tuorin kuvaamassa perinteisen 

oikeuspositivismin muodossa oikeudellinen systeemi käsitetään sulje-

tuksi.42 Malli rakentuu dualismin varaan.43 Sen ontologialle on yhtäältä 

ominaista pitämisen ja olemisen alueiden erottaminen toisistaan. Toi-

saalta dualismissa pitämisen alue jaetaan edelleen oikeudellisten nor-

mien ja muiden normien alueisiin. Yleisesti oikeuspositivismissa edelly-

tetään, että oikeus ei ole yhteydessä tosiasioihin eikä moraaliin tai oikeus 

on erotettavissa moraalista.44 

Dualismiin perustuvan oikeudellisen ajattelun ongelma on epäjatku-

vuus. Jos tosiasiat erotetaan normeista, edellisiä ei ole. Tietoteoreetti-

sesta perspektiivistä käsin teoria ”kuormittaa” aina tosiasioiden havait-

semista ja tulkitsemista. Tosiasioita sinänsä ei havaita ilman käsitteel-

listä viitekehystä.45 Tässä mielessä normeja ja tosiasioita ei voi erottaa 

                                                   
41  Hirvonen 2011, 21–22, 36, 38–40. Ks. myös Aarnio 1989, 239–243; 

1998, 989–991; Kolehmainen, A. 2015, 7–17. 
42  Niemi 2013, 820; Tuori 2000, 26–29. 
43  Robinson (2011) tiivistää dualismin rakenteen: ”In general, the idea 

is that, for some particular domain, there are two fundamental 
kinds or categories of things or principles.” 

44  Andström 2004, 12–13; Niemi 2013, 820–822; Tuori 2000, 7. 
45  Putnam 2004, 119. Ks. kuvausta viimeaikaisesta tieteenteoriasta 
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esitetyllä oikeuspositivismin mukaisella tavalla toisistaan. Aulis Aarnio 

huomauttaa oikein, että empiiriset tosiasiat sinänsä eivät johda oikeus-

poliittisiin ehdotuksiin. Ne kumpuavat moraalisävytteisistä arvioista, 

jotka ovat yhteydessä tosiasioihin.46 

Perinteisen oikeuspositivismin tutkimusperspektiivin sisältämien 

haasteiden välttämiseksi oikeusinstituutio on perusteltua tulkita systee-

miteoreettisesti. Tässä katsannossa oikeusinstituutio käsitetään avoi-

meksi järjestelmäksi, joka on vuorovaikutuksessa sosiaalisen todellisuu-

den ja yhteiskunnan kanssa.47 Oikeussysteemi on osa yhteiskunnallisten 

ja sosiaalisten järjestelmien kokonaisuutta.48 Sama näkemys vaikuttaa 

oikeudellista kieltä analysoivan filosofian49 ja oikeustaloustieteen50 taus-

taoletuksissa. Kielifilosofiassa tulkinta rakennetaan realistiseen käsityk-

seen todellisuudesta ja kielestä. Arkikielen analyysi osoittaa, että ilmai-

sujen ja termien merkityssisällöt muuttuvat jossain määrin asiayhtey-

destä riippuen.51 Tosiasioista voidaan puhua ainoastaan käsitteellisessä 

viitekehyksessä. Oikeustaloustieteessä lähtökohta on puolestaan se, että 

oikeus ja talous liittyvät toisiinsa:52 lainsäädäntö vaikuttaa talouteen,53 

                                                   

Nordin 1999, 473–477. – Vahingonkorvausoikeudessa Viljanen 
(2008b, 110) edellyttää oikeuden ja ”oikeudellisista käytännöistä 
riippumattoman todellisuuden hahmottamisen tavan olemassaoloa 
ja omaksumista osaksi oikeutta”. 

46  Aarnio 1998, 985. 
47  Ks. von Bertalanffy 1968, 42–43. 
48  Malk (2005, 275–291) tarkastelee oikeusinstituution ja moraali-

instituution välistä vuorovaikutusta. 
49  Ks. Wittgenstein 1999a, 47–48; von Wright 1998, 338–341. 
50  Oikeustaloustieteen luonnetta kuvataan jäljempänä tässä luvussa. 
51  Ks. Wittgensteinilta vaikutteita saaneesta kielifilosofiasta Kirjavai-

nen 1983, 16–18; Markell 2005, 805–816. Analyyttisen filosofian 
realistinen käsitys kielestä poikkeaa olennaisesti postmodernisti-
sesta konseptiosta, jota Eskola (2010, 100) luonnehtii. Postmoder-
nistinen oikeustieteellinen tekstin luenta on ongelmallinen, jos tut-
kimusta ei haluta ideologisoida. Ks. jälkistrukturalismin ja postmo-
dernismin ideologisesta luonteesta Eskola 2010, 112. 

52  Määttä, K. 2011, 22; Toivonen 2000, 961–964; Tolonen, J. 2007, 
238, 239–242. 

53  Ks. Mähönen & Villa 2006, 42–43, 70. Oikeustaloustieteen taus-
talla vaikuttaa paljolti R. H. Coasen (1937; 1960) ajattelu. Kay 
(2005) analysoi kriittisesti Coasen näkemyksiä. Mähönen (1998, 5–
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kuten talous- ja kulutusjärjestelmä vaikuttaa lainsäädäntöön.54 Kielifilo-

sofisessa oikeusdogmatiikassa ja oikeustaloustieteessä pitämisen ja ole-

misen alueet kommunikoivat keskenään. 

Jos oikeustieteellinen tutkimus rakennetaan dualistisen oikeuspo-

sitivismin varaan, oikeus ei kommunikoi todellisuuden muiden alueiden 

kanssa. Silloin on vaara, että kontekstiin liittyvien muiden kuin ”puh-

taina tosiasioina” pidettävien seikkojen kriittinen ja systemaattinen tar-

kastelu sivuutetaan; oikeudella ei ole mitään tekemistä kontekstuaalista 

merkitystä kantavien termien kanssa. Kontekstilla tarkoitetaan Sari Pie-

tikäisen ja Anne Mäntysen mukaan seikkoja, jotka vaikuttavat tekstin 

merkityksen muodostumiseen ja mahdollistavat tai rajaavat ilmaisujen 

käyttämistä ja tulkitsemista.55 Oikeudellisen kielen analyysissa nämä nä-

kökohdat otetaan huomioon. Säännösten, ilmaisujen ja termien merki-

tykset eivät välttämättä ole tarkkarajaisia eivätkä staattisia. Merkitysten 

muutosten johdosta oikeudellinen tutkimus edellyttää semanttista 

otetta.56 Tämä ei tarkoita sitä, että kielen ja todellisuuden välinen suhde 

tulkittaisiin poststrukturalistisesti.57 Kontekstin huomioon ottavassa oi-

keusdogmaattisessa tutkimuksessa pitäydytään realistisessa käsityksessä 

kielestä. Eri asiayhteyksissä kielen yksittäisellä termillä tai ilmaisulla on 

jossain määrin toisistaan poikkeavia merkityksiä. Vaihtelu on maltillista, 

perheyhtäläisyyksien kaltaista. Käsityksen taustalla vaikuttaa Ludwig 

Wittgensteinin käsitys kielen luonteesta.58 Sanan merkitys vaihtelee per-

heyhtäläisyyden kaltaisesti. Siksi kielellinen merkitys ei ole ristiriidassa 

                                                   

21) ja Tolonen, J. (2007, 237–239) esittelevät oikeustaloustietee-
seen vaikuttavia ajattelijoita. Mäntysaari (2016a, 354–355) luon-
nehtii oikeustaloustieteen asemaa kauppaoikeuden tutkimuksen 
metodien perheessä. 

54  Kirjavainen 1994, 46. 
55  Pietikäinen & Mäntynen 2009, 30. 
56  ”Kun oikeudesta on tullut joustavaa ja kontekstuaalista, lakien so-

veltaminen on muuttunut myös luovemmaksi ja konstruktiivisem-
maksi.” Ervasti 2005, xiii. 

57  Ks. poststrukturalismista Eskola 2010, 98–99; Kirjavainen 2004, 
179–180. 

58  Wittgenstein 1999a, 49. Ks. myös Työrinoja 1986. 
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universaalisen pätevyyden kanssa. 59  Näiden taustaoletusten vallitessa 

kontekstuaalisessa oikeusdogmatiikassa hyväksytään, että sovellettavaa 

säännöstä saatetaan tulkita yksittäisissä tapauksissa eri tavoilla.60 

Kontekstuaalisuus selittää osaltaan sitä, miksi oikeudellisten termien 

ja ilmaisujen asiallinen sisältö vähitellen muuttuu. Tästä on esimerkkinä 

tapa, jolla käsitys normaalista asumisesta on muuttunut ajan funktiona. 

HE 24/2009:ssä viitataan tältä osin oikeustapaukseen KKO 2008:7. 

Siinä otettiin kantaa parveketupakoinnin hyväksyttävyyteen. Ratkaisun 

katsotaan ilmentävän tavanomaista asumista koskevan käsityksen muu-

tosta.61 Jutussa sovellettiin VAOYL:a,62 mutta tapaus on relevantti myös 

AOYL:n kannalta. KKO:n mukaan asunto-osakeyhtiöllä on periaatteessa 

oikeus kieltää tupakointi parvekkeella.63 Tupakointi voidaan kokea häi-

ritsevän asumista kerrostalossa. Koska oikeudellisessa kielessä käytettä-

vien ilmaisujen merkitykset muuttuvat, ’häiritsevä elämä’ ei välttämättä 

vastaa nykyään täysin sitä, miten ilmaisua asunto-osakeyhtiökonteks-

tissa esimerkiksi 1970-luvulla käytettiin.64 

Kontekstin merkitys tulkintaan ilmenee eksplisiittisesti HE 

24/2009:ssä. Lakiesitystä valmisteltaessa tiedostettiin, että AOYL:ssa 

                                                   
59  Ks. Kirjavainen 2004, 180. 
60  Tämä ilmenee esim. siinä, että oikeusasteet saattavat tulkita toisis-

taan poikkeavasti määrättyyn juttuun kuuluvia normeja ja tosiseik-
koja. 

61  HE 24/2009, 167. 
62  Yhtiökokous oli tehnyt päätöksen 6.4.2005 parveketupakoinnin 

kieltämisestä, ts. ennen AOYL:n voimaantuloa. Yhtiökokouksen 
päätös oli VAOYL 48.1,2 §:n vastainen. KKO 2008:7, 1, 11 kohta. 

63  KKO 2008:7, 6 kohta. 
64  Viimeaikaisessa lainsäädännössä on nähtävissä muutos kieltää en-

tistä laajemmin tupakointi. Tupakkalain (549/2016, TupakkaL) 78 
§:n mukaan asunto-osakeyhtiön yleisissä sisätiloissa tupakointi on 
kielletty. Yhtiö voi kieltää tupakoinnin yhteisissä ulkotiloissa, jotka 
sijaitsevat rakennuksen sisäänkäyntien tai ilmanottoaukkojen lä-
heisyydessä, lasten leikkialueilla sekä yhteisellä parvekkeella. 
Asunto-osakeyhtiö voi TupakkaL 79.1 §:n mukaan pyytää, että 
kunta määrää TupakkaL 79.2 §:ssä säädettävien edellytysten valli-
tessa tupakointikiellon parvekkeille, ulkotiloihin, jotka ovat huo-
neistojen käytössä, sekä huoneistojen sisätiloihin. Ks. KHO 
2015:164; HE 15/2016, 115–116; Jääskeläinen 2016; Pusa 2016; 
STM 2016. 
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säädettävää ei tulkita samalla tavalla kaikissa oloissa: 

 

Siten periaatteiden tulkintaa ohjaava vaikutus on suuri 
yhtiön toiminnan tai toimintaympäristön muuttuessa 
niin, etteivät yksityiskohtaiset säännökset enää yksi-
selitteisesti ohjaa yhtiön osakkeenomistajien tai johdon 
toimenpiteitä.65 

 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan säädöksissä, esitöissä, oikeuskäytän-

nössä ja oikeuskirjallisuudessa käytettävää oikeudellista kieltä ottamalla 

huomioon sen aktuaalinen käyttötapa. Lähestymistapaa kutsutaan kon-

tekstuaaliseksi oikeusdogmatiikaksi. Siinä klassiseen oikeusdogmaatti-

seen tutkimusotteeseen yhdistyy kielifilosofia, jossa konteksti otetaan 

maltillisesti huomioon tulkittaessa tekstiä.66 Kielifilosofian mukaista nä-

kökulmaa voidaan kuvata seuraavasti. Rationaalisen toiminnan taustalla 

vaikuttavat oletukset.67 Riippumatta siitä, ovatko ne tiedostettuja vai tie-

dostamattomia, kaikkia oletuksia ei lausuta – eikä kyetä lausumaan – 

julki. Oletukset liittyvät kielen perustaan, jota kutsutaan esitiedoksi. Sitä 

on mahdoton kuvata tyhjentävästi68 eikä sen sisällön laaja kuvaaminen 

ole edes tarpeen. Esitietoon kuuluvia premissejä ei epäillä. Oikeudellisen 

praksiksen esitiedon merkitys siihen, mitä käytännössä pidetään ratio-

naalisena ja relevanttina, ilmenee Wittgensteinin huomautuksessa: 

 

Tuomioistuinmenettely perustuu siihen, että olosuh-

                                                   
65  HE 24/2009, 47. 
66  Myös Kolehmainen, E. (2010) ja Markell (2005) soveltavat kielifi-

losofiaa oikeustieteessä. Lindroos-Hovinheimo (2011, 293–295) 
kuvaa kielifilosofian merkitystä suomalaisessa oikeustieteessä. – 
Kielifilosofista tarkastelutapaa ei pidä sekoittaa deonttisen logiikan 
näkökulmaan, jota Kaisto (2005, 113–116) kuvaa. Kyse on pikem-
minkin siitä, mitä hän (2005, 246–250) luonnehtii tavallisen kielen 
analyysiksi. 

67  Kirjavainen 1996, 83–87; Malk 2005, 276–282. 
68  Von Wright 1999, 20. Hän viittaa Wittgensteinin (1999b, 70, 225 §) 

huomautukseen: ”Se, mistä pidän kiinni, ei ole yksi lause, vaan ko-
konainen lauseiden pesäke.” (Kursivointi on alkuperäisessä läh-
teessä.) Ks. myös Wittgenstein 1999a, 218–221; 1999b, 125–126, 
559 §. 
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teet antavat väitteille tietyn todennäköisyyden. Esimer-
kiksi lausuntoa, että joku on syntynyt maailmaan ilman 
vanhempia, ei koskaan otettaisi siellä harkittavaksi.69 

 

Koska esitieto ja konteksti vaikuttavat sanojen merkityksiin, säännökset 

ja niiden soveltaminen ovat luontevia kielellisen analyysin kohteita. Kun 

perinteisessä oikeusdogmatiikassa pyritään kuvaamaan normin oikeita 

tulkintatapoja,70  filosofisesti orientoituneen oikeusdogmatiikan paino-

pistettä ilmentää kysymys: Mitä on säännön seuraaminen oikein?71 Me-

todilla tavoitellaan ensisijaisesti adekvaattia kuvausta oikeudellisen tul-

kinnan rakenteesta. Kysymyksenasettelulla paljastetaan oletuksia, jotka 

vaikuttavat oikeudelliseen kieleen ja sen tulkintaan. 

Toinen tässä tutkimuksessa käytettävä metodi on oikeustaloustie-

teellinen. Kalle Määtän mukaan oikeustieteellisessä keskustelussa on 

1960-luvulta alkaen kiinnitetty huomiota oikeustaloustieteen keinoihin 

analysoida oikeudellisia kysymyksiä, erityisesti taloudelliseen toimin-

taan liittyviä ongelmia. Kansainväliseen diskurssiin verrattuna keskus-

telu oikeustaloustieteestä virisi Suomessa myöhään, vasta 1990-luvulla. 

Oikeustaloustieteellinen tarkastelu voidaan kohdistaa joko voimassa ole-

van lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuteen tai lainsäädännön uudis-

tamiseen liittyviin näkökohtiin. Vaihtoehtoisesti tutkimus on mahdol-

lista rajata yritys- tai tapauskohtaisiin transaktiokustannuksiin. Niillä 

tarkoitetaan kustannuksia, jotka syntyvät sopimuskumppanin etsimi-

sestä, osapuolten sopimusneuvotteluista, sopimuksen laatimisesta ja so-

pimusehtojen noudattamisen seurannasta. Jotta vaihdanta olisi teho-

                                                   
69  Wittgenstein 1999b, 86, 335 §. 
70  Tolonen, H. 2003, 9. Hänen mielestään oikeudellinen järjestelmä 

kehittyy hermeneuttisessa jatkumossa yhteisöllisenä oppimispro-
sessina. Norrin (2001, 27) mukaan valistuksen värittämä käsitys 
historiasta on väärä. ”Lain kehitykseen perehdyttäessä edistymistä 
ei ole havaittavissa.” Oikeudessa voidaan puhua vain muutoksesta. 

71  Ks. Wittgensteinin (1999a, 227–231) esimerkkiä filosofisen kieliop-
pisäännön seuraamisesta. Kielellä ilmaistavat esimerkit kuvaavat, 
mitä on säännön seuraaminen oikein ja mitä on säännön seuraami-
nen väärin. ”Harjoitus säännön käytössä osoittaa myös, mikä on 
virhe sen käytössä.” Wittgenstein 1999b, 40, 29 §. 
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kasta, sen harjoittajien on rationaalista pyrkiä minimoimaan vaihdan-

nasta aiheutuvat kustannukset.72 Tätä tavoiteltaessa oikeustaloustiede 

toimii optimointiteoriana, jota soveltamalla pyritään selvittämään osa-

puoli, jonka on edullisinta kantaa sopimussuhteessa taloudellinen riski.73 

Vahingonkorvausoikeus on keskeinen oikeustaloustieteen sovelta-

misala.74 Oikeustaloustieteellisiä metodeja soveltamalla kyetään pureu-

tumaan ongelmiin, jotka juontuvat siitä tosiasiasta, että vahingot eivät 

aina johdu yksinomaan vahingonaiheuttajasta. Vahinko saattaa syntyä 

siten, että vahingonaiheuttaja ja -kärsijä vaikuttavat tapahtumiin.75 Jäl-

kimmäisen menettely pyritään tyypillisesti minimoimaan lainsäädännöl-

lisellä vaatimuksella: vahingonkärsijän on ryhdyttävä asianmukaisiin ja 

käytettävissään oleviin toimiin havaitsemansa vahingon rajaamiseksi tai 

estämiseksi. Asunto-osakeyhtiöoikeudessa velvollisuudesta säädetään 

AOYL 24:7.2:ssa. Vahingonkorvauslain (412/1974, VahL) 6:1:ssä sääde-

tään puolestaan seurauksista, jotka vahingonkärsijä mahdollisesti koh-

taa, jos hän ei täytä velvollisuuksiaan.76 

Tutkimuksessa analysoidaan premissit, konteksti ja seuraukset huo-

mioon ottaen metodeina kontekstuaalinen oikeusdogmatiikka ja oikeus-

taloustiede asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen AOYL:iin perustuvaa 

vahingonkorvausvastuuta. Sitä on tutkimushypoteesin mukaan hedel-

mällistä tulkita yhtiöoikeudellisessa ja vahingonkorvausoikeudellisessa 

kontekstissa. Asunto-osakeyhtiöoikeudelliseen hallituksen jäsenen vas-

                                                   
72  Luonnehdinta paljastaa oikeustaloustieteellisen perusidean kyt-

köksen liberaaliskapitalistisen talousjärjestelmään. Ks. luonneh-
dintaa jälkimmäisestä Kirjavainen 1994, 29–30. 

73  Määttä, K. 1998, 55, 69; 2005, 177; 2006, 12–13, 19, 49. Ks. varhai-
sesta suomalaisesta oikeustaloustieteellisestä keskustelusta Timo-
nen 1998, 111–114. Toponen (2014, 94–95) kritisoi oikeustieteel-
listä tehokkuusargumentaatiota. 

74  Määttä, K. 1998, 55; 2006, 151–178. 
75  ”Because most accidents are caused by a joint action of injurer and 

victim (a driver goes too fast, and the pedestrian he hits does not 
look carefully), efficient rules create incentives for both parties to 
take care; most negligence rules (negligence, negligence with a de-
fense of contributory negligence, comparative negligence) create 
exactly these incentives.” Rubin 2008. 

76  HE 187/1973, 25–26. 
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tuuseen vaikuttavat mainittujen oikeudenalojen säännökset ja periaat-

teet.  Yhtäältä AOYL:n mukaiset yhtiön organisaatio, toimielinten väliset 

suhteet sekä yhtiöoikeudellisen vastuun periaatteet vastaavat pitkälti 

OYL:ssa vastaavista asioista säädettävää. Siksi OYL:ssa säädettävästä 

voidaan johtaa analogia-argumentteja AOYL:n tulkintaan. Toisaalta 

AOYL:ssa säädettävä hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuun aktu-

alisoituminen on yhteydessä vahingonkorvausoikeudessa vakiintuneisiin 

periaatteisiin ja VahL:n säännöksiin. Tutkimushypoteesi ilmenee ku-

vasta 1. 

 

 

 
Kuva 1. Hallituksen jäsenen AOYL:n mukaisen vahingon-
korvausvastuun oikeussystemaattiset liittymät. 

 

Työ on jaettu neljään päälukuun. Ensimmäisessä niistä esitellään työn 

aihe ja tutkimusmenetelmä, kuvataan asunto-osakeyhtiökontekstia ja 

tarkastellaan AOYL:a yhtiöoikeudellisena säädöksenä. Toisessa luvussa 

luonnostellaan AOYL:iin perustuvaa vahingonkorvausvastuuta ottaen 
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mukainen 
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huomioon yleinen vahingonkorvausoikeus. Kolmannessa luvussa analy-

soidaan korvausvastuun syntymisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä. 

Neljännessä luvussa esitetään kootusti tutkimuksen tulokset ja de lege 

ferende -ehdotukset lainsäädännön kehittämiseksi. 

1.1.4 TUTKIMUKSEN LÄHTEET 

Tämän tutkimuksen päälähde on AOYL. Sekundaarisena lähteenä on 

AOYL:n valmisteluaineisto. Se koostuu HE 24/2009:stä sekä lakiehdo-

tusta koskevasta talousvaliokunnan lausunnosta (TaVL 26/2009) ja ym-

päristövaliokunnan mietinnöstä (YmVM 10/2009) sekä oikeuskäytän-

nöstä. Muina lähteinä ovat VAOYL ja sitä koskeva hallituksen esitys (HE 

216/1990), VahL ja sitä koskeva hallituksen esitys (HE 187/1973), muu 

lainsäädäntö esitöineen sekä oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus. Lainsäädän-

töä on pyritty seuraamaan 9.9.2016 asti. 

Oikeuskäytäntöön työssä viitataan osaltaan oikeuskirjallisuuden 

kautta, kun kyse on kirjallisuudessa esitettävän tulkinnan perustelemi-

sesta. Tutkimusaiheen kannalta keskeisintä oikeuskäytäntöä analysoi-

daan sellaisenaan. Näin tutkimuksessa esitettävät normatiiviset kannan-

otot saavat välitöntä tukea oikeuskäytännöstä. Oikeuskirjallisuutta käy-

tetään siltä osin kuin esitettävällä on merkitystä tutkimuksen tehtävän-

asettelun kannalta. 

Lähteet ja kirjallisuus muodostavat heterogeenisen perustan työlle. 

Päälähteellä ja siihen liittyvällä valmisteluaineistolla sekä AOYL:a käsit-

televällä oikeuskirjallisuudella on de lege lata -yhteys. Sitä vastoin oi-

keuskäytäntö, johon tutkimuksessa viitataan, liittyy valtaosin VAOYL:n 

soveltamiseen sekä muuhun yhtiö- ja yhteisöoikeuteen. AOYL:n sovelta-

mista koskevia prejudikaatteja77 on toistaiseksi niukasti.78 Mainituista 

                                                   
77  Tulokas (2013) tarkastelee prejudikaattien merkitystä suomalai-

sessa oikeuskäytännössä. Aarnio (1989, 230–235, 248–249) arvioi 
kriittisesti ylempien tuomioistuinten esittämien tulkintojen merki-
tystä lain soveltamiseen. Hän edellyttää oikeudellisen harkinnan 
taustojen tuomista julki, jotta ratkaisut voisivat olla laajasti hyväk-
syttäviä. Ennakkopäätösten vallitsevasta merkityksestä tulisi hänen 
mielestään luopua. 

78  Ks. AOYL:n soveltamisesta KKO 2013:74; 2015:87. 
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syistä johtuen lähdekritiikissä täytyy kiinnittää huomiota kirjallisen ai-

neiston historialliseen kontekstiin ja siihen, mihin lähde tai kirjallisuus 

asiallisesti liittyy. Siltä osin kuin lainsäädäntö on aiemmin voimassa ol-

leesta sisällöllisesti muuttunut, oikeuskäytännöllä ja -kirjallisuudella on 

merkitystä ainakin analogia-argumentteina. Niiltä osin kuin säädännäl-

linen oikeus ei VAOYL:n ja AOYL:n välillä ole asiallisesti muuttunut, var-

haisempaan oikeustilaan liittyvä oikeuskirjallisuus ja -käytäntö ovat re-

levantteja.79 

 

 

                                                   
79  Vastaavan tulkinnan aiemman lainsäädännön aikaisen oikeuskäy-

tännön merkityksestä esittää Vahtera 2011c, 1047. 
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1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SITÄ 
KOSKEVA SÄÄNTELY 

1.2.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI OSANA OSAKEYHTIÖOIKEUTTA 

Asunto-osakeyhtiön toimintaa sääntelee ensisijaisesti AOYL.1 Se muis-

tuttaa rakenteeltaan ja sisällöltään OYL:a.2 Koska OYL säädettiin ennen 

AOYL:a, edellinen on ollut käytettävissä jälkimmäistä valmisteltaessa ot-

taen huomioon erityispiirteet, jotka erottavat asunto-osakeyhtiön osake-

yhtiöstä.3 AOYL on järjestyksessään kolmas asunto-osakeyhtiöitä sään-

televä laki Suomessa. Aiemmat säädökset olivat vuosilta 1926 ja 1991.4 

Näistä jälkimmäinen oli VAOYL, johon tässä tutkimuksessa paikoin vii-

tataan. Toissijaisesti asunto-osakeyhtiöiden toimintaa säännellään sovel-

tuvin osin muulla lainsäädännöllä. Muusta asunto-osakeyhtiön kannalta 

relevantista lainsäädännöstä mainittakoon tilintarkastuslaki (1141/2015, 

TTL) ja kirjanpitolaki (1336/1997, KPL). 

Asunto-osakeyhtiö on juridisesti osakeyhtiö. Muodollisesti asunto-

osakeyhtiön ja osakeyhtiön hallintorakenteet vastaavat keskeisin osin 

toisiaan.5 Kummankin yhtiön toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja 

                                                   
1  AOYL:n voimaantulon jälkeen muutettuja säännöksiä ovat 6:10, 

6:32.4, 6:34.3, 9:5.2, 9:14, 19:1, 21:2, 24:4, 24:8.1, 24:9.1, 24:10.1 ja 
24:11. HE 23/2010; 185/2012, 158; 254/2014, 177–178; 70/2016, 
52. Muutoksilla ei ole asiallista merkitystä tämän tutkimuksen kan-
nalta. 

2  Ks. OYL:n perusratkaisujen taustoja koskevasta keskustelusta To-
ponen 2014, 90–91. Mäntysaari (2016b, 174–180) luonnostelee ko-
konaisvaltaista yhtiöoikeuden teoriaa. 

3  HE 24/2009, 25, 264. Käytännössä OYL:n ja AOYL:n välinen pai-
koin kiinteä suhde ilmenee esim. AOYL 7:1:ää koskevin osin jak-
sossa HE 24/2009, 152: ”Pykälä vastaa osakeyhtiölain 6 luvun 1 
§:ää sillä erotuksella…” 

4  Sillanpää 2010a, 14. 
5  Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 15; Mähö-

nen & Säiläkivi & Villa 2006, 150–151; Sillanpää 2010a, 14. 
Asunto-osakeyhtiössä ei ole hallintoneuvostoa, joka OYL 6:1.1:n 
mukaan on mahdollinen toimielin osakeyhtiössä. 
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toimitusjohtaja, jota asunto-osakeyhtiössä kutsutaan isännöitsijäksi. 

Toimitusjohtaja on OYL 6:1.1:n mukaan ja isännöitsijä on AOYL 7:1.1:n 

mukaan kontingentti toimielin. Yleisen osakeyhtiöoikeuden merkitys 

asunto-osakeyhtiökontekstissa ilmeni ennen AOYL:n voimaantuloa li-

säksi siinä, että eräiden kysymysten osalta asunto-osakeyhtiöihin sovel-

lettiin aiemmin voimassa ollutta osakeyhtiölakia (734/1978, VOYL).6 Se 

oli osakeyhtiöitä sääntelevä yleislaki.7 

AOYL on itsenäinen säädös.8 Sen ollessa voimassa asunto-osakeyh-

tiöön ei sovelleta VOYL:a eikä OYL:a.9 AOYL:a sovellettaessa ei periaat-

teessa tarvita myöskään OYL:a,10 joskin OYL:ssa säädettävä vastaa mo-

nelta osalta AOYL:n sääntelyä. AOYL kuuluu oikeusalajaottelussa osake-

yhtiöoikeuteen, laajemmassa katsannossa yhtiöoikeuteen, edelleen yh-

teisöoikeuteen ja viime kädessä kauppaoikeuteen.11 Kun OYL on yleisen 

osakeyhtiöoikeuden keskeisin säädös, 12  analogisesti AOYL on asunto-

osakeyhtiöiden toimintaa sääntelevä primaarinen säädös. Tässä katsan-

nossa OYL:lla säännellään yleistä osakeyhtiöoikeutta ja AOYL:lla asunto-

osakeyhtiöoikeutta, joka on eräänlainen erityisen osakeyhtiöoikeuden 

alue. Yleisen osakeyhtiöoikeuden ja erityisen osakeyhtiöoikeuden väli-

nen suhde on ratkaistu analogisesti samalla tavalla liikepankkeja koske-

vassa sääntelyssä. Liikepankkeja säännellään lailla liikepankeista ja 

muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (1501/2001, Liikepank-

kiL).13 

                                                   
6  Ks. VAOYL 3 §; HE 216/1990, 15–16; 24/2009, 18. 
7  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 51; Mähönen 

& Villa 2006, 49. Kuhanen, Kanerva, Furuhjelm ja Kinnunen viit-
taavat soveltamisen osalta juttuihin KKO 1938–II–501; 2010:17. 

8  Norri & Palsala 2002, 17. 
9  HE 24/2009, 48; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 51. 
10  Sillanpää 2010a, 14. 
11  Mähönen & Villa 2006, 49; Pönkä 2012, 63; Toiviainen 2006, 1–6. 
12  ”Osakeyhtiölain merkitys on sen luonteessa yleislakina.” Mähönen 

& Säiläkivi & Villa 2006, 17. 
13  LiikepankkiL:a sovelletaan 1.1 §:n mukaan osakeyhtiömuotoiseen 

talletuspankkiin. 
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AOYL:n ja OYL:n yhdenmuotoisuus ilmenee muun ohella vahingon-

korvaussäännöksissä.14 Lakeja sovellettaessa vahingonkorvausta koske-

vien säännösten rikkominen johtaa nimenomaisen säädöksen mukaiseen 

seuraamukseen. Toissijaisesti seuraamus määräytyy muulla perusteella, 

kuten VahL:n säännösten mukaan.15 Risto Nuolimaan mielestä yhtiö-

oikeudessa tarvitaan nimenomaista vahingonkorvaussääntelyä siksi, että 

VahL:n säännöksillä ei säännellä kaikkia yritystoiminnassa aiheutuvia 

seuraamuksia.16 AOYL:n ja OYL:n vahingonkorvaussääntelyn paralleeli-

suus ilmenee muun ohella kolmessa yhtiön johdon vastuuta koskevassa 

yksityiskohdassa. OYL 22:1.1:n mukaan osakeyhtiön hallituksen jäsen 

korvaa vahingon, jonka hän aiheuttaa tehtävässään huolimattomuudel-

laan tai tahallaan OYL 1:8:ssä säädettävän huolellisuusvelvollisuuden 

vastaisesti yhtiölle. OYL 22:1.1:aa vastaa asiallisesti AOYL 24:1.1. 

Toiseksi osakeyhtiön hallituksen jäsen on OYL 22:1.2:n mukaan velvolli-

nen korvaamaan vahingon, jonka hän aiheuttaa tehtävässään huolimat-

tomuudellaan tai tahallaan muulla tavalla kuin rikkomalla OYL 1:8:n mu-

kaista huolellisuusvelvollisuutta tai yhtiöjärjestyksen määräystä siten, 

että vahingon kärsii yhtiö, osakas tai muu. Asiallisesti OYL 22:1.2:aa vas-

taa AOYL 24:1.2. Kolmanneksi OYL 22:1.3:ssa ja AOYL 24:1.3:ssa sääde-

tään tuottamusolettamasta. Säännöksissä tarkoitettavissa tapauksissa 

tuottamusta koskeva todistustaakka on OYL 22:1.1–2:ssa ja AOYL 

24:1.1–2:ssa säädettävään nähden käänteinen.17 

Säädösten asiallinen vastaavuus mainituin osin viittaa siihen, että 

AOYL:ssa säädettävä hallituksen jäsenen vastuu rakentuu ainakin osit-

tain OYL:n varaan18 unohtamatta, että myös VAOYL:ssa – ja oletettavasti 

                                                   
14  AOYL 24 luvussa säädettävä vahingonkorvausvastuu perustuu vas-

taavien periaatteiden varaan, joista säädetään OYL 22 luvussa. HE 
24/2009, 270–271; Hannula & Kari & Mäki 2014, 97–197; Ka-
nerva & Koro-Kanerva & Kuhanen 2005, 76; Kuhanen & Kanerva 
& Furuhjelm & Kinnunen 2010, 953. 

15  HE 109/2005, 194; 24/2009, 37. – Yhtiöoikeudessa vastuu voi syn-
tyä myös ainakin sopimusperusteisesti. 

16  Nuolimaa 2007b, 601. 
17  Tuottamusolettamaan palataan luvussa 2.1.1.5. 
18  Ks. OYL:ssa säädettävästä yhtiön johdon vahingonkorvausvas-

tuusta Hannula & Kari & Mäki 2014, 97–113; Mähönen & Säiläkivi 
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myös VOYL:ssa – säädetty on vaikuttanut ainakin välillisesti AOYL:n 

säännöksiin ja säädöstä strukturoiviin periaatteisiin. Edellä mainittujen 

oikeussystemaattisten ja -historiallisten kytkösten johdosta asunto-osa-

keyhtiön hallituksen jäsenen vastuun tulkinnassa on perusteltua ottaa 

huomioon, mitä osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuusta säädetään, 

sekä teemaan liittyvät oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus.19 

Vaikka VAOYL ei ollut voimassa edes 20 vuotta, asunto-osakeyhtiö-

lainsäädäntöä ryhdyttiin uudistamaan 2000-luvun alussa.20 Valmistelu-

työn jälkeen valtioneuvosto antoi vuonna 2009 eduskunnalle esityksen 

uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi, HE 24/2009:n. Siihen tehtiin eduskun-

takäsittelyn aikana vähäisiä muutoksia. 21  Käsittelyn päätteeksi edus-

kunta sääti lain. Tasavallan presidentti vahvisti 22.12.2009 säädöksen 

voimaantulon.22 Laki tuli voimaan 1.7.2010.23 AOYL:n voimaanpanosta 

säädettiin laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta (1600/2009, 

VpL). Siinä säännellään lähinnä sitä, sovelletaanko eräissä tapauksissa 

VAOYL:a vai AOYL:a.24 Osana asunto-osakeyhtiölainsäädännön koko-

naisuudistusta valtioneuvosto antoi asetuksen osakehuoneistojen pinta-

                                                   

& Villa 2006, 598–604; Määttä, K. 2005, 107. 
19  Ks. VAOYL:n tulkinnan osalta Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 

2003, 392. 
20  AOYL:n lainsäädäntöhankkeen käynnistämiseen vaikutti osaltaan 

VAOYL:n aikasidonnaisuus. VAOYL:n valmistelu ajoittui 1960–80-
luvuille. Noista ajoista hyvä rakentamistapa sekä osakkaiden ja yh-
teiskunnan asettamat asumisen vaatimukset olivat olennaisesti 
muuttuneet 2000-luvulla tultaessa. OM 2010, 6. 

21  Ks. lakiesitykseen eduskunnassa tehdyistä muutoksista EV 
206/2009; TaVL 26/2009. Muutoksilla ei ole asiallista merkitystä 
tämän tutkimuksen kannalta. Vahtera (2009, 23–25) kuvaa lain-
säädäntöhankkeen kokonaisuudistusta. 

22  Asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistuksen yhteydessä myös 
eräitä muita säädöksiä muutettiin. Muutoksista mainittakoon 
kaupparekisterilain (129/1979, KRL) 9.2 ja 9.5 § sekä KPL 3:11.1. 
HE 24/2009, 376–389. 

23  HE 24/2009, 2; Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 2009; OM 
2009. 

24  ”Uutta lakia [= AOYL] sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa 
perustettuun asunto-osakeyhtiöön, jollei tästä laista johdu muuta.” 
VpL 1.3 §. Ks. VpL:n soveltamisesta KKO 2011:39, 3–4 kohta; 
2013:74, 5 kohta; 2015:19, 8–11 kohta. 
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alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (365/2010, AOYA). Se 

on tämän tutkimuksen kannalta asiallisesti käytännössä lähes merkityk-

setön. 

HE 24/2009:n mukaan VAOYL vastasi pääosin hyvin asunto-osake-

yhtiöissä käytännön haasteisiin. Säädöstä pidettiin yleisesti toimivana ja 

sen taustalla vaikuttavia periaatteita kantavina.25 Yhtiön ja osakkaiden 

oikeudet ja velvollisuudet ilmaistiin laissa asianmukaisesti. Toisaalta 

VAOYL:n joidenkin säännösten muuttamista tai selventämistä pidettiin 

tarpeellisena. Erityisesti kunnossapitovastuun ja huoneistoja koskevien 

muutostöiden takia yhtiökäytännössä kohdattiin oikeudellisia tulkinta-

kysymyksiä. Asukkaiden vaatimukset asumisen laadusta ja nykyaikainen 

rakennustekniikka antoivat mahdollisuuden uudistaa jatkuvasti raken-

nuskantaa. Mainittuihin seikkoihin liittyvät kysymykset saattoivat johtaa 

asunto-osakeyhtiöissä pohdintaa siitä, miten muutostyöstä aiheutuvat 

kustannukset oli jaettava oikeudenmukaisesti osakkaiden kesken. 

Asunto-osakeyhtiöitä koskevalla lainsäädäntöhankkeella oli tarkoitus 

edistää asunto-osakeyhtiömuotoista asumista niin, että asumisen järjes-

täminen olisi osakkaiden kannalta mahdollisimman tehokasta, turval-

lista ja ennakoitavaa. Muutoksilla pyrittiin myös selventämään asunto-

osakeyhtiön päätöksentekojärjestelmää ja johdon vastuuta. 26  Lisäksi 

hankkeen tavoitteena oli parantaa viime kädessä kansalaisten perusoi-

keuksiin nojaavan yhdenvertaisuusperiaatteen 27  toteutumista yhtiön 

hallinnossa. Asiallisesti lainsäädännön muutokset koskivat lähinnä oi-

keuksia ja vastuita rakennusten muutos- ja kunnossapitotöissä sekä ra-

kennuksen peruspalvelujärjestelmän kunnossapitoa koskevasta vas-

tuusta.28 

                                                   
25  HE 24/2009, 22. 
26  HE 24/2009, 13; Asianajajaliiton lausunto 2003; Hoffrén & Vah-

tera 2012, 280–292; Vahtera 2013, 6–8. 
27  Yhdenvertaisuusperiaate on perusoikeus, josta säädetään Suomen 

perustuslain (731/1999, PL) 6 §:ssä. Ks. yleiskatsausta yhdenvertai-
suuskysymyksiin Ahtela & Bruun & Koskinen & Nummijärvi & Sa-
loheimo 2006, 15–30. – Yhdenvertaisuusperiaatteen sisältöä 
AOYL:ssa tarkastellaan luvussa 1.2.4.6. 

28  Tehtävärajauksen vuoksi tutkimuksessa ei esitetä oikeusvertailevaa 
analyysia VAOYL:n ja AOYL:n mukaisesta johdon vastuuta koske-
vasta sääntelystä. 
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AOYL 24 luvun säännökset poikkeavat sanamuodoltaan joltain osin 

asiallisesti vastaavista VAOYL:n säännöksistä. HE 24/2009:ään tukeu-

tuen Petteri Kuhanen, Ari Kanerva, Marina Furuhjelm ja Helena Kin-

nunen toteavat, että VAOYL:n ja AOYL 24 luvun asiallisesti vastaavien 

säännösten sanamuodon muutoksilla ei pyritty tiukentamaan yhtiöoi-

keudellista korvausvastuuta asunto-osakeyhtiöissä. Muutosten tarkoitus 

oli parantaa vastuun aktualisoitumisen ennakoitavuutta ja oikeusvar-

muutta. VAOYL:n säännösten sanamuodon muuttaminen ja uusien vas-

tuuperusteiden sisällyttäminen AOYL:iin ”ovat kuitenkin omiaan luo-

maan kuvan vastuun tiukentumisesta”. Kirjoittajien mielestä voimassa 

oleviin säännöksiin saatetaan vedota perusteluna vastuun tiukentumi-

sesta. Viime kädessä tuomioistuimet ratkaisevat, millä tavalla HE 

24/2009:ssä esitettävä vaikuttaa mainituin osin AOYL 24 luvun tulkin-

taan.29 

Vahteran mielestä yksi merkittävimmistä muutoksista VAOYL:n ja 

AOYL:n välillä on vastikeperusteesta poikkeamisen sääntely.30 Tältä osin 

keskeinen kysymys koskee osakkaiden rahoituksella rakennukseen jälki-

asennettava hissi. Asiasta säädetään AOYL 6:32.3–4:ssa.31 Vastikeperus-

teista maksuvelvollisuutta voidaan muuttaa yhtiökokouksen päätöksellä 

rahoitettaessa myös muita kunnossapitoon ja uudistukseen liittyviä 

hankkeita. Jos osakehuoneistossa on aiemmin tehty uudistus- tai kun-

nossapitotyö, joka alentaa yhtiölle aiheutuvia kustannuksia, osakkaalta 

perittävää vastiketta on AOYL 6:32.1:n mukaan mahdollista alentaa.32 

Edelleen AOYL 6:32.5:ssa säädetään, että yhtiökokous voi päättää, että 

uudistuksesta saatavan hyödyn rajoittuessa vain osaan osakehuoneistoja 

muut osakkaat eivät rahoita vastikeperusteisesti uudistusta. Kyse voi olla 

esimerkiksi sellaisen huoneiston uudistuksesta, joka ei nosta muiden 

                                                   
29  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 954–955. Hei-

dän referenssinsä on HE 24/2009, 270. 
30  Vahtera 2010f, 25. 
31  HE 24/2009, 136–137, 140–141; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm 

& Kinnunen 2010, 421–428. 
32  HE 24/2009, 135–136, 138–139; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm 

& Kinnunen 2010, 416–419. 
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huoneistojen arvoa.33 

Melko pian AOYL:n voimaantulon jälkeen ilmeni, että asetetuista ta-

voitteista huolimatta uudella säädöksellä ei ratkaistu kaikkia asunto-osa-

keyhtiökäytännössä kohdattavia ongelmia. AOYL:n eräiden säännösten 

merkitystä pyrittiin selventämään muulla kuin standardioikeuslähteellä: 

ministeriön oppaalla. 34  Oikeuslähdeopillisesti menettelyyn on suhtau-

duttava kriittisesti, koska ohjeistukselta sinänsä puuttuu vahva norma-

tiivinen auktoriteetti.35 Ohjeiden omaksuminen esimerkiksi oikeuskäy-

tännössä antaa ministeriön oppaan sisältämille säännösten tulkinnoille 

oikeuslähdeopillisesti vahvan statuksen.36 

Asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistamista koskevassa keskus-

telussa esitettyjä argumentteja voidaan kritisoida. 37  Lainsäädäntöhan-

ketta puolustettiin viittaamalla ongelmiin, joiden ratkaisemiseksi 

VAOYL:sta puuttuivat säännökset. Osa käytännön haasteista oli luon-

teeltaan sellaisia, että ne olisi HE 24/2009:n mukaan voitu ratkaista lain-

säädäntöuudistuksen sijaan yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Esityössä 

liitytään VAOYL:a koskevaan hallituksen esitykseen ja todetaan: 

 

Käytännössä suositellaan, että kunnossapitovastuusta 
määrättäisiin yhtiöjärjestyksessä tarkemmin.38 

 

Suositus johtuu siitä, että VAOYL:ssa ”ei nimenomaisesti säädetä kun-

nossapitotoimen tasosta eikä yhtiön oikeudesta valvoa osakkeenomista-

jan vastuulla olevia, mutta rakenteisiin vaikuttavia kunnossapitokorjauk-

sia”.39 Oikeustaloustieteelliseltä kannalta yksityiskohtaisten määräysten 

                                                   
33  HE 24/2009, 137–138, 141–142; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm 

& Kinnunen 2010, 428–430. Säännöstä ei sovelleta mm. yhtiön vas-
tuulla olevaan kunnossapitoon, yhtiön velvollisuuteen korjata huo-
neistojen sisäosat eikä uudistukseen, jota kaikkien osakehuoneisto-
jen käyttäjien on mahdollista hyödyntää. HE 24/2009, 142. 

34  Ks. Kunnossapito-opas 2010. 
35  Ks. soft law’n asemasta oikeuslähteenä Määttä 2005, 381–445. 
36  Tähän viittaa Jauhiainen 2010. 
37  Ks. lainsäädäntöhanketta koskevasta kritiikistä Tähtinen 2009, 15. 
38  HE 216/1990, 58; 24/2009, 14. 
39  HE 24/2009, 15. 
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sisällyttäminen yhtiöjärjestykseen lisäisi asunto-osakeyhtiön perusta-

misvaiheessa yhtiöjärjestyksen laatimisesta tai yhtiön elinkaaren myö-

häisemmässä vaiheessa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta aiheutuvia 

transaktiokustannuksia. 40  Niiltä vältytään, kun kunnossapitovastuuta 

säännellään lailla. Asunto-osakeyhtiön hallinnon haasteiden ja toimieli-

miä koskevien vastuukysymysten ratkaiseminen yhtiöjärjestyksen mää-

räyksin ei välttämättä ole yhtä kustannustehokasta kuin soveltamalla voi-

massa olevaa lainsäädäntöä. Kun yhtiön kannalta olennaisista asioista 

säädetään AOYL:ssa, jokaista asunto-osakeyhtiötä varten ei tarvitse 

konstruoida omaa järjestelmää, jolla vastuukysymykset ratkaistaan. 

Tässä mielessä AOYL voidaan käsittää mallisopimuksen kaltaiseksi väli-

neeksi,41 jolla rajoitetaan yhtiön toiminnasta syntyviä transaktiokustan-

nuksia. 

1.2.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ERITYISISTÄ PIIRTEISTÄ 

Koska asunto-osakeyhtiöitä sääntelevä AOYL kuuluu oikeussystemaatti-

sesti yhtiöoikeuden alaan, asunto-osakeyhtiötä voidaan tarkastella mo-

dernin yhtiöoikeudellisen teorian viitekehyksessä jäljempänä esitettä-

vine varauksineen. Teoriaan vaikuttaa olennaisesti taloustiede.42 Siihen 

perustuva tutkimusperspektiivi on oikeustaloustiede. Sen mukainen ky-

symyksenasettelu paljastaa asunto-osakeyhtiön yhtiöoikeudellisia piir-

teitä. 

Oikeustaloustieteellisesti osakeyhtiössä on kolme olennaista ele-

menttiä. Ensiksi yhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa omistajalle, ellei yh-

tiöjärjestyksessä määrätä OYL 1:5:n perusteella osakeyhtiöyhtiön muusta 

tarkoituksesta.43 Osakeyhtiön organisaatio palvelee pääoman keräämistä 

                                                   
40  Ks. transaktiokustannuksista Määttä, K. 1998, 55; 2006, 151–178; 

2011, 22–25. 
41  Tässä sovelletaan analogiaa yhtiöoikeudesta, jossa OYL tulkitaan 

mallisopimukseksi. Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 221; Mähö-
nen & Villa 2006, 159–161; Pönkä 2012, 17; Vahtera 2011a, 88–90; 
Villa 2001b, 1173–1175. 

42  Pönkä 2012, 12. 
43  Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 32–36; Mähönen & Villa 2012, 

14; Salo 2015, 105–118. 
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ja hallinnoimista. Tässä mielessä yhtiöllä on ainoastaan välinearvo. 

Toiseksi osakeyhtiö on ”institutionaalinen järjestely”. Sen keskiössä ovat 

oikeushenkilöllisyys, osakkaan rajoitettu vastuu, pääoman pysyvyys, 

omistuksen ja johdon erillisyys sekä osakkeen siirrettävyys. Kolmanneksi 

osakeyhtiösääntelyllä on tarkoitus edistää vaihdantaa taloudessa. Tar-

koituksestaan johtuen yhtiöt pyrkivät minimoimaan kustannuksiaan. 

OYL on mahdollista käsittää mallisopimuksen kaltaiseksi instrumentiksi, 

jonka mukaisesta perusstruktuurista osakkaat voivat laissa säädettävällä 

tavalla poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Osakeyhtiötä luonnehdi-

taan pakottavan sääntelyn ja sopimuksellisen järjestelyn yhdistelmäksi.44 

Asunto-osakeyhtiöllä on AOYL 1:2:n mukaan kaksi keskeistä piir-

rettä, jotka erottavat asunto-osakeyhtiön tavanomaisesta osakeyhti-

östä.45 Ensimmäinen piirre on yhtiön tarkoitus. Asunto-osakeyhtiö omis-

taa AOYL 1:2.1:n mukaan vähintään yhden rakennuksen tai sellaisen 

osan, johon kuuluvan yhden tai useamman huoneiston46 yhteenlaske-

tusta lattiapinta-alasta Akok enemmän kuin puolet on yhtiöjärjestyksen 

mukaan ”määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asumishuo-

neistoiksi” Aasunto. Muu osa huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta 

voi olla muussa kuin asumiskäytössä,47 esimerkiksi liikehuoneistoina tai 

autotalleina.48 Pinta-aloille pätee 

 

(Ayhtiö)  Aasunto > 0,5 × Akok.49 
 

                                                   
44  Pönkä 2012, 16–18, 46–47; Vahtera 2011a, 88–90. Ks. myös Salo 

2015, 50–54. 
45  HE 24/2009, 13; Jauhiainen 2013e, 10–17. Tavanomaisella osake-

yhtiöllä tarkoitetaan tässä osakeyhtiötä, jonka tarkoitus on oletta-
masäännöksen OYL 1:5:n mukainen voiton tuottaminen. 

46  Termiä tarkastellaan jäljempänä tässä alaluvussa. 
47  Ks. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 55. 
48  Asuinhuoneiston vuokraamista sääntele laki asuinhuoneistojen 

vuokrauksesta (481/1995, AHVL). Ks. AHVL:n soveltamisalasta 1 §. 
Muun kuin asuinhuoneiston vuokraamista sääntelee laki liikehuo-
neiston vuokrauksesta (482/1995, LHVL). Ks. LHVL:n soveltamis-
alasta 1 §. 

49  Pinta-alojen mittaamisesta säädetään AOYA 1 §:ssä. 
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Muutettaessa asuinhuoneistojen käyttötarkoitusta tai ryhdyttäessä lisä-

rakentamiseen asunto-osakeyhtiö saattaa saada omistukseensa muita 

kuin asuintiloja siten, että Ayhtiö ei ole tosi. Silloin yhtiö ei täytä AOYL 

1:2:ssä säädettävää asunto-osakeyhtiön ominaispiirrettä. Tähän teori-

assa mahdolliseen ongelmaan palataan jäljempänä tässä luvussa. 

Asunto-osakeyhtiön tarkoitus poikkeaa olettamasäännöksen OYL 

1:5:n mukaisesta osakeyhtiön tarkoituksesta. Asunto-osakeyhtiön tarkoi-

tus ei ole tuottaa voittoa osakkaalle. Yhtiön tarkoitus liittyy inhimilliseen 

tarpeeseen. Yhtiö nimittäin omistaa rakennuksen tai sen osan täyttääk-

seen osakkaan asumistarpeen.50 Määritelmä ei ole tyhjentävä. Osakkaan 

ei nimittäin tarvitse käyttää asuinhuoneistoa asumiseen. Hän voi luovut-

taa huoneiston käyttöoikeuden toiselle AHVL 1.1 §:n mukaisesti51 tai vas-

tikkeetta, ellei AOYL 1:4:ään perustuen yhtiöjärjestyksen määräyksellä 

osakehuoneiston luovuttamista toiselle ole kielletty.52 

Yhtiön tosiasiallisen tarkoituksen ymmärtämiseksi on lisäksi empii-

risenä tosiseikkana otettava huomioon, että yli miljoona suomalaista 

asuu vuokralla,53 osa heistä asunto-osakeyhtiöiden omistamissa raken-

nuksissa. Koska asunto-osakeyhtiöt täyttävät yhtiöiden omistamissa ra-

kennuksissa tai sellaisen osassa asuvien osakkaiden perheenjäsenten 

asumistarpeet; täsmennetyssä muodossa asunto-osakeyhtiön tarkoitus 

on täyttää asuinhuoneistojen asukkaiden asumistarpeet. 54  Tämäkään 

määritelmä ei tosin vastaa kaikkia käytännön tilanteita. Sijoittaminen 

                                                   
50  HE 24/2009, 50; Jakobsson 2011, 6. 
51  ”Huoneenvuokrasopimuksen osapuolet ovat vuokranantaja, joka 

luovuttaa huoneiston käyttöoikeuden, ja vuokralainen, jolle käyttö-
oikeus tulee.” HE 304/1994, 46. 

52  HE 24/2009, 50; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 66–68. 

53  Suomessa asuntokuntiin kuuluvista vuokralla asuu yli 1,3 miljoonaa 
ja omistusasunnoissa 1,7 miljoonaa ihmistä. Tilastokeskus 2015c. – 
Vuokralaisen oikeudesta osallistua asunto-osakeyhtiön yhtiöko-
koukseen säädetään AOYL 6:11:ssä. Vrt. ko. säännöksessä säädettä-
vää asumisoikeusyhdistysten hallintoon, josta säädetään AsYhdL 
11, 45–46 §:ssä. 

54  HE 24/2009, 50–52. Saman tulkinnan yhtiön tosiasiallisesta tar-
koituksesta esittävät Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulo-
mäki 2013, 28–29. 
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asunto-osakeyhtiön osakkeisiin on osakkaalla, joka vuokraa hallinnas-

saan olevan huoneiston vastikkeellisesti toiselle, väline hankkia tuottoa. 

Toinen asunto-osakeyhtiön olennainen piirre liittyy osakkeisiin. Yh-

tiön jokainen osake tai osakeryhmä55 tuottaa oikeuden hallita yhtiöjär-

jestyksessä määrättävää huoneistoa tai muuta rakennuksen tai kiinteis-

tön osaa.56 Asiallisesti AOYL 1:2 vastaa pääosin VAOYL 1 §:ää. Tosin 

aiemmasta oikeustilasta poiketen nykyään yhden huoneiston käsittävä 

asunto-osakeyhtiö on mahdollinen.57 Termiä ’osakehuoneisto’ käytetään 

AOYL:ssa laajassa merkityksessä. Termillä tarkoitetaan AOYL 1:3.1:n 

mukaan huoneistoa tai muuta rakennuksen tai kiinteistön osaa, jonka yk-

sinomaiseen hallintaan osake tai osakeryhmä tuottaa oikeuden. Osake-

huoneistolla voidaan käytännössä viitata esimerkiksi asuinhuoneistoon, 

liiketilaan tai kiinteistön muuhun tilaan, jolle huoneisto-sanan yleiskieli-

nen merkitys on vieras. Muu tila saattaa olla vaikkapa autokatospaikka, 

säilytystila tai piha-alue.58 

Asunto-osakeyhtiön on ensisijaisen tehtävänsä59 ohella mahdollista 

                                                   
55  HE 24/2009, 59. 
56  Yhtiön ei tarvitse omistaa kokonaan rakennusta, jossa osakkaiden 

hallinnassa olevat huoneistot sijaitsevat. Kuhanen & Kanerva & Fu-
ruhjelm & Kinnunen 2010, 53–54; Sillanpää 2010a, 18–19. Sään-
tely mahdollistaa järjestelyn, jossa asunto-osakeyhtiö ja kiinteistö-
yhtiö omistavat yhdessä rakennuksen ja jakavat tilan maakaaressa 
(540/1995, MK) tarkoitettavalla hallinnanjakosopimuksella. HE 
24/2009, 48; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 
53. Ks. kiinteistön hallinnan jakamisen kirjaamisesta MK 14:3. 

57  HE 24/2009, 48. 
58  HE 24/2009, 49; Jauhiainen 2013e, 18–22; Kuhanen & Kanerva & 

Furuhjelm & Kinnunen 2010, 60–61. Ks. osakashallinnassa olevaan 
parvekkeeseen, piha-alueeseen, kattoterassiin ja yhteisessä käy-
tössä olevaan parvekkeeseen liittyvästä problematiikasta KKO 
2008:7; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 61–
65. 

59  ”Pykälän [1:5] 1 momentissa säädetään toiminnasta, jota asunto-
osakeyhtiön oletetaan aina harjoittavan [1 luvun] 2 §:stä ilmenevän 
tarkoituksensa toteuttamiseksi.” HE 24/2009, 50 (kursivointi läh-
teessä). Ks. myös HE 24/2009, 48: ”Asunto-osakeyhtiönä ei voida 
rekisteröidä yhtiötä, jossa osa osakkeista ei tuota lainkaan hallinta-
oikeutta.” Asunto-osakeyhtiöksi rekisteröitävän yhtiön on täytet-
tävä tunnusmerkit, jotka säädetään AOYL 1:2:ssä. HE 24/2009, 47. 
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harjoittaa muuta toimintaa.60 Ensisijaisesta tehtävästään yhtiö ei voi luo-

pua missään oloissa menettämättä asunto-osakeyhtiön statusta.61 Kuha-

nen, Kanerva, Furuhjelm ja Kinnunen toteavat oikein, että asunto-osa-

keyhtiön on aina toimittava AOYL 1:5:ssä säädettävän mukaisesti, vaikka 

yhtiön toiminta joltain osin poikkeaisi olettamasäännöksessä säädettä-

västä. Hyväksyttävää toimintaa varsinaisen tarkoituksen rinnalla on esi-

merkiksi ruoka- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaminen yhtiön osak-

kaille.62 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa järjestämiseksi 

asunto-osakeyhtiöllä on johto. Sen muodostavat AOYL 7:1.1:n mukaan 

hallitus ja isännöitsijä.63 Niistä vain edellinen on pakollinen. Tältä osin 

VAOYL:n aikainen oikeustila ei ole muuttunut.64 Hallituksen tehtäviin 

palataan luvussa 2.2.2. 

1.2.3 PERIAATTEIDEN MERKITYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAISSA 

Lisääntyvän sääntelyn, EU-oikeuden oikeuslähdeopillisen vaikutuksen, 

lainsäädäntöpoliittisten tavoitteiden – kuten perusoikeuksien painoar-

von kasvamisen – ja uusien oikeusinstituutioiden vaikutuksesta oikeus-

käytännössä ja -kirjallisuudessa on 1990-luvulta lähtien korostettu peri-

aatteiden merkitystä.65 Yhtiöoikeudessa murros ilmenee OYL 1 luvussa ja 

AOYL 1 luvussa säädettävistä yhtiöitä koskevista periaatteista. Ne muo-

dostavat perustan, jonka varassa yhtiön toimintaa yksityiskohtaisesti 

                                                   
60  HE 24/2009, 50–52. 
61  Asunto-osakeyhtiön muuttamisesta osakeyhtiöksi tai osuuskun-

naksi säädetään AOYL 21 luvussa. HE 24/2009, 253–254; Jauhiai-
nen 2013a, 929–936; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-
nen 2010, 890–898. 

62  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 68–69, 414. 
63  Asunto-osakeyhtiön kolmas toimielin on yhtiökokous. Kuhanen & 

Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 323, 462, 496. – Ks. asu-
misoikeusyhdistyksen johdosta AsYhdL 31, 33 §. 

64  HE 24/2009, 151; Jauhiainen 2013b, 497–499; Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 462. 

65  Aarnio 2006, 112, 114; Kaisto 2005, 72; Kavonius 2004, 95; Tolo-
nen, H. 2000d, 156. 
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säännellään. Kun periaatteet eksplikoidaan laissa, niitä ei tarvitse johtaa 

käsitteellisesti säädöksen säännöksistä. Teorian ja periaatteiden merki-

tykset korostuvat lakien tulkinnassa. Periaatteet vaikuttavat muun ohella 

osakkaiden, yhtiön johdon ja velkojien asemaan sekä keskinäisiin suhtei-

siin.66 Periaatteiden korostuneella merkityksellä vastataan samalla lain 

aukollisuuden ongelmaan. Sillä tarkoitetaan tulkintatilannetta, jossa oi-

keudelliseen ongelmaan ei löydy soveltuvaa säännöstä. Ongelma voi esi-

merkiksi johtua lainsäädäntötyön huolimattomuudesta tai siitä, että kon-

teksti on muuttunut lain säätämisen jälkeen, jolloin säännös ei vastaa uu-

teen, spesifiseen ongelmaan. Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan 

oikeusteoriaa koskevassa keskustelussa on esitetty, 

 
että lain aukottomuutta – joka seuraa venyttämisestä – 
voidaan perustella siksi, että laki sisältää kirjoittamat-
tomia periaatteita, joita ei välttämättä ole nimenomaan 
julkilausuttu. Kun otetaan huomioon, että laki sisältää 
paitsi sääntöjä myös periaatteita, niin aukkotapaukset 
ratkeavat.67 

 

Periaatteiden merkitystä korostavasta tendenssistä huolimatta oikeuspe-

riaatteisiin suhtaudutaan oikeuskirjallisuudessa paikoin kriittisesti. Ari 

Saarnilehto luonnehtii periaatteita sisällöltään epämääräisiksi ja sovel-

tamistilanteissa vaihteleviin tuloksiin johtaviksi. Näistä seikoista johtuen 

oikeusperiaatteet ovat ongelmallisia lainsäädännön ja lainkäytön kan-

nalta.68 Näkemyksen kannalta on aiheellista huomauttaa, että käytän-

nössä kaikessa vahingonkorvausoikeudellisessa tulkinnassa edellytetään 

sovellettavan oikeusperiaatteita. Sellaisia ovat esimerkiksi tuottamus ja 

                                                   
66  HE 109/2005, 17; 24/2009, 22, 47; Hannula & Kari & Mäki 2014, 

79–82; Matilainen 2012, 59; Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 
32; Mähönen & Villa 2010, 44–47. – Ks. OYL:n keskeisistä periaat-
teista Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 25–54; Määttä, K. 2005, 
70–73. 

67  Lindroos-Hovinheimon (2011, 281) huomautus liittyy hänen tul-
kintaansa Liliuksen oikeusteoriasta. 

68  Saarnilehto 2000, 187. Kaiston (2005, 74–78) kantaan liittyen pe-
riaatteiden näkeminen epämääräisinä saattaa johtua termien 
’sääntö’ ja ’periaate’ täsmentämättömästä sisällöstä. Mielityinen 
(2006, 67–81) tarkastelee termin ’oikeusperiaate’ sisältöä. 
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syy-yhteys.69 Näistä esimerkiksi jälkimmäinen on vahingonkorvausvel-

vollisuuden aktualisoitumisen välttämätön edellytys.70 Siksi oikeusperi-

aatteiden kuvaaminen ongelmallisiksi tai soveltamistilanteissa vaihtele-

viin tuloksiin johtaviksi ikään kuin esteenä periaatteiden soveltamiselle 

kyseenalaistaa vahingonkorvausoikeuden perustan. Saarnilehdon huo-

mautusta on siten tarpeen kehittää: periaatteita täytyy soveltaa, mutta 

ongelma saattaa olla tapa, jolla niitä vaihtelevasti sovelletaan. Tähän viit-

taa hänen huomautuksensa: 

 
Tuomioistuimen ratkaistua jutun sen lopputuloksesta 
ilmenee tuomioistuimen mielipide jutun oikeuskysy-
mykseen. Kovin usein tuomioistuin ei esitä ajatustensa 
taustalla olevaa yleistä periaatetta, joka kuitenkin on 
saattanut vaikuttaa ratkaisevasti päätöksen sisältöön.71 

 

Periaatteiden kuvaaminen epätäsmällisiksi saattaa johtua niitä koske-

vista käsityksistä tai periaatteiden ja säännösten välisiin suhteisiin liitty-

vistä tulkinnoista. Jos oikeudellinen ratkaisu ymmärretään suppeasti sel-

laiseksi syllogismiksi,72 jollaisena Aarnio prosessin kuvaa, sivuutetaan 

merkittäviä oikeudelliseen päättelyyn liittyviä elementtejä, jotka tosiasi-

allisesti vaikuttavat oikeussäännöksen tulkintaan. Aarnion mukaan en-

simmäinen premissi eli ylälause on sovellettava normi. Toinen premissi 

eli alalause on tapauksen tosiseikasto. Johtopäätös yhdistää premissit 

                                                   
69  ”Lailla [= VahL] ei ole tarkoituksenmukaista tyhjentävästi sään-

nellä kaikkia vahingonkorvausta koskevia yleisiä periaatteita. Oi-
keuskäytännön vuorovaikutuksessa oikeustieteen kanssa kehitettä-
väksi jäisivät edelleen esim. kysymys vahinkotapahtuman ja vahin-
gon välillä vaadittavasta syy-yhteydestä, tuottamuksen käsitteen si-
sällön täsmentäminen eri tilanteissa ja korvausvelvollisuutta rajoit-
tavat ns. passiivista samaistamista (identifikaatiota) koskevat oi-
keusohjeet.” HE 187/1973, 12. 

70  Saarnilehto 2000, 37–38. 
71  Saarnilehto 2000, 222. Hän (2000, 223–230) kuvaa tapoja tulkita 

periaatteiden merkitys lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä. 
72  Ks. praktisesta syllogismista esim. Kirjavainen 1996, 83–85. ”To 

have a practical syllogism, the agent has to find and formulate the 
two premises from which the conclusion flows. Practical syllogism 
is the last step of what we call moral, or practical, reasoning.” Di 
Blasi 2014. Ks. myös Kaisto 2005, 410–416. – Termiä ’agentti’ ei 
käytetä tässä tutkimuksessa oikeustieteellisessä merkityksessä. 
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tuomiolauseeksi.73 

Ensimmäinen mallia koskeva huomautus liittyy kielen edustussuh-

teisiin. Oikeudellisilla termeillä ei tyypillisesti ole monoliittisia, kaikissa 

soveltamistilanteissa muuttumattomia merkityksiä. Esimerkiksi termin 

’sopimus’ merkitys vaihtelee riippuen siitä, onko kyse asunto-osakeyh-

tiön omistamassa rakennuksessa asuvien naapureiden välisestä suulli-

seen sopimukseen perustuvasta irtaimen kaupasta, asunto-osakeyhtiön 

ja rakennuksen ulkovaipan korjausurakan tekevän rakennusliikkeen vä-

lisestä kirjallisesta urakkasopimuksesta tai kiinteistön kauppaa koske-

vasta sopimuksesta, joka MK 2:1:n mukaan edellyttää määrämuotoa. 

Näillä sopimuksilla on jotain yhteistä, mutta jokaisella niistä on myös jo-

tain omintakeista. Aarnion kuvaamassa praktisessa syllogismissa ylälau-

seessa ’sopimus’ jää merkitykseltään avoimeksi, jos termi irrotetaan asia-

yhteydestään tai asiayhteys on spesifioimaton. Silloin termillä ei välttä-

mättä viitata samaan olioon kuin alalauseen ’sopimuksella’. Ongelman 

välttäminen edellyttää sitä, että oikeudellisessa päättelyssä kiinnitetään 

huomiota siihen, millä tavalla termejä käytetään. 

Kielifilosofisesti ilmaisten normin tulkitsija identifioi, vastaako kul-

loinkin käsillä olevan oikeudellisen jutun yksittäinen tosiseikka säännök-

sessä tarkoitettavaa termiä tai ilmaisua. Jos tämän semanttisen työsken-

telyn merkitystä ei tiedosteta, vaan reflektiivinen merkitysopillinen työs-

kentely lyödään laimin, kieli saattaa näyttää epätäsmälliseltä ja oikeudel-

linen päättely epäjohdonmukaiselta.74 Koska tutkimuksessa suhtaudu-

taan kriittisesti poststrukturalistiseen kielen rakenteiden purkamiseen,75 

                                                   
73  Aarnio 2006, 110. Ks. ylälause-alalause-johtopäätös-ajattelun his-

toriasta suomalaisessa keskustelussa Lindroos-Hovinheimo 2011, 
285–289. 

74  ”The false conclusion arises by apparently valid reasoning from ap-
parently true premises. Philosophical approaches to the paradox 
seem to have implications for legal theory: arguments that vague 
terms are incoherent, and that reasoning with them is impossible, 
would support arguments that vague laws are incoherent.” Endicott 
2010 (kursivointi lähteessä). 

75  Ks. Eskola 2010, 98–99. Poststrukturalistinen tendenssi näkyy 
esim. Jyrängillä (2005, 159), joka postuloi valtarakenteita kielen 
tai biologian (sic!) taustalle. 
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otetaan oikeudellisessa tulkinnassa huomioon erot, jotka vallitsevat rea-

listiseen ja poststrukturalistiseen kielikäsitykseen perustuvien tulkinta-

tapojen välillä. 

Toinen haaste praktiseksi syllogismiksi redusoitavassa oikeudelli-

sessa päättelyssä on se, että mallissa saatetaan sivuuttaa keskeisiä tulkin-

taan vaikuttavia oletuksia.76 Vaikka niiden merkitys kielen tulkinnassa 

tunnistetaan, oletuksia ei tarvitse käsittää poststrukturalistisesti hege-

moniataistelun prinsiipeiksi.77 Taustaoletukset kumpuavat vallitsevasta 

elämänmuodosta, jossa vallitseva oikeudellinen ajattelumuoto muovaa 

oikeudellisen kielen väitteitä78 ja ohjaa niiden tulkintaa. Siksi johtopää-

tökset perustuvat pelkkiä praktisia syllogismeja laajempiin kokonaisuuk-

siin.79 Aarnio näyttää tunnistavan semantiikan aseman oikeudellisessa 

tulkinnassa. Hänen mukaansa normeja luetaan nykyään toisella tavalla 

kuin ennen. Syllogismin varaan rakentuvan ”loogisen johtamisen” sijasta 

oikeustieteessä noudatetaan ”diskursiivista” päättelyä. Avointen tunnus-

merkistöjen takia tuomarin tai oikeustieteilijän täytyy punnita vaihtoeh-

toisia tulkintatapoja. Hänen on selvitettävä, mitä laki yksittäisessä ta-

pauksessa de facto tarkoittaa.80 

Hannu Tolosen mukaan oikeusperiaatteiden merkitys korostuu, kun 

                                                   
76  Ks. Aarnio 1988, 156–157. 
77  Ks. vallan ja hallinnan problematiikasta hegemonian kannalta vies-

tinnässä Fairclough 1997, 92. 
78  ’Oikeudellisen kielen väite’ on filosofinen ilmaisu. 
79  Ks. elämänmuodosta Kirjavainen 1994, 42–43; von Wright 1999, 

20; Wittgenstein 1999a, 218–221; 1999b, 59, 141–144 §, 70, 225 §, 
125–126, 559 §. 

80  Aarnio 2006, 110. Ks. myös Aarnio 2006, 112. Tarkastellessaan 
suomalaisen oikeusteorian historiaa Lindroos-Hovinheimo (2011, 
296) huomauttaa: ”Verratessamme yllä tarkasteltuja tulkintakäsi-
tyksiä tämän päivän teorioihin, huomaamme erityisesti Brusiinin 
kohdalla, että hänen 1930-luvun teoksensa tarjoaa monivivahteisen 
ja tänäkin päivänä käyttökelpoisen kuvan tuomarin ratkaisutoimin-
nasta. Tuomari luo ja kehittää oikeutta… Tuomarilla on myös eetti-
nen velvollisuus. Vaikka hänen on tunnettava se yhteiskunta ja oi-
keusjärjestys, jossa hän toimii, hän ei saa olla sillä tavoin arka ja 
varovainen, että hän vetäytyy oikeustieteen ja muiden tieteiden tar-
joaman tiedon suojaan. Tuomarin on kannettava henkilökohtainen 
vastuunsa.” 
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normit muuttuvat ja yhteiskunta on murroksessa. Oikeusperiaatteet jä-

sentävät, formuloivat ja systematisoivat oikeuden alueita. Huolimatta 

siitä, että periaatteet ovat sisällöltään väljempiä kuin normit, edelliset on 

otettava tulkinnassa huomioon.81 Petter Kavoniuksen mukaan oikeudel-

liset periaatteet kytkevät yhteen arvot, yhteiskunnalliset tavoitteet ja oi-

keuden. Ne antavat harkinnalle oikeudellisen ”tavoitetaustan”. Periaat-

teet mahdollistavat sen, että oikeudelliseen ratkaisuun vaikuttavat arvot 

ja päämäärät. Oikeusperiaatteet ovat yleisiä ja laaja-alaisia.82 Tolosen 

mielestä niillä on olennainen merkitys varallisuus- ja sopimusoikeu-

dessa.83 Yhtiöoikeudessa periaatteiden merkitystä tulkintaan korostavat 

Jukka Mähönen ja Seppo Villa84 sekä Ville Pönkä.85 Tässä aatehistorial-

lisessa viitekehyksessä periaatteita ei jätetty AOYL:n valmisteluvaiheessa 

julkilausumattomiksi taustaoletuksiksi. Periaatteet eksplikoidaan sää-

döksessä ja siksi niillä on institutionaalinen tuki.86 Se oikeuttaa ja vel-

voittaa periaatteiden käytön tulkinnassa. 

AOYL 1 luvussa säädettävät oikeusperiaatteet eivät ole ainoat sää-

döksen tulkintaan vaikuttavat oikeusperiaatteet. AOYL 24:1:ää tulkitaan 

vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Niitä ei määri-

tellä asunto-osakeyhtiölainsäädännössä eikä vahingonkorvauslainsää-

dännössä. Periaatteet ilmenevät oikeudellisessa praksiksessa. Vahingon-

aiheuttajan korvausvastuuta arvioitaessa sovelletaan tuottamusperiaa-

tetta ja syy-yhteyden periaatetta.87 Vaikka vahingonaiheuttajan menette-

lyn ja syntyvän vahingon välistä suhdetta ei määritellä lainsäädännössä, 

syy-yhteys on korvausvastuun aktualisoitumisen välttämätön edellytys.88 

Käytännössä sama problematiikka liittyi VAOYL:n soveltamiseen. 

                                                   
81  Tolonen, H. 2000c, 60; 2000d, 156, 158–159. 
82  Kavonius 2001, 33–34. Ks. myös Tolonen, H. 2000c, 61. 
83  Tolonen, H. 2000c, 59. 
84  Mähönen & Villa 2006, 45. 
85  Pönkä 2012, 75. 
86  Ks. Aarnio 2006, 148. 
87  Ks. problematiikasta yhtiöoikeudessa Mähönen & Säiläkivi & Villa 

2006, 589–590. Ks. teemasta vahingonkorvauslainsäädännössä 
HE 187/1973, 12. 

88  Saarnilehto 2000, 37–38. 
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Säädöksen ollessa voimassa ongelma oli HE 24/2009:n mukaan, mistä 

VAOYL:n tulkinnan kannalta keskeiset oikeusperiaatteet johdettiin; 

osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen soveltaminen perustui lähinnä 

VAOYL:n sisäisesti osittain ristiriitaisiin esitöihin sekä oikeuskäytäntöön 

ja -kirjallisuuteen. VAOYL:ssa ei liioin säädetty yhtiön johtoa koskevasta 

huolellisuusvelvollisuudesta, mutta sen katsottiin olevan voimassa.89 

AOYL:n tultua voimaan on asunto-osakeyhtiöoikeudessa vahingon-

korvausproblematiikan käsitteellinen lähtökohta sen eksplikoinnin 

osalta muuttunut. AOYL:n tulkinnalla on periaateohjautunut luonne. HE 

24/2009:ssä korostetaan periaatteiden merkitystä ilmaisemalla, että 

AOYL:n tulkinta on 1 luvun mukaisten periaatteiden soveltamista.90 

Niiden merkitys korostuu, kun asunto-osakeyhtiön toiminta tai konteksti 

muuttuu tai ongelmaa ei kyetä ilman AOYL 1 luvussa säädettävää periaa-

tetta ratkaisemaan. Periaatteilla ilmaistaan, mihin laki perustuu ja mitä 

oikeushyviä se suojaa. Ne ohjaavat AOYL:n tulkintaa erityisesti tilan-

teissa, joita lakiehdotusta valmisteltaessa tai lakia säädettäessä ei ollut 

nähtävissä. Periaatteet vaikuttavat tulkintaan sitä voimakkaammin, mitä 

vähemmän määrättyä asiaa eksplisiittisesti laissa säännellään. AOYL:a 

sovellettaessa tärkeä aineellinen merkitys on periaatteilla, jotka koskevat 

asunto-osakeyhtiön tarkoitusta, osakkaiden yhdenvertaisuutta ja johdon 

huolellisuusvelvollisuutta.91 

Periaatteiden käyttöä oikeudellisessa päättelyssä voidaan luonnehtia 

kahtalaisesti. Yhtäältä oikeusperiaate voidaan tulkita praktisen syllogis-

min ensimmäiseksi premissiksi. Päättely tai oikeudellinen tulkinta ei sil-

loin voi olla periaatteen vastainen. Toisaalta oikeusperiaatteella ei tar-

vitse olla eksplisiittistä premissin asemaa oikeudellisessa argumentissa. 

Periaatteen voidaan käsittää ilmentävän oikeudellista ajattelumuotoa. 

Julkilausumattomien edellytysten mukainen päättely ja johtopäätökset 

                                                   
89  HE 24/2009, 22. 
90  HE 24/2009, 27. Ks. samanlaisesta tulkintatavasta OYL:ssa HE 

109/2005, 17–18. 
91  HE 24/2009, 27, 47; Jauhiainen 2013e, 4; Matilainen 2012, 59–60. 

– Samoja periaatteita korostetaan myös laajemmin yhtiöoikeu-
dessa. Ks. HE 109/2005, 18; Mähönen & Villa 2010, 46–47. 
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käsitetään ajattelumuodossa rationaalisiksi, johdonmukaisiksi ja hyväk-

syttäviksi. Olennaisen taustaoletuksen muuttuessa koko oikeudellinen 

ajattelumuoto muuttuu. Ajattelumuoto ohjaa päättelyä ja oikeuttaa – sa-

nan filosofisessa merkityksessä – sen. Periaatteet ilmentävät oikeudel-

lista ajattelumuotoa, jonka tyhjentävä kuvaaminen on mahdotonta.92  

HE 24/2009:n mukainen kanta periaatteiden merkityksestä AOYL:n 

tulkinnassa ei lankea yksiin kummankaan edellä luonnehditun mallin 

kanssa. Vaikka esityön mukaan AOYL:ssa säädettäviä periaatteita sovel-

letaan, oikeuslähteistä ei ilmene, miten periaatteita pitäisi soveltaa. Tältä 

osin HE 24/2009:ssä esitetään paradoksaalinen malli. Vaikka säädöksen 

tulkinta on teoriassa AOYL 1 luvussa säädettävien periaatteiden sovelta-

mista,93 praktinen lähtökohta säädöstä tulkittaessa on yksittäisen sään-

nöksen etusija periaatteisiin nähden. Siksi aktuaalista tulkintaongelmaa 

ei siis välttämättä ratkaista ensisijaisesti AOYL:ssa säädettäviä periaat-

teita soveltaen, vaikka juuri sitä säädöksen tulkinnan pitäisi olla. Pää-

sääntöisesti periaatteita sovelletaan välittömästi silloin, kun jotain niistä 

ilmeisesti rikotaan. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun AOYL:n 

muun säännöksen muodollisesti täyttävä päätös loukkaa AOYL 1:10:ssä 

säädettävää yhdenvertaisuusperiaatetta. Kollisio ratkaistaan yhdenver-

taisuusperiaatteen eduksi.94 Periaatetta sovelletaan myös, kun AOYL:ssa 

ei ole aktuaaliseen ongelmaan soveltuvaa säännöstä. Silloin oikeusperi-

aate vaikuttaa välittömästi AOYL:n tulkintaan.95 

                                                   
92  Ks. elämänmuodosta von Wright 1999, 20; Wittgenstein 1999a, 

218–221; 1999b, 70, 225 §, 125–126, 559 §. 
93  HE 24/2009, 27. Ks. vastaavan kaltaisen ongelman ratkaisusta 

OYL:ssa HE 109/2005, 17–18. 
94  HE 24/2009, 47; Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 

2013, 18. 
95  HE 24/2009, 47, 53–57. Ks. periaatteiden varaan rakentuvasta ar-

vioinnista HE 24/2009, 48–52, 188; Kuhanen & Kanerva & Furuh-
jelm & Kinnunen 2010, 78–92. 
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1.2.4 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAISSA SÄÄDETTÄVÄT PERIAATTEET 

1.2.4.1 Yhtiön toiminta 

Ensimmäinen96 AOYL:ssa säädettävä periaate koskee asunto-osakeyh-

tiön toimintaa. Oikeusperiaatetta luonnehditaan HE 24/2009:ssä yh-

deksi keskeisimmistä säädökseen sisältyvistä periaatteista. 97  AOYL 

1:5.1:ssa säädetään, mitä asunto-osakeyhtiö tekee: 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö 
huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja raken-
nusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yh-
tiöjärjestyksessä määrätään. 

 

Sisällöltään säännös on jossain määrin tulkinnanvarainen. Leevi Myyry-

läisen mielestä ilmiasun ’kiinteistön ja rakennuksen pito’ alaan kuuluvat 

”kiinteistön koko elinkaaren aikaiset tehtävät, aina rakentamisesta ra-

kennuksen purkamiseen ja ympäristön luonnontilaan saattamiseen”.98 

Tulkinta on avara ja sellaisena ongelmallinen. Asiayhteys huomioon ot-

taen ilmaisun ’kiinteistön ja rakennuksen pito’ käyttötapa on luonteva 

johtaa kiinteistöoikeudesta. Tässä viitekehyksessä ’kiinteistöllä’ tarkoite-

taan kiinteistönmuodostamislain (554/1995, KML)99 2 §:n 1 kohdan mu-

kaista esinettä. Se on HE 227/1994:n mukaan itsenäinen, rajoiltaan mää-

rätty yksikkö ja välittömän maanomistuksen kohde.100  Tontti on KML:n 

2 §:n 3 kohdan mukaan sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettu kiin-

teistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. ’Rakennuksella’ 

tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 113 §:n mu-

kaista objektia.  MRL 113.1 §:n mukaan rakennuksella tarkoitetaan kiin-

teää tai paikallaan pidettävää rakennelmaa, rakennetta tai laitosta, joka 

                                                   
96  Tarkasteltaessa AOYL 1 luvussa säädettäviä periaatteita alaluvussa 

1.2.4 käytetään järjestyslukuja esitysteknisesti. 
97  HE 24/2009, 27. 
98  Myyryläinen 2008, 63. 
99  Ks. lain soveltamisalasta KML 1 §. 
100  HE 227/1994. 
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on tarkoitettu ”asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyt-

töön”. Rakennelma on MRL 113.2 §:n mukaan kooltaan rakennusta pie-

nempi ja kevytrakenteisempi tai pienehkö laitos.101 Kuvattua taustaa vas-

ten sekä AOYL 1:2.1:n ja 1:5:n perusteella asunto-osakeyhtiön ei voi edel-

lyttää vastaavan rakennuksen purkamisen jälkeen ympäristön saattami-

sesta luonnontilaan. 

AOYL 1:2.1:ssa ja 1:5:ssä säädettävästä johdetaan asunto-osakeyh-

tiön toiminnalliset tehtävät. Yhtiö ei pelkästään järjestä hyvää asumista. 

Käytännössä yhtiö kehittää jatkuvasti omistuksensa arvoa. Tulkinnan 

perusteella AOYL sisältää kiinteistöjohtamisen imperatiivi, joka ulottuu 

uudisrakentamiseen, 102  korjausrakentamiseen, 103  ylläpitoon sekä kiin-

teistönhoitoon.104 Perustehtäviensä ohella asunto-osakeyhtiö voi harjoit-

taa muuta toimintaa, jos se liittyy kiinteistön hallintaan.105 Yhtiö saa esi-

merkiksi vuokrata toiselle omistamansa autotallin tai liikehuoneiston ja 

omistaa kiinteistöpalveluyrityksen osakkeita, mikäli tällainen toiminta 

liittyy kiinteistönpitoon. Edelleen asunto-osakeyhtiön varoja on mahdol-

lista sijoittaa rajatulla riskillä106 joukkovelkakirjalainoihin ja osakkeisiin. 

Jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, yhtiö saa lisäksi tarjota osakkaille 

terveydenhoito-, ateria- ja turvapalveluja. Koska asunto-osakeyhtiön täy-

tyy aina harjoittaa AOYL:n olettamasäännöksen 1:5:n mukaista toimin-

taa, yhtiö voi rahoittaa yhtiövastikkeella ainoastaan välttämättömiä pe-

                                                   
101  HE 101/1998, 95. 
102  Uudisrakentaminen käsitetään tässä laajasti uusien rakennusten ja 

rakennelmien rakentamisen ohella yhtiön omistamaan kiinteistöön 
kohdistuvana ympäristörakentamisena. Ks. MRL 125.1, 126.2 §. 

103  Korjausrakentamisella viitataan tässä toimintaan, josta säädetään 
AOYL 4 luvussa. 

104  Kiinteistönhoito on asunto-osakeyhtiön kiinteän ja irtaimen omai-
suuden hoitamista yhtiön edun kannalta asianmukaisella tavalla. 
Ks. AOYL 1:11.1. 

105  ”Yhtiön kaikkien toimien pitää siis liittyä kiinteistön hallitsemi-
seen.” Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 69. 

106  Riskipitoisen toiminnan kielto sisältyy yleisesti yhtiöoikeuteen. Vel-
kojien edun suojaamiseksi osakeyhtiö ei saa ryhtyä ”epärealistisen 
riskipitoisiin” toimiin. Savela 2015, 76. 
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ruspalveluja. Rajaus peruspalvelujen ja niiden ylittävien palvelujen vä-

lillä perustuu yhtiökäytäntöön. Tyypillisesti perustason ylittävät palve-

lut eivät tyydytä ihmisten varsinaisia asumistarpeita. Perustasolle kuulu-

vat esimerkiksi tietoliikennepalvelut, mutta perustason ylittävänä palve-

luna saatetaan pitää maksullisia televisiokanavia. Edelleen asunto-osa-

keyhtiö voi vähäisessä määrin osallistua toimintaan, joka ei välittömästi 

täytä yhtiön omistaman rakennuksen asukkaiden asumistarpeita. Yhtiö 

ei saa ryhtyä kokoonsa nähden merkittäviin toimiin, jotka eivät liity yh-

tiön varsinaiseen tarkoitukseen. Tavanomaiseen elinkeinotoimintaan 

liittyvän riskin sisältävään hankkeeseen asunto-osakeyhtiön on mahdol-

lista osallistua ainoastaan, kun kaikki osakkaat sellaiseen suostuvat.107 

1.2.4.2 Oikeushenkilöllisyys ja osakkaan maksuvelvollisuus 

AOYL 1:6.1:n mukaan asunto-osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, 

joka syntyy rekisteröimisellä. Tämä säädöksen toinen oikeusperiaate vas-

taa osakeyhtiön perustamisesta OYL 2:9:ssä säädettävää.108 Yhtiöoikeu-

dessa oikeushenkilöllisyys109 on Pönkän mukaan perustava periaate. Sen 

varaan rakentuvat osakkaan rajoitettu vastuu, pääoman pysyvyys ja 

osakkeen luovutettavuus.110 Koska asunto-osakeyhtiö on oikeushenkilö, 

osakkaat eivät AOYL 1:6.4:n mukaan vastaa henkilökohtaisesti yhtiön 

velvoitteista.111 Periaate on sama, josta säädetään OYL 1:2:ssä.112 Periaat-

                                                   
107  HE 24/2009, 50–52; Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Ku-

lomäki 2013, 18–19; Jauhiainen 2013e, 23–30; Kasso 2010, 15–16; 
Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 69–73; Myy-
ryläinen 2008, 63; Sillanpää 2010a, 23–24. 

108  Hannula & Kari & Mäki 2014, 83. 
109  Tässä käytetään termiä ’oikeushenkilöllisyys’ termin ’oikeushenki-

löys’ sijaan. Edellistä käytetään OYL 1:2:n otsikossa ja jälkimmäistä 
AOYL:n 1:6 otsikossa. 

110  Pönkä 2012, 24–27. 
111  Jauhiainen 2013e, 31; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 74. – Ks. sijoittajan ja muun agentin rajoitetun vastuun 
periaatteesta yhtiöoikeudessa Mähönen & Villa 2006, 34–35; Män-
tysaari 2013, 588. 

112  Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 49–51. 
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teella on olennainen merkitys konstruoitaessa asunto-osakeyhtiön halli-

tuksen jäsenen vastuuta, kuten jäljempänä ilmenee. 

AOYL 1:6.2:ssa edellytetään osakkaan maksavan yhtiövastiketta ja – 

yhtiöjärjestyksessä niin määrätessä – muita maksuja yhtiölle113 sen kulu-

jen kattamiseksi. Usein vastikemaksut muodostavat asunto-osakeyhtiön 

merkittävimmän tulovirran. Poikkeuksen mainitusta muodostavat yh-

tiöt, jotka omistavat liiketiloja ja saavat niistä huomattavia vuokratuloja. 

Vastikemaksusta on AOYL 3:1:n mukaan määrättävä yhtiöjärjestyk-

sessä.114 

Ihmisten asumiseen saman rakennuksen eri huoneistoissa liittyvät 

oikeudelliset kysymykset olisivat ainakin teoriassa mahdollista ratkaista 

sopimusteknisesti. Ongelmaksi saattaa silloin muodostua se, että asuk-

kaiden välisten sopimusten laatiminen ja ylläpitäminen, sopimusehtojen 

noudattamisen valvominen sekä sopimusehtojen rikkomisesta johtuvien 

seuraamusten määrääminen ja toimeenpano tulisivat kokonaisuudessa 

suhteettoman kalliiksi. Asumisen ja huoneistojen omistamisen ja hallin-

noimisen organisoiminen AOYL:n puitteissa mahdollistaa sen, että yh-

teisön, omistajien ja asukkaiden transaktiokustannukset jäävät pienem-

miksi verrattuna siihen, että oikeustila perustuisi pelkästään sopimusva-

pauteen. Kustannusten kontrollointi on keinorationaalisen tehokkuus-

ajattelun mukaista,115 vaikka asunto-osakeyhtiöiden taloudellisia asioita 

                                                   
113  Vastikkeet ja niihin rinnastettavat maksut ovat asunto-osakeyhtiön 

veronalaista tuloa. Kasso 2010, 377–379. 
114  HE 24/2009, 72; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 168–174. – Yhtiökokous voi poiketa vastikeperusteisista mak-
suista AOYL 6:32:n mukaan kunnossapidon ja uudistusten aiheut-
tamien kustannusten osalta. Poikkeamiseen täytyy perustua asialli-
seen syyhyn. Sellainen voi olla osakehuoneistossa aiemmin tehty 
vastaava työ, joka vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia, hissin 
jälkiasennus sekä vain osalle huoneistoja muodostuva etu. Vastike-
maksuvelvollisuudesta voidaan AOYL 3:5:n mukaan poiketa, jos 
osakehuoneiston käyttö olennaisesti estyy. HE 24/2009, 75–76, 
135–142; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 199–
202; 416–430; Vahtera 2010f, 25–27. 

115  Huomautus perustuu oikeustaloustieteelliseen teesiin, jonka mu-
kaan transaktioista syntyvien kustannusten minimointi on tavoit-
teellista. Määttä, K. 1998, 69; Timonen 1998, 109. 
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hoidettaessa ja niistä päätettäessä matemaattista optimointia voidaan 

käyttää vain osana argumentaatiota.116 Koska asunto-osakeyhtiön tarkoi-

tus ei ole tuottaa voittoa osakkaille, suoraviivaisen tehokkuusajattelun 

soveltaminen jää asunto-osakeyhtiössä yleensä sivuosaan. 

Oikeushenkilöllisyyttä koskeva oikeusperiaate on merkityksellinen. 

Asunto-osakeyhtiössä hallituksen jäsenen vastuuta ei johdeta yhtiön 

omistuksesta. Esimerkiksi avoimessa yhtiössä yhtiömiehen vastuu pe-

rustuu juuri hänen tähän rooliin, kuten avointa yhtiötä ja kommandiitti-

yhtiö sääntelevän lain (389/1988, AKL)117 1:1.2:ssa säädetään. Asunto-

osakeyhtiön hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu rakentuu 

henkilön jäsenyyden varaan toimielimessä.118 Yhtiön osakkeita omista-

mattoman ihmisen vastuuta hallituksen jäsenenä huolimattomuudellaan 

tai tahallaan aiheutettavasta vahingosta arvioidaan samoin perustein 

kuin hallituksen jäsenen, joka on yhtiön osakas. 

Yhtiön oikeushenkilöllisyys merkitsee sekä oikeus- että oikeustoimi-

kelpoisuutta. Yhtiö voi velvoittaa ja tulla velvoitetuksi. AOYL:ssa sään-

nellään, millä tavalla yhtiössä päätökset tehdään ja mitkä tehtävät kulle-

kin toimielimelle kuuluvat.119 Yhtiön puolesta toimivat ihmiset tekevät 

päätöksiä, joista yhtiö – hallituksen jäsenen AOYL 24:1:ssä säädettävä 

vahingonkorvausvelvollisuus huomioon ottaen – vastaa. Lisäksi AOYL 

1:6.1:ssa säädettävä oikeushenkilöllisyyttä koskeva periaate vaikuttaa 

osaltaan siihen, kuka voi nostaa vahingonkorvauskanteen yhtiön puo-

lesta hallituksen jäsentä vastaan. Teemaan palataan luvussa 3.4.2. 

                                                   
116  ”Sääntelyn rooli ja merkitys voidaan nähdä eri tavoin, mutta varsin 

yleisesti [neoinstitutionalistien keskuudessa] ajatellaan, että sään-
tely on välttämätöntä erilaisten markkinoiden toimivuuden ja tur-
vallisuuden varmistamiseksi. Siksi tehokkuusanalyysin tulokset 
ovat vain yksi argumentti, jonka merkitystä on arvioitava useista 
erilaisista näkökulmista. Kannanotto ei voi perustua suoraviivai-
sesti tehokkuuden edistämiseen, vaan sekä eri osapuolten intressit 
että yleiset oikeudenmukaisuus- ja reiluusargumentit on otettava 
huomioon.” Timonen 1998, 110. 

117  Ks. lain soveltamisalasta AKL 1:1.1. 
118  Ks. tulkinnasta yhtiöoikeudessa Sillanpään 2010, 26–27. 
119  HE 24/2009, 52; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 74; Jauhiainen 2013e, 30–31. 
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1.2.4.3 Pääoman pysyvyys 

AOYL 1:7:ssä säädettävä kolmas oikeusperiaate koskee yhtiön pääoman 

pysyvyyttä.120 Säännöksellä on konkreettista merkitystä yhtiötä perustet-

taessa ja hallituksen päättäessä yhtiön varallisuuden hoidosta. Yhtiön pe-

rustamisesta säädetään AOYL 12 luvussa.121  Yhtiön varojen jakamista 

säännellään yksityiskohtaisesti AOYL 11 ja 17–22 luvussa.122 Varojen ja-

kamista koskevin osin sääntely liittää AOYL:n varallisuusoikeuteen.123 

Yhtiön velkojien etua turvaava sääntely puolestaan ilmentää AOYL:n lii-

toksen yhtiöoikeuteen.124 

Yhtiön varojen jakamisen osalta AOYL 1:7:ssa säädettävä voidaan 

nähdä spesifisen oikeusperiaatteen ohella hallituksen jäsentä koskevana 

käyttäytymisnormina.125 Hallituksen jäsenen täytyy seurata yhtiön oman 

pääoman määrää. Jos yhtiö menettää oman pääomansa, hänen velvolli-

suutensa on ilmoittaa asiasta rekisteriviranomaiselle.126 Ilmoitusvelvolli-

suudesta säädetään AOYL 22:23:ssä. Velvollisuudella taataan, että 

asunto-osakeyhtiön sidosryhmät saavat tiedon oman pääoman menettä-

misestä ja niillä on ajantasainen tieto yhtiön taloudellisesta tilasta.127 

                                                   
120  Perustamisvaiheessa osa yhtiöön sijoitettavista varoista voidaan 

merkitä AOYL 12:3:n mukaan AOYL 10:1.2,2:ssa tarkoitettavaan ra-
kennusrahastoon. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 637, 677. Ks. asunto-osakeyhtiön omasta pääomasta Alanen 
& Vuorenalusta 2007, 78–87. – AOYL 1:7:n mukaan yhtiön vähim-
mäisosakepääoma on 2.500 euroa. AOYL:ssa ei säännellä, mikä on 
yhtiön enimmäispääoma. Kuhasen, Kanervan, Furuhjelmin ja Kin-
nusen (2010, 76) mukaan pääoman merkitys asunto-osakeyhtiössä 
on pieni. Yhtiön omaisuus on yleensä maapohja ja rakennus. 

121  HE 24/2009, 194–203; Jauhiainen 2013e, 32–33; Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 652–664; 753–933. 

122  HE 24/2009, 52–53, 186–194, 224–264; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 668–690. 

123  Ks. Kartio 2000, 42. 
124  Pönkä (2012, 33–38) tarkastelee osakepääoman pysyvyyttä yhtiö-

oikeudessa. Hannula & Kari & Mäki (2014, 93) ja Vahtera (2014, 
285–299) kuvaavat yhtiön varojen jakamista yhtiöoikeudessa. 

125  HE 24/2009, 27. 
126  Ks. Pihlajarinne 2007, 362–363; Savela 2015, 76. 
127  HE 24/2009, 262–263; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 929–931. Ks. KKO 1991:13; Määttä, K. 2005, 292–
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Oman pääoman menettämisen voi olettaa olevan asunto-osakeyhti-

öissä harvinaisempaa kuin liiketoimintaperiaatteella ja taloudellisella 

riskillä operoivissa osakeyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiön kassavirta on 

yleensä vakaa ja ennakoitava, koska pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiön 

osakkaalla on AOYL 3:1:n mukainen maksuvelvollisuus yhtiöön nähden. 

Edelleen yhtiö voi kerätä maksuennakkoja osakkaiden maksuvelvollisuu-

den perusteella. Ylimääräisiä vastikkeita keräämällä asunto-osakeyhtiö 

pystyy reagoimaan yllättäviin menoihin ja säilyttää tarvittaessa likvidi-

teettinsä. Koska asunto-osakeyhtiön omaisuusmassa on yleensä arvokas, 

sitä voidaan käyttää lainan vakuutena. Yhtiön on lisäksi mahdollista ot-

taa AOYL 17:1:ssä tarkoitettava pääomalaina. Asunto-osakeyhtiö voi 

myös käyttää rahoitusinstrumentteja, joista säädetään AOYL 13–16 lu-

vussa.128 

1.2.4.4 Osakkeen siirrettävyys 

Pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiön osake on esteettä siirrettävissä. 

Tästä neljännestä periaatteesta säädetään AOYL 1:8:ssä.129 Osakkeen va-

paa luovutettavuus mahdollistaa omistajan irtautumisen yhtiöstä ja osa-

keomistuksen muuttamisen rahaksi. Osakkeen vapaa siirrettävyys sisäl-

tää oikeuden hankkia osake ja sen vapaan hankittavuuden. Pääsäännöstä 

poiketen yhtiöjärjestykseen on mahdollista sisällyttää osakkeen siirtä-

mistä rajaava määräys. Sisällöltään se voi olla vain AOYL 2:5:n mukaisen 

lunastuslausekkeen130 mukainen. AOYL:n ollessa voimassa kaupparekis-

teriin ei hyväksytä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä, joka sisältää OYL 

                                                   

293. 
128  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 691–750. Ra-

hoitusvälineet poikkeavat jossain määrin OYL:ssa säädettävistä 
instrumenteista, joita analysoivat Mähönen & Säiläkivi & Villa 
2006, 213–371; Mähönen & Villa 2012, 125–247; Villa 2001a, 130–
200. 

129  Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 19; Jauhi-
ainen 2013e, 33; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 77; Sillanpää 2010a, 27. – Ks. osakkeen luovutettavuudesta 
yhtiöoikeudessa Pönkä 2012, 42–46. 

130  Ks. lunastuslausekkeesta HE 24/2009, 64–68; Skarra 2013, 13–
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3:8:ssä tarkoitettavan suostumuslausekkeen131 kaltaisen ehdon. 

Osakkeen vapaa siirrettävyys ilmentää asunto-osakeinstituution yh-

teyttä varallisuus- ja yhtiöoikeuteen.132 Varallisuusoikeuksille on tyypil-

listä – joskaan ei välttämätöntä – vaihdanta-arvo. Leena Kartion mie-

lestä varallisuusoikeudet ovat tyypillisesti vapaasti siirrettävissä ja ulos-

mitattavissa. Varallisuusoikeuden haltija voi yleensä käyttää vaihdan-

nassa hyväksi taloudellisen arvon, joka oikeudella on.133 

1.2.4.5 Enemmistöperiaate 

AOYL 1:9:ssä edellytetään, että asunto-osakeyhtiön hallintoa hoidetaan 

enemmistöperiaatteen mukaisesti.134 Tämä AOYL:n viides periaate tun-

netaan laajemminkin yhtiöoikeudessa, jossa vastaavaa periaatetta pide-

tään keskeisenä.135 Enemmistöperiaatetta koskeva AOYL 1 luvun sään-

nöstä pidetään lähinnä informatiivisena, koska yhtiökokouksen päätök-

sentekoa säännellään spesifisesti AOYL 6 luvussa.136 Asiallisesti AOYL 

1:9:ssä ilmaistaan, että yhtiön asioista päätettäessä osakas käyttää valtaa 

yhtiökokouksessa. Pääsääntöisesti osakkaalla ei AOYL 6:1.1:n mukaan 

ole keinoja vaikuttaa yhtiön asioihin yhtiökokouksen ulkopuolella. 137 

Poikkeuksellisesti osakkaat voivat yksimielisinä päättää AOYL 6:1.2:n 

mukaisesti kokousta pitämättä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvasta 

asiasta.138 

Enemmistöperiaatetta noudatetaan yhtiökokouksessa, jossa osak-

                                                   

29. 
131  Ks. Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 385–396. 
132  Ks. Pönkä 2012, 42–46. 
133  Kartio 2000, 43. 
134  Jauhiainen 2013e, 34. 
135  Mähönen & Villa 2006, 46. 
136  HE 24/2009, 27, 53; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 77. Ks. AOYL 6 luvusta Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 323–460. 

137  Vahtera 2010e, 99. 
138  HE 24/2009, 113; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 324–326. 
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kaat päättävät yhtiötä koskevista asioista. Pääsääntöisesti yhtiökokouk-

sen päätökseksi tulee AOYL 6:26:n mukaan kanta, jota enemmistö ää-

nestyksessä annettavista äänistä kannattaa.139 AOYL 6:27:ssä tarkoitet-

tavissa poikkeuksellisissa tapauksissa päätös edellyttää määräenemmis-

töä.140 AOYL 6:5:ssä, 9:5.1,3:ssa ja 9:13.2:ssa säädetään, millaisissa ta-

pauksissa määrävähemmistöllä on asunto-osakeyhtiössä spesifisiä oi-

keuksia.141 

Hallituksen päätöksentekoa säännellään AOYL 7:3.1:ssa.142 

1.2.4.6 Osakkaiden yhdenvertaisuus 

Asunto-osakeyhtiön osakkaiden yhdenvertaisuudesta säädetään AOYL 

1:10:ssä.143 Tätä kuudetta periaatetta luonnehditaan erääksi keskeisim-

mistä AOYL:ssa säädettävistä periaatteista. Sen mukaan osakkaat ovat 

toistensa suhteen yhdenvertaiset, ellei yhtiöjärjestyksessä muuta mää-

rätä. Olettamasäännöksen mukaan osakkaita ei kohdella toisistaan poik-

keavilla tavoilla esimerkiksi sillä perusteella, kuka osakkaista omistaa 

eniten osakkaita. Yhdenvertaisuusperiaatteen merkitys ilmenee AOYL 

                                                   
139  Olettamasäännöksen AOYL 6:13.1 mukaan jokainen osake tuottaa 

asunto-osakeyhtiössä yhden äänen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan 
vaihtoehtoisesti määrätä, että osakeryhmällä on yksi ääni. Ennen 
1.3.1926 rekisteröidyssä asunto-osakeyhtiössä voi olla erisuuruisia 
äänimääriä tuottavia osakkeita. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm 
& Kinnunen 2010, 361–362. OYL 3:1:ssä ja 3:3–4:ssä säädettävästä 
poiketen AOYL 2:1:n mukaan osakkeet eivät voi asunto-osakeyhti-
össä olla erilajisia eikä osa osakkeista voi olla äänivallattomia. Villa 
2001a, 155–167; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 109, 1047–1048. 

140  HE 24/2009, 117, 173, 179; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 340–342, 606, 629–630. 

141  Kyse on ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta, tilintar-
kastajan valinnasta sekä ehdotuksen tekemisestä erityisen tarkas-
tuksen toimittamiseksi. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-
nunen 2010, 629. 

142  HE 24/2009, 153; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 480–482. 

143  HE 24/2009, 53–56; Jauhiainen 2013e, 34–47; Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 78–91; Matilainen 2012, 60–
71. 
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23:2.1,3:ssa. Säännöksen mukaan ”selvästi” mainitun periaatteen vastai-

nen yhtiökokouksen päätös on mitätön, jos siihen ei saada loukatun suos-

tumusta.144 Yhdenvertaisuusperiaatteella suojataan muiden osakkaiden, 

erityisesti vähemmistöosakkaiden etua.145 Näiltä osin yhdenvertaisuus-

periaate ei jää asunto-osakeyhtiössä ”periaatteelliselle” tasolle ikään kuin 

käytännölle vieraaksi prinsiipiksi tai oikeudellisen argumentin taustaole-

tukseksi. AOYL 1:10:ssä säädettävä vaikuttaa välittömästi yhtiökäytän-

töön – ja tapauskohtaisesti myös oikeuskäytäntöön. Säännöksen toisessa 

lauseessa hallitusta kielletään yksiselitteisesti tekemästä päätöstä tai ryh-

tymästä toimeen, joka tuottaa osakkaalle tai jollekin muulle ”epäoikeu-

tettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella”.146 

Yhdenvertaisuusperiaatteen osalta säädännäinen oikeus on muuttu-

nut, vaikka oikeustila on tältä osin säilynyt ennallaan. Vaikka VAOYL:ssa 

ei säädetty yhdenvertaisuusperiaatteesta, sitä sovellettiin Matilaisen mu-

kaan kyseisen säädöksen ollessa voimassa – esimerkiksi silloin, kun epä-

selviä ja tulkinnanvaraisia yhtiöjärjestyksen määräyksiä tulkittiin. 147 

Tältä osin oikeustila ei tosiasiallisesti muuttunut, kun AOYL:a alettiin so-

veltaa VAOYL:n sijaan. 148  Yhtiöoikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate 

nojaa asiallisesti PL 6.1–2 §:ssä säädettävään kansalaisten perusoikeu-

teen yhdenvertaisuudesta lain edessä. Pöngän mukaan perusoikeutena 

yhdenvertaisuus on muodollinen ja tosiasiallinen. Muodollisuudella hän 

                                                   
144  HE 24/2009, 264–266; Matilainen 2012, 60–61. Loukatun suostu-

muksesta säädetään AOYL 6:28:ssä. HE 24/2009, 266. – Ks. yh-
denvertaisuusperiaatteen soveltamisesta Vahtera 2015a; 2015b. 

145  Periaate on analoginen sopimusoikeudellisen yhdenvertaisuusperi-
aatteen kanssa. Jälkimmäinen heijastuu heikompaa suojaavaan pa-
kottavaan lainsäädäntöön sekä kohtuus- ja lojaliteettiperiaattee-
seen. Tolonen, H. 2000b, 85–89. 

146  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 78. He (2010, 
79–87) dokumentoivat yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamiseen 
liittyvää oikeuskäytäntöä. 

147  Matilaisen (2012, 62) referenssi on KKO 2009:22. 
148  ”AOYL 1 luvun 10 §:n yleislauseke on ollut pitkään keskeinen osa 

osakeyhtiölainsäädäntöä. Siksi aikaisempien lakien aikaisia tulkin-
toja yleislausekkeen sisällöstä ja myös siihen perustuvia oikeusta-
pauksia voidaan käyttää apuna uuden lain [= AOYL] tulkinnassa.” 
Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 79. 
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viittaa mielivallan kieltoon ja vaatimukseen kohdella samanlaisia ta-

pauksia samalla tavalla. Tosiasiallisuudella hän tarkoittaa tavoitetta pois-

taa eriarvoisuus. Pönkä arvioi PL:n yhdenvertaisuussäännöksen vaikut-

tavan yhtiöoikeuteen välittömästi ja välillisesti. Osakeyhtiöoikeudellinen 

yhdenvertaisuusperiaate ei kuitenkaan seuraa loogisesti PL:n yhdenver-

taisuusperiaatteesta.149 

Yhdenvertaisuusperiaate ei estä käyttämästä yhtiössä AOYL 1:9:n 

mukaista enemmistövaltaa. Enemmistö- ja yhdenvertaisuusperiaatteet 

ajautuvat ristiriitaan ainoastaan, jos enemmistössä olevia osakkaita suo-

sitaan vähemmistön kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaatteen estä-

mättä yhtiössä voidaan tehdä myös päätös, vaikka se ei välittömästi hyö-

dytä kaikkia osakkaita, mutta joka on eduksi yhtiölle. Edelleen yhdenver-

taisuusperiaatetta sovelletaan, kun yhtiön tilojen käyttöoikeuksia jaetaan 

tai yhtiön uudistustoimenpiteiden vastikerahoituksesta päätetään. Arvi-

oitaessa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista asunto-osakeyhtiössä 

olennaista ei ole subjektiivinen merkitys, jonka esimerkiksi yksittäinen 

osakas määrätylle menettelylle antaa. Periaatteen noudattamista arvioi-

daan objektiivisesti kriteerinä menettelyn vaikutus osakkeiden arvoon. 

Siksi muodollisesti oikeassa järjestyksessä tehtävä päätös voi tosiasiallis-

ten vaikutustensa vuoksi loukata yhdenvertaisuusperiaatetta. 150  Tästä 

johtuen hallituksen jäsenen tulisi aina tehtävässään toimiessaan arvioida 

hallituksen päätöksen tai toimen seurauksia. HE 24/2009:n mukaan 

 

yhtiöoikeudessa yleisesti omaksutun tulkinnan mukai-
sesti yhdenvertaisuuden arviointi perustuu siihen, mi-
ten yhtiön toimenpide vaikuttaa huoneistojen hallin-
taan oikeuttavien osakkeiden arvoon. Osakkeenomista-
jien subjektiivisilla arvostuksilla ei siten olisi merki-
tystä, kun arvioidaan yhdenvertaisuuden noudatta-
mista.151 

                                                   
149  Pönkä 2012, 186–187, 190. 
150  HE 24/2009, 53–54; Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulo-

mäki 2013, 20–21; Jauhiainen 2013e, 37; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 78–91; Sillanpää 2010a, 22, 24–25. 

151  HE 24/2009, 31. Esityössä tarkastellaan seikkaperäisesti yhtiössä 
tehtävien muutosten ja kunnossapidon merkitystä yhdenvertai-
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Yhdenvertaisuusperiaatetta saatetaan loukata, vaikka yhtiökokous päät-

täisi asiasta vaadittavalla määräenemmistöllä. Määräenemmistöpäätös 

voi Jauhiaisen mielestä indikoida, että osakkaiden keskuudessa vallitsee 

käsitys, jonka mukaan päätös on yhtiön edun mukainen. Käsitys sinänsä 

ei tietenkään osoita, että yhtiössä noudatettaisiin de facto yhdenvertai-

suusperiaatetta. Koska epäoikeutetun edun toteutumista arvioidaan kri-

teerinä hallituksen päätöksen tai toimen vaikutus osakkeiden arvoon, 

epäoikeutettua etua aiheuttavan päätöksen muu perustelu yksin on sään-

nöksen noudattamista arvioitaessa irrelevantti. Toisaalta rakennuksen 

kunnossapitoa koskevat päätökset ja toimet eivät tavallisesti ole vastoin 

yhdenvertaisuusperiaatetta, vaikka ne hyödyttäisivät osakkaita eri ta-

voin. 152  Tulkinta voidaan johtaa asunto-osakeyhtiön perustehtävästä, 

joka on asumisedellytysten tarjoaminen yhtiön omistamassa rakennuk-

sessa tai rakennuksen osassa asuville. 

Osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate vaikuttaa siihen, miten asunto-

osakeyhtiössä jaetaan osakkaille oikeuksia. Oikeuksien jakaminen kuu-

luu lähtökohtaisesti isännöitsijälle. Hallituksen tehtävä on valvoa isän-

nöitsijän työtä, kuten jakaa oikeuksia yhtiössä. Yhtiön käytettävissä ole-

vien resursseihin perustuvien oikeuksien jakamisen kannalta on HE 

24/2009:n mukaan epäolennaista, asuuko osakas yhtiön omistamassa 

rakennuksessa vai ei. Käytännössä kyse voi olla vaikkapa autopaikkojen 

tai saunavuorojen jakamisesta. Yhdenvertaisuusperiaatetta ei säännök-

sen sanamuodon mukaan ilman lisäehtoa – kuten nimenomaista yhtiö-

järjestyksen määräystä – sovelleta rakennuksessa vuokralaisina tai osak-

kaan kanssa samassa taloudessa asuviin. Heidän mahdollisuutensa käyt-

tää yhtiön resursseja perustuvat lähtökohtaisesti huoneiston hallintaan 

oikeuttavien osakkeiden omistajan oikeuteen kyseiseen resurssiin.153 

                                                   

suusperiaatteen kannalta. Keskeisenä ongelmana esityksessä viita-
taan hissin jälkiasennuksen toteuttamiseen ja jälkiasennettavien 
hissien vaikutukseen osakkeiden arvoon. HE 24/2009, 32–33. Ks. 
aiheesta myös EV 206/2009. 

152  Jauhiainen 2013e, 36, 39–47. 
153  Ks. HE 24/2009, 53–54; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 80, 87–91; Matilainen 2012, 62. 
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1.2.4.7 Johdon huolellisuusvelvollisuus 

AOYL 1:11.1:n mukaan yhtiön johdon täytyy huolellisesti toimien edistää 

yhtiön etua. Tämä AOYL 1 luvussa säädettävä seitsemäs periaate säänte-

lee hallituksen toimintaa ja on hallituksen jäsentä koskeva luovuttama-

ton imperatiivi.154 AOYL 1:11.1:ssa säädettävän sisältöä voidaan avata asi-

allisesti vastaavasta OYL 1:8:ssä käsin. Oikeuskirjallisuudessa OYL 

1:8:ssä säädettävä käsitteellistetään huolellisuus- ja lojaliteettivelvolli-

suudeksi. Se edellyttää, että yhtiön johto toimii tehtävässään huolellisesti 

lakien ja hyvien tapojen mukaan asettaen yhtiön edun muiden, kuten 

oman, läheistensä, valitsijoittensa, ystäviensä, kannattajiensa, vastusta-

jiensa ja hallituksen jäseniin vaikuttamaan pyrkivien intressitahojen 

edun edelle. Yhtiön etu palautuu viime kädessä kaikkien osakkaiden 

eduksi. Yhtiön edun tavoittelemisella ei tietenkään voi missään oloissa 

sivuuttaa vastuuta, jonka lain säännökset, yhtiöjärjestyksen määräykset 

ja muut velvoitteet yhtiön johdolle asettavat.155 

AOYL 1:11.1:ssa säädettävä huolellisuusvelvollisuus kattaa kaiken, 

mitä hallituksen jäsen tehtävässään tekee. 156  Oikeuskäytännössä mai-

nittu seikka ilmenee jutussa KKO 2003:33.157 Siinä hallituksen jäsenten 

edellytettiin ”kaikissa toimissaan” menettelevän huolellisesti, pitävän sil-

mällä yhtiön etua sekä edistävän sitä, mikä on yhtiön etu: 

 

                                                   
154  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 91. ”Begreppet 

bolagets intresse spelar… en central roll vid behandlingen av bo-
lagsledningens ansvar.” Dotevall 1989, 357. – Ks. huolellisuuden ta-
sosta vahingonkorvausoikeudessa Virtanen 2011, 108–116. 

155  Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 42, 44; Mähönen & Villa 2006, 
107–143; 2010, 9–10; Mäntysaari 2013, 581–587; Pönkä 2013, 22–
30; Salo 2015, 44–65; Savela 2015, 74–76. Ruohonen (2015) tar-
kastelee osakeyhtiön hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuutta 
ja vahingonkorvausvastuuta oikeuskäytännössä. Ks. lojaliteettivel-
vollisuutta koskevasta kansainvälisestä keskustelusta Dotevall 
1989, 262–278. 

156  Esim. yhtiön maksukyvyn arviointi kuuluu hallituksen yleiseen 
huolellisuusvelvollisuuteen. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 654. 

157  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 960; Nevala 
2013b, 1006–1007. 



60 

 

Yhtiön hallitus on… kaikissa toimissaan ollut velvolli-
nen menettelemään huolellisesti ja yhtiön edun mukai-
sesti sekä edistämään yhtiön parasta. Tähän hallituk-
sen yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen on kuulunut 
huolehtia osaltaan siitä, että yhtiössä tehdään sen ta-
loudellisen tilanteen edellyttämät rahoituspäätökset ja 
tarvittaessa yhtiökokouksen ratkaistavaksi saatetaan 
vastikkeiden määräämistä koskevat kysymykset siten, 
ettei yhtiön talous muodostu jatkuvasti tai rakenteelli-
sesti alijäämäiseksi.158 

 

Huolellisuusvelvollisuuden sisältöä täsmentää yhtiön tarkoitus.159 Täs-

mennys aloitetaan tässä tarkastelemalla huolellisuusvelvollisuuden mer-

kitystä yhtiöoikeudesta ja kohdistamalla sitten kysymyksenasettelu eri-

tyisongelmiin, jotka kumpuavat AOYL:ssa säädettävästä. Osakeyhtiön 

tarkoitus on OYL 1:5:n mukaan tuottaa voittoa omistajille, ellei yhtiöjär-

jestyksessä toisin määrätä. Liberaaliskapitalistisen talousjärjestelmän 

viitekehyksessä korostuu kvartaalitaloudellinen voiton tuottamisen mak-

simointi lyhyellä aikajänteellä. Kriteeriä on aiheellista arvioida kriittisesti 

OYL 1:5:ssä säädettävän valossa. Säännöksen mukaan yhtiön ei edelly-

tetä maksimoivan voiton tuottamista lyhyellä – eikä millään muullakaan 

– aikavälillä. Voiton optimoimisen imperatiivi perustuu virheelliseen 

oletukseen voiton tuottamisen ideasta. HE 109/2005:n mukaan yhtiön 

tarkoitusta koskevaa olettamasäännöstä nimenomaan ei pidä tulkita kri-

teerinä voiton optimointi lyhyessä ajassa. Kun voiton tuottamista – ei 

voiton maksimointia – mitataan keskipitkällä tai pitkällä ajanjaksolla, in-

vestoinnit esimerkiksi tuotantotekniikkaan, henkilöstön osaamiseen ja 

työssä jaksamiseen eivät ajaudu ristiriitaan voiton tuottamisen tarkoi-

tuksen kanssa. Kun investoinneilla pyritään parantamaan yhtiön kykyä 

tuottaa voittoa, ne ovat yhtiön ja siten myös osakkaiden edun mukai-

sia.160 

Osakeyhtiön tarkoitus tuottaa voittoa ei tarkoita, että yhtiön kaikki 

liiketoimet olisivat taloudellisesti tuottavia. Käytännössä on mahdollista 

                                                   
158  KKO 2003:33. 
159  Vastaavaa metodia soveltavat Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 

45; Vahtera 2011b, 20–21. 
160  HE 109/2005, 38–39; Hannula & Kari & Mäki 2014, 80; Mähönen 

& Villa 2012, 14–17. Ks. Dotevall 1989, 405–410. 
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sekä ymmärrettävää, että osa päätöksistä johtaa taloudellisiin menetyk-

siin. Yhtiön liiketoiminnassa on ensisijaista, että hallitus tekee päätökset 

rationaalisesti siten, että liiketoimi voi tuottaa voittoa. Tässä katsannossa 

kaikki toimet, joihin yhtiö ryhtyy ja jotka osoittautuvat jälkikäteen tap-

piollisiksi, eivät välttämättä ole OYL:n vastaisia. Näkemystä tukee osal-

taan se, että voiton tuottamista on muukin kuin osinkona jaettava talou-

dellinen etu. Viime kädessä osakkaan voitto aktualisoituu, kun hän myy 

osakkeen.161 

Esitetyn valossa osakeyhtiön edun arviointi ei välttämättä perustu 

pelkästään tai ei lainkaan siihen, onko yhtiön yksittäinen liiketoimi ta-

loudellisessa merkityksessä jälkikäteen arvioiden tuottava, hyvä tai on-

nistunut. Liiketoimintaperiaatteella toimivan osakeyhtiön operaatioihin 

liittyy usein riski. Sen lauetessa liiketoimi ei välttämättä tuota yhtiölle 

voittoa, vaan saattaa aiheuttaa tappiota. Vahteran mukaan tuomioistuin 

arvioi tähän problematiikkaan liittyvissä jutuissa, ”onko päätöksillä ri-

kottu osakeyhtiölain säännöksiä, toisin sanoen onko transaktio sopu-

soinnussa toiminnan tarkoituksen ja yhdenvertaisuusperiaatteen 

kanssa”.162 Marika Salo katsoo, että hyvä liiketoiminnallinen menettely 

edellyttää yhtiön johtoon kuuluvalta asianmukaisen taustainformaation 

hankkimista sekä huolellisuutta.163 Tässä valossa tulee ymmärrettäväksi, 

että yhtiöoikeudellisen huolellisuusvelvollisuuden noudattamista arvioi-

daan muilla kriteereillä kuin sillä, kuinka paljon voittoa tai tappiota yh-

tiön johtoon kuuluva henkilö liiketoimillaan yhtiölle tuottaa. Mähösen ja 

Villan mukaan ”olosuhteisiin nähden asianmukaiseen harkintaan ja sel-

vitykseen” perustuva päätös on huolellisuusvelvollisuuden mukainen, 

vaikka päätöksestä seuraisi yhtiölle liiketaloudellista tappiota.164  

Sanamuodon mukaisesta vastaavuudesta huolimatta osakeyhtiön ja 

asunto-osakeyhtiön johdon huolellisuusvelvollisuuksien implikaatiot 

poikkeavat toisistaan. Olettamasäännöksessä AOYL 1:2 säädetään 

                                                   
161  Hannula & Kari & Mäki 2014, 104; Savela 2015, 78–79. 
162  Vahtera 2011b, 20. 
163  Salo 2015, 226. 
164  Mähönen & Villa 2010, 460. 
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asunto-osakeyhtiön tarkoituksesta ja olettamasäännöksessä OYL 1:5 sää-

detään osakeyhtiön tarkoituksesta. Ne eivät vastaa toisiaan. Oletta-

masäännöksen mukaisesta osakeyhtiön tarkoituksesta poiketen asunto-

osakeyhtiön tarkoitus on tyydyttää yhtiön omistamassa rakennuksessa 

asuvien ihmisten asumistarpeet.165 Tarkoitus ilmenee kiinteistön ja ra-

kennuksen jatkuvana ylläpitona, joka on tulkittava sanan laajassa merki-

tyksessä. Ylläpito käsittää muun ohella kiinteistön ja rakennuksen arki-

päiväiset hoitotoimet, teknisluonteisen huollon sekä korjausrakentami-

sen. Koska asunto-osakeyhtiössä on varauduttava täyttämään ihmisten 

asumistarpeet myös tulevaisuudessa, huolellisuusvelvollisuutta noudat-

taakseen hallituksen täytyy ennakoida yhtiön toimintaan liittyviä haas-

teita ja riskejä. Vaatimukseen vastataan analysoimalla ja turvaamalla yh-

tiön pitkän aikavälin toimintaedellytykset.166 Näiltä osin asunto-osake-

yhtiötä johdetaan noudattaen soveltuvin osin kiinteistöjohtamisen me-

netelmiä.167 

1.2.4.8 Tahdonvaltaisuus 

AOYL 1:12:ssä säädetään kahdeksannesta periaatteesta, tahdonvaltai-

suudesta. Asiallisesti se liittyy yhtiöjärjestykseen, josta säädetään AOYL 

1:13:ssä.168 Yhtiöjärjestyksessä osakkaat määräävät haluamallaan tavalla 

lainsäädännön mukaisten edellytysten vallitessa yhtiön toiminnasta. 

Tahdonvaltaisuus on vahva periaate. Sen perusteella poikkeuksellisetkin 

yhtiöjärjestyksen määräykset – sikäli kuin ne täyttävät AOYL:ssa säädet-

tävät edellytykset – ovat päteviä.169 

Tahdonvaltaisuuden johdosta asunto-osakeyhtiö voidaan tulkita 

                                                   
165  Ks. HE 24/2009, 50. 
166  Ks. Haavisto & Sallinen & Pirinen & Säteri & Tiainen 2008, 426–

442; Hellgrén & Virtanen & Hännikäinen 2008, 443–479. 
167  Jauhiainen 2013b, 500–501, 501, alaviite 1. 
168  Ks. yhtiöjärjestyksestä Jauhiainen 2013e, 53–63. 
169  HE 24/2009, 56–57; Jauhiainen 2013e, 50–51; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 93–94; Sillanpää 2010a, 27. 
– Ks. tahdonvaltaisuudesta yhtiöoikeudessa Mähönen & Villa 
2006, 46; 2010, 9. 
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eräänlaiseksi sopimusoikeudelliseksi instituutioksi.170 Yhtiöjärjestys on 

nähtävissä sopimuksen kaltaiseksi instrumentiksi, jossa sovitaan 

AOYL:ssa säädettävissä puitteissa muun ohella, miten osakkaat hoitavat 

asunto-osakeyhtiössä yhteisiä asioita ja täyttävät velvoitteensa yhtiötä 

kohtaan. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään muun mu-

assa AOYL 1:6.2:ssa tarkoitettavasta vastikemaksusta.171 

Yhtiöjärjestyksellä on vahva asema asunto-osakeyhtiössä. Yhtiöjär-

jestyksen asemaa kuvaa ennakkopäätös KKO 2012:88. Jutun taustalla oli 

tapaus, jossa kiinteistöosakeyhtiön hallitus oli päättänyt yhtiön yhteisten 

tilojen hallinnan jakamisesta. Päätöksen mukaan noin 50 neliömetrin 

laajuiset tilat kuuluivat erään huoneiston hallintaan. Hallinnan muutosta 

ei ollut merkitty yhtiöjärjestykseen, vaikka sitä oli muutoin sittemmin 

muutettu. Kun osakeyhtiö muutettiin asunto-osakeyhtiöksi, hallinnan 

muutosta ei merkitty uuteenkaan yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestys ei 

osoittanut huoneiston hallintaoikeuden ulottuvan kyseisiin tiloihin. KKO 

katsoi, että kyseisen tilan hallinnan muutosta ei ollut tarkoitettu pysy-

väksi.172 

1.2.5 OIKEUSVERTAILUA RUOTSALAISEN OMISTUSASUMISEN 
JÄRJESTÄMISEEN 

1.2.5.1 Omistusasumisen sääntelyn perustasta 

AOYL:n mukaan säänneltävää omistusasumisen mallia luonnehditaan 

ainutlaatuiseksi Euroopassa. Useissa EU:n jäsenvaltioissa kerrostalo-

huoneiston sisäseinien rajaaman tilan omistusoikeus kirjataan kiinteis-

törekisteriin ja rakennuksen yhteiset tilat ja maapohja ovat huoneistojen 

omistajien yhteistä omaisuutta. Norjassa kerrostaloasuminen on järjes-

tetty siten, että rakennus ja maa-alue ovat yhteisomistuksessa ja yksittäi-

sellä yhteisomistajalla on yksinoikeus käyttää määrättyä huoneistoa. 

                                                   
170  Vahtera (2012a, 1048–1049) viittaa analogisesti osakeyhtiöön so-

pimusoikeudelliselta kannalta. 
171  Jauhiainen 2013e, 31. 
172  KKO 2012:88, 2, 4, 7, 9 kohta. 
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Yleisesti omistusasumisella on eri maissa spesifiset muodot. Tyypillisesti 

omistus kohdistuu huoneistoon tai sen käyttöön.173 

Ruotsissa on 2000-luvulla kehitetty omistusasumisinstituutiota. 

Vuonna 2009 voimaan tulleella kiinteistölain (fastighetsbildningslagen 

1970:988, FBL)174 muutoksella Ruotsin asuntomarkkinoille implemen-

toitiin omistusasunnot (ägarlägenhetsfastigheter).175 Omistusasunnolla 

tarkoitetaan nimenomaan asuntoa, ei rakennuksen muuta osaa tai tilaa, 

jonka ohella omistajalla on osuus yhteisestä rakennusomaisuudesta.176 

Ruotsalaisessa järjestelmässä omistusasunnolla on asiallisesti suomalai-

sessa asunto-osakeyhtiöoikeudessa tarkoitettavasta huoneiston käsit-

teestä poikkeava merkitys.177 

Ruotsalaisessa omistusasuntojärjestelmässä asunto muodostetaan 

lohkomalla omistusasuntokiinteistö. Toimituksessa määritetään yhteis-

omistukseen kuuluvat alueet ja laitteet. Niiden hallinnosta vastaa yh-

teisö. 178  Jenny Paulsson luonnehtii tällaista omistusasumisen mallia 

dualistiseksi erotuksena monistisesta mallista, ”jossa rakennuksen omis-

tajat omistavat yhdessä koko rakennuksen sekä sen ympäristön ja kunkin 

omistajan osuus omaisuudesta antaa oikeuden hallita spesifistä huoneis-

toa rakennuksessa”. Hänen mukaansa jälkimmäistä mallia käytetään 

Norjassa ja Alankomaissa.179 Ruotsissa omistusasumisen oikeudellisen 

struktuurin muutos perustuu asiallisesti FBL 1:1 a:n 2 kohtaan, johon 

vuonna 2004 sisällytettiin kolmiulotteisen kiinteistön (tredimensionellt 

fastighetsutrymme) käsite.180 Peter Ekbäckin mukaan se luo edellytykset 

                                                   
173  HE 24/2009, 12; Prop 2008/09:92, 29; Paulsson 2011, 217. 
174  Ks. FBL:n tarkoituksesta Handbok FBL, 24. 
175  Ks. muutoksen taustoista Prop 2008/09:91, 28. 
176  Ekbäck 2011, 10; 2013, 4; Paulsson 2011, 221; 2012, 7. Vrt. HE 

24/2009, 49. 
177  Ks. HE 24/2009, 49; Jauhiainen 2013e, 18–22; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 60–61. 
178  Eriksson 2009, 50; 2010, 1–2. 
179  Paulsson 2011, 217–218. 
180  Ks. kolmiulotteisesta kiinteistöstä Ekbäck 2013, 4; Paulsson 2011, 

217, 221; 2012, 5; Ungern 2007. 
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ratkaista kiinteistöjen omistamiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia. Kä-

site sisällytettiin lainsäädäntöön, koska aiemman sääntelyn ei katsottu 

vastaavan kaikkiin oikeudellisiin tarpeisiin.181 Osakehuoneisto on FBL 

1:1 a:n 3 kohdan mukaan yhdestä huoneistosta koostuva kolmiulotteinen 

kiinteistö. Voimassa oleva järjestelmä mahdollistaa asuntojen omistami-

sen, myymisen, ostamisen, panttaamisen ja vuokraamisen.182 Oikeutus-

tila mahdollistaa pitkälti sen, että omistusobjektia kohdellaan oikeudel-

lisesti samalla tavalla vaihdannassa ja vakuusjärjestelyissä kuin asunto-

osaketta suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. 

1.2.5.2 Hallinnon ja vastuun järjestelyistä 

Paulssonin mukaan omistusasumisen hallinnoinnissa kohdataan haas-

teita riippumatta siitä, millaisen oikeudellisen järjestelmän puitteissa ih-

misten asuminen samassa rakennuksessa käytännössä toteutuu. Oikeu-

dellisesti relevantteja kysymyksiä liittyy huoneiston rajoihin suhteessa 

muihin huoneistoihin ja yhteisiin tiloihin, yhteiseen omaisuuteen ja 

omistusyksiköiden väliseen yhteistyöhön, hallintomalleihin ja vastuisiin, 

riitojen ratkaisukeinoihin sekä vakuutusten kattavuuteen.183 Koska kiin-

teistön tai sen osan yhteisomistus voi jo pienessä mittakaavassa edellyt-

tää toiminnan rahoitusta ja rahoitusjärjestelyä, voidaan tässä viitata ta-

loudellisiin realiteetteihin.184 

Ruotsalaiselle omistusasumisjärjestelmälle on ominaista, että lain-

säädännössä ei säännellä omistusyksiköiden välisiä suhteita eikä yhteis-

omistuksen hallintoa. Hallinnon ja yhteisomistukseen liittyviin vastuu-

kysymyksiin vastataan FBL:n soveltamista koskevilla viranomaissuosi-

tuksilla. Tämä osoittaa, että lainsäädännössä jätetään siten relevantteja 

                                                   
181  Ekbäck 2011, 10; 2013, 1. 
182  Eriksson 2009, 50; 2010, 1. 
183  Paulsson 2011, 218–219. 
184  Atkin & Brooks (2009, 1) kuvaavat taloudellisen aspektin merki-

tystä kiinteistöjohtamisessa: ”Cost savings cannot be looked at in 
isolation from value. Organizations must be able to demonstrate 
what they are getting for their money and should not assume that 
paying less today is proof of better value for money.” 
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kysymyksiä avoimiksi. Siitä huolimatta ruotsalaisen lainsäädännön kat-

sotaan tarjoavan tehokkaan järjestelmän omistusasuntojen hallintaa var-

ten. Suositeltavana pidetään esimerkiksi, että yhteisen omaisuuden hal-

lintaa varten perustettaisiin yhteisö (en samfällighetsförening), joskaan 

se ei ole pakollinen.185 Suomalaisen ja ruotsalaisen järjestelmän välinen 

olennainen ero tutkimuksen tehtävänasettelun kannalta on se, että kun 

AOYL:ssa säännellään täsmällisesti yhtiön hallintorakennetta vastuuta 

yhteisistä tiloista ja johdon vastuuta, FBL:ssä ei säännellä yhteisön hal-

linnoimisen tapaa.186 

Lainsäädännön suppea vertailu viittaa siihen, että ruotsalainen jär-

jestelmä tarjoaa ensisijaisesti välineen, jolla yksittäisen tilan omistusoi-

keus spesifioidaan. FBL on nähtävissä tältä osin kiinteistöoikeudelliseksi 

säädökseksi.187 Siksi se ei vastaa kysymyksiin, jotka suomalaisessa yhtiö-

oikeudellisessa viitekehyksessä ratkaistaan AOYL:n mukaisin keinoin.188 

Eroavaisuudet antavat perusteen esittää oikeustaloustieteellisesti rele-

vantteja, kriittisiä huomautuksia järjestelmistä. Jos yksityisomistuksessa 

olevien huoneistojen ja yhteisten tilojen hallinnointia ei säännellä, yksi-

tyisen ja yhteisön väliset suhteet, huoneistojen omistajien väliset mah-

dolliset konfliktit sekä yhteisomistuksessa oleviin tiloihin liittyvät vas-

tuukysymykset täytyy järjestää joko erityisen yhteisön puitteissa tai sopi-

musperusteisesti. Käytännössä samaan rakennukseen kuuluvia yhteis-

omistuksessa olevia objekteja, kuten talon rakenteita, hissejä ja piippuja, 

                                                   
185  Prop 2008/09:91, 69–70, 73, 74–75. Paulssonin (2011, 226) mu-

kaan Ruotsissa keskusteltiin yhteisomistusta hallinnoivan yhteisön 
pakollisuudesta, mutta sen katsottiin olevan liian rajoittava. Hän 
(2010, 221–222) luonnehtii sääntelyn ja viranomaisohjeiden välistä 
suhdetta: ”In general it is possible to say that they [= 3D property 
rights] are not regulated in detail in the legislation. The Swedish 
National Land Survey, for example, provides guidelines and recom-
mendations, but many decisions are left to be made in the property 
formation procedure.” Ks. myös Paulsson 2012, 7–8. 

186  Ks. Paulsson 2012, 8. 
187  Ks. yleisestä ja erityisestä kiinteistöoikeudesta Ruotsissa Handbok 

FBL, 24. 
188  Vertailevan oikeustieteen kannalta kahden oikeudellisen järjestel-

män tulisi vastata samaan ongelmaan, jotta niiden asianmukainen 
vertailu olisi perusteltavissa. Husa 2005, 129. 
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saatetaan ruotsalaisessa mallissa hallinnoida spesifisillä yhteisöillä (the 

sub-associations), jotka ovat toisistaan riippumattomat. Joissain maissa 

näitä haasteita hallitaan sopimusoikeudellisesti. Silloin omistajien välis-

ten konfliktien ratkaiseminen, vastuukysymysten yksiselitteisyys ja toi-

minnan tehokkuus edellyttävät yhteisö- ja sopimusoikeudellista kompe-

tenssia. Vaihtoehtoinen ratkaisu on – kuten Paulsson ehdottaa – nimen-

omainen yhteisöä koskeva sääntely.189 

Erillisten yhteisöjen muodostaminen ja ylläpito sekä yhteisomistuk-

sen sopimusperusteinen hallinnoiminen lisäävät transaktiokustannuk-

sia190 verrattaessa AOYL:n mukaisessa organisaatiossa syntyviin kustan-

nuksiin. Ruotsalaisessa järjestelmässä yhteisessä omistuksessa olevien 

tilojen hallinnosta vastaavien henkilöiden vastuu perustuu joko yhteisön 

oikeudellisesta luonteesta juontuvaan tai sopimusperusteiseen vastuu-

seen. Ruotsalaisen omistusasumisen oikeudellisessa rakenteessa vastaa 

toisenlaisiin haasteisiin, joita suomalaisessa asunto-osakeyhtiöinstituu-

tiossa ratkaistaan AOYL:n mukaan. Ilman AOYL:ssa säädettävää juri-

dista struktuuria samassa rakennuksessa huoneistoja omistavien ihmis-

ten välisten oikeudellisten suhteiden järjestäminen edellyttäisi tavalli-

sesti sopimusoikeudellista työskentelyä. Vastuukysymykset sopimusjär-

jestelyissä saattavat olla monimutkaisia ja tapauskohtaisia. Yleisellä ta-

solla vahingonkorvauskysymysten ratkaiseminen ei näissä oloissa ole 

yhtä ennakoitavaa kuin AOYL:a sovellettaessa. 

  

                                                   
189  Paulsson 2011, 222, 224–225, 227. 
190  Ks. transaktiokustannuksista Määttä, K. 1998, 55, 69; 2006, 12–13, 

19, 49. 
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2 YHTIÖOIKEUDELLISESTA 
KORVAUSVASTUUSTA 
ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ 

2.1 VAHINGONKORVAUKSEN 
EDELLYTYKSISTÄ 
YHTIÖOIKEUDESSA 

2.1.1 VAHINGONKORVAUKSEN PERUSKÄSITTEISTÄ 

2.1.1.1 Vahingonkorvauksen lähtökohtia 

Vahingonkorvausoikeudellisen perusperiaatteen mukaan vahingonkär-

sijä ei lähtökohtaisesti saa korvausta kärsimästään vahingosta.1 Jokainen 

kärsii itse kohtaamansa vahingon, ellei joku muu korvaa syntynyttä va-

hinkoa oikeudellisella perusteella.2 Tätä taustaa vasten on relevanttia ky-

syä: Miksi asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen täytyy korvata va-

hinko,3 jonka hän tehtävässään aiheuttaa huolimattomuudellaan tai ta-

hallaan yhtiölle, osakkaalle tai muulle? 

Oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta sääntelyllä ehkäistään ylei-

sellä tasolla liberaaliskapitalistisen talousjärjestelmän4 keskeisen ilmiön, 

vaihdannan, markkinahäiriöitä. Markkinahäiriöillä tarkoitetaan Kalle 

                                                   
1  Hakalehto-Wainio 2010, 9; Virtanen 2011, 37, 146. 
2  Salonen 2000, 27; Virtanen 2011, 38. 
3  Ks. vastuuta yhtiössä koskevasta kansainvälisestä keskustelusta 

Dotevall 1989, 141–169. Ks. vahingon käsitteestä Hemmo 1994, 58–
62; Viljanen 2008a, 437–452. 

4  Kirjavainen (1994, 45–49) analysoi filosofisesti ko. talousjärjestel-
män luonnetta. 
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Määtän mukaan ”markkinaepäonnistumisia, jotka estävät voimavarojen 

tehokkaan allokaation kansantaloudessa”.5 Kun vahingon korvaamisen 

perustetta tarkastellaan filosofiselta kannalta, huomio kiinnittyy vahin-

kojen korvaamisen oikeuttamisen ongelmaan. Vahingonkorvausinstituu-

tiota konstituoi metanormi, joka on seuraamuksen toimeenpanovelvoite. 

Sen mukaan vahingonaiheuttajan täytyy korvata aiheuttamansa vahinko 

vahingonkärsijälle. Kirjavaisen analyysia rikosoikeudellisen tuomion 

toimeenpanovelvoitteesta soveltaen velvoitetta panna täytäntöön siviili-

oikeudellinen seuraamus ei johdeta loogisesti oikeusnormista ja tosi-

seikoista. Siksi metanormin pätevyyttä ei voi perustella loogisesti. Seu-

raamuksen toimeenpanovelvoitteen suhde premisseihin on deonttinen. 

Länsimaisessa elämänmuodossa vallitsee käytäntö, jonka mukaan laissa 

säädettävissä tapauksissa vahingonaiheuttaja määrätään maksamaan va-

hingonkärsijälle korvaus vahingosta. Aktuaalinen praksis ei ole välttämä-

tön. Se voitaisiin korvata teoriassa millä tahansa muulla kontingentilla 

käytännöllä.6 

Vahingonkorvausoikeudessa vahingolla tarkoitetaan siitä kärsivän 

osapuolen kannalta epäedullista7 muutosta, jonka vahingonaiheuttaja ai-

heuttaa oikeudellisesti moitittavalla menettelyllään.8 Moitittava menet-

tely voi HE 187/1973:n mukaan olla ”positiivinen toimenpide tai erityisen 

                                                   
5  Määttä, K. 1999, 26. 
6  Ks. Kirjavainen 1996, 148–149. Ks. Tuorin (2000, 7, 16, 21) huo-

mautuksia perinteisestä oikeuspositivismista. – Hammurabin laki 
muodosti aikanaan voimassa olleen kontingentin oikeuden. Ks. 
esim. Hammurabi,  34 kohta: ”If a … of a … harm the property of a 
captain, injure the captain, or take away from the captain a gift pre-
sented to him by the king, then the … or … shall be put to death.” – 
Viljanen (2005b, 287) viittaa vahinkolajeihin, joihin perinteisen 
vahingonkorvausoikeuden käsittein on hankala vastata. 

7  Saarnilehto 2007b, 11; Savela 2015, 336. 
8  Salonen 2000, 33–34. Ks. myös Saarnilehto 2007b, 23–24. – 

Vaikka teko ei olisi oikeudellisesti moitittava, sitä voidaan moittia 
moraalisesti. Jos teko on moraalisesti moitittava, kvalifikaatiota ei 
ilman lisäehtoja voi siirtää oikeudelliseen kielipeliin. Mikäli siirtoa 
ei tehdä reflektoidusti, kielipelit sekoittuvat. Seurauksena on käsit-
teellinen sekaannus. Wittgenstein (1999a, 89–90) kuvaa virheelli-
sen kielenkäytön aiheuttamia ongelmia. Aarnion (2006, 148) mu-
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oikeudellisen velvollisuuden laiminlyönti”.9 Edellisellä viitataan ihmisen 

aktiiviseen toimintaan tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Jälkimmäinen 

ilmenee toiminnasta pidättäytymisenä eli passiivisuutena silloin, kun hä-

neltä edellytetään aktiivisuutta. Intentionaalisesti vahingonkärsijän ka-

nalta epäedullinen muutos voi johtua luonnollisen henkilön huolimatto-

masta tai tahallisesta menettelystä.10 

Oikeussystemaattisesti AOYL 24 luvun mukainen järjestelmä kuuluu 

vahingonkorvausoikeuteen. Tulkinta perustuu YmVM 10/2009:ssä esi-

tettävään. Mietinnössä todetaan AOYL 24:1.1:aan viitaten, että vahingon-

korvausvelvollisuuden aktualisoituminen edellyttää yhtiön osoittavan 

”vahingonkorvausvastuuta koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti”, 

että hallituksen jäsen on rikkonut AOYL 1:11.1:n mukaista huolellisuus-

velvollisuutta. Edelleen yhtiön on näytettävä vahinko, sen määrä sekä 

hallituksen jäsenen menettelyn ja vahingon välinen syy-yhteys. AOYL 

24:1.2:n mukaisen vahingonkorvausvelvollisuuden aktualisoituminen 

edellyttää vahingonkärsijän osoittavan vahingonkorvausvastuuta koske-

vien periaatteiden mukaisesti, että hallituksen jäsen on rikkonut AOYL:n 

säännöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä. Tällöinkin vahingonkärsijän 

on näytettävä vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti 

vahinko, sen määrä sekä moitittavan menettelyn ja vahingon välinen syy-

yhteys.11 

Vahingonkorvausjärjestelmissä vahinko korvataan siitä kärsivälle 

pääsääntöisesti rahalla: vahingonaiheuttaja korvaa vahingonkärsijän 

kohtaaman vahingon maksamalla korvauksen. Riski korvausvelvollisuu-

den aktualisoitumisesta muodostaa ”yleisestävän” uhan, jolla pyritään 

                                                   

kaan institutionaalinen tuki on peruste, jonka varassa moraaliargu-
mentti muuttuu oikeudelliseksi argumentiksi. 

9  HE 187/1973, 13. 
10  Mielityinen 2006, 308–312. 
11  YmVM 10/2009, 22. Ks. myös HE 24/2009, 262. Mainitussa 

YmVM:n kohdassa esitettävä ei sulje pois AOYL 24:9.1:n mukaista 
osakkaiden oikeutta ajaa kannetta yhtiön nimissä hallituksen jä-
sentä vastaan, vaikka osakkaat eivät olisi kärsineet vahinkoa halli-
tuksen jäsenen oikeudellisesti moitittavasta menettelystä, vaan va-
hingonkärsijä olisi yhtiö. 
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ehkäisemään ennalta vahinkojen aiheuttaminen. Tavoite on analoginen 

rikosten tekemistä ehkäisevälle rikoslainsäädännön päämäärälle; rikos-

lain (39/1889, RL) mukaan analogisen uhan muodostavat sakko ja van-

keus. Tältä osin vahingonkorvausoikeudella on preventiivinen funktio.12 

Järjestelmän preventiivisyys on oikeustaloustieteellisesti perusteltu. Kun 

ihmisen oletetaan toimivan rationaalisesti,13 hänen ajatellaan pyrkivän 

välttämään seuraamusta ja siten pidättäytyvän vahingon aiheuttami-

selta. 

Vahingonkorvausoikeudessa vahinkoseuraamuksen oikeudenmu-

kainen jakaminen määritellään vahingonaiheuttajan ja -kärsijän kes-

ken.14 Päämäärä saavutetaan ohjaamalla vahingosta syntyviä seurauksia 

korvausvastuun perusteella aiheuttajalle.15 Tältä osin vahingonkorvaus-

järjestelmillä on retributiivinen funktio: aiheuttaja korvaa vahingon siitä 

kärsivälle. Vahingonkorvaus toimii vahingonaiheuttajan ja -kärsijän vä-

lisenä kompensoivana tekijänä.16 Syntyvä haitta siirretään korvausvas-

tuulla vahingonkärsijältä ainakin osittain aiheuttajataholle.17 

2.1.1.2 Vahingon korvaaminen oikeudellisella perusteella 

Luvun 2.1.1.1 alussa mainittu vahingonkorvauksen oikeudellinen peruste 

voidaan spesifioida kolmepaikkaiseksi relaatioksi yhden tai useamman 

                                                   
12  Kaisanlahti 1999, 87; Virtanen 2011, 29–33. Vahingonkorvausoi-

keus on tältä osin eettiseltä rakenteeltaan utilitaristinen. Ks. Kirja-
vainen 1996, 140. 

13  Vihanto (2005, 225–240) arvioi kriittisesti oikeustaloustieteen ole-
tusta ihmisen rationaalisesta käyttäytymisestä. 

14  Ennen vahingonkorvausinstituutiota vahinko hyvitettiin kostolla. 
Saarnilehto (2007b, 16–17) esittää tiivistetysti, miten vahingonkor-
vausjärjestelmä kehkeytyi. 

15  Hahto 2008, 4–5; Routamo & Ståhlberg & Karhu 2006, 31–32. Vrt. 
ko. näkemystä Rubinin (2008) esittämään oikeustaloustieteelliseen 
käsitykseen vahingon aiheuttamisesta. 

16  Hakalehto-Wainio 2010, 17; Virtanen 2011, 23, 33–36. Retributii-
viselta kannalta vahingonkorvausoikeus on ei-utilitaristinen ja ta-
vallisesti se rakentuu deontologisen etiikan teorian varaan. Ks. Kir-
javainen 1996, 140. 

17  Mielityinen 2006, 271. 
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luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön a teon p ja seuraamuksen q vä-

lillä. M tarkoittaa oikeudellisesti merkityksellistä tekemistä, kuten vahin-

gonaiheuttajan aktiivista tai passiivista aiheuttamista, ja N tuomioistui-

men tuomiota, kuten ’määrätään oikeudellinen seuraamus’. Tällöin oi-

keudellinen peruste OP* ilmaistaan formaalisesti: 

 

(Df.OP*)  OPa = Map ⊃ Naq.18 
 

Relaatio – samoin kuin muut syyn ja seurauksen välistä suhdetta tässä 

tutkimuksessa esittävät määritelmät – pätee, kun yhteys nähdään ex 

post. Relaatio ei ole luonteeltaan looginen siten, että oikeudellisesti moi-

tittavasta menettelystä voitaisiin aina johtaa vahingonkorvausseuraa-

mus. Moitittavasta menettelystä sinänsä ei seuraa maksettavaksi vahin-

gonkorvausta esimerkiksi silloin, kun vahingonkärsijä ei nosta kannetta 

asiassa tai vahinko syntyy ilman aiheuttajatahon oikeudellisesti moititta-

vaa menettelyä. Esimerkit viittaavat siihen, että määritelmästä OP* voi-

daan johtaa OP*1, jonka mukaan muu kuin agentin moitittava menettely 

ei johda oikeudelliseen seuraamukseen, vaikka vahinko olisi tosiasialli-

nen.19 

 

(OP*1)  ¬Map ⊃ ¬Naq. 
 

OP*1 viittaa tarpeeseen analysoida lähemmin moitittavan menettelyn 

kriteereitä. Edellä on alustavasti huomautettu, että vahingonkorvausoi-

keudessa moitittavan menettelyn ehdot voi täyttää huolimaton tai tahal-

linen teko tai laiminlyönti. Moitittavaa voi olla paitsi aktiivinen toiminta 

myös passiivinen toimimattomuus silloin, kun agentilta edellytetään ak-

tiivisuutta.20 Luonnehdinnasta ei voi päätellä, että jokainen vahinkoon 

johtava huolimaton tai tahallinen teko tai laiminlyönti aktualisoi asunto-

                                                   
18  Ks. loogisista konnektiiveista ja käytettävistä symboleista Kirjavai-

nen 1983, 31, 31, alaviite 1, 105; Rantala & Virtanen 2006b, 11. 
19  Ks. Hahto 2008, 16; Hemmo 2002, 87. 
20  HE 187/1973, 13; Ståhlberg & Karhu 2013, 345; Virtanen 2011, 95–

99. 
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osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuuden.21 Moi-

tittavuuden kriteeri johdetaan tutkimustehtävän mukaan AOYL:sta. 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen menettely on AOYL 24:1:n mu-

kaan oikeudellisesti moitittavaa, kun hän huolimattomuudellaan tai ta-

hallaan aiheuttaa tehtävässään AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjestyksen 

vastaisesti vahinkoa yhtiölle, osakkaalle tai muulle. Jos hallituksen jäse-

nen menettely on säännöksen mukaan moitteetonta, vahingonkorvaus-

seuraamus ei aktualisoidu.22 

2.1.1.3 Vahingon aiheuttamisesta tehtävässä 

Vahingonkorvauksen määräämisen oikeudellisen perusteen kannalta 

olennainen AOYL 24:1:n mukainen edellytys on, että hallituksen jäsen 

aiheuttaa vahingon tehtävässään.23 Jos ehto ei täyty, aiheuttaja ei ole 

velvollinen korvaamaan vahinkoa mainitun säännöksen mukaan. 

Ehto edellyttää määritelmän OP* täsmentämistä. Tehtävä-sanan 

pintakieliopillinen24 inessiivi edellyttää symbolia, joka liittää termin ope-

raattoriin. Tarkoitusta varten hallituksen jäsenen tehtävää merkitsevä 

termi T suljetaan hakasulkeisiin [].25 Silloin hallituksen jäsentä koskeva 

kvalifioitu oikeudellinen peruste OP määritellään OP*:n sijaan: 

 

(Df.OP)  OPa = Ma[T]p ⊃ Naq. 
                                                   
21  Virtanen 2011, 38–39. 
22  Ks. Hahto 2008, 16–17; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 955, 958; Salonen 2000, 27. 
23  Airaksinen & Pulkkinen & Rasinaho 2010, 755–756; Kuhanen & 

Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 957–958. Ks. myös Salo-
nen 2000, 33–34. – Ks. aiheesta OYL 22:1.1:n osalta Hannula & 
Kari & Mäki 2014, 18–27; Saarnilehto 2009a, 47; Salonen 2000, 
35–36; Savela 2015, 12. 

24  Termiä ’pintakielioppi’ käytetään tässä erotuksena ’syvyyskie-
liopista’. Edellinen termi kuuluu lingvistiikkaan, jälkimmäinen filo-
sofiseen semantiikkaan. Ks. pintakielioppi – syvyyskielioppi -erot-
telusta Työrinoja 1986, 47. ”Grammar in this sense in not a set of 
rules regarding verb declensions and conjugations. Rather, it is 
more like an accounting of acceptable and accepted uses of lan-
guage. It governs the syntax of sense.” Markell 2005, 809 (kirjoi-
tusvirhe on lähteessä). 

25  Ks. englannin in-preposition formalisoimisesta Ross 1997, 19. Hen-
dricks & Symons (2006) kuvaavat operaattorin [] teknistä käyttöä. 
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Määritelmän mukaan hallituksen jäsenen oikeudellisesti moitittavalla 

menettelyllä tehtävässään on säädettävä seuraamus. OP:sta voidaan tri-

viaalisti päätellä, kuten edellä OP*:stä pääteltiin OP*1: 

 

(OP1)  ¬Ma[T]p ⊃ ¬Naq. 
 

Lausekkeen mukaan vahingonkorvausseuraamus ei aktualisoidu, jos hal-

lituksen jäsenen menettely tehtävässään ei ole oikeudellisesti moititta-

vaa. Näin on esimerkiksi silloin, kun AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjes-

tyksen määräyksen vastainen menettely tehtävässä ei ole huolimatonta 

eikä tahallista. OP:sta voidaan edelleen päätellä, että 

 

(OP2)  Ma¬[T]p ⊃ ¬Naq. 
 

Lausekkeen mukaan aiheuttaessaan moitittavalla menettelyllään vahin-

koa muuten kuin tehtävässään luonnollisen henkilön AOYL 24:1:n mu-

kainen vahingonkorvausvastuu ei aktualisoidu. Hän saattaa aiheuttaa va-

hinkoa esimerkiksi asunto-osakeyhtiön urakoitsijana, asukkaana, vuok-

ralaisena, yhtiökokouksen puheenjohtajana tai osakkaana. Näissä roo-

leissa hänen korvausvelvollisuutensa voi perustua esimerkiksi AOYL 

24:2–4:ssä tai VahL:ssa säädettävään tai sopimusperusteiseen vastuu-

seen.26 Nämä vastuuperusteet on rajattu käsillä olevan tutkimuksen ul-

kopuolelle. 

Vaatimus vahingon aiheuttamisesta tehtävässä ilmaistaan yhtiö-

oikeudessa toisinaan tehtävässä olo -edellytyksenä. Sitä tulkitaan laa-

jasti. Otettaessa ehto huomioon vahingonkorvausvastuuta analysoitaessa 

on huomattava, että hallituksen jäsen ei ole tehtävässään pelkästään 

osallistuessaan hallituksen kokoukseen.27 Hän on tehtävässään myös sil-

                                                   
26  Ks. HE 24/2009, 269–270. AOYL 24:2–6:ssä säännellään muiden 

asunto-osakeyhtiön toimijoiden kuin hallituksen jäsenen ja isän-
nöitsijän vahingonkorvausvelvollisuutta. 

27  Kyläkallio & Iirola & Kyläkallion (2012, 535) mukaan ”yksijäseni-
nen hallitus ei voi pitää kokousta tämän sanan varsinaisessa merki-
tyksessä”. Tulkinnasta huolimatta tässä tutkimuksessa hallituksen 
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loin, kun hän hoitaa hallitukselle kuuluvaa asiaa osallistumatta kokouk-

seen.28 Asunto-osakeyhtiön hallitus voi esimerkiksi AOYL 7:3.2:n mu-

kaan päättää toimivaltaansa kuuluvasta asiasta pitämättä kokousta. Me-

nettely on sääntelemätön lukuun ottamatta sitä, mitä kuvatuissa oloissa 

päätöksen dokumentoimisesta säädetään.29 Lisäksi hallitus tekee muita 

sille kuuluvia töitä pitämättä kokouksia. Esimerkkeinä tällaisista töistä 

mainittakoon AOYL 7:22.1:n mukainen edustaminen30 sekä isännöitsi-

jän ohjaaminen hänen tehtävänsä hoidossa.31 

Tehtävässä olo -edellytyksen täsmentämiseksi voidaan esittää aina-

kin kaksi kysymystä. Vastaako hallituksen jäsen vahingosta, jonka hän 

aiheuttaa yhtiölle, osakkaalle tai muulle asiassa, joka ei kuulu yhtiön toi-

mialaan? Vastaako hallituksen jäsen mainitulle osapuolelle aiheutuvasta 

vahingosta, kun hallitus ylittää toimivaltansa asiassa, joka kuuluu yhtiön 

toimialaan? AOYL 24:1:n mukainen vastuu huolimattomuudella tai ta-

hallisesti tehtävässä aiheutettavasta AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjes-

tyksen määräyksen vastaisesta menettelystä yhtiölle, osakkaalle tai 

muulle syntyvästä vahingosta ajoittuu jaksolle, jonka henkilö on hallituk-

sen jäsen. Jäljempänä luvussa 2.2.1 täsmennetään sitä, millaisen jakson 

aikana syntyvästä vahingosta hallituksen jäsen vastaa. Vastuun syntymi-

sen kannalta on olennaista, että hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen 

vastuu ei ulotu siihen, mikä ei kuulu hänen tehtäväänsä.32 Asunto-osake-

yhtiön hallituksen tehtäviä kuvataan luvussa 2.2.2. 

Oikeuskirjallisuudessa esitetään, että yhtiön toimialan tai hallituk-

sen jäsenen kelpoisuuden ylittävät toimet voivat aktualisoida hallituksen 

                                                   

kokouksella viitataan myös yksijäsenisen hallituksen ”kokoukseen”. 
28  ”Tehtävässä olo -edellytystä ei pidä tulkita niin suppeasti, että se 

kattaisi vain toimet mahdollisessa hallituksen kokouksessa.” Savela 
2015, 20. Ks. myös Pulkkinen 2010, 756. 

29  Jauhiainen 2013b, 511; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-
nen 2010, 483; Vahtera 2010a, 200–201. 

30  Ks. edustamisesta lukua 3.2.3.3. 
31  Ks. isännöitsijän ohjaamisesta HE 24/2009, 153. 
32  Nevala 2013b, 1003; Salonen 2000, 52. Vastuun rajautuminen teh-

tävässä aiheutettaviin vahinkoihin formuloidaan OP2:ssa. 
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jäsenen yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun. Hallituksen jäse-

nen vastuun syntymisen kannalta riittää, että oikeustoimi tehdään yhtiön 

nimissä.33 Kantaan liityttäessä on painotettava, että yhtiön ja hallituksen 

jäsenen vastuun arvioimiseen vaikuttaa osaltaan se, toimiiko yhtiön vas-

tapuoli bona fide. Kriteerin täyttymistä arvioitaessa on olennaista, että 

asunto-osakeyhtiön toimialasta säädetään AOYL:ssa. Lain yleisen tunte-

misen periaatteen 34  mukaan asunto-osakeyhtiön olettamasäännöksen 

AOYL 1:2.1:n mukainen toimiala35  tunnetaan. Näissä oloissa asunto-osa-

keyhtiön tekemän oikeustoimen vastapuolen katsotaan tietävän tai sen 

pitäisi tietää, että asunto-osakeyhtiön hallitukselta puuttuu AOYL 7:2.2:n 

perusteella yleistoimivalta, joka osakeyhtiön hallituksella OYL 6:2.1:n 

mukaan on.36 AOYL:n mainitun säännöksen mukaan asunto-osakeyh-

tiön hallitus voi ainoastaan poikkeusoloissa37 ryhtyä ilman yhtiökokouk-

sen päätöstä toimiin, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia yhtiön 

koon ja toiminnan kannalta, vaikuttavat olennaisesti osakkaan hallin-

nassa olevan huoneiston käyttämiseen tai osakkaan maksuvelvollisuu-

teen.38 

2.1.1.4 Normin suojatarkoituksesta 

Formaalinen määritelmä OP ei ilmennä kaikkia ehtoja, jotka vahingon-

korvausseuraamus aktualisoituakseen edellyttää. Edellä todetun mukaan 

moitittava menettely sinänsä ei aktualisoi vahingonkorvausseuraamusta. 

Vahingonkorvauksen määrääminen tuomioistuimessa edellyttää agentin 

                                                   
33  Savela 2015, 20; Virtanen 2011, 286. 
34  Halila 2005, 25–27; Salonen 2000, 174–175. Yhtiöoikeudessa peri-

aate ilmenee tietämisvaatimuksena. Sen mukaan yhtiön johdon 
ylittäessä toimivaltansa oletetaan, että yhtiön johtoon kuuluva tie-
tää tai hänen pitäisi tietää asiasta. Salo 2015, 77. 

35  Ks. AOYL 1:2.1:n tulkinnasta Jauhiainen 2013e, 10–13; Kuhanen & 
Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 53–55. 

36  Hannula & Kari & Mäki 2014, 19; Jauhiainen 2013b, 503–506; 
2013g, 299–300; Vahtera 2010a, 196–197. 

37  Luvussa 3.3.3.1 tarkastellaan päätöksentekoa poikkeusoloissa. 
38  HE 24/2009, 153. 
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aiheuttavan vahingon,39 joka säädetään korvattavaksi. Periaatteen mu-

kaan millainen vahinko tahansa, jonka asunto-osakeyhtiön hallituksen 

jäsen tehtävässään huolimattomuudellaan tai tahallaan aiheuttaa, ei ak-

tualisoi AOYL 24:1:n mukaista vastuuta.40 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen moitittavan menettelyn, ai-

heutuvan vahingon ja tuomioistuimen määräämän vahingonkorvausseu-

raamuksen väliset suhteet voidaan tiivistää Salosen kantaan liittyen: tuo-

mioistuin lukee henkilön huolimattomuudellaan tai tahallaan aiheutta-

man teon tai laiminlyönnin hänen syykseen, jos hallituksen jäsenen me-

nettelystä aiheutuva vahinko on lain säännöksen mukaan korvattava.41 

Korvauksen kytkeminen lain säännökseen käsitteellistetään vahingon-

korvausoikeudessa normin suojatarkoitukseksi. Vahinko voidaan kor-

vata ainoastaan, kun se kuuluu rikotun säännöksen tarkoituksen piiriin. 

Jos vahinkoa ei ole tarkoitus korvata säännöksen perusteella, vahingon-

aiheuttajan menettely ei aktualisoi hänen korvausvelvollisuuttaan.42 For-

maalisesti normin suojatarkoitus ilmaistaan hallituksen jäsenen moitit-

tavan menettelyn Ma[T]p ja korvattavan vahingon r välisenä relaationa 

MV, jossa V tarkoittaa ’kärsiä vahinko’. 

 

(Df.MV)  MVa = Ma[T]p ⊃ Vbr. 
 

                                                   
39  Ks. henkilö- ja esinevahinkojen lajeista Ståhlberg & Karhu 2013, 

292–320; Virtanen 2011, 390–470. 
40  Ks. Hahto 2008, 16; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 955; Saarnilehto 2007b, 23, 25; Salonen 2000, 28–29, 33–
34. 

41  Salonen 2000, 27. 
42  Mielityinen 2006, 329. Ks. Hahto 2000, 18; Rudanko 1999, 453; 

460–461; Savela 2015, 313–315. Tuottamusvastuun kannalta nor-
min suojatarkoituksen merkitys on, ”että korvausvastuu syntyy ai-
noastaan, jos loukatulla normilla on pyritty välttämään juuri sellai-
nen vahinko, joka sittemmin on aiheutunut. Jos normilla on muita 
tarkoituksia tai sillä on pyritty välttämään toisenlaisia vahinkoja, 
vahingonkorvausvastuu sulkeutuu pois. Suojatarkoitusopin näkö-
kulmasta on kuitenkin riittävää, että aiheutuneen vahingon välttä-
minen on ollut yksi normin päämääristä, joita voi olla useita…” Ny-
ström 2012b, 8. 
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Määritelmän mukaan silloin, kun henkilö a tekee tehtävässään p, niin 

henkilö b kärsii vahingon r. OP ja MV yhdessä ilmaisevat, että hallituksen 

jäsenelle ei määrätä vahingonkorvausseuraamusta ilman normin suoja-

tarkoituksen mukaisesti ymmärrettävää vahinkoa, jonka hän aiheuttaa 

huolimattomuudellaan tai tahallaan tehtävässään. Jos MV ei olisi vahin-

gonkorvauksen määräämisen edellytys, hallituksen jäsen voitaisiin mää-

rätä maksamaan vahingonkorvaus pelkästään siksi, että OP on hänen 

osaltaan tosi. Analogisesti OP:n kaltaisen määritelmän voimassaolo il-

man MV:n tyyppistä ehtoa riittää tuomioistuimelle rikoslain mukaisen 

seuraamuksen langettamiseen silloin, kun teon yritys on rangaistavaa.43 

Normin suojatarkoituksen periaatetta noudatetaan sovellettaessa 

AOYL:a.44 Periaatteen soveltaminen edellyttää sen spesifioimista, millai-

sia vahinkoja AOYL 24:1:llä on määrä suojata. Tältä kannalta on kiinnos-

tavaa, että säännöksessä ei kvalifioida vahinkoa, josta korvausta voidaan 

teoriassa maksaa.45 Hypoteettisesti kysymys normin suojatarkoituksen 

mukaisesta korvattavan vahingon ulottuvuudesta voitaisiin ratkaista 

asettamalla raja välittömien ja välillisten vahinkojen väliin.46 Niistä edel-

liset kuuluisivat säännöksen suojatarkoituksen piiriin, jälkimmäiset ei-

vät. Distinktio on AOYL 24:1:n mukaan mahdoton47 juuri säännöksestä 

puuttuvan kvalifikaation vuoksi. Siksi on perusteltua tulkita, että termillä 

’vahinko’ viitataan säännöksessä sekä välittömiin että välillisiin vahinkoi-

hin, jos hallituksen jäsenen moitittavalla menettelyllä on niihin asianmu-

kainen oikeudellinen yhteys ja hän aiheuttaa vahingon tehtävässään huo-

limattomuudellaan tai tahallaan. Koska säännöksen sanamuodolla ei 

kvalifioida vahingon luonnetta, suojatarkoitusta on implisiittisesti hah-

moteltava oikeudellisen syy-yhteyden, vahingon ennakoitavuuden sekä 

väliin tulevan syyn näkökulmista luvuissa 2.1.1.6–2.1.1.8. 

                                                   
43  Ks. esim. RL 11:1.2, 14:3.2, 14:6.1. 
44  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 955. 
45  Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 117. 
46  Ks. erottelusta Hemmo 2003b, 274–278.  
47  Hemmon (1994, 5) mukaan erottelua ei sovelleta sopimusoikeudes-

sakaan. 



80 

 

2.1.1.5 Tuottamuksesta vahingonkorvauksen välttämättömänä 

edellytyksenä 

Yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun aktualisoituminen edellyt-

tää tyypillisesti, että agentin menettely on tuottamuksellista.48 Yleensä 

menettely spesifioidaan tuottamukselliseksi, jos siitä seuraa normin suo-

jatarkoituksen mukaisesti sovellettavassa säännöksessä tarkoitettava va-

hinko ja vahingonaiheuttajan menettely on säännöksen mukaan moitit-

tavaa. Jälkimmäinen ehto täyttyy esimerkiksi silloin, kun henkilö ei nou-

data häneltä edellytettävää huolellisuusvelvollisuutta.49 

Termiä ’tuottamus’ ei käytetä vahingonkorvausoikeudessa yhdenmu-

kaisesti. Tämän katsotaan johtuvan osaltaan siitä, että termiin liittyvä kä-

sitteistö on vakiintumaton ja epätäsmällinen.50 Käyttötapojen moninai-

suuden johdosta tuottamus voidaan käsitteellistää monella tavalla. 51 

Mika Hemmon kantaan liittyen on mahdollista katsoa, että tuottamuk-

sen kvalifioiminen ei yksittäisissä tulkintatilanteissa ole aina tarpeen. 

Tuottamusaste täytyy määritellä lähinnä vain silloin, kun sitä lainsäädän-

nössä edellytetään. Oikeusvaikutusten kannalta tuottamusasteella saat-

taa olla merkitystä, mutta vahingonkorvausvastuun aktualisoitumiseksi 

riittää tavallisesti rajankäynti tapaturman ja tuottamuksen välillä. Rajan-

käynnin perusteella ratkeaa yleensä vahingonkorvausseuraamuksen 

käyttöala.52 

                                                   
48  Savela 2015, 62; Vahtera 2010d, 243. 
49  Hannula & Kari & Mäki 2014, 109; Nevala 2013b, 999; Virtanen 

2011, 89. 
50  Hemmo 2000, 17–18. Hän (2008, 11–12) luonnehtii ’tuottamuksen’ 

sisältöä koskevaa keskustelua. Ks. tuottamuksellisuuden luonneh-
dinnoista Määttä, K. 2006, 160; Savela 2015, 62–65; Hahto 2008, 
100–104. Mielityinen (2006, 312–313)  viittaa esimerkkinä tuotta-
muksen harkintakriteereiden soveltamisen epäselvyydestä juttuun 
KKO 2002:56. 

51  Mielityinen (2006, 319) esittää kontekstuaalista näkökulmaa valai-
sevan huomautuksen: ”Routamo ja Ståhlberg korostavatkin tuotta-
musarvioinnin tapauskohtaisuutta. Tuomioistuimen on luotava 
käyttäytymisnormi in casu.” 

52  Hemmo 2000, 18. Ks. myös Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 958; Savela 2015, 62. Vrt. Virtanen 2011, 135: 
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Vahingonkorvausoikeudelliseen keskusteluun liittyen AOYL 24:1:n 

soveltaminen ei edellytä tuottamuksen asteen täsmällistä spesifioimista. 

Hallituksen jäsenen vastuun syntymisen kannalta riittää pääsääntöisesti 

sen selvittäminen, johtuuko vahinko tapaturmasta, huolimattomuudesta 

vai tahallisuudesta. Punninta tapaturman ja tuottamuksen välillä vaikut-

taa arvioon siitä, vastaako henkilö säännöksessä tarkoitettavasta vahin-

gosta. Rajankäynti huolimattomuuden ja tahallisuuden välillä saattaa 

puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka suuren korvauksen tuomioistuin 

määrää korvausvelvollisen maksettavaksi. 

AOYL 24:1.1–2:n mukaan vastuun aktualisoituminen edellyttää, että 

asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen aiheuttaa vahingon tehtävässään 

menetellessään huolimattomasti tai tahallisesti.53 Kriteerin mukaan jä-

senyys hallituksessa, osallistuminen hallituksen kokoukseen tai päätök-

senteko hallituksessa sinänsä ei aktualisoi hallituksen jäsenen vahingon-

korvausvastuuta.54 Vastuun syntyminen edellyttää nimenomaan tuotta-

musta. Huolimattomuutena voidaan pitää sitä, että hallituksen jäsen lyö 

laimin huolellisuuden, jota hänen asemassaan olevalta voidaan kohtuu-

della odottaa. Jos hänellä on tehtävän kannalta jotain erityisosaamista, 

sen soveltamisalueella kuuluvassa asiassa hallituksen jäseneltä voidaan 

odottaa tavanomaista tarkempaa huolellisuutta. Kysymykseen palataan 

luvussa 3.1.4.3. Tahallisuus saattaa ilmetä tarkoitushakuisena menette-

lynä, ymmärryksenä haitallisen menettelyn seurauksesta, toimintaan liit-

tyvän riskin hyväksymisenä tai välinpitämättömyytenä puuttua riskipi-

toiseen toimintaan.55 

Triviaaleissa tapauksissa tuottamuksen arviointiin ei liity vaikeita 

                                                   

”Yleensä tuottamusasteella ei ole merkitystä, vaan vahingonaiheut-
tajan on täysimääräisesti korvausvelvollinen jo lievänkin tuotta-
muksen perusteella.” 

53  Kanerva & Koro-Kanerva & Kuhanen 2005, 76; Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 957; Vahtera 2010a, 195, 
243. 

54  Ks. Salonen 2000, 95. 
55  Ks. Frände 2010; Hannula & Kari & Mäki 2014, 109; Matikkala 

2006; Salonen 2000, 33–35; Virtanen 2011, 296. 
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tulkintakysymyksiä.56 Koska kaikki vahinkotapaukset eivät ole yksiselit-

teisiä, vahingonaiheuttajan teon tai laiminlyönnin spesifioiminen tuotta-

mukselliseksi saattaa joissain tapauksissa olla haastavaa.57 Teoriassa ti-

lanne voidaan tulkita toisinkin. Oikeudellisessa praksiksessa odotetaan, 

että luonnollinen henkilö tuntee voimassa olevan lain. Siksi lain rikkomi-

nen voitaisiin teoriassa aina tulkita tuottamukselliseksi. Vaikka vaatimus 

lain tuntemisesta on periaatteessa hyväksyttävä laillisuuden ylläpitä-

miseksi, on samalla ymmärrettävä, että periaatetta johdonmukaisesti so-

veltamalla seuraamusten määräämiseksi päädytään helposti käytännöl-

lisiin haasteisiin. Ihmiset rikkovat tietämättään monimutkaista ja teknis-

luonteista lainsäädäntöä.58 

Tuottamuksen käsitteellistämisen väljyys lainsäädännössä jättää 

tuomarille ja muulle lain tulkitsijalle harkintavaltaa. Hän spesifioi ’tuot-

tamuksen’ asiallisen sisällön oikeuslähteiden perusteella. Käytännössä 

tuottamuksella voidaan viitata menettelyyn, jolla ihminen lyö laimin hä-

neltä vaadittavan huolellisuuden tai ryhtyy moitittavaan riskinottoon. 

Riskin sisältävään toimeen ryhtyminen sinänsä ei tee menettelystä tuot-

tamuksellista, mikäli riski on luvallista ottaa.59 Tavallisen tuottamuksen, 

joka ei johda korvausseuraamukseen, ja vahingonkorvausvastuun aktu-

alisoivan tuottamuksen välinen ero on Savelan mielestä juuri teon moi-

tittavuudessa.60 Jotta tämä määritelmä olisi tutkimuksen kannalta ade-

kvaatti, ’tuottamuksen’ sisältöä lienee perusteltua hahmottaa kontekstu-

aalisesti tarkastelemalla ilmaisun käyttötapoja, joissa tuottamus on oi-

                                                   
56  ”Tavallisissa vahinkotapauksissa tuottamuksen arviointi ei ole vai-

keaa, koska se on osapuolten mielestä täysin riidatonta.” Virtanen 
2011, 145. 

57  Ks. Rubin 2008. Malk (2014b) kuvaa oikeudellisen spesifioimisen 
problematiikkaa. 

58  Savela 2015, 66–67. 
59  Hahto 2008, 2–3, 69; Salonen 2000, 33; Savela 2015, 59; Ståhl-

berg & Karhu 2013, 81. – AOYL:a valmisteltaessa arvioitiin tarvetta 
rajata lievällä huolimattomuudella aiheutettavat vahingot säädök-
sen vahingonkorvaussäännösten ulkopuolelle. Rajausta ei sisälly-
tetty AOYL:iin. HE 24/2009, 272. 

60  Savela 2015, 60. 
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keudellisesti moitittavaa. Termin normatiivisen sisällön yksittäisessä oi-

keustapauksessa määrittelee tuomioistuin ad hoc ottaen huomioon kä-

sillä olevaan tapaukseen liittyvät säännökset ja tosiasiat. Kyse on sään-

nöksessä käytettävän termin sisällön määrittelemisestä in casu.61 

Tässä mielessä Savelan huomautus, jonka mukaan jo lievä tuottamus 

saattaa aktualisoida hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellisen vastuun,62 on 

tarpeeton.  Viittaus lievään tuottamukseen silloin, kun oikeudellista ter-

miä käytetään kontekstuaalisesti, ei selvennä termin sisältöä etenkään 

silloin, kun lainsäädännössä ei edellytetä termin spesifioimista. Jos ’tuot-

tamuksen’ sisältö on täsmentämätön, sellainen on myös ilmaisun ’lievä 

tuottamus’ sisältö. Olennaista tuottamuksen tunnistamisessa on edellä 

mainittu vahingonaiheuttajan menettelyn oikeudellinen moitittavuus. 

Vahingonkorvausoikeudellisessa keskustelussa Pauli Ståhlberg ja Juha 

Karhu kiteyttävät tuottamuksellisuuden: 

 

Henkilön on harkittava tekojensa seurauksia ja otettava 
siinä huomioon muiden turvallisuus sekä terveyden 
että omaisuuden osalta. Vahingon synnyttyä on kysyt-
tävä, olisiko henkilön pitänyt toimia toisin. Jos hänellä 
on tietty velvollisuus toimia, hänen on otettava huomi-
oon myös ne seuraukset, jotka saattavat syntyä siitä, 
ettei hän toimi vaan pysyttelee passiivisena. Tuottamus 
on vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä. Laimin-
lyömällä huolellisuuden henkilö samalla aiheuttaa va-
hinkoriskin. Tuottamusta voidaankin luonnehtia myös 
moitittavaksi riskin ottamiseksi.63 

 

Kun hallituksen jäsenen yhtiölle, osakkaalle tai kolmannelle vahinkoa ai-

heuttanut menettely tehtävässä kvalifioidaan AOYL 24:1:ssä edellytettä-

väksi tahallisuudeksi tai huolimattomuudeksi, menettely aktualisoi oi-

keudellisesti moitittavana yhtiöoikeudellisen vastuun. 64  Johtopäätös 

edellyttää vahinkotapahtumaa koskevaa hallituksen jäsenen menettelyn 

                                                   
61  Mielityinen 2006, 319; Savela 2015, 61–62; Virtanen 2011, 135. 
62  Savela 2015, 62, 63, 96. 
63  Ståhlberg & Karhu 2013, 84. Ks. myös Savela 2015, 60. 
64  ”Korvausvastuu perustuu tuottamuksen käsitteeseen.” Kuhanen & 

Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 958. 
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oikeudellista arvioimista ja kannan muodostamista ex post kysymyksiin: 

Menettelikö henkilö huolellisesti, huolimattomasti vai tahallisesti?65 Oli-

siko hänen pitänyt menetellä toisella tavalla tai pidättäytyä toiminnasta? 

2.1.1.6 Tuottamusolettamasta 

Kaikissa yhtiöoikeudellisissa vahinkotapauksissa ei sovelleta yleistä va-

hingonkorvausoikeudellista tuottamusperiaatetta. AOYL 24:1.3:n mu-

kaisen korvausvelvollisuuden lähtökohta on toinen. Teknisellä termillä 

ilmaisten momentissa säädetään tuottamusolettamasta.66 Se viittaa Ne-

valan mukaan eräänlaiseen ankaraan huolellisuusvelvollisuuteen tai 

käännettyyn todistustaakkaan.67 Säännöstä sovellettaessa hallituksen jä-

senen tuottamus presumoidaan, jos hän ei kykene osoittamaan menetel-

leensä huolellisesti.68 Nevalan mukaan tuottamusolettamalla tarkoite-

taan 

 

sitä, että [asunto-osakeyhtiön] johtoon kuuluvan hen-
kilön, joka on asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjes-
tystä rikkomalla aiheuttanut tehtävässään vahinkoa, on 
korvausvastuun välttääkseen osoitettava menetel-
leensä huolellisesti. Tuottamusolettama on lähtökoh-
tana myös silloin, kun vahinko on aiheutettu lähipiiriin 
kuuluvan henkilön eduksi tehdyllä oikeustoimella.69 

 

Asiallisesti AOYL 24:1.3:ssa säädetään tuottamusolettamasta, joka vas-

taa OYL 22:1.3:ssa säädettävää.70 Säännösten vastaavuuden perusteella 

AOYL:n mukaisen tuottamusolettaman sisältöä voidaan osaltaan luon-

nehtia siitä käsin, miten olettama voidaan OYL:n mukaan käsittää. Tuot-

tamusolettamaa sovellettaessa ihmisen oletetaan aiheuttaneen vahingon 

huolimattomuudellaan. Määritelmä on siinä mielessä tyhjentävä, että 

                                                   
65  Virtanen 2011, 135. 
66  HE 24/2009, 274; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 966–967; Vahtera 2010d, 245–247. 
67  Nevala 2013b, 1009. 
68  Ks. Virtanen 2011, 308. 
69  Nevala 2013b, 1000. 
70  Ks. HE 109/2005, 195; 24/2009, 37; Kuhanen & Kanerva & Furuh-

jelm & Kinnunen 2010, 966. 
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tuottamusolettaman soveltamisala on rajattu koskemaan yksinomaan 

huolimattomuudella aiheutettavaa vahinkoa. Jos vahingonkärsijä väittää 

vastaajan rikkoneen normia tahallaan, tuottamusolettamaa ei sovelleta. 

Edelleen olettama ei ole niin vahva, että vastaaja ei voisi oikeudellisesti 

puolustaa menettelyään osoittamalla noudattaneensa asianmukaisesti 

lain säännöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä ja siten välttää korvaus-

velvollisuuden aktualisoitumisen. Vastaaja voi osoittaa menetelleensä 

tehtävässään huolellisesti.71 

AOYL 24:1.3:n mukaiseen tuottamusolettaman soveltamiseen liittyy 

kolme varaumaa. Ensiksi kyse ei saa olla AOYL 1 luvussa tarkoitettavan 

periaatteen noudattamatta jättämisestä. Koska kyseiset periaatteet ovat 

yleisluonteiset, tuottamusolettaman soveltaminen periaatteen vastaiseen 

menettelyyn johtaisi HE 24/2009:n mukaan liian ankaraan seuraamuk-

seen vahingonkorvausvastuun aktualisoituessa. Koska AOYL:n muun 

säännöksen kuin 1 luvussa säädettävän periaatteen rikkominen saattaa 

olla samalla vastoin mainittua periaatetta, sen rikkomista koskevassa ju-

tussa saatetaan de facto soveltaa tuottamusolettamaa.72 Toiseksi tuotta-

musolettamaa sovelletaan, jos hallituksen jäsen on huolimattomuudel-

laan aiheuttanut tehtävässään AOYL 24:1:n mukaista vahinkoa yhtiön lä-

hipiiriin73 kuuluvan eduksi tai muulla vastaavalla tavalla, kuten jätettä-

essä saatava perimättä. Silloin olettamaa sovelletaan, koska toiminta lä-

hipiirin hyväksi ja muu vastaava menettely poikkeaa olennaisesti asunto-

osakeyhtiön tarkoituksesta. Tuottamusolettaman soveltaminen ei edel-

lytä, että agentilla on ollut intentio74  tuottaa etua lähipiirille. Tuotta-

musolettaman soveltamiseksi riittää, että yhtiön johto on tosiasiallisesti 

                                                   
71  Mähönen & Villa 2010, 290–293; Salonen 2000, 43–44; Vahtera 

2010d, 246; Virtanen 2011, 308. 
72  HE 24/2009, 274; Nevala 2013b, 1009; Vahtera 2010d, 245–246. 

Ks. myös Virtanen 2011, 308–309. 
73  Lähipiiristä säädetään AOYL 11:8:ssä. Ks. HE 24/2009, 274. Lähi-

piirisäännöstä sovellettaessa on AOYL 24:1.3:n osalta otettava huo-
mioon, mitä AOYL 11:8.3:ssa säädetään. Ks. Nevala 2013b, 1011–
1012. 

74  Sajamaa (2016) tarkastelee intentiota oikeustieteen näkökulmasta. 
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tuottanut etua lähipiirille.75 Edelleen Vahtera huomauttaa, että vahin-

gonkorvausvastuu saattaa aktualisoitua AOYL 24:1.3:n mukaan, jos hal-

lituksen tehtäviin kuuluva yhtiön kannalta olennaisen kunnossapito- tai 

muutostyön edellyttämä suunnittelu on lyöty laimin, projektin suunnit-

telijaksi on valittu ilmeisen ammattitaidoton toimija tai työn valvonta on 

lyöty laimin.76 Kolmanneksi tuottamusolettamaa ei sovelleta yhtiön joh-

toon kuuluvan henkilön rikosoikeudellista vastuuta arvioitaessa.77 

2.1.1.7 Oikeudellinen syy-yhteys 

Määritelmässä MV operaattori ⊃ ilmaisee oikeudellisesti moitittavan 

menettelyn ja aiheutuvan vahingon välisen yhteyden. Operaattorilla tar-

koitetaan syy-yhteyttä:78 henkilön moitittava menettely tehtävässään ai-

heuttaa vahingon oikeudellisesti relevantilla tavalla. Ilman syy-yhteyttä 

korvausvaade on pääsääntöisesti hylättävä.79 Formaalisesti tämä esite-

tään: 

 

(OP2)  Ma[T]p ⊅ ¬Naq. 
 

Vahingonkorvausvelvollisuuden aktualisoituminen edellyttää Virtasen 

mukaan, että henkilön menettelystä seuraa sovellettavassa säännöksessä 

                                                   
75  HE 24/2009, 274; Vahtera 2010d, 245–247. 
76  Vahtera 2010d, 246. 
77  HE 24/2009, 270, 273, 274; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 

Kinnunen 2010, 966–968; Nevala 2013b, 1011–1015. – Asunto-
osakeyhtiön hallituksen jäsen saattaa syyllistyä asunto-osakeyhtiö-
rikkomukseen tai -rikokseen, joista säädetään AOYL 27 luvussa. 
Hannula, Kari ja Mäki (2014, 123–197) kuvaavat rikosoikeudelli-
sen vastuun perusteita ja rikoksia, joihin yhtiön johtoon kuuluva 
saattaa osakeyhtiössä syyllistyä. 

78  Woodward (2008) kuvaa kausaalisuhdetta: ”… the most natural 
way of defining the notion of causal effect is in terms of the differ-
ence made to the value of Y by a change or difference in the value of 
X.” 

79  Aaltonen 2011, 41–43; Hahto 2008, 17; Hemmo 1994, 48; Kuhanen 
& Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 955–956; Saarnilehto 
2007b, 24; Salonen 2000, 27–29, 31, 33–34; Ståhlberg & Karhu 
2013, 306, 352–357; Virtanen 2011, 335. – Ks. oikeudellisesta kau-
saliteetista Honoré 2010. 
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korvattavaksi säädettävä vahinko, vaikka aiheuttamisen ja vahingon syn-

tymisen välinen tapahtumaketju olisi monimutkainen tai epätavalli-

nen,80 kunhan relaatio on oikeudellisesti pätevä. 

Kausaalisuhteeseen liittyvä problematiikka on pitkälti samanlaista 

rikos- ja siviilioikeudessa. Vastaavuus ei ole yllättävä, kun otetaan huo-

mioon ongelman oikeushistoriallinen tausta. Syy-yhteyttä pohdittiin 

aluksi rikosoikeudessa, sittemmin myös vahingonkorvausoikeudessa. 

Nykyään syy-yhteys on itsenäinen oikeudellinen periaate, jonka tarkas-

telussa on paralleelisuutta riippumatta sovellettavasta säädöksestä. Ylei-

sesti rikosoikeudessa tosin syy-yhteyden täytyy olla vahvempi syytetyn 

tuomitsemiseksi kuin siviilioikeudessa seuraamuksen määräämiseksi 

vastaajalle.81 Periaatteen mukaan AOYL 24:1:ssä tarkoitettavan vahin-

gonkorvausvastuun aktualisoituminen ei edellytä yhtä vahvaa syy-yh-

teyttä kuin henkilön tuomitseminen AOYL 27 luvun mukaisen asunto-

osakeyhtiörikkomukseen tai -rikokseen.82 

Syy-yhteys konstruoidaan tapauskohtaisesti. Konstruktion lähtökoh-

tana voidaan vahingonkorvausoikeudessa käyttää esimerkiksi luonnon- 

tai lääketieteellistä kausaalisuhdetta. Yksiselitteisissä vahinkotapahtu-

missa syy-yhteyden hahmottaminen ei edellytä vaativia konstruktioita. 

Triviaaleja tapauksia vaativammissa tapauksissa syy-yhteyden identifioi-

minen edellyttää joskus  asiantuntijatodistelua.83 Sen käyttö perustuu va-

paaseen todistusteoriaan, joka sisältää kaksi komponenttia. Vapaalla to-

distelulla tarkoitetaan Pirjo Aaltosen mukaan tuomioistuimen mahdolli-

suutta käyttää ”ratkaisussaan kaikkea asiassa esitettyä näyttöä ja että asi-

anosaiset voivat vapaasti valita käyttämänsä todistuskeinot”. Vapaalla to-

distusharkinnalla puolestaan tarkoitetaan ”sitä, ettei tuomioistuin ole 

                                                   
80  Virtanen 2011, 342. 
81  Hahto 2008, 4–5; Routamo & Ståhlberg & Karhu 2006, 328; Salo-

nen 2000, 30; Virtanen 2011, 335. 
82  AOYL 27 luvussa säädettäviä rangaistussäännöksiä sovelletaan, 

”kun siviilioikeudellisia sanktioita, ennen kaikkea vahingonkor-
vausta, ei voida pitää riittävän tehokkaina”. HE 24/2009, 292. 

83  Virtanen 2011, 335. Aaltonen (2011, 38–40) analysoi asiantuntija-
tiedon käyttöä oikeudenkäynnissä. Ks. lääketieteellisen diagnoosin 
soveltamista vakuutusoikeudessa KKO 2016:3. 
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esitetyn näytön vakuuttavuutta arvostellessaan sidottu legaalisiin har-

kintavaltaa rajoittaviin määräyksiin”. 84  Vaikka tieteellinen kausaali-

suhde on yleensä oikeudellisen syy-yhteyden identifioimisen lähtökohta, 

jälkimmäinen ei ole identtinen edellisen kanssa. Oikeudellisesti relevan-

tin syy-yhteyttä koskevan konstruktion tekeminen tieteellisen näytön tai 

asiantuntijatodistelun perusteella saattaa olla vaativaa. 85  Esimerkiksi 

huoneiston sisäilmaston86 aiheuttaman kemiallisen altistuksen ja raken-

nuksessa asuvan ihmisen sairastumisen välinen seuraussuhde on mah-

dollista ottaa vahingonkorvausoikeudellisen syy-yhteyden perustaksi 

vain määrätyin edellytyksin. Lääketieteellisen kausaliteetin siirto oikeu-

delliseen päättelyyn edellyttää, että altistumisen ja sairastumisen välistä 

yhteyttä pidetään lääketieteellisesti selvitettynä tai ”riittävän todennä-

köisenä”.87 

Tulkintaa on aiheellista analysoida lähemmin. Jos vahingonkorvaus-

vastuun syntyminen perustuu siihen, että vahinkoon johtavan teon tai 

                                                   
84  Aaltonen 2011, 37. 
85  ”Asiantuntijoilta tulisi saada kannanotot siitä, miten eri seikat vai-

kuttavat vahingon seurauksiin, jotka yleisten kokemussääntöjen 
mukaan eivät ole tavanomaisia. Näin olisi mahdollista käyttää lää-
ketieteellistä tietämystä syy-yhteyksistä oikeudellisen syy-yhteyden 
arvioinnin perustana. Käytännössä oikeudenkäynneissä esiintyvä 
asiantuntijatodistelu on kuitenkin lähes yksinomaan asianosaisten 
nimeämää. Tällöin tuomioistuimelle jää monesti hankala tehtävä 
punnita ratkaisunsa sisältöä usein täysin päinvastaisten asiantunti-
jalausuntojen pohjalta.” Aaltonen 2011, 40. 

86  Ks. rakennusten sisäilmastosta Suomen rakentamismääräysko-
koelma (RakMK) D2. 

87  Hemmo 2002, 87; Hurmerinta 2012, 41; Virtanen 2011, 335–336. 
Ks. KKO 2016:3, jossa korvauksen määrääminen perustuu toden-
näköisyyteen vahingon syntymekanismista. ”Korkein oikeus kat-
soo, että A on 5.8.2011 sattuneessa tapaturmassa saanut todennä-
köisesti aivotärähdystä vaikeamman aivovamman ja että A:n pään-
särkyoireet sekä neuropsykologinen oireisto ovat todennäköisessä 
syy-yhteydessä hänen mainitussa tapaturmassa saamaansa aivo-
vammaan.” KKO 2016:3, 28 kohta. Asianajajaliitto (2016) otsikoi 
oikeustapausta koskevan lyhennelmän siten, että KKO ”opastaa” 
alempaa tuomioistuinta ratkaisun tekemisessä. Tällaisen ”tulkin-
nan” tekeminen on pulmallista, koska siirrettäessä termejä ja joh-
topäätöksiä todistepelistä toiseen drastinen uhka on kielten sekoit-
tuminen. Ks. muiden tieteenalojen kausaalisuhteiden soveltami-
sesta oikeudellisen syy-yhteyden punnintaan Määttä, K. 2005, 293. 
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laiminlyönnin todennäköisyys on tieteellisessä todistepelissä ”riittävä”, 

lain tulkitsijalle jää laaja harkintavalta. Sen käyttäminen edellyttää vä-

hintään epäsuoraa kannanmuodostusta todistepelin metakieleen. Saar-

nilehto huomauttaakin, että lääketieteelliseen näyttöön perustuvan oi-

keudellisen syy-yhteyden konstruoiminen rakentuu kulloinkin vallitse-

van lääketieteellisen tietämyksen ja niiden tutkimusmenetelmien varaan, 

jotka ovat lääketieteen käytettävissä.88 Anna Hurmerinnan mielestä tie-

teellinen tieto vain auttaa oikeudellisen syy-yhteyden pohdinnassa, 

mutta ei determinoi sitä.89 Samanlaista tulkintaa kannattaa Virtanen.90 

Lääketieteen kielen ja oikeudellisen kielen suhdetta kuvaa Hurmerinnan 

luonnehdinta vakuutuslääketieteestä: 

 

Syysuhde on sekä käsitteenä että kriteereiltään niin 
epämääräinen, että täydellistä yhteisymmärrystä tai 
pysyviä sopimuksia eri vakuutusjärjestelmien, vakuu-
tettujen ja lääkäreiden välillä ei voida ehkä koskaan 
saavuttaa. Tämän vuoksi myös oikeustieteellistä asian-
tuntemusta syy-yhteydestä tarvitaan: lainsäädäntö ja 
muut korvausperusteet on pidettävä ajantasaisina lää-
ketieteellisen tutkimuksen edistyessä vakuutuslääke-
tieteen luotettavuuden ja uskottavuuden ylläpitä-
miseksi.91 

 

Tieteellistä tai muuta kausaliteettia92 on käytettävä oikeudellisen syy-yh-

                                                   
88  Saarnilehto 2007a, 2. 
89  ”Klassisen luonnontieteen mukaan kysymys on syysuhteesta, kun 

kahden tekijän välillä vallitsee vakioinen ja täydellisesti ennustet-
tava riippuvuus. Syytekijä on seurauksena sekä välttämätön että 
riittävä ehto. Lääketieteellisen määritelmän mukaan syysuhde on 
olemassa, mikäli jonkin ilmiön muutosta seuraa säännönmukai-
sesti toisen ilmiön todennäköisyyden muutos. Tällöin edellinen on 
jälkimmäisen syy. Yksilötasolla kannanotto syyhyn on vaikeaa, tie-
teellisesti joskus jopa mahdotonta.” Hurmerinta 2012, 40. Hän 
(2012, 40–41) tarkastelee lääketieteellisen syy-yhteyden kvalifioi-
misen kriteereitä. 

90  Virtanen 2011, 336. 
91  Hurmerinta 2012, 41–42. 
92  Hurmerinta 2012, 37; Virtanen 2011, 145. Virtasen (2011, 147) mie-



90 

 

teyden perustana reflektoidusti. Ilman metodista kriittisyyttä kausalitee-

tin siirtäminen luonnon- tai lääketieteestä oikeudelliseen kieleen johtaa 

käsitteelliseen sekaannukseen.93 Lisäksi on huomautettava, että kaikissa 

oikeudellisissa paradigmoissa siirto on erittäin ongelmallinen. Perintei-

sen oikeuspositivismin taustaedellytys on dualismi, jonka mukaan nor-

mit ja tosiasiat eivät kommunikoi keskenään.94 Pitäydyttäessä johdon-

mukaisesti paradigman taustaoletuksessa tosiasioita tutkivan tieteen-

alan mukaista kausaliteettia ei voi siirtää oikeudellisten normien tulkin-

nan alueelle. Tässä yhteydessä ei tarkastella, millä tavalla oikeuspositi-

vismissa syy-yhteys konstruoidaan aktuaalisen maailman empiirisistä il-

miöistä pitämisen maailmaan. 

Ongelmalta vältytään sovellettaessa realistista käsitystä normien ja 

tosiasioiden välisestä suhteesta. Kun tässä viitekehyksessä tieteellisesti 

spesifioitava kausaliteetti siirretään reflektiivisesti oikeudellisen kielipe-

liin, edellisen mahdollisesta epävarmuudesta huolimatta syy-yhteys saa-

tetaan arvioida vahingonkorvausoikeudellisesti riittäväksi. 95  Toisaalta 

reflektio saattaa johtaa siihen, että tieteellistä kausaliteettia ei tulkita va-

hingonkorvausvastuun syntymisen kannalta riittäväksi syy-yhteydeksi. 

Tieteellinen todistepeli ei determinoi oikeudellista harkintaa. Tuomiois-

tuimen käsiteltävänä olevassa asiassa hallituksen jäsenen vahingonkor-

vausvastuu ei aktualisoidu. Näin saattaa käydä esimerkiksi silloin, kun 

vahinko on oikeudellisesti etäällä teosta.96 Kuhanen, Kanerva, Furuh-

jelm ja Kinnunen tukevat esitettyä tulkintaa: 

 

                                                   

lestä korvausvastuuseen saattaa joissain oloissa ”vaikuttaa jopa va-
hingonaiheuttajan oma mielipide” [sic!]. 

93  Wittgenstein (1999a, 61–62) kuvaa ongelmaa, joka sanojen siirtä-
minen asiayhteydestä toiseen aiheuttaa. 

94  ”Oikeuden asettaminen kuuluu yhteiskunnalliseen todellisuuteen, 
olemisen maailmaan, oikeusnormit sen sijaan yhteiskunnallisesta 
todellisuudesta riippumattomaan pitämisen maailmaan. Oikeus-
normien asettamisaktin ja sen itsenäisen olemassaolon välillä to-
teutuu omalaatuinen ontologinen hyppäys.” Tuori 2000, 7. Ks. oi-
keuspositivismin luonteesta myös Andström 2004, 12–13; Putnam 
2004, 119. 

95  Virtanen 2011, 336. 
96  Ks. Hemmo 2002, 87; Ståhlberg & Karhu 2013, 337–339. 
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Varsinkin terveysoireiden ja huoneiston kunnon väli-
sen syy-yhteyden osoittaminen vaatii varsin laajaa 
näyttöä esimerkiksi homeiden ja muiden mikrobien 
laadusta ja määrästä sekä lääketieteellistä näyttöä siitä, 
että terveysoireet liittyvät juuri tähän huoneistoon ja 
sen ominaisuuksiin. Korkein oikeus on ottanut huo-
neenvuokrasuhteiden osalta kantaa tähän syy-yhteys-
kysymykseen ratkaisussaan KKO 2008:20. Keskeinen 
lääketieteellinen näyttö tuossa ratkaisussa perustui 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausuntoon, 
jossa muun muassa otettiin kantaa kysymyksessä ole-
van vuokralaisperheen jäsenten verinäytteiden IgE-
vasta-ainevälitteisen herkistymisen merkitykseen. Laa-
jan harkinnan jälkeen päädyttiin siihen, että yhdessä 
vuokra-asunnossa perheenjäsenten sairastumisen ja 
asunnosta löytyneiden kosteus- ja homevaurioiden vä-
lillä löytyi syy-yhteys… Pääsääntönä oikeuskäytännön 
perusteella voitaneen pitää sitä, että tämän kaltaisen 
syy-yhteyden osoittaminen toteen on varsin poikkeuk-
sellista.97 

 

Korvausvastuun syntymisen kannalta vahingon pääasiallisella syyllä on 

olennainen merkitys. Tämä ilmenee oikeuskäytännössä siten, että tuo-

mioistuin ei välttämättä ota kantaa kaikkiin asiaan liittyviin tosiseikkoi-

hin. Tarkastelun ulkopuolelle saatetaan rajata tekijät, jotka vaikuttavat 

vain vähän vahingon syntymiseen. Syy-yhteyden riittävyyttä punnitaan 

soveltamalla vahinkoa edeltäviin tapahtumiin riittävän syyn ja välttämät-

tömän syyn kriteereitä. Henkilö hallitsee edellistä, jos hän voi aiheuttaa 

vahingon. Jälkimmäistä kontrolloivan on mahdollista estää vahinko. Ar-

vioitaessa yksittäisessä tapauksessa, täyttyykö siinä välttämättömän syyn 

kriteeri, sovelletaan conditio sine qua non -oppia.98 Vaikka sitä kritisoi-

daan ajasta jälkeen jääneenä, aikahistorialliset taustaedellytykset huomi-

oon ottaen opin perusideaa voidaan soveltaa nykytutkimuksessa.99 

                                                   
97  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 956. Tapauk-

sessa KKO 2008:20 ilmenee, millä tavalla tieteellisen kielipelin 
kausaliteetti siirretään reflektiivisesti oikeudelliseen kielipeliin. 

98  Hurmerinta 2012, 36–37; Saarnilehto 2007b, 38–39; Salonen 
2000, 30–31, 44; Ståhlberg & Karhu 2013, 341–342; Virtanen 
2011, 237–238. 

99  Kritiikin taustalla on tieteenfilosofinen muutos. Ko. oppia kehitel-
täessä 1800-luvulla luonnontieteiden ajateltiin tuottavan eksaktia 
tietoa syy-yhteydestä. Nykykäsityksen mukaan luonnontieteiden 
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Arvioitaessa syy-yhteyden riittävyyttä punnitaan ex post, olisiko va-

hinko syntynyt riippumatta tuottamuksellisesta teosta tai laiminlyön-

nistä. Jos vahinko ei edellytä tuottamusta, conditio sine qua non -opin 

mukaan hallituksen jäsenen menettelyn ja vahingon välillä ei vallitse oi-

keudellista syy-yhteyttä. Opin heikkoutena pidetään sitä, että malli ei kai-

kissa oloissa tuota asianmukaista tietoa syy-yhteydestä. Kun vahingolla 

on monta aiheuttajaa, syy-yhteyttä pohdittaessa otetaan huomioon, että 

vahinko voisi syntyä ilman jotain aiheuttajaa. Toisaalta jokin tekijä yksin 

voi riittää aiheuttamaan vahingon. Jos silloin syy-yhteyttä punnitaan 

conditio sine qua non -opin mukaisesti, käsillä on ongelmallinen johto-

päätös: mikään syy ei aktualisoi henkilön vastuuta, koska vahinko syn-

tyisi joka tapauksessa.100 

Syy-yhteyden riittävyyttä arvioitaessa huomio kiinnitetään muun 

muassa siihen, olisiko tuottamuksellisesta menettelystä seurannut va-

hinko, kun tarkastelun ulkopuolelle rajataan muiden seikkojen vaikutus. 

Mikäli tuottamuksellinen menettely olisi yksin johtanut vahinkoon ja oli 

välttämätön sen syntymiseksi, tapauksessa vallitsee vahingonkorvausoi-

keudellisesti riittävä syy-yhteys.101 Vaikka oikeudellisesti moitittava me-

nettely olisi ajallisesti lähellä vahingon syntyhetkeä, mutta hallituksen jä-

senen menettelyltä ja sen seuraukselta puuttuisi oikeudellisesti relevantti 

yhteys, hänen vastuunsa ei aktualisoidu. Teoreettisen johtopäätöksen 

mukaan aiheuttajataho ei ole kaikissa tapauksissa velvollinen korvaa-

maan vahinkoa kokonaan tai ei lainkaan, vaikka hän de facto aiheuttaa 

sen. Tätä kutsutaan yhtiöoikeudelliseksi vastuunrajoitusperiaat-

teeksi.102 Virtanen toteaa: 

                                                   

tuottama tieto ei ole ehdotonta. Ståhlberg & Karhu 2013, 343. Ks. 
modernista tieteenteoriasta Nordin 1999, 473–477. 

100  Hahto 2008, 16–17; Virtanen 2011, 336–337. Ks. ongelmasta myös 
Hurmerinta 2012, 42: ”Ongelmia oikeudellisen syy-yhteyden selvit-
tämisessä syntyy silloin, kun vahinkoon on useita vaihtoehtoisia 
syitä. Mielenterveyshäiriöiden syiden arviointi on vieläkin vaikeam-
paa kuin somaattisten sairauksien.” 

101  Hahto 2008, 17; Mielityinen 2006, 338; Määttä, K. 2005, 292–
293. Mainituista jälkimmäisimmän referensseinä ovat jutut KKO 
1988:95; 1991:13; 2000:106; 2001:121. 

102  Vastuun rajoittamista pohtivat Hahto 2008, 20; Ståhlberg & Karhu 
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Vahingon taustalla voi olla lukuisia välttämättömiä 
syitä, mutta tapahtumaketjussa vahingon ”laukaisee” 
lopulta tietty yksittäinen tapahtuma. Mahdollista on se-
kin, ettei yksittäistä riittävää syytä ole olemassa, vaan 
vahinko on kirjaimellisesti eri tapahtumien, jopa eri ih-
misten tekojen tai laiminlyöntien summa.103 

2.1.1.8 Vahingon ennakoitavuudesta 

AOYL 24:1:ssä säädettävän vahingonkorvausvastuun syntymiseen vai-

kuttaa osaltaan arvio siitä, olisiko asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen 

kyennyt ennakoimaan vahingon, joka seurasi hallituksen oikeudellisesti 

moitittavasta menettelystä. Vaatimuksella vahingon ennakoitavuudesta 

tarkoitetaan sitä, että agentin täytyy johonkin rajaan asti osata varautua 

vahinkoon, vaikka uhka ei riskiarvion perusteella olisi korkea.104 

Oikeuskirjallisuudessa teemaan liitytään ilmaisuilla vahingon ’en-

nalta-arvattavuus’ ja ’adekvaattisuus’. Ilmaisuilla tarkoitetaan Virtasen 

mukaan sitä, että korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingon ole-

van ”vahingonaiheuttajan kannalta jossain määrin ennalta-arvatta-

vissa”.105 Edellytys vahingon ennakoitavuudesta merkitsee sitä, että tuot-

tamus ei toteudu, kun vahinko on täysin ennakoimaton.106 Jos vahinkoa 

                                                   

2013, 357–368. – Vastuunrajoitusperiaate on pidettävä käsitteelli-
sesti ja asiallisesti erillään osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolli-
sesti sisältävästä vastuunrajoitusehdosta. Ks. siitä esim. Mähönen 
& Villa 2010, 499, 500. 

103  Virtanen 2011, 337–338. Esim. jalkapallo-ottelussa joukkue voi ra-
kentaa peliä maalivahdin lyhyestä avauksesta menettämättä pelivä-
linettä, kunnes hyökkääjä potkaisee pallon vastapuolen maaliin. 
Ratkaisevaa virhettä ei välttämättä tee pallon selkänsä taakse pääs-
tävä vastustajana olevan joukkueen maalivahti. Ennen häntä vir-
heen saattavat tehdä vuorotellen jokainen puolustavan joukkueen 
kenttäpelaaja, joista kenen tahansa virheetön menettely olisi voinut 
estää maalin syntymisen. 

104  Ks. Ahteensuu 2008; Mielityinen 2006, 251. Leväinen (2013, 213–
220) tarkastelee riskianalyyseja ja riskin torjumista kiinteistöinves-
toinneissa. 

105  Virtanen 2011, 343. 
106  Hemmo 1994, 165. 
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ei voi ennakoida, seuraukset ovat ”täysin ei-adekvaattisia” – agentin me-

nettely ennen vahingon syntymistä ei aktualisoi hänen vahingonkorvaus-

vastuutaan. Vaikka henkilö vastaisi ”selvästi” jostain menettelynsä va-

hingollisesta seurauksesta, hän ei välttämättä vastaa kaikista syntyvistä 

vahingoista. Vaikka tämä Virtasen huomautus liittyy henkilö-, esine- ja 

varallisuusvahinkoihin,107 periaatetta voidaan soveltaa välittömien ja vä-

lillisten vahinkojen väliseen suhteeseen. Virtasen mielestä arvio enna-

koitavuudesta ”on tavallaan tuottamusajattelun jatkoa”.108 

Arvioitaessa vahingon syntymisen ennakoitavuutta punnitaan, mil-

laiset mahdollisuudet hallituksen jäsenellä on ollut ennakoida päätöksen 

tai toimen seuraus tai seuraukset. Vahingon ennakoitavuus vaikuttaa 

sekä korvausvelvollisuuden aktualisoitumiseen että maksettavan kor-

vauksen määrään.109 Problematiikka saattaa olla monimutkaista ja edel-

lyttää tapauskohtaista arviointia.110 Henkilövahinkojen osalta seurausten 

ennakoitavuus saattaa olla erityisen haasteellista silloin, kun vahingon-

kärsijällä on poikkeuksellinen herkkyys. Se voi Hurmerinnan mukaan 

johtua esimerkiksi vahingonkärsijän vammasta tai sairaudesta, jonka 

johdosta vahinkotapahtuman seuraus kumuloituu suuremmaksi kuin il-

man kyseistä herkkyyttä tapahtuisi. 

 

Oikeustieteessä vallitsee tämän niin kutsutun talem 
qualem -periaatteen merkityksestä vastuun ulottuvuu-
teen eriäviä mielipiteitä. Poikkeuksellinen herkkyys ei 
lähtökohtaisesti johda vastuun rajoittamiseen, mutta 
voi vaikuttaa tuottamuksen käsilläolon arvioimiseen.111 

 

                                                   
107  Virtanen 2011, 348. 
108  Virtanen 2011, 343. 
109  Mielityinen 2006, 341–346; Määttä, K. 2006, 161; Nevala 2013b, 

1005, 1015; Salonen 2000, 43, 45, 47; Savela 2015, 315–316; Ståhl-
berg & Karhu 2013, 101, 361. – Ks. ennakoitavuuden problematii-
kasta oikeuskäytännössä Saarikoski 2001, 61–67; Ståhlberg & 
Karhu 2013, 362–363. Jälkimmäisten referensseinä ovat KKO 
1990:42; 1992:123; 2001:54; 2002:110; 2009:24. 

110  Ks. Hemmo 1994, 169. 
111  Hurmerinta 2012, 37. 
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Kysymykseen poikkeuksellisen herkkyyden merkityksestä palataan lu-

vussa 2.1.1.9. 

Vaatimus vahingon ennakoitavuudesta on teoreettisesti kiinnostava. 

Ongelmaa ilmentää ennakoitavuuden matemaattinen kuvaus. Olkoon 

vahingon ennakoitavuus p joukon A alkio: 

 

(VE) A =  | ∈ , 0, 1 . 112 
 

Ilman kvalifiointia jää avoimeksi, millä p:n arvoilla vahinko on ennakoi-

tava. Joukkoon A kuuluu tapaus, jossa p1 = 0,95. Joukkoon A kuuluu 

myös tapaus, jossa p2 = 0,001. Käytännössä molemmat tapaukset eivät 

voi samanaikaisesti olla samassa kontekstissa ennakoitavia ainakaan il-

maisun arkikielen mukaisessa merkityksessä. Siksi on kysyttävä, mihin 

asetetaan raja, jolloin vahingon sanotaan olevan ennakoitava ja milloin 

sitä ei voi pitää ennakoitavana? Kysymys viittaa siihen, että ’vahingon en-

nakoitavuus’ ei ilman asiayhteyttä välitä tietoa siitä, voidaanko tapahtu-

maa luonnehtia ennakoitavaksi. 

Hallituksen jäsenen menettelyn epäsuorien vaikutusten eli välillisten 

vahinkojen ennakoitavuuden kannalta problematiikka on edellä luon-

nehdittua haastavampi. Välilliselle vahingolle r2 voidaan esittää formaa-

linen määritelmä MVV: 

 

(Df.MVV) MVV = Ma[T]p ⊃ Vbr1 ⊃ Vbr2. 
 

Määritelmän mukaan hallituksen jäsenen oikeudellisesti moitittavalla 

menettelyllä tehtävässään Ma[T] on seuraus r1, joka aiheuttaa vahingon 

r2. Termillä r1 ei välttämättä tarkoiteta korvattavaa vahinkoa, vaikka r1 

voi olla korvattava vahinko. Termillä r1 viitataan yleisesti mihin tahansa 

hallituksen jäsenen aiheuttamaan seuraukseen tehtävässään. Se voi olla 

vahingonkorvausoikeudellisesti neutraali tai muulla perusteella kuin 

AOYL 24:1:n mukaan korvattava vahinko. Samoin kuin hallituksen jäse-

nen menettelyn Ma[T]p ja seurauksen r1 välinen suhde, myöskään 

                                                   
112  Ks. symboleista Grossman 1986, 5, 13; Mellin s.a., 21–22. 
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MVV:ssä suhde välittömän seurauksen r1 ja välillisen vahingon r2 välillä 

ei ole looginen, vaan sitä lievempi.113 Välillisen vahingon ennakoitavuu-

delle pm voidaan esittää matemaattinen yhtälö EP: 

 

(EP) pm = ∏  

 

Yhtälön käyttöä kuvaa esimerkki. Jos asunto-osakeyhtiön hallituksen 

menettely mh[T]p johtaa 80 prosentin todennäköisyydellä seuraukseen 

r1, joka aiheuttaa 30 prosentin todennäköisyydellä vahingon r2, välillisen 

vahingon ennakoitavuus lasketaan sijoittamalla lukuarvot EP:hen siten, 

että 

 

(EP8/3) pm = 0,8 × 0,3 = 0,24. 
 

Kuvitellussa tapauksessa välillinen vahinko syntyy 24 prosentin toden-

näköisyydellä. Vaikka välitön vaikutus r1 ei olisi korvattava vahinko, 

mutta sitä voisi kontekstissaan luonnehtia ennalta arvattavaksi seu-

raukseksi, korvattavaa välillistä vahinkoa r2 ei välttämättä käsitetä sa-

massa kontekstissa ennakoitavaksi. Vahingon ennakoitavuuden periaat-

teen mukaan välillinen vahinko ei silloin olisi korvattava. Vahingonkor-

vausvastuun aktualisoitumisen kannalta on olennaista, voidaanko vahin-

gonaiheuttajan kohtuudella edellyttää EP8/3:n kaltaisessa tilanteessa en-

nakoivan, että hallituksen menettelystä seuraa korvattava vahinko r2. 

Vaikka agentti ymmärtäisi, että riski välillisen vahingon syntymiseen 

on teoriassa olemassa, tuomioistuimen arvioitavaksi jää ex post, olisiko 

vastuunkantajan pitänyt käytännössä varautua välilliseen vahinkoon. 

Vaikka välilliset vahingot pääsääntöisesti korvataan AOYL 24:1:n mu-

kaan, kun hallituksen jäsenen menettelyn ja vahingon välillä vallitsee 

adekvaatti syy-yhteys, vastaamatta on, missä oloissa tieto mahdollisesta 

vahingosta r2 aktualisoi asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen korvaus-

vastuun. Millaisten edellytysten vallitessa AOYL 1:11.1:n mukainen huo-

lellisuusvelvollisuus edellyttää asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen 

                                                   
113  Looginen suhde r1:n ja r2:n välillä tarkoittaisi, että r2:a ei olisi mie-

lekästä kutsua välilliseksi vaan välittömäksi vahingoksi. 
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ennakoivan vahingon, kun pm < 0,5? 

Problematiikkaa voidaan tarkastella oikeustaloustieteellisesti. Kun p 

on pieni, vahinko on vaikeasti ennakoitava. Määtän mielestä vastuun-

kantajalta voidaan edellyttää sitä tarkempaa huolellisuutta, mitä pienem-

mät rajahuolellisuuskustannukset tapaukseen liittyvät. Jos vahinkoa on 

vaikea ennakoida, mutta huolellisuus ei vaadi ihmiseltä paljon, hänen tu-

lee varautua asianmukaisesti vahinkoon. 114  Periaatteen soveltamiseksi 

on mahdoton esittää lukuarvojen mukaista yksiselitteistä kuvausta. Eri 

tapahtumille ja riskien laukeamisille voidaan määrittää todennäköisyyk-

siä, joiden lukuarvot kuuluvat joukkoon A.115 Viime kädessä tuomioistuin 

arvioi, aktualisoituuko vahinko matemaattisesta ennakoitavuudesta huo-

limatta tai juuri sen johdosta hallituksen jäsenen vahingonkorvausvas-

tuun.116 

2.1.1.9 Väliin tuleva syy 

Yllättävien, poikkeuksellisten ja etäisten vahinkojen merkitystä koske-

vaan ongelmaan liittyy ajatus vastuuketjussa väliin tulevasta syystä. Il-

maisua varten formaalisessa esityksessä määritelmästä MV modifioidaan 

määritelmä MVTS. Sen mukaan hallituksen jäsenen tuottamuksellinen 

menettely ja väliin tuleva syy johtavat yhdessä siihen, että vahingonkär-

sijä kohtaa hänelle korvattavan vahingon. Väliin tuleva syy katkaisee 

MV:n mukaisen vastuuketjun primaarisyystä vahinkoon.117 Väliin tuleva 

syy on primaariseen vahingonaiheuttajaan ja vahingonkärsijään nähden 

ulkopuolinen vahingonaiheuttaja,118 johon ei aina sovelleta AOYL 24:1:n 

mukaista vahingonkorvausvastuuta. Väliin tuleva syy voi estää vahingon 

syntymisen, rajoittaa vahinkoa, laajentaa sitä119 tai olla vaikutuksiltaan 

                                                   
114  Määttä, K. 2006, 162–163. 
115  Vaikka lotossa seitsemän oikein -tulos on käytännössä mahdoton 

ennakoida, ihminen saattaa arvata tuloksen oikein. Arvauksen oi-
keaan osumisen todennäköisyydelle p pätee p = [0, 1], vaikka p << 
1. 

116  Ks. KKO 1983–II–109; Määttä, K. 2006, 163–164. 
117  Hahto 2008, 22; Mielityinen 2006, 338–346. 
118  Virtanen 2011, 361–362. 
119  Ståhlberg & Karhu 2013, 365. 
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neutraali. Perusmuodossaan MVTS esitetään formaalisesti: 

 

(Df.MVTS) MVvts = (Ma[T]p ∧ Mvtsq) ⊃ Vbr. 
 

Määritelmän mukaan hallituksen jäsenen menettelystä Ma[T]p ja väliin 

tulevasta syystä Mvtsq seuraa normin suojatarkoituksen mukainen vahin-

gonkärsijän b kohtaama aktuaalinen vahinko r. Ajallisesti väliin tuleva 

syy ei välttämättä eroa hallituksen jäsenen oikeudellisesti moitittavasta 

menettelystä, mutta vahingonaiheuttajan menettely ja väliin tuleva syy 

myös voivat poiketa ajallisesti toisistaan. Relaation analyysin haasta-

vuutta lisää se, että hallituksen menettely ja väliin tuleva syy voivat olla 

kompleksisessa vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa tai toisistaan 

riippumattomat. 

Hahdon mielestä vastuun aktualisoitumisen kannalta väliin tuleva 

syy on merkityksellinen, jos se muuttaa tapahtumakulkua tavalla, jota va-

hingonaiheuttaja ei hallitse. Silloin väliin tuleva syy tavallisesti laajentaa 

vahinkoa. Väliin tuleva syy saattaa muuttaa syy-yhteysketjua siten, että 

seuraus ei ole kaikilta osin ennakoitavissa, vaikka osa muutoksista seu-

rausketjussa olisikin sellaisia.120 Väliin tuleva syy voi ilmetä esimerkiksi 

liukastumisvahingossa. Jos henkilö kaatuu kiinteistön pihalla loukaten 

olkapäänsä ja vamman paranemiseen vaikuttaa olkapään aiempi kulu-

misvika, vahingonkärsijä saattaa joutua hoitamaan vammaa pidempään 

kuin ilman kulumisvikaa tarvitsisi. Virtasen mielestä vahingonaiheutta-

jan ei tällaisessa tapauksessa pitäisi vastata hoitojakson pidentymisestä. 

Rajanveto korvattavan ja korvaamatta jätettävän vahingon välillä on to-

sin hankalaa, ”koska hoitokuluja ei toki voida korvata minkään kaava-

maisen ajattelun pohjalta vaan yksilöllisen parantumisen perusteella”.121 

Jos useampi kuin yksi ihminen toimii peräkkäin tietoisina toisistaan 

aiheuttaen vahingonkärsijälle vahinkoa, Ståhlbergin ja Karhun mielestä 

vastuu on lähtökohtaisesti solidaarinen. Mikäli yksittäisten vahinkoteko-

jen seuraukset kyetään erottelemaan toisistaan, vahingonkorvausvastuu 

                                                   
120  Hahto 2008, 22–23. 
121  Virtanen 2011, 361. 
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on mahdollista jakaa.122 

Väliin tulevan syyn periaate soveltuu tilanteisiin, joissa vahingonkär-

sijää velvoittaa sivulliseen nähden sopimus, jonka ehtoja agentti ei koh-

taamansa vahingon johdosta kykene täyttämään sillä seurauksella, että 

vahinko laajenee. Silloin sopimus on vahingonaiheuttajan kannalta väliin 

tuleva syy. Sopimuksen katsotaan olevan vahingonaiheuttajan vastuupii-

rin ulottumattomissa. Silloin sopimus ei laajenna vahingonaiheuttajan 

vastuuta. Hahto perustelee kantaansa oikeustapauksella KKO 

1994:86.123 Siinä vahingonkärsijä oli joutunut maksamaan käytössään 

olleen, mutta sittemmin liikennevahingossa tuhoutuneen leasing-auton 

rahoitusyhtiölle kokonaissaatavan ja vakuutusyhtiön korvaaman käyvän 

arvon välisen erotuksen. Kokonaissaatava perustui rahoitusyhtiön, auto-

liikkeen ja vahingonkärsijän välisiin sopimuksiin. Vahingonaiheuttaja ei 

ollut velvollinen korvaamaan vahingonkärsijälle erotusta, koska se ei 

KKO:n mukaan ollut ”sellaisessa” syy-yhteydessä liikennevahinkoon, 

että vahingonaiheuttajan olisi pitänyt vastata vahingosta myös erotuksen 

osalta.124 

Tavallisesti vahingonaiheuttajan vastuulle eivät kuulu vahinkoa laa-

jentavat toimet, joihin vahingonkärsijä tai sivullinen ryhtyy, jos samalla 

 

(1) toimi on vahingonaiheuttajan kontrolloimatto-
missa 

(2) vahingonaiheuttaja ei voi olettaa, että hänen me-
nettelystään seuraa kyseinen toimi; ja 

(3) toimi on tarpeeton vahingonaiheuttajan toimin-
nasta aiheutuvan vahingon välttämiseksi tai rajoit-
tamiseksi 

 

Jos vahingonaiheuttaja kykenee ennakoimaan aiheuttamansa vahingon, 

hän yleensä vastaa vahingosta, vaikka sillä olisi myös myöhempi aiheut-

taja. Hahto perustelee käsitystään analogialla rikosoikeudesta. Auttaes-

                                                   
122  Ståhlberg & Karhu 2013, 365. 
123  Hahto 2008, 24. 
124  KKO 1994:86. 
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saan rikollista ihminen myötävaikuttaa rikoksella aiheutettavan vahin-

gon syntymiseen. Koska rikollista auttava voi olettaa toimintansa vaikut-

tavan vahingollisesti rikoksen uhriin, vahingonaiheuttajan ohella hänelle 

apua antava vastaa vahingosta.125 

2.1.1.10 Differenssiopin mukainen vahingon arvo 

Vahingonkorvausoikeudessa kiinnostava kysymys koskee vahingon mää-

rän arvioimista. Vahingon taloudellinen arvo määritellään tavallisesti so-

veltamalla differenssioppia.126 Sillä ilmaistaan vahingosta maksettavan 

korvauksen enimmäismäärä. Koska differenssioppia sovellettaessa va-

hingonaiheuttajan oletetaan korvaavan kaikki aiheuttamansa vahingot 

vahingonkärsijälle, oppia kutsutaan täyden korvauksen periaatteeksi.127 

Sitä sovellettaessa edellytetään, että vahingonkärsijälle korvataan kaikki 

välittömät ja välilliset vahingot, joihin vahingonaiheuttajan menettelyllä 

on adekvaatti yhteys. Differenssiopilla tavoitellaan sitä, että vahingon-

kärsijä palautetaan taloudelliseen asemaan, joka hänellä oli ennen vahin-

gon syntymistä tai hänellä olisi ilman kohtaamaansa vahinkoa.128 

Täyden korvauksen periaatetta noudatetaan pääsääntönä, kun va-

hinkoja suomalaisessa oikeusjärjestelmässä korvataan.129 Periaatetta so-

                                                   
125  Hahto 2008, 25–27. Hänen referenssinä ovat jutut KKO 1990:16; 

1994:42; 1996:47. 
126  Hemmo 1994, 62–65; 2003b, 256–257; 2005, 144; Salonen 2000, 

29; Savela 2015, 336; Ståhlberg & Karhu 2013, 393; Viljanen 
2005b, 287–289; Virtanen 2011, 379. 

127  Hemmo 1994, 82; Määttä, K. 2006, 168–170; Ståhlberg & Karhu 
2013, 397–401; Virtanen 2011, 379. Toisaalla Virtanen (2011, 361–
362) esittää, että välilliset vahingot eivät kuulu vahingonkorvauk-
sen piiriin. – Viljanen (2008b, 103) korostaa differenssiopin abst-
raktisuutta: ”Sosiaalinen, kappaleiden, sääntöjen ja toimijoiden 
konteksti häviää, kun huomio kiinnittyy kahden varallisuustilan ar-
vojen vertailuun.” 

128  Viljanen 2008b, 192, 205; Virtanen 2011, 372, 379–385. Periaat-
teesta poiketen vakuutussopimuksen mukainen korvausmäärä pe-
rustuu tavallisesti siihen, mitä sopimuksessa sovitaan. Hoppu & 
Hemmo 2006, 238. 

129  HE 187/1973, 7, 13. 
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velletaan esimerkiksi korvattaessa irtaimen omaisuuden vahinkoja, ku-

ten liikennevakuutuslain (279/1959, LiikVakL)130 6.3 § osoittaa: 

 

Moottoriajoneuvon vahingoittumisesta omistajalla on 
oikeus saada korvaukseksi joko korjauskustannus tai 
sitä vastaava määrä tahi, kun moottoriajoneuvo on tu-
houtunut tai sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin 
korjata, sillä välittömästi ennen vahingon tapahtumista 
ollut käypä arvo… 

 

Vaikka vahingonaiheuttaja maksaa täyden korvauksen periaatteen mu-

kaan vahingonkärsijälle vahinkoa teoriassa vastaavan määrän, käytän-

nössä periaatetta ei aina kyetä noudattamaan. Tosiasiallinen korvaus-

määrä riippuu monesta tekijästä.131 Vahingon määrää kuvaa monimuut-

tujafunktio, joka on muotoa f: f (x, y, z, …). Funktion yhdenkin muuttujan 

arvon vaihtaminen vaikuttaa korvauksen määrään, vaikka samalla on ta-

vattoman hankala kuvata kaikki muuttujat, joiden vallitessa funktio saa 

arvoja. Teemaan liittyvistä haasteista mainittakoon kolme. Ensiksi funk-

tion muuttujat saattavat jäädä osaltaan tuntemattomiksi. Esimerkiksi 

tuomarin arvostukset korvausmäärää määrättäessä ovat sellaisia. 

Toiseksi funktion arvoon voivat vaikuttaa vahingonaiheuttajan subjektii-

viset ominaisuudet,132 esimerkiksi VahL 2:3:ssä tarkoitettava vajaamieli-

syys, mielisairaus tai muu sieluntoiminnan häiriö.133 Vaikka subjektiivi-

set tekijät tiedostettaisiin, kaikkien niiden merkitystä on hankala ekspli-

koida. Millä tavalla voidaan ennakolta esittää, kuinka suuren merkityk-

sen tuomari antaa vahingonaiheuttajan heikolle psyykkiselle tilalle tuot-

tamusarviossa ja vahingonkorvausmäärää määrätessään? Kolmanneksi 

vahingonkärsijä voi alentaa korvausta menettelyllään. Keskeinen kor-

vausmäärää alentava tekijä, johon vahingonkärsijä voi menettelyllään 

vaikuttaa, on AOYL 24:7.2:n mukaisen velvollisuuden laiminlyönti. 

                                                   
130  Ks. säädöksen tarkoituksesta LiikVakL 1 §. 
131  Hemmo 1994, 74; 2002, 117; Virtanen 2011, 375. 
132  Viljanen 2008b, 208. 
133  HE 187/1973, 15. 
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Säännös edellyttää hänen rajaavan tai estävän mahdollisuuksiensa mu-

kaan havaitsemansa vahingon.134 

Differenssiopin taustalla vaikuttaa kolme keskeistä oletusta. Ensim-

mäisen mukaan vahingoittaja aiheuttaa vahingon, joka on määrätyn 

säännöksen mukaan korvattava vahingonkärsijälle. Differenssiopin so-

veltaminen edellyttää näin ollen normin suojatarkoituksen periaatteen 

noudattamista.135 Vahingolla tarkoitetaan esineen tai muun vahingoittu-

neen objektin muutosta.136 Vahinko saattaa esimerkiksi olla ihmisen sai-

rastuminen asuinrakennuksen sisäilmaston homeitiöiden vuoksi.137 Dif-

ferenssiopin toisen taustaoletuksen mukaan vahinko määritellään talou-

dellisesti. Oletus edellyttää rahan logiikan omaksumista vahinkojen ar-

vostamisen välineeksi.138 Esimerkiksi homeitiöiden aiheuttamassa sai-

rastumistapauksessa taloudellisesti mitattavia vahinkoja voivat olla lää-

kärikäyntien ja lääkkeiden hankkimisesta aiheutuvat kulut. Yleisellä ta-

solla arvioon vahingon määrästä vaikuttavat lähtökohtaisesti kaikki sei-

kat, jotka vahingonaiheuttajan on korvattava vahingonkärsijälle hänen 

saattamiseksi vahinkoa edeltävään asemaan.139 Periaate kaikkien vahin-

kojen korvaamisesta edellyttää välittömien ja välillisten vahinkojen ta-

loudellista arvioimista. 140  Esimerkiksi henkilövahinkotapauksissa kor-

vauksen määrään saattaa vaikuttaa ihmisen kokema kärsimys tai työky-

vyttömyysajalta johtuva ansionmenetys. Yksilön psykologian kannalta 

                                                   
134  HE 24/2009, 280; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 998. 
135  Ks. esim. Mielityinen 2006, 329. 
136  Hemmo 2003b, 255. 
137  Ks. KKO 2008:20. 
138  Viljanen (2008b, 22–74, 107–108, 187) kuvaa oikeushistorialli-

sesti, millainen merkitys oletuksella rahasta vahingon korvaamisen 
välineenä on vahingonkorvausoikeudessa. 

139  Viljanen 2005b, 288–289; Virtanen 2011, 379. Analogia sopimus-
rikkomuksista seuraaviin korvauksiin on tältä osin perusteltu. 
Hemmo (2003b, 256) toteaa aiheesta: ”Vahingon arvioinnissa läh-
tökohtana ovat suoraan ne taloudelliset edut, joita velkojalta on jää-
nyt saamatta.” 

140  Hemmo 1994, 80. Luvussa 2.1.1.8 on viitattu problematiikkaan, 
joka ajatukseen välillisten vahinkojen korvaamisesta liittyy. 
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ymmärrettävää vahingon kohtaamisesta johtuvaa emootiota, kuten mie-

lipahaa, surua ja vihaa, ei oikeudellisessa kielessä käsitteellistetä korvat-

tavaksi vahingoksi. 141  Suomalaisessa korvausjärjestelmässä ei tunneta 

myöskään rangaistusluonteista vahingonkorvausta.142 

Differenssiopin kolmannen taustaoletuksen mukaan vahinkotapah-

tuma alentaa vahinko-objektin arvoa.143 Muutos ilmenee välittömästi 

vahinkohetkellä tai sen jälkeen.144 Vahinkotapahtuman vaikutus on luon-

teeltaan yleensä pysyvä tai pitkäkestoinen. Esimerkiksi asunto-osakeyh-

tiön omistaman asuinhuoneiston vakavan kosteusvaurion kärsinyt la-

mellilattia on tuhoutunut lopullisesti. Joidenkin henkilövahinkojen yh-

teydessä käytetään ilmaisua ’pysyvä haitta’. Se viittaa vahinkoon, joka 

vaikuttaa vahingonkärsijään kielteisesti käytännössä lopun elämän 

ajan.145 Väliaikainen haitta – kuten nilkan nyrjähdys ihmisen liukastu-

essa asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen rappukäytävässä – 

tyypillisesti paranee ajan myötä, mutta ei estä tuomioistuinta määrää-

mästä vahingonaiheuttajaa maksamaan korvausta vahingonkärsijälle.146 

                                                   
141  Ståhlberg & Karhu 2013, 405–428; Virtanen 2011, 375, 387. Siltä 

osin kuin korvausta ei AOYL:n perusteella makseta, sovellettaneen 
VahL 5:2–2 d:ää. Ks. HE 167/2003, 29; Ståhlberg & Karhu 2013, 
401–432. 

142  Määttä, K. 2006, 169, 170–172. 
143  Viljanen (2008b, 76–103) pohtii laajasti teemaa. Hemmon (1994, 

73) mielestä on mahdollista, että vahinko nostaa vahinko-objektin 
arvoa: ”Vahinkotapahtumasta voi seurata velkojalle myös hyötyä.” 
Problematiikka ei kuulu tämän tutkimuksen alaan, koska käsillä 
olevassa työssä vahinko käsitteellistetään Savelan (2015, 336) kan-
taan liittyen vahingonkärsijän kannalta ulkopuolisen seikan aiheut-
tamaksi epäedulliseksi muutokseksi. 

144  Ståhlberg & Karhu 2013, 497–498. 
145  ’Pysyvä haitta’ on vaurio, häiriö tai hankaluus, jonka ”henkilöva-

hinko aiheuttaa. Pysyvälle haitalle on ominaista, että se lääketie-
teellisen tietämyksen perusteella heikentää vahingonkärsijän elä-
mänlaatua pysyvästi. Käytännössä yleisimmin haitta johtuu toimin-
takyvyn alenemasta.” Ståhlberg & Karhu 2013, 418. Ks. pysyvästä 
haitasta myös Virtanen 2011, 405–407. Pysyvän haitan tapauksissa 
voidaan kriittisesti kysyä, millaisella korvausmäärällä vahingonkär-
sijä palautetaan vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Käsitteellisesti py-
syvästä haitasta ei päästä ”millään” vahinkoa edeltäneeseen tilaan. 

146  Korvaukseen oikeuttavia kustannuksia henkilövahinkojen osalta ai-
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Tällaisessa tapauksessa on määriteltävä hetki, johon vahingon arvo sido-

taan. 147  Ongelma tiedostetaan oikeuskirjallisuudessa. Tullessaan ter-

veeksi ihminen voi palautua vahinkoa edeltävälle tasolle, mutta siitä huo-

limatta vahinko saatetaan katsoa korvauskelpoiseksi. Toisaalta tilanteen 

nopea palautuminen ennalleen vahingon syntymisen jälkeen voi Virta-

sen mukaan mitätöidä korvausperusteen, vaikka syy-yhteys ei katoa asi-

oiden palatessa ennalleen.148 

Vakuutusjärjestelmissä korvauksen määrä saattaa perustua ennalta 

määriteltyihin kriteereihin ja asteikkoihin. Tällaisia kompensaatioita 

kutsutaan vakiokorvauksiksi.149 Yhtiöoikeudellisessa vahingonkorvaus-

järjestelmässä vakiokorvauksen käyttämäinen ei välttämättä ole täysin 

asianmukaista, 150  vaikka esimerkiksi joidenkin henkilövahinkojen 

osalta, vakiokorvausten käyttäminen voi olla perusteltua. Vakiokorvaus-

ten haaste on se, että vahinkoihin liittyy tapaus- ja yksilökohtaisia piir-

teitä. 151  Silloin korvausmäärän kaavamainen määrittäminen saattaisi 

johtaa joko ylikompensaatioon tai vakavampaan oikeudenloukkaukseen 

kuin mitä kriittisesti sovellettavasta differenssiopista mahdollisesti seu-

raa.152 

Vaikka differenssioppi vaikuttaa monelta osalta objektiiviselta, täy-

den korvauksen periaate sisältää subjektiivisia elementtejä. Yhtäältä tuo-

marin arvostuksilla esitetyn näytön osalta on viimekätinen merkitys kor-

vausmäärään.153 Toisaalta vahingonkärsijän velvollisuus on osoittaa va-

hingon taloudellinen määrä. Teoreettisesti vahingon määrä kalkyloidaan 

kahden erilaisen tapahtumakulun perusteella. Ilman vahinkoa objektin 

                                                   

heuttavat esim. lääkärin vastaanottokäynnit, lääketieteelliset tutki-
mukset ja lääkkeiden hankinta. Ks. näistä Virtanen 2011, 397–400. 

147  Ståhlberg & Karhu 2013, 440–442. 
148  Virtanen 2011, 362. 
149  Hemmo 2003b, 268–270. Ks. esim. Liikennevahinkolautakunta 

2013; 2014. 
150  Viljanen 2008b, 386–388. Vrt. kuitenkin Henkilövahinkoasiain 

neuvottelukunnan käytäntöön Ståhlberg & Karhu 2013, 424–428. 
151  Virtanen 2011, 374–375. 
152  Ks. Määttä, K. 2006, 169. 
153  Viljanen 2008b, 108–121; Virtanen 2011, 375–376. 
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arvo noudattaa ”odotettua tapahtumakulkua”, jota kutsutaan myös hy-

poteettiseksi tapahtumakuluksi. Se on kuvitteellinen tila, asiainkulku ai-

nakin yhdessä loogisesti mahdollisessa maailmassa,154 jossa aktuaalista 

vahinkoa ei tapahdu. Todellinen tapahtumakulku puolestaan toteutuu 

aktuaalisessa maailmassa. Vahingon rahallinen määrä tietyllä hetkellä 

lasketaan vähentämällä hypoteettisen tapahtumakulun mukaisesta ob-

jektin arvosta todellisen tapahtumakulun mukainen arvo.155 Matemaatti-

sesti vahingon määrä ∆V on vahinkotapahtumaa edeltävän objektin arvon 

V(t1) ja hetkellä t2 tapahtuvan vahingon johdosta objektilla olevan arvon 

V(t2) erotus: 

 

(VK1) ∆V = V(t1) – V(t2), kun V(t1) ≥ V(t2) ja t1 < t2156 
 

VK1 ei sovellu kaikkiin vahinkotapahtumiin. Esimerkki sellaisista on ajan 

funktiona laajeneva vahinko. Jos asuinhuoneistossa syntyy homevaurio, 

sitä ei tyypillisesti havaita heti. Vahinko pääsee pahenemaan vähitellen. 

Vahingon rahallista arvoa ei tällaisessa tapauksessa määritä vahingon 

syntymishetki t2, vaan hetki t3 = t2 + δt, jolloin vahinko havaitaan, sen 

laajeneminen keskeytyy tai vahinkoa aletaan korjata.157 Tällaiselle vahin-

golle differenssioppi esitetään muodossa 

 

(VK2) ∆V = V(t1) – V(t3), kun V(t1) ≥ V(t3) ja t1 < t3 
 

                                                   
154  Kirjavainen (1983, 172) kuvaa mahdollisten maailmojen semantiik-

kaa. 
155  Hemmo 2005, 144–149; Ståhlberg & Karhu 2013, 393–397; Vilja-

nen 2005b, 287–289; Virtanen 2011, 375. 
156  VK pätee vain määrätyillä tn:n ja V(tn):n arvoilla. Näin eliminoidaan 

edellä mainittu teoreettinen mahdollisuus, että vahingon nostaessa 
objektin arvoa vahingonkärsijän pitäisi korvata ∆V vahingonaiheut-
tajalle.  – Viljasen (2008b, 107) esittämä matemaattinen yhtälö va-
hingon määrästä poikkeaa käsillä olevassa tutkimuksessa esitettä-
västä. 

157  Ståhlberg & Karhu 2013, 493, 497–498. Kuhanen & Kanerva & Fu-
ruhjelm & Kinnunen (2010, 955–956) tarkastelevat ajan myötä laa-
jenevaan vahingon korvaamiseen liittyvää näyttövelvollisuutta. Ks. 
myös Saarnilehto 2007b, 42–46. – Jos etenevää vahinkoa ei pysäy-
tetä, teoriassa δt → ∞. Käytännössä tällaista kvalifiointia ei vahin-
gonkorvausoikeudessa tehdä. 
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t1 

VK1 ja VK2 esitetään graafisesti kuvassa 2. 

 

 

 

 
Kuva 2. Objektin arvon muutos ajan funktiona. Objekti on 
vahingoittumaton hetkellä t1. Vahinko syntyy tai syntyvän 
vahingon laajeneminen alkaa hetkellä t2. Objekti on va-
hingoittunut hetkellä t3. Pystysuora katkoviiva kuvaa vä-
littömästi arvoaan menettävän objektin arvoa (VK1). Vino 
katkoviiva kuvaa vähitellen arvoaan menettävän objektin 
arvoa (VK2). 

 

Pelkistetyn kuvaajan tarkoitus ei ole luoda mielikuvaa, että objektin arvo 

ennen vahinkotapahtumaa on vakio C ja vahinkotapahtuman jälkeen nC, 

kun n ⋲ [0, 1[. Aktuaalisessa maailmassa funktion arvo vaihtelee objektin 

luonteelle ominaisella tavalla.158 Esimerkiksi osakehuoneiston hallintaan 

oikeuttavien osakkeiden arvo muuttuu ajan funktiona.159 Seikan tulisi 

vaikuttaa kokonaan tai osittain vahingoittuneesta huoneistosta makset-

tavaan korvaukseen. Koska rakentamiskustannukset eivät pysy vakiona, 

myös asuinhuoneiston tai sen osan korjauskustannukset muuttuvat. 

Siksi vahingonaiheuttajan vahingonkärsijälle maksettavaksi määrättävä 

korvaus voi vaihdella identtisissä vahingoissa, jos ne syntyvät eri aikoi-

hin. Kuvaajan tarkoitus ei myöskään ole väittää, että ajan funktiona pa-

heneva vahinko toteuttaisi matemaattisen lain f’(x) = –c. Vahinko voi 

                                                   
158  ”Kahden tapahtumakulun vertailuun perustuvan vahinko-määritel-

män ongelma on, että tapahtumakulkujen sisältöön voivat vaikut-
taa muutkin kuin suoritushäiriöön liittyvät tekijät.” Hemmo 1994, 
73. 

159  Ks. esim. Kauppahintatilasto 2013; 2014. 

arvo V 

aika t 

V(t1) 

V(t2) 

∆V 

t2 t3 

VK1 VK2 
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edetä ennustamattomalla tavalla. 

Differenssiopin teleologinen päämäärä, vahingonkärsijän palautta-

minen tilaan, joka hänellä oli ennen vahinkoa tai olisi ilman vahinkoa, 

sisältää asiallisesti rikastumiskiellon. Sillä tarkoitetaan, että vahingon-

kärsijää ei pidä saattaa korvauksella parempaan taloudelliseen asemaan, 

joka hänellä oli ennen vahinkotapahtumaa tai joka hänellä olisi ilman 

sitä. Vahingonkärsijä ei siis voi saada taloudellista etua enempää kuin 

mihin vahingon täydellä korvauksella päästään. Toisaalta korvausmäärä 

ei saa alittaa täyttä korvausta niin paljon, että vahingonkärsijä joutuu 

epäedullisempaan asemaan, joka hänellä oli ennen vahinkoa tai hänellä 

olisi ilman vahinkoa.160 Tämä on differenssioppiin sisältyvä köyhtymis-

kielto. Se ei kuitenkaan estä tuomioistuinta määräämästä, että vahingon-

aiheuttajan on maksettava vahingonkärsijälle pienempi korvaus kuin mi-

hin ∆V viittaa. Tämä johtuu korvausmäärän arvostamisesta näytön pe-

rusteella sekä vahinkotapahtuman kokonaisvaltaisesta arvioimisesta.161 

Matemaattisesti kyse on monimuuttujafunktion käyttäytymisen enna-

koimattomasta luonteesta. 

Periaatteeseen täydestä korvauksesta liittyy ongelma, joka ilmenee 

ainakin triviaaleja vahinkotapauksia vaativammissa oloissa. Vahingon 

kohtaaminen aiheuttaa ihmisessä tyypillisesti psykologisesti selitettävää 

kärsimystä, jolle ei ole yksiselitteistä määritellä täyttä korvausta.162 Oi-

keuskäytännössä problematiikka ilmenee jutussa KKO 1998:80. Siinä 

                                                   
160  Hemmo 2002, 114, 117; 2003b, 265–268; 2005, 144; Määttä, K. 

2006, 168–169; Savela 2015, 338–339; Ståhlberg & Karhu 2013, 
397; Virtanen 2011, 540. 

161  Virtanen 2011, 374–378. ”Vaikka [Henkilövahinkoasiain] neuvot-
telukunnan… suositukset voivat antaa lähtökohdan korvausmäärän 
määräämiselle, on tuomioistuimen suosituksia käyttäessäänkin il-
moitettava ne perusteet, joiden mukaan korvaustaso määräytyy.” 
Ståhlberg & Karhu 2013, 428. 

162  Ongelma tunnistetaan vahingonkorvausoikeudessa. ”Sääntö [täy-
destä korvauksesta] pätee periaatteessa myös aineettoman vahin-
gon korvaamiseen, vaikka tällaisen vahingon ollessa kysymyksessä 
ei syntyneen vahingon määrää voidakaan objektiivisesti arvioida.”  
HE 187/1973, 7. – Viljanen (2005b, 289–291, 388–392) tarkastelee 
kivun ja säryn korvaamiseen perinteisessä vahingonkorvausoikeu-
dessa liittyviä ongelmia. 
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katsottiin, että kahden ihmisen ulkomailla lääketieteellisen operaation 

yhteydessä saama krooninen hepatiitti C -virusinfektio ei yksin ollut kor-

vattava ruumiinvamma tai muu henkilövahinko. Infektion johdosta hei-

dän kokemaa ahdistusta puolestaan pidettiin korvaukseen oikeuttavana, 

kipuun ja särkyyn verrattavana ”psyykkisen tilan häiriintymisenä”. 163 

Ratkaisussa KKO 1998:108 pohdittiin vahingonkorvauksen syntymisen 

edellytyksiä, kun parantuvaksi oletettu ruumiinvamma oli sittemmin 

osoittautunut ”hyvin vaikeaksi ja siitä aiheutuva kipu ja särky pysy-

väksi”.164 Tapaus viittaa siihen, että yksittäistä vahinkoa saatetaan joutua 

arvioimaan monesta perspektiiveistä käsin. Tämä puolestaan indikoi 

korvausten määrän määrittämiseen vaikuttavan muut menetelmät kuin 

eksaktit kalkyylit. Korjauskustannuksiin perustuvalla kalkyylillä ei vas-

tata esimeriksi Virtasen esiin nostamaan ongelmaan: vaikka ”hometalo” 

korjattaisiin teknisesti vahinkoa edeltävälle tasolle, rakennuksen ”pysyvä 

haitta” on sen saama maine.165 

Keskeinen differenssiopin ongelma on hypoteettisen ja tosiasiallisen 

tapahtumakulun vertaaminen. Ongelma juontuu siitä, että vahinkohet-

ken jälkeinen hypoteettinen tapahtumakulku perustuu käytännössä 

kauttaaltaan oletuksille166 ja siten tuomarin subjektiivisille arvostuksille. 

Sellainen on vahinko-objektiin liittyvän arvopotentiaalin sivuuttaminen. 

Arvopotentiaalilla tarkoitetaan toteutumatonta, mutta uskottavaa muu-

tosta, jonka johdosta objektin arvoa ei pitäisi määritellä hypoteettisessa 

tapahtumakulussa historiatiedon perusteella. Arvopotentiaali perustuu 

esimerkiksi siihen, että ennen vahinkotapahtumaa omistaja on aikonut 

myydä asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet 

käypää arvoa alhaisemmalla tai korkeammalla hinnalla, mutta kauppa on 

                                                   
163  KKO 1998:80. Juttua kommentoi Mielityinen 2006, 91–192. Kun 

oikeustapaukseen sovelletaan määritelmää MVV, korvauksen aktu-
alisoi r2, ei r1, kun lääketieteellinen operaatio oli Map siten, että Map 
⊃ Vbr1 ⊃ Vbr2. 

164  KKO 1998:108. 
165  Virtasen 2011, 379. 
166  Hemmo 1994, 77; 2002, 115; 2003b, 260–265; 2005, 144–145; Vil-

janen 2008b, 122–131; Virtanen 2011, 379–380. 
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peruuntunut huoneistoa kohdanneen vahingon vuoksi. Jos osakas vahin-

gonkärsijänä palautetaan näissä oloissa vahinkoa edeltäneeseen tilaan 

maksamalla hänelle vahingon korjauskustannukset, kompensaatiolla ei 

välttämättä saavuteta vahinkohetkeä edeltänyttä osakkeiden potentiaa-

lista arvoa. Tältä osin Hemmon kanta, jonka mukaan differenssiopilla 

tuotettava täsmällinen tieto vahingon rahallisesta määrästä ”on fiktio”,167 

osuu kohteeseensa. 

Toisaalta voidaan kysyä, kuinka relevantti ongelma arvopotentiaalin 

sivuuttaminen on? Yksiselitteistä ei nimittäin ole, täytyykö arvopotenti-

aalia ottaa huomioon määriteltäessä vahingon arvoa. Vastaus kysymyk-

seen saattaa löytyä väliin tulevaa syytä koskevasta periaatteesta: vahin-

gonaiheuttaja ei vastaa vahingosta siltä osin kuin väliin tuleva syy laajen-

taa vahinkoa, mikäli hän ei pysty vaikuttamaan väliin tulevaan syyhyn tai 

hän ei tunne sitä ennen vahinkotapahtumaa. Jos vahingonaiheuttaja ei 

tunne arvopotentiaalia tai se on hänen vaikutuspiirinsä ulottumatto-

missa, periaatetta analogisesti soveltaen arvopotentiaali ei vaikuta vahin-

gonaiheuttajan maksettavaksi määrättävän korvauksen määrään aina-

kaan silloin, kun arvopotentiaali nostaisi vahingon määrää. 

Oletusten merkitys differenssiopin mukaisen arvion epätäsmällisyy-

teen ilmenee hypoteettisen tapahtumakulun oikeuttamisessa. Problema-

tiikkaa kuvaa kysymys: Millaisten edellytysten vallitessa funktion ajatel-

laan käyttäytyvän hypoteettisen tapahtumakulun mukaisella tavalla? 

Asiaa valaisee triviaali funktio-opillinen esimerkki. Olkoon nykyhetki t2. 

Kun t < t2, funktio V(t) on laki objektin historiallisesta arvosta. Voidaan 

kuvitella, että hypoteettisessa tapahtumakulussa objektin arvo määräy-

tyy funktion V(t) mukaan myös silloin, kun t ≥ t2. Koska käytettävissä on 

ainoastaan historiatieto funktion arvoista, oletus V(t):n arvoista silloin, 

kun t ≥ t2, ei ole validi. Matemaattista hyppyä historiatiedoista tulevai-

suuden ennustamiseen ei aktuaalisessa maailmassa voi tehdä.168 Tauto-

logisesti ilmaisten V(t) pätee lähtöjoukon arvoilla, joilla se on määritelty. 

                                                   
167  Hemmo 1994, 78. 
168  Ks. Wittgenstein 1999b, 124, 558 §. Kohteen nykyarvo on aktuaali-
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Praktinen johtopäätös tästä on, että aktuaalisen maailman ilmiöitä arvi-

oitaessa tuomioistuimen on viime kädessä arvattava, miten asiat etenevät 

tulevaisuudessa, mikäli arvopotentiaali halutaan ottaa huomioon vahin-

gon määrää arvosteltaessa. Vahingonkorvausoikeudessa ilmaisu ’hypo-

teettinen tapahtumakulku’ on ymmärrettävä valistuneeksi arvaukseksi169 

siitä, millainen asiaintila voisi olla ilman aktuaalista vahinkoa, tai ar-

kiajatteluun perustuvaksi fraasiksi, jolla ilmaistaan uskomus objektin ar-

von muutoksista.170 Kyse ei ole loogisesta totuudesta, koska hypoteetti-

nen tapahtumakulku ei kerro, millä tavalla asiat etenevät kaikissa loogi-

sesti mahdollisissa maailmoissa.171 Differenssiopin mukainen vahinko-

määrä on arvio vahingon suuruudesta tai – Hemmoa lainaten – diffe-

renssiopin ”mukainen vahingon määritelmä tarjoaa korvauksen laskemi-

selle ainoastaan lähtökohdan”.172 

Differenssiopin analyysi viittaa siihen, että periaate vahingon täy-

destä korvaamisesta koskee ainoastaan vahinkoja, jotka sovellettavan 

säännöksen mukaan ovat korvattavia.173 Tässä mielessä differenssioppi 

                                                   

sessa maailmassa mahdoton määrittää ilmaisun eksaktissa merki-
tyksessä. Kaikki tilastot antavat tietoa historiasta. Siksi tilastojen 
perusteella voidaan esittää vain approksimaatioita objektin nykyar-
vosta. Matemaattisesti tämä voidaan kuvata seuraavasti: Olkoon 
vahinko-objektin funktio V = V(t), kun t ≤ t2, ja V:n derivaattafunk-
tio  V(t) = V’(t), kun t < t2. Silloin on virheellistä esittää, että V’ t  

=  V(t) = V(t), kun t ≥ t2. 
169  Ståhlberg & Karhu (2013, 393) käyttävät osuvaa ilmaisua ’kuviteltu 

tapahtumakulku’. 
170  Ks. Routamo & Ståhlberg & Karhu 2006, 30. Ståhlberg & Karhu 

(2013, 394) toteavat paljastavasti, että korvausmäärän laskeminen 
riippuu osaltaan ajattelutavasta (sic!). 

171  Ks. Rantala & Virtanen 2006a, 9. 
172  Hemmo 1994, 79. Viljanen (2008b, 113) esittää: ”Näyttää siltä, että 

differenssiopin omaksumisen myötä syntyy modernille vahinkojen 
korvaamiselle ominainen teknologinen perusasetelma: jos haluat 
saada selville intressin arvon, käytä kirjanpidollisia tekniikoita!” 

173  Vaikka mielipahaa ei emootiona korvata, inhimillinen kärsimys voi-
daan korvata. Ks. KKO 2003:76. Viljanen (2008b, 185–186, 393–
409, 446–449) tarkastelee kivun, säryn ja tilapäisen haitan kvalifi-
oimista vahingoiksi sekä lääketieteen merkitystä henkilövahinkojen 
korvaamisprosessissa. 
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rakentuu edellä jo esitetyn mukaisesti normin suojatarkoituksen varaan. 

Ståhlberg ja Karhu täsmentävät ajatusta täyden korvauksen periaat-

teesta: 

 

Sanan ”täysi” oikeudellisessa ilmaisussa ”täyden kor-
vauksen periaate” ei vastaa sille puhekielessä annetta-
vaa merkitystä, vaan sillä on oikeudellisessa ilmaisussa 
oma suhteellinen merkityksensä.174 

 

Lainauksen mukaan täyden korvauksen periaatetta ei pidä ymmärtää 

niin, että periaatetta soveltamalla vahingonkärsijä saisi korvausta kai-

kesta, minkä hän kokee AOYL 24:1:n mukaan vahingokseen. 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty vaihtoehtona differenssiopille, että 

vahingonaiheuttaja korjaisi rikkomansa esineen tai hankkisi sen tilalle 

uuden. Tällaista mallia kutsutaan ennallistamiseksi. Sitä sovellettaisiin 

huolimatta siitä, että ennallistamisen kustannukset nousisivat objektin 

arvoa korkeammiksi. Vaihtoehtoiseen malliin voidaan suhtautua kriitti-

sesti, koska se ei varsinaisesti sisällä mitään uutta. Virtasen mielestä en-

nallistaminen 

 

ei… varsinaisesti tuo mitään uutta lähtökohtaa vahin-
gonkorvausoikeuteen. Vahinkomäärän arviointi on to-
siasioihin perustuvaa, jolloin ei ole estettä hyväksyä – 
aina tapauksesta riippuen – sitäkin, että esineen tilalle 
ostetaan uusi, vaikka vanha on ollut jonkin verran käy-
tetty.175 

2.1.2 VASTUUSTA ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ 

2.1.2.1 Yhtiöoikeudellisen vastuun perusteista 

Edellisissä luvuissa on analysoitu asunto-osakeyhtiön hallituksen jäse-

nen vahingonkorvausvastuun taustaedellytyksiä. Huolimatta AOYL:n lä-

heisistä kytköksistä yhtiö- ja vahingonkorvausoikeuteen AOYL on itse-

                                                   
174  Ståhlberg & Karhu 2013, 398, alaviite 8. 
175  Virtanen 2011, 380. 
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näinen säädös, jolla säännellään muun ohella asunto-osakeyhtiön halli-

tuksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta tehtävässään.176 

Vahingonkorvaussääntely poikkeaa AOYL:n ja OYL:n välillä aineelli-

sesti vain vähän. Keskeisiä eroja on käytännössä kaksi. Yhtäältä AOYL 

24:6:ssä säädetään yhtiön vahingonkorvausvelvollisuudesta. OYL:ssa ei 

vastaavaa säännöstä ole.177 Toisaalta säädökset poikkeavat vastuun rajaa-

misen osalta. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan OYL 22:9.1:ssä 

säädettävin edellytyksin rajoittaa yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen. 

Sitä vastoin asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä vastuunrajoitusmää-

räykset yhtiön ja muun vahingonkärsijän osalta ovat AOYL 24:11:n mu-

kaan kiellettyjä. Laajempaa vastuunrajoitusta pidetään asunto-osakeyh-

tiöissä tarpeettomana.178 Kuinka kestävä kanta on? 

AOYL:n valmisteluvaiheessa arvioitiin tarvetta rajoittaa asunto-osa-

keyhtiön johdon vastuuta vahingosta, jonka hallituksen jäsen aiheuttaa 

tehtävässään lievällä huolimattomuudellaan. Vastuunrajoitus miellettiin 

tältä osin kaavamaiseksi. Lainsäädännölliseen rajoittamiseen ei ryhdytty, 

koska johdonmukaisuus olisi HE 24/2009:n mukaan edellyttänyt myös 

osakkaan vastuun rajoittamista. Tarvetta siihen ”ei ole ilmennyt”. Tar-

peellisena ei pidetty säätää mahdollisuudesta rajoittaa hallituksen jäse-

nen vastuuta pienistä vahingoista, koska ne ovat ”vaikeasti määriteltä-

vissä”. 179  Koska oikeudellista kieltä analysoidaan kontekstuaalisesti ja 

tuomioistuin arvioi jokaista vahinkoa tapauskohtaisesti, jää epäselväksi, 

miksi pieni vahinko on HE 24/2009:n mukaan vaikea määritellä. Lain-

valmisteluvaiheessa on mahdollisesti oletettu, että pieni vahinko olisi ky-

ettävä määrittelemään jollain yleispätevällä tavalla. Tähän viittaa vas-

tuunrajoituksen mieltäminen kaavamaiseksi. Yleispätevä määritelmä on 

                                                   
176  Ks. HE 24/2009, 34–38. 
177  HE 24/2009, 279–280; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 990–992; Ståhlberg & Karhu 2013, 190. 
178  HE 109/2005, 203; 24/2009, 271; Hannula & Kari & Mäki 2014, 

109–113; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 953, 
1009–1010; Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 592–604; Nevala 
2013b, 1053; Savela 2015, 467–473. 

179  HE 24/2009, 286–287. 
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tietenkin mahdoton esittää, kun ilmaisujen merkitykset vaihtelevat kon-

tekstuaalisesti. Termit saavat merkityksen niitä käytettäessä. Esimerkiksi 

AOYL 7:2.1:aan sisältyvä viittaus laajakantoisiin toimiin ei HE 

24/2009:n mukaan ole vaikeasti määriteltävissä. 

HE 24/2009:stä jää niin ikään epäselväksi, mikä edellyttää osakkaan 

vastuun rajoittamista, jos AOYL:ssa rajoitettaisiin hallituksen jäsenen 

vastuuta. Yhtiön johto ja omistaja ovat erilliset entiteetit,180 kuten AOYL 

1:6:n analyysi on edellä luvussa 1.2.4.2 osoittanut. Niiden vahingonkor-

vausvastuusta säädetään toisistaan riippumattomasti AOYL 24:1:ssä ja 

24:2:ssä. Miksi toimielimen jäsenen ja omistajan vastuut pitäisi sitoa yh-

teen? HE 24/2009:ssä käytettävä perustelu hallituksen jäsenen ja osak-

kaan vahingonkorvausvelvollisuuden yhteen kytkemisen ”johdonmukai-

suudesta” jää avoimeksi. Esityön mukaan lainvalmistelun aikana arvioi-

tiin, että perusteet jättää AOYL:ssa säätämättä laajemmasta vastuunra-

joituksesta olivat painavammat kuin peruste, jolla OYL:n mukaan vas-

tuunrajoitusta koskeva määräys voidaan sisällyttää osakeyhtiön yhtiöjär-

jestykseen. Intressien välinen punninta on kiinnostava. OYL:n mukaista 

vastuunrajoituksen mahdollisuutta perustellaan sillä, että ulkopuoliset 

asiantuntijat ja hallitusammattilaiset voivat vastuunrajoituksen voi-

massa ollen ryhtyä riskipitoista liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden 

hallitusten jäseniksi. 181  HE 24/2009:ssä käytettävä argumentti viittaa 

siihen, että asunto-osakeyhtiön toimialan hallitusammattilaiset182 eivät 

tarvitse sellaista rajoitusta vastuuseensa, jota osakeyhtiön hallituksen jä-

senet tarvitsevat. Näin on siitä huolimatta, että asunto-osakeyhtiöiden 

hallitusammattilaisilta edellytetään laajempaa erityisalansa tuntemusta 

ja siten suurempaa vastuuta kuin asunto-osakeyhtiön hallituksen jäse-

neltä, joka ei ole toimialan ammattilainen.183 

                                                   
180  Ks. Pönkä 2012, 16–18, 46–47; Vahtera 2011a, 88–90. 
181  HE 24/2009, 286–287. ”Hallituksen vastuuta voidaan rajata yhtiö-

järjestysmääräyksellä. Muutos voi helpottaa varsinkin pk-yrityksiä 
houkuttelemaan hallitukseen päteviä henkilöitä, jotka vastuuasioi-
den takia ovat aiemmin kieltäytyneet hallitustyöstä.” Hannula & 
Kari & Mäki 2014, 227. 

182  Ks. Akha 2016. 
183  Vahtera 2010d, 244–245. Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 116–
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AOYL:n mukainen vastuunrajoituksen kielto johtaa käytännössä sii-

hen, että asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen ainoa keino varautua 

vastuuriskin laukeamiseen on vastuuvakuutus.184 Tuotteiden kehittämi-

nen vakuutusmarkkinoille implikoi, että tarve varautua riskiin on todel-

linen. Vaikka yhtiökokouksella on asunto-osakeyhtiössä AOYL 6:2.1:ssa 

ja 7:2.2:ssa säädettävän perusteella yleistoimivalta, yhtiön hallituksen jä-

sen vastaa tehtävässään AOYL:n säännösten ja yhtiöjärjestyksen mää-

räysten mukaisesti omaisuusmassan hoitamisesta ja yhtiön hallinnon 

järjestämisestä.185 Näköpiirissä ei ole perustetta, jonka vuoksi AOYL:ssa 

ei voisi säännellä laajemmasta mahdollisuudesta hallituksen jäsenen 

vastuun rajoittamiseen yhtiöjärjestyksen määräyksellä. 

Keskusteluun liittyvänä empiirisenä näkökohtana voidaan viitata 

asunto-osakeyhtiöissä ilmeneviin haasteisiin saada hallituksiin uusia jä-

seniä. Yhtiöoikeudellista vastuuta kantamaan tottumattomat saattavat 

pyrkiä välttämään vähäisenkin riskin vastuun aktualisoitumisesta. Prob-

leeman johdosta olisi perusteltua arvioida de lege ferende kannustimia, 

joilla asunto-osakeyhtiöihin voitaisiin saada uusia vastuunkantajia. On-

gelman osaratkaisu saattaisi olla nykyistä laajemman vastuunrajoituseh-

don implementoiminen AOYL:iin. Ratkaisu edellyttäisi vain vähäistä 

muutosta säädökseen, mutta lainmuutos voisi motivoida hallituksen jä-

senyyttä harkitsevia hakeutumaan tehtävään. 

Modernin sopimusteorian mukaan asunto-osakeyhtiö on sopimus-

ten verkosto.186 Kun näkökulma laajennetaan velvoiteoikeuteen, asunto-

osakeyhtiön voidaan katsoa muodostavan vastuiden ja velvollisuuksien 

verkoston. Siihen kuuluvat sopimukset, AOYL:n säännökset, muut 

                                                   

117. 
184  Aiheeseen viittaavat Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 995. Ks. esim. Hallituksen vastuuvakuutus 2014, 2 kohta; 
Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus 2014, 1.1–1.2 kohta; Kiinteis-
tön vastuuvakuutus 2014, 1.1 kohta. 

185  Hallituksen tehtäviä tarkastellaan luvussa 2.2.2. 
186  Ks. Kiiha 2002, 46–48, 219–220; Pihlajarinne 2007, 363–366; 

Pönkä 2012, 77–79; Vahtera 2011a, 82–84; 2012a, 1048–1054; 
Villa 2001b, 1173. 
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asunto-osakeyhtiön toiminnan kannalta relevantit säädökset sekä asian-

mukaiset määräykset ja ohjeet. Ne kaikki vaikuttavat asunto-osakeyhtiön 

sisäisiin ja ulkoisiin oikeudellisesti merkityksellisiin suhteisiin. Edellisiin 

kuuluvat relaatiot esimerkiksi työntekijöihin ja osakkaisiin, jälkimmäi-

siin suhteet muiden ohella palveluntarjoajiin.187 Systeemiteoreettisesti 

asunto-osakeyhtiö näyttäytyy kompleksisena järjestelmänä, jolla on oi-

keudelliset ja hallinnolliset suhteet, rajat ja käytännöt.188 Pelkistetty kaa-

vio asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen AOYL 24:1:n mukaisista vas-

tuusuhteista esitetään kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen yhtiöoi-
keudellinen vastuu. Se perustuu AOYL 24:1:ään.189 

 

Olennainen asiakysymys asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistamisen 

yhteydessä koski HE 24/2009:n mukaan yhtiön eri toimijoiden vahin-

gonkorvausvastuuta. Ennen AOYL:n voimaantuloa asunto-osakeyhtiön 

hallitus, isännöitsijä ja tilintarkastaja saattoivat viittaussäännöksen 

                                                   
187  Pönkä 2012, 79. Ks. myös Mähönen & Villa 2006, 188–191; Pönkä 

2012, 13. 
188  Kiiha 2002, 33–36. Ks. myös Hemmo 1998, 26; Salonen 2000, 206; 

Tolonen H. 2003, 54. 
189  Kuvio on muokattu esityksestä Grass & Heino & Kaivanto & Kulo-

mäki 2009, 112. 
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VAOYL 3.1,9 §:n perusteella vastata vahingosta, jonka he aiheuttivat teh-

tävissään huolimattomuudellaan tai tahallaan yhtiölle, osakkaalle tai 

muulle. Osakkaan vahingonkorvausvastuu saattoi aktualisoitua, jos hän 

vaikutti tahallaan tai törkeällä tuottamuksella päätökseen, joka oli vas-

toin VAOYL:n säännöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä.190 

HE 24/2009:n mukaan oikeustila muuttui, kun AOYL tuli voimaan. 

Hallituksen jäsentä koskeva vahingonkorvaussääntely nykylainsäädän-

nössä toki vastaa pääosin VAOYL:n aikaista oikeustilaa, mutta AOYL:ssa 

on lisäksi säännökset yhtiön, sen johdon, osakkaan ja toiminnantarkas-

tajan vahingonkorvausvastuusta silloin, kun vahinko aiheutetaan rikko-

malla AOYL:n säännöstä. Edelleen AOYL:ssa säädetään vahingonkor-

vausvastuusta, kun hallituksen jäsen rikkoo AOYL:n ohella tai sijaan yh-

tiöjärjestyksen määräystä. VAOYL:ssa viitattiin yhtiön johdon ja osak-

kaan vastuun osalta VOYL:n säännöksiin.191 Sääntelyn muutosta aiem-

paan perustellaan HE 24/2009:ssä sillä, että AOYL:ssa säädettäviin 

 

oikeussuhteisiin liittyvän vahingonkorvausvastuun sel-
ventämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan ni-
menomaisia säännöksiä siitä, että yhtiön, johdon ja 
osakkeenomistajien vastuu tämän lain [= AOYL:n] tai 
yhtiöjärjestyksen rikkomisesta aiheutuneen vahingon 
korvaamisesta perustuisi yleensä asunto-osakeyhtiöla-
kiin.192 

 

HE 24/2009:ssä ei perustella väitettä oikeustilan muutoksesta. Siksi jää 

epäselväksi, millainen ero vallitsee sen välillä, millä tavalla asunto-osa-

keyhtiön hallituksen jäsen vastasi VAOYL 3.1,9 §:n mukaan vahingosta, 

jonka hän tehtävässään aiheutti, ja millä tavalla hän vastaa AOYL 24:1:n 

mukaan vahingosta, jonka hän tehtävässään aiheuttaa. Asiallista eroa 

VAOYL:n ja AOYL:n sääntelyn välillä on tältä osin vaikea nähdä. Proble-

matiikkaa ei tutkimuksen tehtävänasettelun johdosta tarkastella lähem-

min. 

                                                   
190  HE 24/2009, 16. VAOYL 3.1,9 §:n mukaan asunto-osakeyhtiön 

isännöitsijään ja hallituksen jäseneen sovellettiin VOYL 15:1:ää. 
191  VAOYL:ssa ”viitataan vahingonkorvausvastuun osalta vanhaan osa-

keyhtiölakiin [= VOYL]”. HE 24/2009, 34. 
192  HE 24/2009, 35. 
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Jauhiaisen mukaan AOYL:ssa säännellään vain yleisellä tasolla hal-

lituksen toimintaa. Hänen mielestään lakia täsmällisempiä normeja aset-

tavat esimerkiksi isännöinti- ja huoltosopimukset, niitä koskevat sopi-

muskäytännöt, kiinteistöalan suositukset sekä viranomaisten ohjeet ja 

suositukset.193 Mainittujen lähteiden perusteella voidaan esittää norma-

tiivisia oletuksia siitä, miten asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen ak-

tuaalisessa tilanteessa täytyy menetellä tai millä tavalla hänen oletetaan 

menettelevän. Oikeuslähdeopillisessa merkityksessä mainituilla normi-

lähteillä ei ole yhtä vahvaa velvoittavuutta kuin AOYL:lla. Kiinnostava 

ongelma kohdataan, kun säädösten, sopimusten, ohjeiden ja suositusten 

muodostamassa normien kompleksisessa järjestelmässä ilmenee velvoit-

teiden välinen ristiriita. 

Oikeudellisessa praksiksessa mainitun tyyppiset konfliktit tunniste-

taan normikollisioiksi. Niiden ratkaisemiseksi oikeustieteessä on postu-

loitu ratkaisusäännöt lex superior derogat inferiori, lex specialis derogat 

generali ja lex posterior derogat priori.194 Esimerkiksi ratkaisusääntöä 

lex superior derogat inferiori sovellettaisiin, jos AOYL:n säännös olisi 

ristiriidassa AOYA:n säännöksen kanssa. Säännösten ristiriita ilmenee 

myös AOYL:n ja VahL:n välisessä suhteessa. Pääsääntöisesti edellisellä 

säännellään AOYL:n mukaisia vahingonkorvausvastuuta ja jälkimmäi-

sellä yleistä vahingonkorvausvastuuta. AOYL:n ja VahL:n välistä suh-

detta jäsentävät väistämis- ja rinnakkaisperiaate. Edellisen mukaan 

VahL väistyy AOYL:ssa säädettävän vastuun tieltä ja jälkimmäisen mu-

kaan kahta lakia voidaan soveltaa yhtä aikaa.195 Oikeuskäytännössä ti-

                                                   
193  Jauhiainen 2013b, 495. 
194  Ks. metanormeista oikeuslähdeteoriassa Tolonen, H. 2003, 107–

109, 132. Esim. lex superior -periaatteella ei Hurskaisen (2005, 66, 
68) mukaan oteta kantaa PL:n etusijaisuuteen, josta PL 106 §:ssä 
säädetään. Tarve soveltaa PL:a on harvinaista. Lisäksi säännöksen 
soveltamista rajaa ehto: PL:lle annetaan etusija, mikäli sen säännös 
ja muun lain säännös ovat toistensa suhteen ”ilmeisessä ristirii-
dassa”. – Määttä, T. (2016) tarkastelee yleislain kunnioittamisen 
periaatetta. 

195  Virtanen 2011, 280. 



118 

 

lanne ratkaistaan soveltamalla metanormia lex specialis derogat gene-

rali. VahL 1:1:n mukaan säädöstä ei sovelleta AOYL:ssa säädettävään va-

hingonkorvaukseen, ellei VahL:ssa tai AOYL:ssa muuta säädetä.196 AOYL 

24:7.1:n mukaan vahingonkorvauksen sovitteluun ja korvausvastuun ja-

kaantumiseen asunto-osakeyhtiössä sovelletaan, mitä VahL 2 ja 6 lu-

vussa säädetään. Saarnilehdon mukaan periaatetta ei noudatettu oikeus-

käytännössä välittömästi VahL:n tultua voimaa. Sittemmin KKO on 

omaksunut kannan, jonka mukaan VahL:a ei sovelleta muussa laissa sää-

dettävään vahingonkorvaukseen.197 

2.1.2.2 Muun säädöksen rikkominen asunto-osakeyhtiölain 

rikkomisena 

Muiden säädösten kuin AOYL:n välittömälle soveltamiselle ei pääsään-

töisesti ole tarvetta, kun asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen yhtiöoi-

keudellista vastuuta arvioidaan. Periaatteeseen liittyy kaksi varaumaa. 

Yhtäältä muut säädökset vaikuttavat välillisesti AOYL:n soveltamiseen. 

Niistä voidaan johtaa analogia-argumentteja AOYL:n tulkintaan. Tässä 

suhteessa erityisesti OYL on merkityksellinen, koska se kuuluu oikeus-

systemaattisesti AOYL:n tavoin yhtiöoikeuteen. Lisäksi AOYL 24 luvussa 

säädettävät eri toimijoiden vahingonkorvausvastuut perustuvat samojen 

periaatteiden varaan, jotka strukturoivat OYL 22 luvussa säädettävää.198 

                                                   
196  Saarnilehto (2009a, 19) tarkastelee OYL:n ja VahL:n välistä sovel-

tamissuhdetta. ”Eri korvausjärjestelmien osalta voidaan yleisesti 
kysyä, miten ne suhtautuvat toisiinsa. Vahingonkorvauslain näkö-
kulmasta siitä on säädetty soveltamissäännöksessä. Eri asia on, kat-
taako soveltamissäännös kaikki ongelmatilanteet…” Saarnilehto 
2009a, 21. – VahL:n soveltamisalaa koskeva säännös muotoutui 
eduskuntakäsittelyn aikana. Lakivaliokunnan ehdottaman muutok-
sen myötä ko. soveltamissäännös rakentuu täysin toiselle perustalla 
kuin lakia valmisteltaessa oli ajatus. Saarnilehto 2009a, 22–23. 

197  Saarnilehto 2009a, 24–26. Hän dokumentoi oikeuskäytännössä il-
menevää tulkintamuutosta referensseinään mm. KKO 1978–II–
149; 1979–II–14; 1982–II–103. 

198  Ks. yhtiöoikeudellisista käsitteellisistä suhteista yhtiön johdon va-
hingonkorvauksen osalta HE 24/2009, 270–271; Hannula & Kari 
& Mäki 2014, 97–197; Kanerva & Koro-Kanerva & Kuhanen 2005, 
76; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 953. 
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Toisaalta joissain tapauksissa muu lainsäädäntö vaikuttaa välittö-

mästi AOYL:n soveltamiseen. Muun säädöksen noudattamatta jättämi-

nen rikkoo samalla AOYL:a, jos jälkimmäisessä edellytetään edellistä 

noudatettavan.199 Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkor-

vausvastuun arvioimisen kannalta olennaisen AOYL 1:11.1:ssa säädettä-

vän huolellisuusvelvollisuuden asialliseen sisältöön saattavat vaikuttaa 

ainakin terveydensuojelulain (763/1994, TervSuojeluL), 200  MRL:n, 201 

eräistä naapuruussuhteista säädettävän lain (26/1920, NaapSL)202 tai 

kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta säädet-

tävän lain (669/1978, KunnossapitoL) säännökset. 203  Edelleen AOYL 

10:3:n mukaan tilinpäätöstä laadittaessa asunto-osakeyhtiössä on nou-

datettava puolestaan KPL:a. Jos asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen 

rikkoo tilinpäätöstä laadittaessa KPL:n säännöstä, argumentin mukaan 

hän jättää noudattamatta samalla AOYL:a.204 AOYL 9:1:ssä säädetään 

vastaavasti hallituksen jäsenen velvollisuudesta noudattaa TTL:a. Edel-

leen silloin, kun yhtiön vastuulle kuuluvassa rakennuksen kunnossapi-

dossa ei noudateta MRL 117.5 §:n mukaista hyvää rakentamistapaa,205 

                                                   
199  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 965. – Periaa-

tetta yhden säädöksen noudattamatta jättämisestä OYL:n rikkomi-
sena sovelletaan yhtiöoikeudessa. Osakeyhtiön hallituksen jäsenen 
vahingonkorvausvelvollisuuden sisältöä sääntelevät OYL:n ja 
VahL:n säännösten ohella esim. eräät TTL:n ja kirjanpitolain 
(1336/1997, KPL) säännökset. Mähönen & Villa 2010, 464–465. 
Savela (2015, 144–145) luettelee muiden lakien säännöksiä, jotka 
yhtiöoikeudessa rinnastetaan OYL:iin. 

200  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 248–249. 
TervSuojeluL 26 § sääntelee asunnon ja muun sisätilan terveydelli-
siä vaatimuksia. 

201  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 224. MRL 
117.4–5 § sääntelee korjaus- ja muutosrakentamisen tapaa ja tavoit-
teita. 

202  NaapSL 17.1 §:n mukaan rakennusta ei saa käyttää niin, että siitä 
”aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle”. 

203  KunnossapitoL 2:4.1:n mukaan tontinomistajan täytyy ”pitää tontin 
kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankul-
kua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta 
jalkakäytävällä…” 

204  Vahtera 2010d, 243. 
205  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 224. – 
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hallitus saattaa menetellä AOYL 4:1.3:n206 tai 5:9.3:n207 vastaisesti.208 

Menettely voi aktualisoida hallituksen jäsenen AOYL 24:1:n mukaisen 

vahingonkorvausvastuun. Vaikka johtopäätös on teoreettisesti selkeä, 

käytännössä päätelmää MRL 117.5 §:n rikkomisesta ei tehdä triviaalisti 

eikä yhtä yksiselitteisesti kuin AOYL:n kannalta relevantin KPL:n tai 

TTL:n säännöksen rikkomisesta. Kuhanen, Kanerva, Furuhjelm ja Kin-

nunen huomauttavat rakentamisen sääntelyyn liittyvistä haasteista: 

 

Hyvään rakentamistapaan kuuluvat menettelytavat ei-
vät useimmiten ole yksiselitteisiä ja samalla tavalla to-
dennettavissa kuin vaikkapa kirjanpitolain mukainen 
tilinpäätöksen tekeminen.209 

 

Kuten todettu, muun lain säännöksen kuin AOYL:n noudattamatta jättä-

minen merkitsee AOYL:n rikkomista ainoastaan, jos muun säädöksen 

normissa säädettävä velvoittaa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsentä. 

Esimerkiksi hyvän rakentamistavan rikkominen voi aktualisoida halli-

tuksen jäsenen AOYL 24:1:n mukaisen vahingonkorvausvastuun, jos hän 

aiheuttaa vahingon tehtävässään esimerkiksi hallituksen vastuulle kuu-

luvassa rakennus- ja kunnossapitotyön organisoimisessa, ohjauksessa tai 

valvonnassa. 210  Asetelma on analoginen rakennushankkeeseen ryhty-

                                                   

RakMK:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on 
huolehtia rakentamiseen olennaisesti liittyvien teknisten vaatimus-
ten täyttämisestä, työn valvonnasta, tarkastamisesta ja todentami-
sesta sekä käytettävien rakennusmateriaalien kelpoisuuden toden-
tamisesta. Määräys perustuu MRL 119 §:ssä ja 149.1 §:ssä säädettä-
vään. RakMK A1, 3.1.1. 

206  Järvinen & Nevala 2013a, 187–189; Kuhanen & Kanerva & Furuh-
jelm & Kinnunen 2010, 222–223. 

207  Järvinen & Nevala 2013b, 284; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm 
& Kinnunen 2010, 319. 

208  Kuhasen & Kanervan & Furuhjelmin & Kinnusen (2010, 965) refe-
renssi on HE 24/2009, 273–274. 

209  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 966. 
210  Yleisesti hallituksen jäsenen vastuu rakentamisesta ja kunnossapi-

dosta on lievempi kuin osakkaan vastuu siltä osin, kun hän vastaa 
rakentamisesta tai kunnossapidosta. Osakkaan vahingonkorvaus-
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vältä edellytettävän huolehtimisvelvollisuuden kanssa. Rakennushank-

keeseen ryhtyvä täyttää MRL 119.1 §:n mukaisen rakentamisen suunnit-

telua koskevan velvollisuuden, kun hänen käytettävissään on ”riittävän 

ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimuk-

set täyttävät suunnittelijat”. Velvollisuuden täyttäminen ei edellytä, että 

hankkeeseen ryhtyvä suunnittelee itse kohteen huolellisesti. Hänen on 

varmistettava, että toimijat hankkeessa ovat päteviä tehtäviinsä.211 

Kun hallituksen jäsen rikkoo samalla AOYL:a ja muuta säädöstä, 

esiin saattaa nousta kysymys, kumpaa soveltaen seuraamus hänelle mää-

räytyy. Savela ratkaisee yhtiöoikeudessa analogisen ongelman rinnasta-

malla OYL:n säädöksiin, joita siinä edellytetään noudatettavan. Yleensä 

seuraamus määräytyy OYL:n mukaan. Pääsäännöstä poiketaan, kun 

muussa laissa, jota OYL:ssa edellytetään noudatettavan ja jota hallituk-

sen jäsen rikkoo, säädetään vahingonkorvausvelvollisuudesta. Näin me-

netellään esimerkiksi osakeyhtiön hallituksen jäsenen rikkoessa arvopa-

perimarkkinalakia (746/2012, APML).212 APML 16:1–4:ssä säädetään ar-

vopaperimarkkinaoikeudellisesta vahingonkorvauksesta.213 Savelan ar-

gumenttia soveltaen silloin, kun AOYL:ssa edellytetään noudatettavan 

muuta säädöstä, se rinnastetaan AOYL:iin. Jos hallituksen jäsen rikkoo 

tällaista toista säädöstä, hänen oikeudellinen seuraamuksensa määräytyy 

AOYL:n mukaan, ellei asianomaisessa toisessa säädöksessä säädetä sen 

rikkomisesta. Silloin seuraamus muun normin rikkomisesta määräytyy 

kyseisen säädöksen mukaan. 

                                                   

vastuuta säännellään AOYL 24:2:ssä. HE 24/2009, 275–278; Ku-
hanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 975–983. 

211  RakMK A2, 2.1. ”Huolehtimisvelvollisuuteen myös kuuluisi, että ra-
kennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeen vaativuus huomioon 
ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävis-
sään pätevä henkilöstö. Tällä ei luonnollisestikaan tarkoiteta, että 
hanketta toteuttava tai hänen organisaationsa täyttäisi nämä edel-
lytykset. Yleisempää on, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä sopi-
musjärjestelyin on hankittuna riittävä ammattitaito hankkeen läpi-
viemiseksi.” HE 101/1998, 97. Ks. myös Kuhanen & Kanerva & Fu-
ruhjelm & Kinnunen 2010, 966. 

212  Ks. lain soveltamisesta APML 1:1; HE 32/2012, 94. 
213  Savela 2015, 144–146. 
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Asunto-osakeyhtiön hallinnassa olevalla kiinteistöllä tai yhtiön omis-

tamassa rakennuksessa tai rakennuksen osassa sattuva vakava vahinko 

voi aktualisoida hallituksen jäsenen rikosoikeudellisen vastuun.214 Tutki-

muksen tehtävänasettelusta johtuen problematiikkaa ei tässä käsitellä. 

Yleisellä tasolla riittää viittaaminen Kuhaseen, Kanervaan, Furuhjelmiin 

ja Kinnuseen. Heidän mukaansa tuomioistuin tarvittaessa sovittaa yh-

teen hallituksen jäsenen rikosoikeudellisen vastuun ja AOYL:n mukaisen 

vahingonkorvausvastuun.215

                                                   
214  Ks. esim. KKO 1997:151. Ks. rikosvastuusta osakeyhtiöoikeudessa 

Hannula & Kari & Mäki 2014, 123–197. 
215  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 954. – Vahin-

gonkorvausoikeudellinen vastuu ja rikosoikeudellinen vastuu on 
käsitteellisesti pidettävä erillään. ”Momentti [= AOYL 24:1.3] ei 
myöskään vaikuta johdon rikosoikeudellisen vastuun arviointiin.” 
HE 24/2009, 274. 
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2.2 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
HALLITUKSEN JÄSENEN 
VELVOLLISUUKSINA 

2.2.1 HALLITUKSEN JÄSENEN KÄSITE 

2.2.1.1 Hallituksen muodollisesta jäsenyydestä 

Hallitus on AOYL 7:1.1:n mukaan asunto-osakeyhtiön pakollinen toimie-

lin.1 Siihen kuuluu AOYL 7:8.1:n mukaan kolmesta viiteen jäsentä, ellei 

yhtiöjärjestyksessä määrätä muusta henkilömäärästä. Jos yhtiöjärjestyk-

sessä määrätään hallituksen jäsenten lukumäärästä, silloin vähimmäis-

jäsenmäärä on yksi.2 AOYL 24:1:ssä säädettävän vahingonkorvausvas-

tuun kohdentamisen kannalta on olennaista, mihin ilmaisulla ’hallituk-

sen jäsen’ viitataan. Ongelmaa tarkastellaan analysoimalla tapoja käyttää 

ilmaisua. Tässä alaluvussa huomio kiinnitetään ilmaisun ’hallituksen jä-

sen’ de jure -käyttötapaan. Seuraavassa alaluvussa tarkastelu kohdiste-

taan ilmaisun de facto -käyttötapaan. 

Luonnehdittaessa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen muodol-

lista asemaa yksi keskeinen säännös on AOYL 7:9. Siinä säädetään halli-

tuksen jäsenten valinnasta.3 Pääsääntöisesti heidät valitsee yhtiökokous, 

joka menettelee hallituksen jäsenen valinnassa AOYL 6:3.3,5:n ja 6:12:n 

mukaisella tavalla. Yhtiöjärjestyksessä niin määrättäessä vähemmän 

                                                   
1  HE 24/2009, 152; Vahtera 2010a, 195. 
2  Ks. Jauhiainen 2013b, 526–527; Vahtera 2010a, 207. – AOYL 

7:8.1:ssa säädettävä vastaa kolmen jäsenen vähimmäismäärän 
osalta VAOYL 50.1 §:ssä säädettyä. Kyläkallion & Iirolan & Kylä-
kallion (2003, 393) sekä Kuhasen & Kanervan & Furuhjelmin & 
Kinnusen (2010, 495) mielestä VAOYL:ssa olisi edellytetty, että yh-
tiöjärjestyksessä määrätään hallituksen jäsenten määrät. Tulkin-
taan lienee vaikuttanut HE 216/1990, 45. VAOYL 50.1 §:ssä ei kui-
tenkaan säädetty, että yhtiöjärjestyksessä olisi pitänyt määrätä hal-
lituksen jäsenten määristä. – Ks. vastaavasta kysymyksestä osake-
yhtiöoikeudessa Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 169–170. 

3  Asiallisesti AOYL 7:9.1:aa vastaa OYL 6:9:ssä säädettävä ja VAOYL 
50.3 §:ssä säädetty. HE 24/2009, 158. 
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kuin puolet hallituksen jäsenistä voidaan AOYL 7:9.2:n mukaan valita 

muussa järjestyksessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että muu toimija kuin yh-

tiökokous valitsee hallituksen jäsenen tai jäseniä.4 AOYL:ssa ei säännellä, 

mikä muu valitsija on. Oikeuskirjallisuudessa esitettävän kannan mu-

kaan muu valitsija ei saa olla hallitus eikä isännöijä.5 Hyväksyttäessä 

tämä rajaus vältetään se, että hallitus täydentäisi itseään ja että isännöit-

sijä, jonka toimia hallitus valvoo, valitsisi osan valvojistaan. Huomautuk-

sella ei oteta kantaa siihen, keitä hallituksen jäsen tai isännöitsijä yhtiö-

kokouksessa osakkaana kannattaa hallituksen jäseniksi. 

Hallituksen muodollinen jäsenyys edellyttää kahden välttämättömän 

ehdon täyttymistä. Yhtäältä ihminen täytyy valita tehtävään. Toisaalta 

hänen on myötävaikutettava valintaan. Edellinen ehto täyttyy, kun yh-

tiökokous tai yhtiöjärjestyksessä määrättävä muu toimija valitsee ihmi-

sen asianmukaisesti hallituksen jäseneksi. AOYL 7:9.2:ssa myös muun 

valitsijan kuin yhtiökokouksen osalta käytetään valita-, ei esimerkiksi 

määrätä- tai nimittää-verbiä. 6  Myötävaikutusta koskeva ehto täyttyy, 

kun luonnollinen henkilö suostuu7 tehtävään. Suostumuksen antamisen 

välttämättömyydestä seuraa, että kukaan ei ikään kuin ajaudu vasten 

                                                   
4  Asiallisesti AOYL 7:9.2:aa vastaa, mitä OYL 6:9:ssä säädetään. HE 

24/2009, 158. 
5  HE 24/2009, 158; Vahtera 2010a, 208. Kuhanen & Kanerva & Fu-

ruhjelm & Kinnunen (2010, 500) toteavat ko. HE 24/2009:n koh-
taan viitaten: ”Yleisesti on katsottu, ettei hallitukselle tai isännöit-
sijälle voida antaa oikeutta valita hallituksen jäseniä.” – Kun henki-
löstölle tai vähemmistöosakkaalle varataan mahdollisuus nimittää 
jäsen hallitukseen, osakeyhtiössä sovelletaan OYL 6:9:ää. Airaksi-
nen 2010a, 460–463; Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 170–171. 
Voitaisiin ajatella, että asunto-osakeyhtiön omistamia liiketiloja 
vuokraavilla toimijoilla, jotka eivät ole yhtiön osakkaita, voitaisiin 
yhtiöjärjestyksen määräyksellä antaa oikeus valita edustaja yhtiön 
hallitukseen. Kuhasen, Kanervan, Furuhjelmin ja Kinnusen (2010, 
500) mielestä yhtiöjärjestyksen määräykset muun toimijan oikeu-
desta valita hallituksen jäsen eivät ole yleisiä. 

6  HE 24/2009, 158. 
7  Suostumusta pidetään yhtiöoikeudessa hallituksen jäsenyyden vält-

tämättömänä edellytyksenä. Hannula & Kari & Mäki 2014, 15; Sa-
vela 2015, 13–14. 
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tahtoaan hallituksen jäseneksi. Suostumuksen antanut henkilö ei voi ve-

dota tietämättömyyteen hallituksen jäsenyydestä, jos hän yrittää välttää 

hallituksen jäsenen AOYL 24:1:n mukaisen vahingonkorvausvastuun ak-

tualisoitumisen. Suostumus ei ole määrämuotoinen eikä sen tarvitse olla 

kirjallinen. Henkilö voi suostua tehtävään ennen valintaa tai sen jälkeen.8 

Jälkimmäisessä tapauksessa valinta ei ole pätevä ennen suostumuksen 

antamista. Tehdessään valintaa valitsijan on aiheellista syytä varmistaa, 

että hallituksen vähimmäisjäsenmäärä täyttyy ja hallitus on tältä osin 

päätöksentekokykyinen, vaikka suostumusta ei jälkikäteenkään saataisi 

joltain valituista henkilöistä. AOYL 7:14:ää ei nimittäin sovelleta jäsenyy-

destä kieltäytyvän henkilön paikan täyttämiseksi, koska säännöksen sa-

namuodon mukaan paikka ei tule ”kesken toimikauden avoimeksi”. Il-

man suostumusta hallituksen jäsenen paikkaa ei ole täytetty de jure. 

Koska hallituksen jäsen voi AOYL 7:12.1:n mukaan erota tehtävästä mil-

loin tahansa,9 hän ei voi välttyä AOYL 24:1:n mukaisen vastuun aktuali-

soitumiselta vetoamalla tahdonvastaiseen hallituksen jäsenyyteen. Riit-

tävä osoitus vapaasti annetun suostumuksen voimassaolosta on se, että 

valintansa jälkeen jäsen ei ole eronnut hallituksesta.10 

Esitetyn perusteella asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen ilmenee 

tai jäsenet ilmenevät sen yhtiökokouksen pöytäkirjasta,11 jossa hallitus, 

sen jäsen tai jäseniä on valittu, ja mahdollisen muun toimijan valintaa 

koskevasta päätöksestä tai vastaavasta. Tulkinta perustuu oletuksille, joi-

den mukaan AOYL 7:9:ssä säädettävä on tulkinnallisesti yksiselitteinen 

ja hallituksen valintaa koskevat tosiasiat ovat ilmeiset. Esimerkkeinä ole-

tusten mukaisista tulkinnoista ovat oikeuskirjallisuudessa esitettävät 

                                                   
8  Jauhiainen 2013b, 528; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 498–500; Vahtera 2010a, 208. Ks. myös Savela 2015, 
13–15. 

9  HE 24/2009, 159. 
10  Ks. Jauhiainen 2013b, 534; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 

Kinnunen 2010, 504; Savela 2015, 15. 
11  Pöytäkirjalla viitataan tässä tutkimuksessa hallituksen kokouksen 

pöytäkirjaan sekä päätösasiakirjaan, joka hallituksen päätöksestä 
kokousta pitämättä AOYL 6:1.2:n mukaisesti laaditaan. HE 
24/2009, 113; Jauhiainen 2013b, 522. 
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kannat, joissa ilmaistaan täsmällisesti hallituksen jäsenyyden alkamisen 

ja päättymisen ajankohdat.12 

Käytännössä hallituksen jäsenyyden aikajänne on joustava. Jos 

asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen valitsija valitsee henkilön halli-

tuksen jäseneksi, mutta häneltä ei saada heti suostumusta tehtävään eikä 

hän osallistu hallituksen työskentelyyn, hänen jäsenyytensä ei ole alka-

nut de jure eikä de facto. Näissä oloissa hän ei vastaa AOYL 24:1:n mu-

kaisesta vahingosta, jotka hallituksen muut jäsenet aiheuttavat. Hallituk-

sen jäsenyyden – ja vastuuvelvollisuuden – alku määräytyy sen perus-

teella, kumpi ajankohdista on myöhempi: valinta vai suostumuksen an-

taminen. Vastuun kantaminen puolestaan ei välttämättä pääty, vaikka 

hallituksen jäsenet valitsevien yhtiökokousten välinen aika olisi kulunut. 

Ennakkopäätöksen KKO 2013:74 mukaan asunto-osakeyhtiön viimeksi 

valittu hallitus jatkaa tehtävässään, jos varsinaista yhtiökokousta ei pi-

detä eikä uutta hallitusta valita.13 

AOYL 7:10:ssä säädetään hallituksen jäsenen kelpoisuudesta. Sään-

nös on paralleelinen OYL 6:10:ssä14 säädettävän kanssa. AOYL 7:10:n 

mukaan ainakin yhden jäsenen kotipaikan täytyy olla Euroopan talous-

alueella. Edelleen asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen on oltava 

luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jonka liiketoimintakelpoi-

suutta ei ole rajoitettu. AOYL:ssa ei edellytetä, että asunto-osakeyhtiön 

hallituksen jäsenen tulisi olla osakas tai hänen pitäisi asua yhtiön omis-

tamassa rakennuksessa.15 Hallituksen jäsenyyttä on lainsäädännöllisesti 

rajoitettu kahdella tavalla. Luonnollinen henkilö ei voi toimia konkurssi-

lain (120/2004, KonkurssiL)16 4:13:n mukaan hallituksen jäsenenä kon-

kurssiin asettamisen ja pesäluettelon vannomisen välillä. Toisaalta laki 

                                                   
12  Näin esim. Jauhiainen 2013b, 533; Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 

2003, 396–401; Vahtera 2010a, 209–210. 
13  KKO 2013:74, 11, 17–18 kohta. Vrt. Jauhiaisen (2013b, 533) kan-

taan. Sen mukaan hallituksen toimikausi päättyy, vaikka ”uutta hal-
litusta ei onnistuta valitsemaan”. 

14  Savela 2015, 16. 
15  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 504. 
16  KonkurssiL:n soveltamisalasta säädetään 1:1:ssä. Ks. velallisen toi-

mintakelpoisuuden rajoituksista HE 26/2003, 69–70. 
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liiketoimintakiellosta (1059/1985, LiikeKieltoL) saattaa olla relevantti 

säädös hallituksen jäsenyyden kannalta.17 Kun tuomioistuin määrää ih-

misen liiketoimintakieltoon LiikeKieltoL 4.1,3 §:n mukaan, hän ei voi toi-

mia asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä, ellei tuomioistuin Liike-

KieltoL 4.3 §:n mukaan erityisestä syystä osittain vapauta häntä kiellosta 

siten, että hän voi toimia mainitussa tehtävässä.18  

Hallituksen jäsenyyden kelpoisuusehtoja voidaan AOYL 7:10:n mu-

kaan täsmentää yhtiöjärjestyksen määräyksellä.19 Jos yksikin laissa sää-

dettävä tai yhtiöjärjestyksessä määrättävä jäsenyyden ehto jää täytty-

mättä, henkilö ei ole kelpoinen hallituksen jäseneksi. Kelpoisuuden me-

nettämisellä on välitön oikeusvaikutus: hän ei saa osallistua hallituksen 

toimintaan. Mikäli lain säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen 

mukainen vähimmäislukumäärä hallituksen jäsenistä ei täytä laissa sää-

dettäviä ja yhtiöjärjestyksessä määrättäviä kelpoisuusvaatimuksia, 

asunto-osakeyhtiöllä ei ole laillisiin päätöksiin ja toimiin kykenevää hal-

litusta.20 Jos hallituksen jäsenmäärä vähenee yhtiökokousten välillä, so-

velletaan joko hallituksen täydentämistä tai hallituksen jäsenen valintaa 

koskevaa AOYL:n säännöstä. Edellistä säännellään AOYL 7:14:ssä ja jäl-

kimmäistä AOYL 7:9:ssä.21 Hallitusta voidaan täydentää, mikäli hallituk-

sen jäsen kuolee, menettää kelpoisuuden hallituksen jäsenyyteen 22 

taikka eroaa AOYL 7:12:n tai erotetaan AOYL 7:13:n mukaisesti hallituk-

sen jäsenyydestä23 ja ero astuu voimaan ennen hallituksen valinnasta 

                                                   
17  Lain tarkoituksesta säädetään LiikeKieltoL 1 §:ssä. Ks. HE 

198/1996, 11–12. 
18  HE 29/1985, 17. 
19  Vahtera 2010a, 209. Vrt. hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimuk-

siin osakeyhtiössä OYL 6:10; Airaksinen 2010a, 465; Mähönen & 
Säiläkivi & Villa 2006, 171–172; Mähönen & Villa 2010, 257–262. 

20  HE 24/2009, 158; Jauhiainen 2013b, 530–532; Vahtera 2010a, 
208–209. 

21  Ks. HE 24/2009, 158, 160; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 498–500, 508. 

22  HE 24/2009, 158–159; Jauhiainen 2013b, 530–532; Kuhanen & 
Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 500–502. 

23  HE 24/2009, 159, 160; Jauhiainen 2013b, 534–536; Kuhanen & 
Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 502–507. 
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päättävän yhtiökokouksen päättymistä tai muun toimijan tekemää jäse-

nen valintaa.24 

Yleensä hallitus säilyttää päätösvaltansa, kun yli puolet – ellei yhtiö-

järjestyksessä toisin määrätä – valituista jäsenistä kuuluu hallitukseen. 

Silloin hallituksen uusi jäsen voidaan AOYL 7:14:n mukaan valita lähinnä 

seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa tai muun valitsijan tehdessä 

valinnan,25 mikäli se kuuluu tällaiselle toimijalle. Jos hallituksessa on 

yksi tai useampi varajäsen, hän tai he tulevat sijaantulojärjestyksen – si-

käli kuin yhtiössä sellainen on – mukaisesti jäsenen tilalle.26 Varajäse-

ninstituutiolla varmistetaan, että hallitus säilyy toimintakykyisenä, 

vaikka yksi tai useampi jäsen estyisi saapumasta kokoukseen, olisi esteel-

linen käsittelemään jotain asiaa, eroaisi tai erotettaisiin hallituksen jäse-

nyydestä, menettäisi kelpoisuutensa hallituksen jäseneksi tai kuolisi kes-

ken toimikauden. 

Jos hallituksesta eroavan jäsenen on aihetta olettaa olevansa halli-

tuksen viimeinen jäsen, hänen on AOYL 7:12.3:n mukaan kutsuttava yh-

tiökokous koolle uuden hallituksen valitsemista varten.27 Vaikka säädök-

sessä hänen ei edellytetä ilmoittavan erosta muulle valitsijalle, valitsijoi-

den tasapuolinen kohtelu ja hyvä hallintotapa edellyttävät AOYL 

7:12.3:aa tulkittavan laajentavasti: tiedottamisvelvollisen on kerrottava 

valinnan ajankohtaisuudesta myös AOYL 7:9.2:ssä tarkoitettavalle valit-

sijalleen. Jos hallituksen jäsenet eroavat samanaikaisesti ja heidän on 

syytä olettaa olevansa hallituksen viimeiset jäsenet, kummallakin tai jo-

kaisella heistä on mainittu velvollisuus. 

                                                   
24  Jauhiainen 2013b, 534–536. 
25  HE 24/2009, 160; Jauhiainen 2013b, 537; Kuhanen & Kanerva & 

Furuhjelm & Kinnunen 2010, 500; Vahtera 2010a, 211–212. 
26  Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä ei tavallisesti määrätä 

Kuhasen, Kanervan, Furuhjelmin ja Kinnusen (2010, 508) mukaan 
varajäsenten sijaantulosta. Sijaantulojärjestyksen ongelmaa tarkas-
tellaan luvussa 2.2.3. 

27  Ko. poikkeustilanne oikeuttaa ja velvoittaa hallituksen yhden jäse-
nen kutsumaan yhtiökokouksen koolle. Tavanomaisesti tehtävä 
kuuluu koko hallitukselle.  AOYL 6:18.1; HE 24/2009, 159–160; 
Jauhiainen 2013b, 535; Vahtera 2010a, 210. 
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Jos hallituksen jäsenet eroavat yksi toisensa jälkeen siten, että halli-

tus ei välittömästi menetä päätösvaltaansa, sovelletaan Kuhasen, Kaner-

van, Furuhjelmin ja Kinnusen mukaan AOYL 7:14:ää.28 Siinä säännel-

lään hallituksen täydentämistä. Veikko Vahteran mielestä jäsenmäärän 

vähenemisen johdosta toimintakykynsä menettänyt hallitus voi kutsua 

yhtiökokouksen koolle uuden hallituksen valitsemiseksi.29 Hallituksen 

jäsenten kyseinen päätös on pätevä, vaikka hallitus ei vajaajäsenisenä voi 

enää tehdä muita päätöksiä. Vahteran kanta perustunee AOYL 7:12.3:n 

laajentavaan tulkintaan.30 

Jos asunto-osakeyhtiön hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme 

jäsentä, hallituksessa täytyy AOYL 7:8.2:n mukaan olla ainakin yksi va-

rajäsen. Mikäli hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä, hallituk-

sessa voi olla yksi tai useampi varajäsen. Kuten yhtiöjärjestyksessä voi-

daan määrätä hallituksen jäsenten lukumäärä, yhtiöjärjestyksessä on 

mahdollista määrätä varajäsenten lukumäärä. Lähtökohtaisesti varajäse-

neen sovelletaan, mitä hallituksen jäsenen valintatavasta, toimikaudesta, 

toimen lakkaamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista AOYL:ssa säädetään ja 

yhtiöjärjestyksessä määrätään. Hallituksen jäsenen oikeudet ja velvolli-

suudet varajäsenellä on pääsääntöisesti vain silloin, kun hän osallistuu 

hallituksen toimintaan hallituksen jäsenen sijaan. 31  Oikeuskirjallisuu-

dessa tosin kannatetaan myös tulkintaa, jonka mukaan poikkeustapauk-

sessa varajäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu voi aktualisoitua, vaikka 

hän ei osallistu hallituksen päätöksentekoon. 32  Kysymystä käsitellään 

jäljempänä. 

                                                   
28  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 505. 
29  Vahtera 2010a, 212; 2012b, 94. 
30  VAOYL:a ”vastaavalla tavalla ehdotus [=AOYL:n säännös] poikkeaa 

osakeyhtiölain 6 luvun 12 §:n 3 momentista siten, että asunto-osa-
keyhtiön hallituksen viimeinen jäsen voi kutsua yhtiökokouksen 
koolle ilman lääninhallituksen [nyk. aluehallintoviraston] pää-
töstä”. HE 24/2009, 159–160. 

31  HE 24/2009, 157; Jauhiainen 2013b, 527; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 495–496; Vahtera 2010a, 207. 

32  Hannula & Kari & Mäki (2014, 33–34) viittaavat aiheen osalta jut-
tuihin KKO 1978–II–56; 1997:110. 
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AOYL 7:12.2:n mukaan hallituksen jäsen eroaa hallituksesta ilmoit-

tamalla siitä toimielimelle. Eroa ei tarvitse perustella eikä siitä tarvitse 

ilmoittaa määrämuotoisesti. Ero astuu voimaan aikaisintaan silloin, kun 

hallitus saa tietää asiasta. Tästä syystä erosta ilmoittaminen esimerkiksi 

isännöitsijälle, joka ei ole hallituksen jäsen, ei merkitse jäsenyyden lak-

kaamista eikä katkaise ajanjaksoa, jonka aikana syntyvistä AOYL 24:1:n 

mukaisista vahingoista hallituksen jäsen kantaa vastuuta de jure. Halli-

tuksen jäsen voi ilmoittaa hallitukselle eroamisajankohdan olevan myö-

hempi kuin hetki, jolloin hallitus saa tietää asiasta. Jos eroavan jäsenen 

valitsija on muu kuin yhtiökokous, hänen täytyy ilmoittaa erostaan li-

säksi valitsijalleen. 33  Vaikka eroamisen ilmoittamistapaa ei säännellä 

AOYL:ssa, Jauhiainen suosittelee HE 24/2009:ää seuraten eroilmoituk-

sen jättämistä todisteellisesti. Ilmoituksen tekeminen pelkästään kaup-

parekisteriin saattaa silloin, kun hallituksen jäsenen vastuun aktualisoi-

tumisen edellytyksiä punnitaan, johtaa muuhun todistelutarpeeseen 

siitä, milloin hallitus on de facto saanut tietää erosta34 ja milloin eron voi-

daan katsoa tullen voimaan de jure. 

Hallituksen eroavan jäsenen velvollisuus on edellä esitetyn mukaan 

ilmoittaa mahdolliselle muulle valitsijalleen erosta. Jos hallituksen jäsen 

ei ilmoita kyseiselle valitsijalle asiasta, hän ei noudata AOYL 7:12.2:n mu-

kaista velvollisuutta. Silloin eroilmoitus ei ole muodollisesti säädettävän 

mukainen. AOYL:ssa ei kuitenkaan säädetä, vaikuttaako muulle valitsi-

jalle ilmoittamisen ajankohta tai ilmoittamisen laiminlyönti siihen, mil-

loin ero astuu voimaan. Sääntelyn täsmentymättömyyttä ei liene perus-

teltua tulkita hallituksen jäsenen kannalta epäedullisesti. Erosta ilmoit-

tamista muulle valitsijalle ei ole syytä tulkita välttämättömänä edellytyk-

senä, jonka noudattamisesta eron voimaantulo viime kädessä riippuisi. 

Velvollisuus ilmoittaa asiasta muulle valitsijalle on mahdollista tulkita 

tiedottamisfunktion kannalta. Ilmoituksella varmistetaan, että valitsija 

                                                   
33  HE 24/2009, 159; Jauhiainen 2013b, 535; Kuhanen & Kanerva & 

Furuhjelm & Kinnunen 2010, 504–505; Vahtera 2010a, 208. 
34  HE 24/2009, 159; Jauhiainen 2013b, 535. Ks. myös Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 504. 
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saa tiedon hallituksen jäsenen erosta nopeammin kuin valitsija saisi il-

man ilmoittamisvelvollisuutta. Velvollisuuden noudattaminen tai lai-

minlyönti ei vaikuta eroamisen voimaantuloon.35 

2.2.1.2 Hallituksen tosiasiallisesta jäsenyydestä 

Edellä on tarkasteltu ilmaisun ’hallituksen jäsen’ de jure -käyttötapaa. 

Analyysin mukaan hallituksen jäseneksi identifioidaan henkilö, joka on 

valittu tehtävään muodollisesti oikein. Analyysi ei tavoita ilmaisun kaik-

kia käyttötapoja oikeus- ja yhtiökäytännössä. Seikka paljastuu tarkastel-

taessa jo pintapuolisesti HE 24/2009:ää. Siinä ilmaisulla ei viitata yksin-

omaan asunto-osakeyhtiön muodollisesti valittuun de jure -jäseneen. 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä voi toimia de facto ihminen, 

jota ei ole muodollisesti valittu toimielimeen. 

Hallituksen tosiasiallinen jäsenyys saattaa toteutua yhtäältä siten, 

että muu ihminen kuin hallituksen de jure -jäsen osallistuu hallituksen 

kokoukseen AOYL 7:5.2:n perusteella ja hän vaikuttaa hallituksen pää-

tökseen tai toimeen.36 Näin operoivaa henkilöä kutsutaan yhtiöoikeu-

dessa tosiasialliseksi johtajaksi.37 Toisaalta hallituksen de facto -jäsenyys 

voi toteutua ilman, että hän osallistuu hallituksen kokoukseen. Mähösen 

ja Villan mukaan yhtiön enemmistöosakas saattaa menetellä tavalla, joka 

täyttää hallituksen tosiasiallisen jäsenyyden kriteerit.38 Samoin merkit-

tävässä asemassa yhteisössä oleva tai hallituksen jäsenten keskuudessa 

arvostusta nauttiva ihminen voi vaikuttaa hallituksen päätökseen osallis-

tumatta hallituksen kokoukseen. Esimerkit eivät kuvaa tyhjentävästi de 

facto -jäsenyyden teoreettisesti mahdollisia ilmenemismuotoja. 

Oikeuskirjallisuudessa ei vallitse yksimielisyyttä siitä, ulottuuko hal-

lituksen de jure -jäsenen AOYL 24:1:n mukainen vahingonkorvausvastuu 

                                                   
35  Näin myös HE 24/2009, 159; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 

Kinnunen 2010, 503. 
36  Ks. muiden henkilöiden läsnäolosta hallituksen kokouksessa HE 

24/2009, 35–36; Jauhiainen 2013b, 522. 
37  Salo 2015, 186–191. 
38  Mähönen & Villa 2010, 468–469. 
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hallituksen de facto -jäseneen. Formaalisesti kyse on siitä, tulkitaanko 

määritelmissä OP ja MV hallituksen de facto -jäsenen ja de jure -jäsenen 

osalta Ma[T]p samalla tavalla. Salosen mielestä yhtiöoikeudellista kor-

vausvastuuta voidaan arvioida ainoastaan OYL:ssa tarkoitettavan ”muo-

dollis-oikeudellisen organisaatiomallin pohjalta”, vaikka yhtiön tosiasi-

allinen johto koostuisi muista kuin muodollisesti oikeassa järjestyksessä 

valitun hallituksen jäsenistä.39 

Tulkintaan on suhtauduttava kriittisesti. Argumentin mukaan de 

facto -hallituksen tehdessä hallitukselle kuuluvassa asiassa yhtiölle, 

osakkaalle tai muulle vahinkoa aiheuttavan päätöksen tai menetellessä 

muutoin mainitulle taholle vahingollisella tavalla vastuun vahingosta 

kantaisivat hallituksen de jure -jäsenet. De jure -jäsenen vastuu aktuali-

soituisi riippumatta tosiasiallisesta roolista, jolla hän vaikuttaa tai on vai-

kuttamatta päätökseen tai toimeen. Jos de jure -jäsen ei vaikuta huoli-

mattomuudellaan eikä tahallaan de facto -hallituksen päätökseen tai toi-

meen, josta seuraa mainittu vahinko, Salosen argumentti jättää avoi-

meksi, miten de jure -jäsenen vahingonkorvauksen aktualisoitumisen 

kannalta välttämätön oikeudellinen edellytys OP ja syy-yhteys MV konst-

ruoidaan. Tämä ei sovi yhteen sen vahingonkorvausoikeudellisen peri-

aatteen kanssa, jonka mukaan korvausvelvollisuuden syntymisen välttä-

mättömän edellytys on tuottamus. Tästä johtuen Salosen kantaa ei voi 

soveltaa tulkittaessa AOYL 24:1:ää. 

Savelan käsitys aiheesta poikkeaa Salosen kannasta. Savelan tul-

kinta ilmenee hänen tarkastellessa vastuun aktualisoitumista silloin, kun 

yhtiöltä puuttuu de jure -hallitus. Sen puolesta päätöksiä tekevien ”hen-

kilöiden voitaneen katsoa vastaavan päätöksistä hallituksen jäseniä kos-

kevan OYL 22:1:n nojalla”. Siten ”poikkeuksellisissa tilanteissa todellis-

ten tekijöiden vastuuseen saaminen edellyttää [säännöksen] laajentavaa 

tulkintaa”.40 Laajentava tulkinta merkitsee käytännössä sitä, että ’halli-

tuksen jäsen’ ymmärretään termin de facto -merkityksessä. Hallituksen 

de jure -jäsenen ohella tai sijaan vastuun kantaa hän, joka hallituksen jä-

senenä tosiasiassa toimii, vaikka hänellä ei olisi de jure -jäsenen asemaa. 

                                                   
39  Salonen 2000, 51. 
40  Savela 2015, 234–235. 
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Formaalisesti näissä oloissa pätee hallituksen tosiasiallisen jäsenen ja 

muodollisen jäsenen osalta ekvivalenssi 

 

Ma[Tde facto]p ≡ Ma[Tde jure]p ≡ Ma[T]p,41 
 

jolla on implikaatio MV:n ja OP:n tulkintaan. 

Savelan kanta saa analogiatukea – oikeudenalojen luonteet huomi-

oon ottaen – rikosoikeudesta. Rikosvastuu pyritään kohdistamaan siten, 

että henkilö ei vältä vastuuta keinotekoisella muodollisella järjestelyllä. 

Oikeustapauksessa KKO 2001:86 rikosoikeudellinen vastuu perustui sii-

hen, millä tavalla vastuu kirjanpidosta oli yhtiössä järjestetty.42 KKO:n 

mukaan kirjanpitorikokseen voi RL 30:9:n mukaan syyllistyä muun mu-

assa ”se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu”. Oi-

keustapauksessa osakeyhtiön tosiasiallista johtajaa pidettiin laissa tar-

koitettavana kirjanpitovelvollisen edustajana. KKO:n mukaan ”tosiasial-

lisista olosuhteista voi… seurata, että myös joku muu henkilö on velvolli-

nen huolehtimaan kirjanpitoon kuuluvista tehtävistä”. KKO viittasi tältä 

osin juttuun 1998:39. Siinä pesänhoitajaa pidettiin RL 30:10:ssä tarkoi-

tettavana kirjanpitovelvollisena. Hän vastasi ”konkurssivelallisen kirjan-

pitoaineiston hävittämisestä, hukkaamisesta tai vahingoittamisesta”. 

Näin oli siitä huolimatta, että laissa ei ollut säännöstä, joka olisi edellyt-

tänyt ”konkurssipesän saattamaan loppuun yhtiön keskeneräiseksi jää-

neen kirjanpidon konkurssia edeltäneeltä ajalta”. 43  Jutussa KKO 

2001:86 de facto -toimielimen vastuu ilmenee seuraavasti: 

 

Lain [= KPL] esitöiden mukaan [vastuun] kohdentami-
nen tapahtuu sen perusteella, miten vastuu kirjanpi-
dosta on yhtiön sisällä järjestetty. Tämän perusteella 
Korkein oikeus katsoo, että säännöksessä mainittu kir-
janpitovelvollisen edustaja voi määräytyä myös yhtiön 
tosiasiallisen organisaation ja toiminnan mukaan. Tätä 
johtopäätöstä tukee se, että rikosvastuun kohdentami-

                                                   
41  Ks. formalismista Niiniluoto 2015b. 
42  KKO 2001:86; Savela 2015, 236–237. 
43  KKO 1998:39; 2001:86. 
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sessa yleensäkin pyritään siihen, ettei vastuuta voi kier-
tää keinotekoisilla, muodollisilla järjestelyillä.44 

 

Savela päättelee, että jos yhtiön johtohenkilö on mahdollista asettaa ri-

kosvastuuseen de facto -aseman perusteella, ”mitkään oikeusturvasyyt 

eivät voi puoltaa korkeampaa kynnystä yleisen siviilioikeudellisen vahin-

gonkorvausvastuun osalta”. Koska rikosoikeudessa pätee periaate de 

facto -jäsenen vastuusta, periaatetta täytyy voida soveltaa arvioitaessa 

hallituksen jäsenen siviilioikeudellista vastuuta.45 

Myös Pöngän näkemys poikkeaa Salosen de jure – de facto -tulkin-

nasta. Viitaten juttuun KKO 2004:88 Pönkä korostaa sen ihmisen vas-

tuuta, joka osakeyhtiössä tosiasiassa hoitaa tehtävää, jossa vahinko ai-

heutetaan.46 Mainitussa oikeusjutussa käsiteltiin tapausta, jossa yhtiön 

hallituksen jäsen oli ilmoitettu kaupparekisteriin, mutta tosiasiallisesti 

toinen henkilö johti yhtiötä ja päätti sitä koskevista asioista. Virheellisen 

tiedon ilmoittaminen kaupparekisteriin oli KKO:n mukaan tarkoituksel-

lista. Väärä tieto oli ”omiaan johtamaan harhaan sekä rekisterinpitäjää 

että tiedon käyttäjää”. Hallituksen de jure -jäsen ja yhtiön de facto -joh-

taja olivat aiheuttaneet oikeudellisesti merkityksellisen virheen.47 Edel-

leen Mähönen ja Villa poikkeavat Salosen kannasta. Heidän mielestään 

tosiasiallisen hallituksen jäsenen toimintaa täytyy arvioida kuin kyse olisi 

muodollisesti oikeassa järjestyksessä valitun hallituksen jäsenen toimin-

nasta. 48  Samoin tosiasiallisen johtajan vastuun tulkitsevat Hannula, 

Kari ja Mäki. Heidän mukaansa yhtiön puolesta toimiva ihminen ”voi 

joutua vastuuseen tekemisistään”.49 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen de facto -jäsenen vastuu on konst-

ruoitavissa HE 24/2009:n perusteella tukeutuen edellä mainituin osin 

oikeuskirjallisuuteen. Tulkintaa tukee vallan ja vastuun symmetria. Sen 

                                                   
44  KKO 2001:86. 
45  Savela 2015, 237. 
46  Pönkä 2012, 415. 
47  KKO 2004:88, 7–8 kohta. Ks. ongelmasta yleisesti Hannula & Kari 

& Mäki 2014, 130. 
48  Mähönen & Villa 2010, 453. 
49  Hannula & Kari & Mäki 2014, 130. 
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mukaan valtaa ei voi käyttää ilman vastuuta.50 Periaate pätee laillisen 

vallan ohella valtaan, jota ihminen käyttää ilman muodollista legitimi-

teettiä. Kun hän osoittaa menettelyllään toimivansa tosiasiallisesti halli-

tuksen jäsenenä, hallituksen jäsenen AOYL 24:1:n mukaista vastuuta ei-

vät välttämättä kanna pelkästään hallituksen de jure -jäsenet. HE 

24/2009:n mukaan silloin 

 

saatetaan myös välttyä vaikeilta rajanvetotilanteilta esi-
merkiksi sen suhteen, onko osakkeenomistajan, joka 
muodollisesti ei ole hallituksen jäsen, tietyssä tilan-
teessa katsottava tosiasiassa muodostaneen yhtiön hal-
lituksen ja onko häneen siten sovellettava hallituksen 
jäsentä koskevia vahingonkorvaussäännöksiä.51 

 

Lainauksen mukaan vahingonkorvausvastuu asunto-osakeyhtiössä ei 

välttämättä riipu siitä, kuuluuko henkilö de jure -hallitukseen vai de facto 

-hallitukseen. Hallituksen jäsenen vastuu koskee de jure -jäsenen ohella 

de facto -jäsentä, jos hän tekee hallitukselle kuuluvassa asiassa huolimat-

tomuudellaan tai tahallaan vahinkoon johtavan päätöksen tai menettelee 

muutoin yhtiölle, osakkaalle tai muulle vahinkoa aiheuttavalla tavalla. 

Periaate on sama, jonka Pönkä edellä mainittuun juttuun KKO 2004:88 

liittyen esittää: henkilö vastaa tehtävästä, jota hän tosiasiassa hoitaa.52 

Kuvattujen edellytysten vallitessa AOYL 24:1:ssä käytettävä ilmaisu ’hal-

lituksen jäsen’ on tarvittaessa tulkittava sanamuotoonsa nähden laajen-

tavasti. Tapauskohtaisesti termin käyttötapa ulottuu myös muihin ihmi-

siin kuin muodollisesti tehtävään valittuihin hallituksen jäseniin. 

2.2.1.3 Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja selvitysmies 

Jos asunto-osakeyhtiön hallituksessa on useampi kuin yksi jäsen, halli-

tuksessa täytyy AOYL 7:8.3:n mukaan olla puheenjohtaja. Hallitus valit-

                                                   
50  Hirvonen (2012, 38–39) tarkastelee tahtoteoriaa, joka on relevantti 

aiheen kannalta. 
51  HE 24/2009, 35–36. 
52  Pönkä 2012, 415. 
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see hänet keskuudestaan, ellei hallitusta valittaessa toisin päätetä tai yh-

tiöjärjestyksestä muuta johdu. Mainitun säännöksen mukaan isännöit-

sijä voidaan VAOYL 56.1 §:ssä säädetystä poiketen valita hallituksen pu-

heenjohtajaksi, jos valinta on yhtiöjärjestyksen määräysten mukainen tai 

kaikki osakkaat suostuvat valintaan.53 Asunto-osakeyhtiön hallituksen 

puheenjohtajaa koskevat spesifisten oikeuksien ja velvollisuuksien ohella 

myös hallituksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Puheenjohtajan eri-

tyisiä tehtäviä tarkastellaan luvussa 2.2.2.5. 

AOYL:ssa ei säädetä, säilyttääkö henkilö hallituksen jäsenyyden, jos 

hän eroaa tai hänet erotetaan puheenjohtajan tehtävästä. Problematiik-

kaa voidaan analysoida joukko-opillisesti. Tarkastelu edellyttää termien 

’hallituksen puheenjohtaja’ ja ’hallituksen jäsen’ käsitteellistä erottelua. 

Jos puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta, henkilön 

täytyy olla hallituksen jäsen ennen valintaa. Kuva 4 esittää asetelmaa.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuva 4. Hallituksen puheenjohtaja valitaan hallituksen jä-
senten keskuudesta. 

 

Henkilö voi erota tai hänet voidaan erottaa hallituksen puheenjohtajan 

                                                   
53  HE 24/2009, 157; Jauhiainen 2013b, 527–528; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 496. 
54  Logiikan termein kyse on olemassaololauseesta, jonka mukaan ’Jo-

kainen puheenjohtaja on hallituksen jäsen’. Formaalisesti se esite-
tään ”∀x P x ⊃ Q x ” ja lausutaan: ”Kaikille x pätee, että jos x on 
P (puheenjohtaja), niin x on Q (hallituksen jäsen).” Niiniluoto 
2015b. 
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tehtävästä ilman, että hän eroaa tai hänet erotetaan hallituksen jäsenyy-

destä. Hän pysyy edelleen hallituksen jäsenten joukossa.55 Eroaminen tai 

erottaminen hallituksen jäsenyydestä merkitsee samalla eroamista tai 

erottamista puheenjohtajan tehtävästä. Tilannetta, jossa yhtiökokous tai 

muu toimija valitsee hallituksen puheenjohtajan siten, että hän ei ennen 

valintaa ole hallituksen jäsen, esittää kuva 5.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuva 5. Hallituksen puheenjohtaja valitaan muista ihmi-
sistä kuin hallituksen jäsenistä. 

 

Koska henkilö ei kuulu hallituksen jäsenten joukkoon ennen kuin hänet 

valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, hänen eronsa tai erottamisensa 

hallituksen puheenjohtajan tehtävästä merkitsee samalla eroa tai erotta-

mista hallituksen jäsenyydestä. 

AOYL:ssa ei säädetä hallituksen varapuheenjohtajasta.57 Sääntele-

mätön tila ei estä yhtiöjärjestyksessä määrättävän varapuheenjohtajasta. 

Monen tehtävän osalta hänen voidaan katsoa toimivan de facto -puheen-

johtajana. Tulkintaa tukee se, että kaupparekisteriin ei voi merkitä vara-

                                                   
55  Saman johtopäätöksen esittävät Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm 

& Kinnunen 2010, 496. 
56  ’Joku hallituksen jäsen on puheenjohtaja’ formalisoidaan 

”∃x P x ∧ Q x ” ja lausutaan: ”On olemassa x siten, että x on P 
(puheenjohtaja) ja x on Q (hallituksen jäsen).” Niiniluoto 2015b. 

57  AOYL 9:10.4:ssä kuitenkin käytetään termiä ’varapuheenjohtaja’. 
Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 623. 
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puheenjohtajaa. Kaupparekisterissä hänet identifioidaan hallituksen jä-

seneksi.58 Jos asunto-osakeyhtiön hallituksessa ei ole varapuheenjohta-

jaa ja puheenjohtaja kuolee, eroaa tai erotetaan, menettää kelpoisuu-

tensa hallituksen jäseneksi, on esteellinen hallituksessa käsittelemään 

määrättyä asiaa59 tai ei muusta syystä, kuten estyneenä, osallistu halli-

tuksen päätöksentekoon tai toimeen, yhtiössä on perusteltua soveltaa 

AOYL 7:8.3:aa60 siltä osin kuin säännöksestä voidaan johtaa menettely-

tapa väliaikaisen puheenjohtajan valitsemiseksi. Kun edellä mainittu este 

on pysyvä ja puheenjohtajan valinta kuuluu yhtiökokoukselle tai muulle 

yhtiöjärjestyksessä määrättävälle toimijalle, sen on satava tieto tarpeesta 

valita hallituksen uusi puheenjohtaja. Esitetystä poiketen silloin, kun hal-

lituksessa tarvitaan joku johtamaan puhetta esimerkiksi kesken kokouk-

sen puheenjohtajan esteellisyyden johdosta, on työekonomisesti perus-

teltua, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan henkilön hoita-

maan puheenjohtajan tehtävää, joka on välttämätön kokouksen jatka-

miseksi. Väliaikaisen de facto -puheenjohtajan tehtävä päättyy joko de 

jure -puheenjohtajan esteen lakatessa tai uuden puheenjohtajan aloitta-

essa tehtävässään. 

Kun yhtiön hallituksen tehtäviä hoitaa AOYL 22:9.1:ssa tarkoitettava 

selvitysmies, hänen on AOYL 22:9.3:n mukaan oltava ”toimikelpoinen”. 

Termiä ei avata säädöksessä tai sitä koskevassa HE 24/2009:ssä.61 Ylei-

sesti toimikelpoisuus edellyttää luonnollisen henkilön olevan oikeus-

toimi- ja oikeuskelpoinen. Kuten HE 109/2005:ssä todetaan osakeyhtiön 

                                                   
58  Tässä sovelletaan analogisesti, mitä puheenjohtajasta on yhtiöjär-

jestyksessä mahdollista määrätä. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm 
& Kinnunen 2010, 496. Yhtiöjärjestyksen sisällöstä säädetään 
AOYL 1:13:ssa. Ks. HE 24/2009, 58–61. – Hannula & Kari & Mäki 
(2014, 32) esittävät mihinkään oikeuslähteeseen viittaamatta, että 
varapuheenjohtajan valitsisi sama toimija, joka valitsee puheenjoh-
tajan. 

59  HE 24/2009, 154; Jauhiainen 2013b, 513–519; Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 366, 485–487. 

60  Ks. säännöksen tulkinnasta Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 496–497. 

61  HE 24/2009, 258. 
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selvitysmiehestä, HE 24/2009:n mukaan asunto-osakeyhtiön selvitys-

mieheen ei sovelleta yhtiöjärjestykseen mahdollisesti sisältyviä määräyk-

siä hallituksen jäsenen kelpoisuudesta, toimikaudesta tai edustamisesta. 

Selvitysmieheen ei myöskään sovelleta, mitä yhtiöjärjestyksessä mahdol-

lisesti määrätään hallituksesta, sen jäsenistä tai isännöitsijästä. Jos sel-

vitysmiehiä on enemmän kuin yksi, heidän päätöksentekoonsa ja edus-

tamiseensa kuitenkin sovelletaan, mitä AOYL:ssa säädetään hallituksen 

päätöksenteosta ja edustamisesta.62 Selvitysmiehen erityisiä tehtäviä tar-

kastellaan luvussa 2.2.2.5. Vahingonkorvausvelvollisuuden osalta selvi-

tysmieheen sovelletaan AOYL 22:9.1:n63 mukaan pääsääntöisesti, mitä 

hallituksesta ja sen jäsenten vahingonkorvausvelvollisuudesta AOYL:ssa 

säädetään. Siten se, mitä tässä tutkimuksessa todetaan hallituksen jäse-

nen AOYL 24:1:n mukaisesta vastuusta ja sen aktualisoitumisesta, sovel-

letaan edellä mainituin varauksin selvitysmieheen. 

2.2.2 HALLITUKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVAT TEHTÄVÄT 

2.2.2.1 Hallituksen toimivallan perusteista 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen konkreettiset tehtävät määräytyvät kah-

denlaisista perusteista käsin. Ensisijaisesti tehtävät juontuvat suhteelli-

sen pysyvistä säädöksistä ja yhtiöjärjestyksen määräyksistä. Pysyvyydellä 

viitataan tässä siihen, että tavallisesti yhtiöoikeudellisia säädöksiä muu-

tetaan harvakseltaan. Lain säätämisestä, asetuksen antamisesta ja lain-

säädäntövallan siirtämisestä säädetään PL 12 luvussa. PL 3.1 §:n mukaan 

lain muuttaa tai kumoaa eduskunnan säätämä laki.64 

Asetuksen antamiseen, muuttamiseen ja kumoamiseen tarvitaan ta-

pauskohtaisesti valtioneuvoston, ministeriön tai tasavallan presidentin 

                                                   
62  HE 109/2005, 184; 24/2009, 257; Jauhiainen 2013h, 950–951. – 

Ks. selvitysmiehestä OYL:ssa Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 
664–665. 

63  Ks. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 910–911. 
64  AOYL:a on muutettu kolmesti (säädöstä muuttavat lait 547/2010; 

428/2013; 1209/2015). 
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asetus. Asetuksilla säännellään lähinnä teknisluonteisia ja lain toimeen-

panoon liittyviä yksityiskohtia. Asetuksen antaminen ja muuttaminen on 

lainsäädäntöteknisesti yksinkertaisempaa kuin lain säätäminen. Asetuk-

senantovaltuutuksesta voidaan säätää asetusta oikeuslähdehierarkkisesti 

ylemmän asteisessa laissa. Esimerkiksi AOYL 1:13.5:ssa säädetään valtio-

neuvostolle nimenomainen valtuutus säätää asetuksella huoneistojen 

pinta-alojen mittaamisesta. Säännöksen perusteella on annettu AOYA.65 

Asetusta on muutettu kerran sen voimassaoloaikana.66 

Säädökset muodostavat asunto-osakeyhtiön perustan. Se ei edellytä 

kaikkien asunto-osakeyhtiöiden olevan rakenteeltaan tai toimintatavoil-

taan identtisiä. Yhtiöissä tehtävät päätökset ja toimet eivät ole välttä-

mättä samanlaisia huolimatta siitä, että yhtiöissä käsiteltäisiin saman-

kaltaisia asioita. Tätä selittää yhtäältä AOYL:n luonne eräänlaisena mal-

lisopimuksena sekä toisaalta se, että AOYL sääntelee vain yleisellä tasolla 

hallituksen toimintaa.67 Pääsääntöisesti lainsäädännössä ei eksplikoida, 

millainen ratkaisu yksittäisessä tilanteessa hallituksen on tehtävä. 68 

Poikkeuksena pääsääntöön AOYL:ssa on ”tietenkin” myös pakottavia 

säännöksiä, joiden mukaan yhtiöissä on määrättyjä asioita tehtävä. Esi-

merkkeinä pakottavasta sääntelystä mainittakoon AOYL 2:12–14, 4:7.1–

2, 5:2.1 ja 6:18.1. 

Säädösten ohella suhteellisen muuttumattoman asunto-osakeyhtiön 

                                                   
65  HE 24/2009, 61. 
66  AOYA:a muutettiin VNA 174/2013:lla. 
67  HE 24/2009, 152; Jauhiainen 2013b, 496. Vastaavan tulkinnan 

esittävät yhtiöoikeudessa Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 148–
149. 

68  Siviilioikeudessa ei välttämättä säännellä täsmällisesti agentin toi-
mintaohjeita. Esim. sopimusoikeus asettaa oikeustoimille puitteet, 
mutta sallii lähtökohtaisesti osapuolten sopia keskenään asioista. 
Ks. OikTL 1–9 §. Vastaavasti työsopimuslaki (55/1991, TSL) sään-
telee työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta, mutta jättää osa-
puolille sopimuksellista liikkumavaraa. Osoituksena tästä on yleis-
sitovuusinstituutio, jollaisen puitteissa on solmittu mm. Kiinteistö-
palvelualan TES. – Salosen (2000, 105–106) mielestä OYL:ssa 
mahdollistetaan se, että osakeyhtiö järjestää vapaasti organisaati-
onsa. Luonnehdinta ei vastaa vallitsevaa oikeustilaa, koska OYL 
5:1.1:ssa ja 6:1.1:ssa säädetään pakottavasti toimielimistä. 
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perustan osan muodostaa yhtiöjärjestys. Se on AOYL:n puitteissa sopi-

musvapautta soveltaen laadittava dokumentti,69 jonka vähimmäissisäl-

löstä säädetään AOYL 1:13:ssä.70 Yhtiöjärjestyksessä osakkaat ikään kuin 

sitoutuvat yhteiseen päämäärään, joka ilmenee yhtiön tarkoituksessa, 

sekä keinoihin, joilla päämäärään pyritään eli kuinka asioita yhteisössä 

hoidetaan. AOYL 6:34–35:n mukaan yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa. 

Muutos edellyttää tapauskohtaisesti yhtiökokouksen AOYL 6:26:ssä tar-

koitettavaa enemmistöpäätöstä tai AOYL 6:27:ssä tarkoitettavaa määrä-

enemmistöpäätöstä AOYL 6:35:ssä säädettävine edellytyksineen.71 

Toissijaisesti hallituksen tehtävät määräytyvät yhtiökokouksen ja 

hallituksen päätösten mukaan, jos ne eivät ole ristiriidassa lain säännös-

ten ja yhtiöjärjestyksen määräysten kanssa. Hallituksen päätökset eivät 

saa myöskään olla vastoin yhtiökokouksen päätöksiä, mikäli jälkimmäi-

set ovat lain säännösten ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaiset. Yh-

tiöoikeudellisen periaatteen mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen vel-

vollisuus on panna yhtiökokouksen päätökset täytäntöön vailla aihee-

tonta viivytystä.72 Pääsäännöstä poiketen hallitus ei AOYL 7:2.4:n mu-

kaan saa ryhtyä yhtiökokouksen sellaisen päätöksen edellyttämiin toi-

miin, joka on AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen mu-

kaan pätemätön.73 

Asunto-osakeyhtiön hallituksella ei ole yleistoimivaltaa, joka liiketoi-

mintaa harjoittavan osakeyhtiön hallituksella OYL 6:2.1:n mukaan on. 

                                                   
69  Mähönen & Villa (2010, 16–17) esittävät saman käsityksen yhtiö-

järjestyksen luonteesta sopimusoikeudellisena asiakirjana OYL:n 
kannalta. 

70  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 95–106. Yh-
tiöjärjestyksessä voidaan määrätä AOYL:n olettamasäännöksistä 
jossain määrin poikkeavalla tavalla mm. määräenemmistö- ja yksi-
mielisyysvaatimuksesta sekä puheenjohtajan valinnasta. Jauhiai-
nen 2013b, 53–63; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 481–482. 

71  HE 24/2009, 130–131, 143–146; Jauhiainen 2013g, 389–398; Ku-
hanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 438–444. Ks. ai-
heesta myös Mähönen & Villa 2010, 33.  

72  Ks. aiheesta yleisessä yhtiöoikeudessa Savela 2015, 42–43. 
73  HE 24/2009, 153; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 479–480. 
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Asunto-osakeyhtiössä yleistoimivalta on yhtiökokouksella. Vahteran 

mukaan sen 

 

toimivaltaan kuuluvat ne asunto-osakeyhtiön päätök-
set, joita ei ole asunto-osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjes-
tyksessä määrätty minkään muun yhtiöorgaanin pää-
tettäväksi. Yleistoimivallan kuuluminen asunto-osake-
yhtiössä yhtiökokoukselle merkitsee, että hallitus saat-
taa tarvita yhtiökokouksen päätöksen ennen kuin se voi 
ryhtyä aikomiinsa toimiin.74 

 

Hallituksen toimivallan laajuutta ja suhdetta yhtiökokouksen toimival-

taan määrittävät osaltaan kontekstuaaliset tekijät. Sellaisia ovat AOYL 

7:2.2:n mukaan yhtiön koko ja toiminta sekä osakkaan hallinnassa ole-

van huoneiston käyttöön tai osakkaan maksuvelvollisuuteen olennaisesti 

vaikuttavat seikat. Jos yhtiössä esimerkiksi tehdään jonkin mainitun kri-

teerin täyttävä investointi, siitä päättää lähtökohtaisesti yhtiökokous.75 

Säännöksen sanamuodosta johtuen hallitus voi suuressa yhtiössä päättää 

ainakin jostain sen kaltaisesta hankkeesta, joka pienessä yhtiössä edel-

lyttää yhtiökokouksen päätöstä. Osaltaan menettelyyn vaikuttaa se, 

kuinka paljon yhtiökokous osoittaa talousarviossa varoja hallituksen 

käyttöön kyseisen kaltaisia hankkeita varten ilman, että hallituksen tar-

vitsisi pyytää niitä varten yhtiökokouksen hyväksyntää.76 Asiaa tarkastel-

laan seuraavassa alaluvussa. 

                                                   
74  Vahtera 2010a, 196–197. Ks. AOYL 6:2.2. 
75  Vahtera 2010b, 101. Ks. myös Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 

Kinnunen 2010, 323. Asunto-osakeyhtiön kannalta laaja projekti on 
esim. rakennukseen jälkikäteen asennettava hissi. Ks. sellaisen ra-
kentamisprojektista Levón & Terho 2008, 61–87. 

76  HE 24/2009, 269. Toimivaltakysymykset saattavat johtaa kiinnos-
tavaan selvitystyöhön. Savolainen (2016) referoi oikeustapausta, 
jossa osakkaiden AOYL 23:3:n mukainen moitekanne jätettiin tut-
kimatta. Hallitus oli päättänyt asunto-osakeyhtiössä kuivausteli-
neen sijoituspaikasta. Päätöstä ei voitu moittia, koska yhtiökokous 
ei ollut valtuuttanut hallitusta tekemään mainittua päätöstä. 
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2.2.2.2 Hallituksen yleisistä tehtävistä 

AOYL 7:2.1:n mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus huolehtii yhtiön hal-

linnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan järjes-

tämisestä. Hallitus vastaa lisäksi siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varain-

hoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. 77  Hallitukselle kuuluu 

HE 24/2009:n mukaan 

 

toimivalta niissä yhtiön hallintoon liittyvissä asioissa, 
joita ei ole nimenomaisesti osoitettu yhtiökokoukselle 
tai jotka eivät yhtiön sisäistä toimivallan jakoa koske-
vien tämän pykälän [= AOYL 7:2] yleissäännöksen pe-
rusteella kuulu yhtiökokouksen päätettäväksi.78 

 

Luonnehdinta ei ole tyhjentävä. Siksi sitä on täsmennettävä. AOYL 

7:2.1:n mukainen hallinnosta huolehtiminen jaetaan oikeuskirjallisuu-

dessa kolmeen komponenttiin: valmisteluun, täytäntöönpanoon ja rat-

kaisemiseen. Ensiksi hallitus valmistelee määrätyt asiat yhtiökokouksen 

päätettäväksi. Valmistelua on esimerkiksi talousarvioesityksen laatimi-

nen yhtiökokoukselle. Valmistelun vaikutusta hallituksen jäsenen vas-

tuuseen analysoidaan luvussa 3.2.2.2. Toiseksi hallitus panee yhtiöko-

kouksen päätökset täytäntöön. Täytäntöönpano edellyttää, että päätös ei 

ole ristiriidassa AOYL:n säännösten, yhtiöjärjestyksen määräysten, yh-

tiökokouksen muiden päätösten eikä yhtiön velvoitteiden kanssa. Halli-

tus panee täytäntöön esimerkiksi yhtiökokouksen päätöksen rakennuk-

sen julkisivun korjaamisesta solmiessaan urakkasopimuksen rakennus-

liikkeen kanssa. Kolmanneksi hallitus ratkaisee itsenäisesti asioita, jotka 

eivät edellytä yhtiökokouksen päätöstä.79 Osoittaessaan talousarviossa 

määrärahan spesifiseen tarkoitukseen yhtiökokous käytännössä valtuut-

taa hallituksen toimimaan määrärahan tarkoituksen mukaisesti.80 

                                                   
77  Vahtera 2010a, 196. Vrt. tehtävien määrittelyyn OYL:ssa Mähönen 

& Säiläkivi & Villa 2006, 151–155. 
78  HE 24/2009, 79. 
79  Ks. Jauhiainen 2013b, 500; Kanerva & Koro-Kanerva & Kuhanen 

2005, 67; Savela 2015, 42–47. 
80  HE 24/2009, 269. 
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Edelleen hallituksen tehtävä on AOYL 7:2.1:n mukaan kiinteistöjen 

ja rakennusten pidon järjestäminen. Säännöksen sanamuoto ei edellytä 

hallituksen jäsenen hoitavan tai huoltavan itse yhtiön kiinteistöjä, raken-

nuksia ja rakennelmia.81 Hallitus täyttää järjestämisvelvollisuuden esi-

merkiksi päättämällä, että yhtiö osoittaa työn asunto-osakeyhtiön työn-

tekijälle tai ulkoistaa työn palveluntarjoajan tehtäväksi. Käytännön jär-

jestelyt hoitaa näiltä osin yleensä isännöitsijä AOYL 7:17:n mukaan yh-

tiön päivittäiseen johtamiseen kuuluvina töinä. Palveluntarjoajien käyttö 

on juurtunut toimialan käytäntöön niin syvälle, että kiinteistönhoitoa kä-

sittelevässä kirjallisuudessa saatetaan kritiikittä pitää annettuna kiinteis-

töjen ja rakennusten hoidon ja huoltamisen ulkoistamista kilpailutta-

malla. Pienissä yhtiöissä osakkaat toki saattavat keskinäisen sopimuksen 

perusteella hoitaa yhtiölle kuuluvia töitä. Objektiivisesti tarkastellen 

asunto-osakeyhtiön hallituksen tulisi AOYL 1:11.1:n perusteella punnita 

huolellisesti kaikkia vaihtoehtoja, kuinka yhtiölle kuuluvat työt käytän-

nössä tehdään. 82  Järjestämisvelvollisuuden noudattamisen kannalta 

olennaista ei viime kädessä ole se, millä tavalla palvelut tuotetaan, vaan 

se, että hallitus järjestää asiat yhtiössä tavalla, jota noudattamalla joku 

tosiasiallisesti tekee riittävän ammattitaitoisesti – silloin, kun tehtävä 

ammatillista osaamista edellyttää – konkreettiset työt. 

AOYL 7:2.1:n mukaan hallituksen tehtävä on lisäksi muun toiminnan 

järjestäminen. Ilmaisulla ’muu toiminta’ voidaan tarkoittaa ainakin 

kahta asiaa. Yhtäältä ilmaisulla on mahdollista viitata käytännössä mihin 

tahansa aktiviteettiin, mitä asiayhteydessä ei eksplikoida. Toisaalta il-

maisulla saatetaan viitata toimintaan, jota ei nimenomaan eksplikoida 

säännöksessä, mutta joka liittyy asiallisesti AOYL 1 luvussa säädettäviin 

periaatteisiin. Koska AOYL:n säännösten tulkinta on HE 24/2009:n mu-

kaan laissa säädettävien yleisten periaatteiden soveltamista,83 ilmaisun 

                                                   
81  Näin esittävät myös Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 465. 
82  Mäkelän & Pitkäsen & Järvenpään (2009, 14) lähtökohta on mai-

nittujen palvelujen hankinta kilpailuttamalla. Leväinen (2013, 53–
54) puolestaan pohtii avoimesti palvelujen erilaisia tuotantotapoja. 

83  HE 24/2009, 47. 
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’muu toiminta’ sisältöä on perusteltua tarkastella AOYL 1:5.2:ssa säädet-

tävästä viitekehyksestä käsin.84 Säännöksen perusteella asunto-osakeyh-

tiö ei saa harjoittaa tarkoituksestaan selvästi poikkeavaa toimintaa. Siksi 

AOYL 7:2.1:n mukainen ’muu toiminta’ liittyy kiinteistön ja rakennuksen 

käyttöön. Käytännössä muuta toimintaa voi olla esimerkiksi yhtiön omis-

tamien liiketilojen vuokraaminen toiselle, kunhan toiminta ei ole yhtiön 

päätarkoitus.85 Muuhun toimintaan ei saa liittyä liiketoiminnallista ris-

kiä, elleivät kaikki osakkaat sellaiseen suostu. Asunto-osakeyhtiön ei kat-

sota voivan olla pääomistaja kiinteistöpalveluyrityksessä, joka tarjoaa 

merkittävästi kiinteistöpalveluja muille asunto-osake- ja kiinteistöyhti-

öille. Rahaa asunto-osakeyhtiö saa pitää pankkitilillä tai sijoittaa rajatulla 

riskillä joukkovelkakirjalainoihin.86 

AOYL 7:2.1:n mukaan hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja varain-

hoidon valvonnan87 järjestämisestä. Myös tämän tehtäväkentän sisältö 

jäsentyy hallitukselle kuuluvasta järjestämisvelvollisuudesta käsin. Ta-

vallisesti hallitus järjestää kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan ulkois-

tamalla ne: isännöitsijätoimisto hoitaa kirjanpidon ja tilintarkastaja tar-

kastaa hallinnon ja tilit,88 joskin niissä asunto-osakeyhtiöissä, jotka eivät 

täytä AOYL 9:5.1:ssa säädettävää, voidaan AOYL 9:6:n mukaan jättää 

tarkastus tekemättä tai valita toiminnantarkastaja, joka tekee yhtiössä 

AOYL 9:9:n mukaisen toiminnantarkastuksen.89 Kirjanpidon ja tarkas-

                                                   
84  Vastaavan tulkinnan esittävät Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 

Kinnunen 2010, 464. 
85  Asunto-osakeyhtiölle täytyy päteä Ayhtiö. kuten luvussa 1.2.2 tode-

taan. 
86  Ks. HE 24/2009, 50; Jauhiainen 2013e, 23–30; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 69. Asunto-osakeyhtiön pe-
rustarkoituksesta poikkeavaa muuta toimintaa merkittävästi har-
joittavalle yhteisölle luontevampi yhtiömuoto on esimerkiksi AOYL 
28:2:ssä tarkoitettava keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, osakeyh-
tiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Niihin ei sovelleta AOYL:n 
toimialaa rajaavaa säännöstä. 

87  Ks. TTL:n merkityksestä asunto-osakeyhtiössä HE 24/2009, 25. 
88  Mäkelä & Pitkänen & Järvenpää 2009, 14. 
89  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 618–620. Ja-

kobsson (2011, 21–27) kuvaa toiminnantarkastusinstituutiota 
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tusten järjestelyillä luodaan edellytykset sille, että hallituksen jäsenet ky-

kenevät AOYL 1:11.1:n mukaisella tavalla huolellisesti hoitamaan yhtiön 

asioita ja seuraamaan jatkuvasti sen taloudellista tilaa.90 

AOYL 1:11.1:aan perustuvalla asunto-osakeyhtiön hallituksen valvon-

tavelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että hallituksen jäsenen on valvottava 

sekä hallituksen täytäntöön pantaviksi saamien yhtiökokouksen päätös-

ten lainmukaisuutta että yhtiön toimintaa muutoin. Tarvittaessa halli-

tuksen jäsenen täytyy reagoida asianmukaisesti, riittävän nopeasti ja kyl-

lin tehokkaasti asioihin, jotka ovat ristiriidassa yhtiön edun kanssa tai 

vastoin lain säännöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä ja jotka kuuluvat 

hänen valvontavelvollisuutensa piiriin. Valvonnalla ehkäistään väärin-

käytöksiä, mutta samalla sillä pyritään takaamaan, että hallitus ei väistä 

vastuutaan huolimattomalla delegoinnilla. Osana yhtiön toimintaan koh-

distuvaa valvontavelvollisuutta hallituksen jäsenet valvovat toistensa eli 

hallituksen toimintaa. Menettelyn tarkoitus on varmistaa hallituksen jä-

senten toiminnan asianmukaisuus. Mainitun velvollisuuden alaan kuu-

luu lisäksi yhtiön operatiivisen johtajan työn valvonta. Jos se lyödään lai-

min tavalla, josta seuraa vahinko yhtiölle, osakkaalle tai muulle, menet-

tely voi aktualisoida hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellisen vahingonkor-

vausvastuun. 91  Valvontavelvollisuudessa johdetaan yhtiöoikeudessa 

myös ohjeiden ja määräysten antaminen operatiiviselle johtajalle. 92 

Asunto-osakeyhtiössä AOYL 1:11.1:aan perustuva hallituksen ohjaus- ja 

määräysvalta kohdistuu isännöitsijään. Yleensä hän käyttää tehtäviään 

hoitaessaan apunaan muita tahoja, kuten Jauhiainen kirjoittaa: 

 

                                                   

AOYL:ssa. Hänen (2011, 7–8) mielestään aiemmalta nimeltään 
maallikkotarkastusta on pidetty ”epäluotettavana”. Hänen refe-
renssinä on HE 194/2006, 17. 

90  HE 24/2009, 152–153; Jauhiainen 2013b, 502; Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 464. 

91  Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 24; Kyläkallio 1963, 201; Män-
tysaari 2013, 589; Savela 2015, 70–72. 

92  Mähönen & Villa 2010, 227. Osakeyhtiössä hallituksen valvontavas-
tuu kohdistuu erityisesti toimitusjohtajaan, joka vastaa yhtiön toi-
minnan laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Hannula & 
Kari & Mäki 2014, 106. 
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Käytännössä isännöitsijä organisoi yhtiön toiminnan. 
On hyvin yleistä, että yhtiön palveluksessa ei ole yhtään 
työntekijää…, jolloin yhtiön toiminnasta huolehtivat 
isännöitsijän palveluksessa olevat työntekijät tai käy-
tännössä isännöitsijän hankkimat ulkopuoliset palve-
luntarjoajat.93 

 

Yleisesti osakeyhtiön hallituksen valvontavelvollisuus laajenee yrityksen 

toiminnan riskiposition kasvaessa.94 Näkemystä on arvioitava kriittisesti 

ennen sen soveltamista asunto-osakeyhtiökontekstiin; kritiikin kärki 

kohdistuu riskin käsitteeseen. Asunto-osakeyhtiön toiminnassa riskin ar-

vioiminen yksinomaan liiketaloudellisin perustein on hedelmätöntä, 

koska yhtiöllä ei AOYL 1:2.1:n mukaan ole tavanomaisen osakeyhtiön ta-

voin liiketoiminnallista tarkoitusta. Asunto-osakeyhtiö voi ryhtyä liike-

toimintariskin sisältävään toimeen ainoastaan, kun kaikki osakkaat hy-

väksyvät päätöksen.95 Asunto-osakeyhtiössä riski on käsitteellistettävä 

toisin kuin liiketoimintaperiaatteella toimivassa yhtiössä. 96  Liike-elä-

mässä yrityksen riskejä liittyy käytännössä kaikkiin tuotantotekijöihin 

sekä markkinoihin. Asunto-osakeyhtiössä riskit puolestaan liittyvät ensi-

sijaisesti yhtiön tarkoituksen ja toiminnan kannalta keskeisiin edellytyk-

siin ilman liiketoiminnallista funktiota. Sellaisia ovat asiantuntijuuden ja 

hiljaisen tiedon hallinta, henkilöstövoimavarat erityisesti vastuunkanta-

jien osalta ja yhtiön taloudellinen kantokyky, maksuvalmius, omaisuus-

massan ylläpitäminen ja korjaaminen sekä omaisuuden arvon säilyttämi-

nen.97 Mitä enemmän näihin tekijöihin liittyy toiminnallisia tai taloudel-

lisia riskejä, sitä tarkemmin asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen on 

kiinnitettävä niihin valvontatehtävässään huomiota. 

                                                   
93  Jauhiainen 2013b, 539. 
94  Savela 2015, 73. Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa omistajalle voit-

toa, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. OYL 1:5. 
95  HE 24/2009, 50–52; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 69, 772. 
96  Ks. Airaksinen 2010b, 26–34; Kurkela 2014, 7–8. 
97  Ks. rakennuksen elinkaaritaloudesta Leväinen 2013, 180–196; 

Myyryläinen 2003, 19–30; 2008, 19–35. 
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2.2.2.3 Hallituksen erityisistä tehtävistä 

Asunto-osakeyhtiön hallituksella on tehtäviä, joista se vastaa kaikissa 

oloissa.98 Tehtäviä ovat muut kuin edellä luvussa 2.2.2.2 luonnehditut 

yleiset tehtävät.99 Niitä kutsutaan hallituksen erityisiksi tehtäviksi. Täl-

laisia kaikissa oloissa hallituksen vastuulla pysyviä tehtäviä ei luetella 

kootusti AOYL:ssa, vaan niistä säädetään eri säännöksissä.100 Kokonais-

kuvan muodostamiseksi seuraavassa kuvataan osaa hallituksen erityi-

sistä tehtävistä. Metodisesti esitys kuvaa ilmaisun ’erityinen tehtävä’ 

käyttötapoja asunto-osakeyhtiöoikeudessa.101 

Hallituksella on AOYL 2:12–14:n mukaan velvollisuus pitää luotetta-

vasti yllä osakasluetteloa, merkitä siihen viipymättä tarpeelliset muutok-

set ja säilyttää se. Osakasluettelon sisältämät tiedot säädetään AOYL 

2:12.1:ssa. Osakkaan yksilöintitietojen tallentaminen on HE 24/2009:n 

mukaan perusteltua osakkaan velvollisuuksien johdosta. Osakkeen aiem-

pia omistajia koskevien tietojen 10 vuoden mittainen säilytysvelvollisuus 

on tarpeen ”osakkeen nykyisen ja entisten omistajien, yhtiön ja muiden 

osakkeenomistajien välisten vastuiden selvittämiseksi”.102 Jos historial-

lisia osakastietoja ei ole käytettävissä, vahingonkorvausvelvollisuuden 

selvittäminen aiemmin aiheutetusta, mutta myöhemmin ilmenevästä va-

hingosta on hankalaa. Tällöin viimekätisen vahingonkärsijän oikeus-

turva saattaa vaarantua. 

Hallitus operoi hallinnollisena toimijana kunnossapito- ja muutos-

töissä, jotka osakas tai yhtiö toteuttaa. Hallitus ottaa AOYL 4:7.1–2:n mu-

kaan vastaan osakkaan kirjallisen ilmoituksen kunnossapitotyöstä.103 Il-

moitusvelvollisuudella pyritään ensisijaisesti varmistamaan, että työ 

                                                   
98  HE 24/2009, 38. 
99  HE 24/2009, 269. 
100  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 465–475) lu-

ettelevat AOYL:ssa säädettäviä hallituksen erityisiä tehtäviä. 
101  Metodisesti kyse on Wittgensteinilta vaikutteita saaneesta filosofi-

sesta työskentelytavasta. Siinä kielestä luodaan yleiskatsaus esi-
merkkien avulla. Työrinoja 1984, 48–52. 

102  HE 24/2009, 70–71. Ks. myös Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 145–162.  

103  Ks. Vahtera 2010c, 67–69, 74–84; Kuhanen & Kanerva & Furuh-
jelm & Kinnunen 2010, 267–270. 
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suunnitellaan, toteutetaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti. Toissi-

jaisesti yhtiö saa ilmoituksen perusteella tiedon suunnitteilla olevista 

kunnossapitohankkeista ja voi tarvittaessa asettaa niille ehtoja. Jos osa-

kas lyö laimin ilmoitusvelvollisuuden, yhtiöllä on oikeus vaatia työn kes-

keyttämistä. Saadessaan tiedon osakkaan aikomasta kunnossapitotyöstä 

hallitus pystyy kertomaan hankkeesta toiselle osakkaalle, jonka hallin-

nassa olevaan huoneistoon tai sen käyttämiseen kunnossapitotyö vaikut-

taa. Pääsääntöisesti hallitus käsittelee saamansa ilmoituksen kunnossa-

pitotyöstä, mutta hallitus voi valtuuttaa isännöitsijän päättämään asi-

asta.104 Valtuuttaminen ei siirrä vastuuta asiasta hallitukselta isännöitsi-

jälle, koska kyse on hallituksen erityisestä tehtävästä. Jos osakkaan kun-

nossapitotyö edellyttää viranomaislupaa, hallituksen on AOYL 4:7.1:n 

mukaan joko haettava lupaa tai valtuutettava kunnossapitohanketta val-

misteleva osakas hakemaan lupaa.105 Tyypillisesti rakentamisprojektei-

hin liittyvillä luvilla tarkoitetaan MRL 125 §:n mukaista rakennuslupaa106 

tai MRL 126 §:n mukaista toimenpidelupaa.107 Luvan myöntäminen edel-

lyttää, että yhtiö ja osakas, jolle muutostyöstä aiheutuu haittaa, suostuvat 

muutostyöhön.108 

AOYL 5:2.1:n mukaan hallituksella on velvollisuus ottaa vastaan 

osakkaan ilmoitus muutostyöstä109 ja tarvittaessa välittää sitä koskeva 

                                                   
104  HE 24/2009, 93–94, 98. Ks. Järvinen & Nevala 2013a, 223–226. 
105  Riippumatta siitä, hakeeko hallitus lupaa vai valtuuttaako hallitus 

osakkaan hakemaan lupaa, hakemisesta aiheutuvat kulut maksaa 
osakas, ellei kyse ole yhtiön puolesta tehtävästä kunnossapito-
työstä. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 276–
277. 

106  HE 101/1998, 99–100. 
107  HE 101/1998, 100–101. 
108  HE 24/2009, 106; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 307–308. 
109  Ks. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 293–295; 

Vahtera 2010c, 89–93; 2011c, 1046–1047. Lähtökohtaisesti osak-
kaalla on oikeus huoneistonsa muutostöihin, mutta vain tietyin 
osin. Oikeuskäytännössä on katsottu, että asunto-osakeyhtiön ei 
tarvinnut suostua osakkaan aikomaan muutostyöhön, koska se olisi 
edellyttänyt yhtiöjärjestyksen muutosta. KKO 2011:39, 19 kohta; 
Vahtera 2011c, 1048–1049, 1050–1051. 
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tieto toiselle osakkaalle. Tiedottamisvelvollisuus aktualisoituu, jos muu-

tostyö vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa olevaan kiinteis-

töön, rakennukseen, huoneistoon, sellaisen osaan tai osakkaan mahdol-

lisuuteen käyttää huoneistoa. Aiemmasta oikeustilasta poiketen yhtiön – 

ja hallituksen jäsenen – vastuu voi tältä osin laajentua vain, jos tiedotta-

misvelvollisuuden noudattamatta jättäminen johtaa vahinkoon. Menet-

telyllä selvennetään HE 24/2009:n mukaan muutostyön suunnittelua. 

Lisäksi tiedottamisvelvollisuudella parannetaan yhtiön ja muiden osak-

kaiden mahdollisuutta arvioida muutostyön merkitystä. Edelleen menet-

telyllä helpotetaan muutostöihin mahdollisesti liittyvien riitojen ratkai-

semista.110 Jos muutostyö edellyttää viranomaislupaa, hallituksen täytyy 

AOYL 5:5.2:n mukaan joko hakea lupaa tai valtuuttaa osakas hakemaan 

lupaa. Mahdollisiin lupiin viitattiin edellä kunnossapitotöitä koskevassa 

yhteydessä. Hallituksen on AOYL 7:28.1:n mukaan pidettävä luetteloa 

kunnossapitoa ja muutostöitä koskevista ilmoituksista. 111  Jos asunto-

osakeyhtiössä on isännöitsijä, tyypillisesti hän pitää luetteloa. Menettely 

ei kavenna hallituksen vastuuta mainitusta erityisestä tehtävästä. 

Jos asunto-osakeyhtiöllä on toiminnantarkastaja, hallitus varaa hä-

nelle AOYL 9:12.1:n mukaan mahdollisuuden tarkastaa AOYL 9:9:ssä 

säädettävällä tavalla yhtiön talouden ja hallinnon tarpeelliseksi katso-

massaan laajuudessa. Hallituksen täytyy antaa tarkastajalle tätä tehtävää 

varten hänen tarvitsemansa selvitykset ja apu.112 AOYL:ssa edellytetään, 

että asunto-osakeyhtiössä noudatetaan säädettävin osin TTL:a. Jos yhti-

össä on tilintarkastaja, TTL 3:9:n mukaan asunto-osakeyhtiön hallituk-

sen täytyy varata hänelle tilaisuus toimittaa tarkastus tarpeellisessa laa-

                                                   
110  HE 24/2009, 101–102. Yhtiön on käsiteltävä ilmoitus muutostyöstä 

AOYL 5:4.2:n mukaan ”ilman aiheetonta viivytystä” ottaen kuiten-
kin huomioon hallituksen työskentelyrytmi. HE 24/2009, 104. Ks. 
Järvinen & Nevala 2013b, 267–269. 

111  Luetteloa täytyy pitää ”asianmukaisesti” ja ”luotettavalla tavalla”. 
HE 24/2009, 166. Ks. Jauhiainen 2013b, 586–587; Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 548–549. 

112  HE 24/2009, 178; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 625. 
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juudessa. Näiltä osin säännös vastaa asiallisesti, mitä AOYL:ssa sääde-

tään hallituksen velvollisuuksista toiminnantarkastajaa kohtaan.113 Edel-

leen asunto-osakeyhtiön hallitus vastaa AOYL 6:18.1:n mukaan yhtiöko-

kouksen kutsumisesta koolle ja AOYL 6:23.1:n mukaan yhtiökokouksen 

avaajan nimeämisestä. Jälkimmäinen tehtävä toteutuu käytännössä 

vailla kirjattavaa päätöstä. Poikkeuksellista ei ole, että yhtiökokouksen 

avaa hallituksen puheenjohtaja.114 Edelleen hallituksen on huolehdittava 

siitä, että osakkaan yhtiökokouksessa esittämään kysymykseen vastataan 

AOYL 6:25:n mukaisesti.115 

Hallituksen erityisiin tehtäviin kuuluu AOYL 7:20.1:n mukaan valita 

ja AOYL 7:20.4:n mukaan erottaa isännöitsijä.116 AOYL 7:22.1:n mukaan 

hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen nimen. Vaikka hallituksen pu-

heenjohtajalla tai hallituksen jäsenellä yksin olisi yhtiön nimenkirjoitus-

oikeus, hän ei voi ilman hallituksen muiden jäsenten päätöstä tehdä oi-

keustoimea tai päätöstä, joka lain mukaan kuuluu koko hallitukselle. 

Koko hallitukselle kuuluvista tehtävistä mainittakoon yhtiökokouksen 

kutsuminen koolle. Yhtiöjärjestyksessä niin määrättäessä hallitus voi 

AOYL 7:23:n mukaan antaa yhtiön edustamisoikeuden hallituksen jäse-

nelle, isännöitsijälle tai jollekin muulle sekä peruuttaa mainitun oikeu-

den milloin tahansa.117 

Jos asunto-osakeyhtiön osakas tai yhtiön omistaman rakennuksen 

asukas jättää täyttämättä velvoitteensa yhtiötä kohtaan, hallituksen on 

                                                   
113  AOYL 9:12.1–3 vastaa Jauhiaisen (2013f, 664–665) mukaan ”pit-

kälti” aiemmin voimassa olleen tilintarkastuslain (459/2007, 
VTTL) 18–19 §:ää. VTTL:n mainittuja säännöksiä asiallisesti vas-
taava voimassa oleva säännös on TTL 3:9. 

114  Jos viranomainen oikeuttaa AOYL 6:18.2:ssa tarkoitettavalla ta-
valla hallituksen jäsenen, isännöitsijän, tilin- tai toiminnantarkas-
tajan tai osakkaan kutsumaan yhtiökokouksen koolle, hän osoittaa 
kokouksen avaajan. HE 24/2009, 124, 127; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 375, 389. 

115  Ks. lähemmin HE 24/2009, 129–130. 
116  Erottaminen ei edellytä perustetta. HE 24/2009, 162; Kuhanen & 

Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 513, 515–516. 
117  Yhtiöjärjestyksen määräykseen perustuva edustamisoikeus on hen-

kilökohtainen. HE 24/2009, 164. 
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tilanteen niin edellyttäessä annettava AOYL 8:3.1:n mukaan osakkaalle 

kirjallinen varoitus.118 Varoituksen mukaan yhtiö saattaa ottaa huoneis-

ton yhtiön hallintaan.119 Jos yhtiökokous päättää AOYL 8:2:n mukaan 

hallituksen esityksestä ottaa huoneiston yhtiön hallintaan,120 hallituksen 

on AOYL 8:6.1:n mukaan vuokrattava huoneisto viipymättä121 asianmu-

kaista vuokraa vastaan ajaksi, jonka huoneisto on yhtiön hallinnassa.122 

Käytännössä hallitus delegoinee huoneistoa koskevan vuokrasopimuk-

sen solmimisen ja vuokravalvonnan isännöitsijälle. Menettely ei kavenna 

hallituksen jäsenen vastuuta hallituksen erityisestä tehtävästä. 

2.2.2.4 Kontekstuaalinen tehtäväkenttä 

Edellisissä alaluvuissa kuvatut hallituksen yleiset ja erityiset tehtävät ku-

vaavat pääpiirteittäin sitä, mistä asunto-osakeyhtiön hallitus – ja halli-

tuksen jäsen – lähtökohtaisesti vastaa. Erityisten tehtävien osalta halli-

tuksen vastuualue on melko tarkkarajainen, mutta hallituksen yleisiä 

tehtäviä sääntelevä AOYL 7:2.1 on yleisluontoinen. Säännöksen sovelta-

mista rajataan AOYL 7:2.2:ssa. 

Ennen kuin hallitus ryhtyy AOYL 7:2.2:ssa tarkoitettaviin toimiin, 

yhtiökokouksen on yleensä tehtävä asiassa päätös. Sellainen tarvitaan 

yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen epätavallisia tai laajakantoisia 

sekä olennaisesti osakkaan hallinnassa olevan huoneiston käyttämiseen 

                                                   
118  Ks. varoituksen tiedoksi antamisesta HE 24/2009, 168; Järvinen 

2013a, 607–609; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 577–580; Vahtera 2010a, 225. Ks. varoituksen antajasta ja 
sisällöstä Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 
574–577. 

119  Aunola & Rosén 2013, 48–67; Vahtera 2010a, 226–227. 
120  Huoneiston haltuunoton perusteista säädetään AOYL 8:2.1:ssa. HE 

24/2009, 167; Aunola & Rosén 2013, 20–47; Järvinen 2013a, 594–
603; Vahtera 2010a, 220–222, 224. 

121  Ks. vuokraamisvelvollisuuteen liittyvistä vaatimuksista Järvinen 
2010a, 622–626; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 590–593; Vahtera 2010a, 227. 

122  AOYL 8:2.1:n mukaan yhtiökokous voi päättää huoneiston ottami-
sesta yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Kun haltuun-
oton peruste lakkaa, yhtiö luovuttaa huoneiston takaisin sen omis-
tajan hallintaan. Vahtera 2010a, 223–224. 
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tai osakkaan velvollisuuteen maksaa vastiketta tai muita kuluja vaikutta-

viin toimiin.123 Säännös on HE 24/2009:n mukaan tarkoituksella tulkin-

nanvarainen. 

 

Hallituksen tehtävien määrittely jätettäisiin tarkoituk-
sellisesti edelleen yleisluontoisen säännöksen varaan. 
Voimassa olevan lain [= VAOYL] määritelmä on osoit-
tautunut toimivaksi. Määritelmän yleisluontoisuutta 
puoltaa se, että yhtiöt voivat olla varsin erilaisia, minkä 
vuoksi tehtäviä ei kuitenkaan voitaisi määritellä kovin 
tarkasti. Lisäksi käsitys hallituksen tehtävistä muuttuu 
ajan kuluessa, mikä puoltaa yleisluontoista määritel-
mää.124 

 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävien sisältöön vaikuttavat osaltaan 

siis kontekstuaaliset tekijät. Suuressa yhtiössä hallitukselle kuuluva 

AOYL 7:2.1:n mukainen hallinnon ja toiminnan järjestäminen poikkeaa 

sisällöllisesti ainakin jossain määrin siitä, mitä hallinnon ja toiminnan 

järjestämiseen pienessä yhtiössä kuuluu.125 Lisäksi suuressa asunto-osa-

keyhtiössä hallituksella on talousarviossa osoitettavien määrärahojen 

puitteissa mahdollisesti enemmän liikkumavaraa operoida itsenäisesti 

yhtiötä koskevissa asioissa kuin pienen yhtiön hallituksella.126 

AOYL 7:2.2:ssa säädettävä vastaa asiallisesti sitä, mitä VAOYL 45 

§:ssä säädettiin. Jälkimmäisen mukaan hallitus sai ryhtyä yhtiön koko ja 

toiminta huomioon ottaen epätavallisiin, laajakantoisiin tai olennaisesti 

                                                   
123  Jauhiainen 2013b, 500–506; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 

Kinnunen 2010, 476; Vahtera 2010a, 196–198. – AOYL 7:2.1:aa 
vastaa asiallisesti OYL 6:2.1. Jälkimmäistä säännöstä tulkitaan si-
ten, että osakeyhtiön hallitukselle kuuluu päättää mm. yhtiön koko 
ja toiminta huomioon ottaen epätavallisista ja laajakantoisista asi-
oista. Ks. Mähönen & Villa 2010, 221. 

124  HE 24/2009, 152. Hallituksen tehtävien sisällön muotoilu ja tulkin-
nanvaraisuus vastaavat, mitä Mähönen & Villa (2010, 219–220) ai-
heesta OYL:n osalta esittävät. 

125  Vahtera 2010a, 196. Ks. myös Mähönen & Villa 2010, 220. 
126  Kanerva & Koro-Kanerva & Kuhanen (2005, 67–69) viittaavat ta-

pauksiin KouHO 1996/1162; 1998/1326. Ko. tapausten ohella Ku-
hanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 477–478) viit-
taavat juttuun KKO 1993:139. 
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asumiseen tai asumiskustannuksiin vaikuttaviin toimiin ainoastaan yh-

tiökokouksen päätöksen perusteella tai poikkeuksellisesti silloin, kun yh-

tiökokouksen päätöstä ei voitu odottaa. Säännöstä tulkittiin kontekstu-

aalisen oikeusdogmatiikan ideaa vastaavalla tavalla: suuressa asunto-

osakeyhtiössä hallituksen päätösvaltaan saattoi kuulua esimerkiksi suh-

teellisen rakennukseen suuri korjaustyö, jollaiseen ryhtyminen olisi pie-

nessä yhtiössä edellyttänyt yhtiökokouksen päätöstä. Toinen kriteeri ar-

vioida hallituksen toimivallan rajaa oli yhtiökokouksen päättämä talous-

arvio. Pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiön hallitus sai päättää talousar-

vion puitteissa korjaamiseen osoitettujen varojen käyttämisestä. 127 

Koska AOYL 7:2.2:ssa säädettävä vastaa asiallisesti VAOYL 45 §:ssä sää-

dettyä, mainittuja kriteereitä voidaan soveltaa nykyisen oikeustilan valli-

tessa. 

Koska hallituksen toimivaltaa rajaavat osaltaan yhtiökokouksen pää-

tökset ja sen hyväksymä talousarvio, on Järvisen ja Nevalan ehdotus hy-

västä yhtiökäytännöstä perusteltu: talousarvion hyväksymisen yhtey-

dessä olisi asianmukaista, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen kun-

nossapitotoimiin yhtiökokousten väliseksi ajaksi talousarviossa osoitet-

tavan määrärahan rajoissa.128 Menettelyllä taataan se, että yhtiön johto 

kykenee operoimaan ainakin osassa rakennuksen ja kiinteistön kunnos-

sapito- ja ylläpitohankkeita ilman AOYL 6:1:n mukaista yhtiökokouksen 

päätöstä tai osakkaiden yksimielisesti ilman kokousta tekemää pää-

töstä.129 

Vaikka hallituksen päätettäväksi kuuluvat asiat saattavat kuvattujen 

edellytysten vallitessa vaihdella yhtiökohtaisesti, AOYL:ssa siis sääde-

tään yleisesti asunto-osakeyhtiön hallituksen ”toimivalta-alue”. Se raja-

taan AOYL 7:2:ssä ja 7:17:ssä. Edellisen mukaan hallitus hoitaa yhtiön 

hallinnon tehtävät, jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle. Jälkimmäisen 

mukaan isännöitsijä hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa. Periaatteessa 

                                                   
127  HE 24/2009, 28. Ks. tähän liittyvästä problematiikasta, kun 

VAOYL oli voimassa HE 24/2009, 15. 
128  Järvinen & Nevala 2013a, 173. 
129  HE 24/2009, 113. 



155 

 

hänen tehtävänsä vastaa osakeyhtiön toimitusjohtajan tehtävää ”huoleh-

tia yhtiön juoksevasta hallinnosta”. Toimitusjohtajan tehtävä sisältää 

”toimet, jotka eivät ole yhtiön toiminnan kannalta epätavallisia tai laaja-

kantoisia”.130 Teesin ja antiteesin synteesinä hallitus hoitaa yhtiön hallin-

non tehtävät, jotka eivät ole riittävän laajakantoisia yhtiökokouksen kä-

siteltäväksi ja jotka eivät koske yhtiön päivittäisiä asioita. Määritelmä 

edellyttää tarvittaessa tapauskohtaista harkintaa siitä, minkä toimieli-

men vastuulle jokin asia missäkin asunto-osakeyhtiössä kuuluu. 

Hallituksen tehtävät ovat käsitettävä kontekstuaalisesti senkin 

vuoksi, että asunto-osakeyhtiön hallituksen toimivaltaa voidaan lainsää-

dännön mukaan laventaa ja kaventaa olettamasäännöksissä AOYL 

7:2:ssä ja 7:17:ssä säädettävästä tehtäväkentästä. Yhtiöoikeudellisen pe-

riaatteen mukaan siirrettäessä toimielimen yleinen tehtävä toiselle toi-

mielimelle myös tehtävää koskeva vastuu siirtyy toiselle toimielimelle. 

Pääsääntö ei päde, kun yhtiökokouksen päätettäväksi viedään hallituk-

sen erityinen tehtävä. Yhtiökokouksen päättäessä tällaisesta asiasta sitä 

koskeva vastuu säilyy hallituksella.131 Jos hallitus vie erityisen tehtävänsä 

yhtiökokouksen päätettäväksi, sillä ei ole normiin perustuvaa velvolli-

suutta päättää asiasta.132 

Hallituksen tehtäväkenttää voidaan laajentaa viidellä tavalla. En-

siksi silloin, kun asunto-osakeyhtiöllä ei ole isännöitsijää, hallitus hoitaa 

                                                   
130  Savela 2015, 110. 
131  HE 24/2009, 38; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 494. 
132  ”Yhtiökokous ei ole velvollinen tekemään päätöstä asiassa, jonka 

hallitus on vienyt sen päätettäväksi.” HE 24/2009, 114. Ks. myös 
Jauhiainen 2013b, 525–526: 2013g, 299–300; Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 494. Ks. Kuhanen & Kanerva 
& Furuhjelm & Kinnunen 2010, 327–328: ”Säännös [= AOYL 6:2.2] 
mahdollistaa myös sen, että hallitus voi siirtää yhtiökokouksen pää-
tettäväksi sellaisen asian, jossa hallitus ei ole mielestään varma 
siitä, kuuluuko asia hallituksen yleisiin tehtäviin vai ei. Kyseessä 
saattaa olla esimerkiksi sellainen asia, jonka osalta on epäselvää, 
onko se sillä tavoin epätavallinen tai laajakantoinen, jonka… [AOYL 
7:2.2,1:n] mukaisesti tarvitsisi yhtiökokouksen päätöksen. Siirtä-
mällä asian yhtiökokouksessa päätettäväksi hallitus toimii varmasti 
oikein.” 
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hänelle kuuluvat tehtävät. Periaate vastaa hallituksen ja toimitusjohtajan 

välisestä suhteesta osakeyhtiössä sanottavaa.133 Toiseksi yhtiöjärjestyk-

sessä voidaan AOYL 7:7.1:n mukaan määrätä, että hallitus päättää asi-

asta, joka AOYL 7:17.1:n mukaan kuuluu isännöitsijän yleisiin tehtäviin. 

Kolmanneksi hallitus voi itse laajentaa tehtäväkenttäänsä. AOYL 7:7.1:n 

mukaan hallituksen on mahdollista päättää yksittäistapauksessa asiasta, 

joka olettamasäännöksen AOYL 7:17.1:n mukaan kuuluu isännöitsijän 

yleisiin tehtäviin.134 Neljänneksi yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen 

tekemään päätöksen asiassa, joka olettamasäännöksen AOYL 6:2.1:n 

mukaan kuuluu yhtiökokoukselle. Valtuutus saattaa sisältyä talousarvi-

oon. Siinä esimerkiksi kohdentamattomaksi jätetyn korjausmäärärahan 

voidaan katsoa olevan hallituksen käytettävissä rakennuksen ja kiinteis-

tön korjaamiseen ilman yhtiökokouksen erityistä päätöstä. Tulkinnan 

kannalta on olennaista, kyetäänkö määrärahan käyttöä edellyttävä hanke 

viemään läpi korottamatta yhtiövastiketta. Hallituksen toimivaltaan ei 

kuulu asia, joka ylittää talousarviossa päätetyn määrärahan ja josta yh-

tiökokous ei ole päättänyt. Edelleen hallitukselle on katsottu kuuluvan 

sellaisen asian täytäntöönpano, josta yhtiöjärjestyksessä määrätään ja 

jonka hoitaminen ei edellytä vastikeperusteen muuttamista.135 Viiden-

neksi hallitus saa poikkeusoloissa operoida asiassa, joka olettamasään-

nöksen perusteella kuuluu toiselle toimielimelle:136 jos yhtiö kohtaa esi-

merkiksi yllättävän, poikkeuksellisen ja vakavan vahingon, sen torjumi-

nen tai rajaaminen oikeuttaa hallituksen AOYL 7:2.3:n mukaan teke-

mään välttämättömiä päätöksiä asioissa, jotka AOYL 7:2.2:n mukaan 

kuuluvat lähtökohtaisesti yhtiökokouksen toimivaltaan.137 

                                                   
133  HE 24/2009, 152; Mähönen & Villa 2010, 220. 
134  HE 24/2009, 156; Jauhiainen 2013b, 525–526; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 492–493. 
135  Kanerva & Koro-Kanerva & Kuhanen (2005, 67–69) viittaavat jut-

tuihin KouHO 1996/1162; 1998/1326. Niiden lisäksi Kuhanen & 
Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 477–478) viittaavat jut-
tuun KKO 1993:139. 

136  Päätöksentekoa poikkeusoloissa käsitellään luvussa 3.3.3.1. 
137  HE 24/2009, 153; Jauhiainen 2013b, 506–507. 
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Hallituksen toimivaltaa voidaan kaventaa. Ensiksi yhtiöjärjestyk-

sessä voidaan AOYL 6:2.1:n mukaan määrätä, että yhtiökokous päättää 

hallitukselle olettamasäännöksen AOYL 7:2:n mukaan kuuluvasta ylei-

sestä tehtävästä. Säännös kattaa myös isännöitsijän yleiset tehtävät, joita 

hallitus hoitaa, jos yhtiössä ei ole isännöitsijää.138 Toiseksi yksimieliset 

osakkaat voivat AOYL 6:2.2:n mukaan päättää yhtiökokouksessa ”asi-

asta, jonka hallitus voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi”, vaikka hal-

litus ei olisi vienyt asiaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi.139 Kolmanneksi 

hallitus voi AOYL 7:7.2:n mukaan rajata toimivaltaansa siirtämällä ylei-

siin tehtäviinsä kuuluvan asian yhtiökokoukselle. Säännöksen sovelta-

misalaan kuuluvat myös isännöitsijän yleiset tehtävät, joita hallitus hoi-

taa, mikäli yhtiössä ei ole isännöitsijää.140 

Hallituksen tehtäviä koskevassa keskustelussa pohditaan, mikä on 

hallituksen tärkein tehtävä. Sellainen on HE 24/2009:n mukaan isän-

nöitsijän ohjaaminen ”sellaisin ohjein ja määräyksin kuin yhtiön toimin-

nan kannalta on tarpeellista”.141 Jauhiainen nimeää hallituksen tärkeim-

miksi tehtäviksi yhtiön toiminnan organisoimisen, toiminta- ja talous-

suunnitelman laatimisen, isännöitsijän valinnan ja erottamisen sekä 

isännöitsijän toiminnan ja yhtiön hallinnon valvonnan.142 Luonnehdin-

tojen ongelma on, että arvostettaessa yksittäinen työtehtävä toista tärke-

ämmäksi uhkana on kaventaa käsitystä hallituksen kaikkien velvolli-

suuksien merkityksestä ja hallituksen jäsenen kokonaisvaltaisesta vas-

tuusta. AOYL 1:11.1:n mukaan hallituksen jäsenen on kaikissa toimissa 

noudatettava huolellisuusvelvollisuutta riippumatta aktuaalisen tehtä-

vän sisällöstä. Tästä perspektiivistä käsin säännöksen tai yhtiöjärjestyk-

sen määräyksen perusteella hallituksessa kulloinkin käsiteltävä asia on 

kyseisellä hetkellä toimielimen tärkein. Jos hallituksen jäsen rikkoo asiaa 

                                                   
138  HE 24/2009, 113–114; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 326–327. 
139  HE 24/2009, 114; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 328. 
140  HE 24/2009, 156–157; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 327–328, 493–494. 
141  HE 24/2009, 153. 
142  Jauhiainen 2013b, 498. 
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käsitellessään huolimattomuudellaan tai tahallaan AOYL:n säännöstä tai 

yhtiöjärjestyksen määräystä aiheuttaen vahinkoa yhtiölle, osakkaalle tai 

muulle, hänen AOYL 24:1:n mukainen vahingonkorvausvastuunsa saat-

taa aktualisoitua riippumatta merkityksestä tai tärkeydestä, joka asialle 

oikeuslähteissä annetaan tai jonka hallituksen jäsen tehtävälle antaa. 

2.2.2.5 Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja selvitysmiehen 

erityisistä tehtävistä 

Hallituksen jokaiselle jäsenelle kuuluvien tehtävien ohella puheenjohta-

jalla on erityistehtäviä. Osa niistä kuuluu spesifisesti de jure -puheenjoh-

tajalle, osaa voi käytännössä hoitaa myös de facto -puheenjohtaja. Eri-

tyisten tehtävien johdosta puheenjohtajan tehtäväkenttä on laajempi 

kuin hallituksen jäsenen. Siksi myös puheenjohtajan vastuualue on suu-

rempi kuin hallituksen jäsenen vastuualue. 

Puheenjohtajan erityinen tehtävä on muun muassa AOYL 7:5.1:n 

mukaan kutsua hallitus koolle143 ja AOYL 7:6.1:n mukaan allekirjoittaa 

hallituksen kokouksen pöytäkirja.144 Nämä muodolliset velvollisuudet ei-

vät kenties vaikuta työläiltä, mutta tehtävien asianmukainen tekeminen 

voi edellyttää puheenjohtajalta aikaa ja vaivaa. Kyetäkseen kutsumaan 

kokouksen koolle puheenjohtajan on käytännössä jatkuvasti seurattava 

hallituksen jäseniä tarkemmin, millä tavalla asioita yhtiössä hoidetaan. 

Lisäksi hänen on arvioitava hallituksen tehtävien kannalta olennaisia 

viestejä, joita hänelle esimerkiksi huoneistojen käyttäjät, asukkaat, osak-

kaat, isännöitsijä tai hallituksen jäsenet lähettävät. Yleensä vain asioita 

seuraamalla ja käytettävissään olevia tietoja arvioimalla puheenjohtaja 

pystyy muodostamaan perustellun kantansa siihen, onko hallituksen 

                                                   
143  HE 24/2009, 155; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 488–489. Säännöksessä säädetään myös menettelystä, mi-
käli puheenjohtaja ei hallituksen jäsenen tai isännöitsijän vaati-
muksesta kokousta kutsu koolle. Silloin ”kutsun voi toimittaa halli-
tuksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy 
koolle kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään”. AOYL 7:5.1. 

144  HE 24/2009, 154; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 490–491. Hannulan & Karin & Mäen (2014, 27–32) mukaan 
yleisessä osakeyhtiöoikeudessa vallitsee sama periaate. 
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kutsuminen koolle aiheellista. Jotta hallitus menestyisi tehtävässään, pu-

heenjohtajan on lisäksi pidettävä säännöllisesti yhteyttä isännöitsi-

jään.145 Tulkinta vastaa sitä, mitä hallituksen puheenjohtajan ja toimitus-

johtajan välisestä suhteesta 146  yhtiöoikeudessa esitetään. Hallituksen 

pöytäkirjan hyväksyminen merkitsee todisteluasiakirjan allekirjoitta-

mista. Tältä osin puheenjohtajan on kiinnitettävä huomiota kokouksen 

kulun ja kokousta koskevan dokumentin väliseen adekvaattiin suhtee-

seen. Tehtävässään aiheuttamiinsa vahinkoihin hallituksen puheenjoh-

tajaan sovelletaan, mitä AOYL 24:1:ssä säädetään.147 

Jos hallitukselta puuttuu puheenjohtaja tai hän on pätevästä syystä 

estynyt148 osallistumasta hallituksen kokoukseen ja hallituksella on vara-

puheenjohtaja, hän hoitaa osaa puheenjohtajan tehtävistä.149 Hannulan, 

Karin ja Mäen mielestä osakeyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja vas-

taa puheenjohtajan tehtävistä, jos jälkimmäisen poissaololle on hyväk-

syttävä syy.150 Sellainen ei ole halu välttää vastuuta. Hyväksyttävä syy on 

esimerkiksi ainakin sairaus, jonka johdosta kyseinen henkilö töistä sai-

rauslomalla. 

Asunto-osakeyhtiö saatetaan asettaa selvitystilaan AOYL 22:3.1:n 

mukaisesti yhtiökokouksen päätöksellä. Vaihtoehtoisesti selvitystilaan 

asettaja voi AOYL 22:4.1:ssa säädettävien edellytysten vallitessa olla re-

kisteriviranomaisen.151 Kun asiapäätöksen tekee yhtiökokous, se valitsee 

                                                   
145  Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 128. 
146  Hannula & Kari & Mäki 2014, 29. 
147  Ks. hallituksen puheenjohtajan erityisistä tehtävistä HE 24/2009, 

155, 156, 164; Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 
2013, 23–24; Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2003, 402–403. 

148  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 520–521. 
149  ”Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on estynyt, voi hallituksen 

jäsen tai isännöitsijä toimittaa kutsun [hallituksen kokoukseen].” 
AOYL 7:5.1. 

150  Hannula & Kari & Mäki 2014, 107. 
151  Jauhiainen 2013h, 945–946; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 

Kinnunen 2010, 902–903, 904–905. Kun yhtiökokous päättää sel-
vitystilasta, se alkaa pääsääntöisesti heti päätöksen jälkeen. Yhtiö-
kokous voi myös päättää, että selvitystila alkaa myöhemmin. Rekis-
teriviranomaisen tehdessä päätöksen selvitystila alkaa välittömästi. 
HE 24/2009, 257. – Rekisteriviranomaisella tarkoitetaan tässä 
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AOYL 22:9.1:n mukaan yhden tai useamman selvitysmiehen hoitamaan 

yhtiön hallituksen ja isännöitsijän sijaan niiden tehtäviä.152 Jos selvitys-

tilasta päättää rekisteriviranomainen, se määrää AOYL 22:9.3:n mukaan 

selvitysmiehen.153 

Hallituksen tehtäviä hoitaa yksi tai useampi selvitysmies AOYL 

22:9.1:ssa tarkoitettavissa oloissa. Selvitysmiehen tehtävien sisältö mää-

räytyy kahdesta perusteesta käsin. Yhtäältä hänelle kuuluvat tehtävät, 

joista ilman selvitystilaa vastaisi yhtiön johto. Sellaisia ovat hallituksen 

ja isännöitsijän yleiset ja erityiset tehtävät.154 Toisaalta selvitysmiehellä 

on erityisiä tehtäviä, joita ei johdeta hallituksen eikä isännöitsijän tehtä-

vistä. Yhtiön velkamäärän selvittämiseksi ja velkojien oikeusturvan ta-

kaamiseksi selvitysmiehen on AOYL 22:14:n mukaan haettava julkinen 

haaste yhtiön velkojille.155 AOYL 22:9.2:n mukaan hän muuttaa riittävän 

määrän yhtiön omaisuutta rahaksi, jotta yhtiön velat voidaan maksaa. 

Riitaisia ja erääntymättömiä velkoja varten hänen on varattava ”riittä-

västi varoja”. Tiedossa olevien velkojen maksamisen jälkeen selvitysmies 

jakaa omaisuuden AOYL 22:15.1:ssa säädettävällä tavalla.156 

AOYL 22:11:n mukaan selvitysmies laatii tilinpäätöksen selvitystilaa 

edeltävältä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei ole yhtiökokoukselle esitetty. Li-

säksi AOYL 22:13.1:ssa edellytetään, että hän laatii yhtiökokoukselle ti-

linpäätöksen ja toimintakertomuksen jokaiselta tilikaudelta, jonka hän 

                                                   

kaupparekisteriviranomaista. Asunto-osakeyhtiö rekisteröidään 
kaupparekisteriin. AOYL 12:7.1. 

152  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 910–912. Sel-
vitystilaa koskevin osin AOYL:n säännökset vastaavat pitkälti 
OYL:n sääntelyä. Asiallinen vastaavuus ilmenee selvitystilaa koske-
vassa AOYL:n esityön jaksossa (HE 24/2009, 257–262) toistuvassa 
fraasissa: ”Pykälä vastaa osakeyhtiölain 20 luvun… §:ää.” 

153  Jauhiainen 2013h, 951. 
154  HE 24/2009, 257; Jauhiainen 2013h, 950–951; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 910. 
155  Jos velkoja ei ilmoita saatavaansa, tuntemattomaksi jäävä velka 

saattaa lakata. HE 24/2009, 259; Jauhiainen 2013h, 954–955; Ku-
hanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 915–916. 

156  HE 24/2009, 259; Jauhiainen 2013h, 956; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 911, 917. 
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toimii asunto-osakeyhtiön selvitysmiehenä.157 Saatuaan selvityksen val-

miiksi hän antaa AOYL 22:16.1:ssa säädettävällä tavalla lopputilityksen 

hallinnosta ja laatii kertomuksen selvitysmenettelystä. Selvitysmiehen 

tehtävä päättyy, kun yhtiökokous päättää lopettaa selvityksen tai jatkaa 

asunto-osakeyhtiön toimintaa.158 

Koska selvitysmieheen sovelletaan AOYL:n säännöksiä hallituksen 

jäsenen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuusta, selvitysmiehen vas-

tuu voi aktualisoitua, mikäli hän aiheuttaa tehtävässään huolimattomuu-

dellaan tai tahallaan yhtiölle, osakkaalle tai muulle AOYL 24:1:ssä tarkoi-

tettavaa vahinkoa.159 Tältä osin käsillä olevassa työssä asunto-osakeyh-

tiön hallituksen jäsenen vastuusta ja sen aktualisoitumisesta esitettävä 

soveltuu selvitysmieheen. 

Aloittaessaan tehtävässään selvitysmies korvaa yhtiön johdon. Sil-

loin hallituksen jäsenten ja isännöitsijän tavanomaiset tehtävät lakkaa-

vat. Siten he eivät vastaa toimista, joihin yhtiössä selvitystilaan asettami-

sen jälkeen ryhdytään. Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän spesifinen 

velvollisuus on kuitenkin auttaa selvitysmiestä selvitystilaa edeltävän 

ajan tilinpäätöksen laatimisessa.160 

2.2.3 LEGITIIMISTÄ PÄÄTÖKSENTEOSTA HALLITUKSESSA 

2.2.3.1 Mahdollisuudesta osallistua asian käsittelyyn 

AOYL 7:3.2:ssa säädetään asunto-osakeyhtiön hallituksen päätöksen-

teon muotovaatimuksista. 161  Säännös sisältää kaksi edellytystä, joista 

molempien täytyy olla voimassa, jotta päätös olisi legitiimi. Ensimmäistä 

                                                   
157  HE 24/2009, 258–259; Jauhiainen 2013h, 952, 953–954; Kuha-

nen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 912–913, 914. 
158  HE 24/2009, 261; Jauhiainen 2013h, 957; Kuhanen & Kanerva & 

Furuhjelm & Kinnunen 2010, 919. 
159  HE 24/2009, 257. 
160  Ks. Savela 2015, 120. 
161  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 482–484. Ai-

raksinen (2010a, 443–447) tarkastelee yhtiöoikeudessa hallituksen 
koolle kutsumista, kutsutapaa, kokousaikaa, kokouspaikkaa ja hal-
lituksen jäsenten läsnäolon ehtoja. 
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niistä tarkastellaan tässä alaluvussa ja toista alaluvussa 2.2.3.3. 

AOYL 7:3.2:n mukaan hallituksen jokaiselle jäsenelle tulee tarjota 

mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn.162 Vaatimus ei tarkoita, että 

hallituksen kaikkien jäsenten täytyy käsitellä asiaa. Hallituksen kokouk-

seen osallistuvien lukumäärään lasketaan jokainen paikalla oleva halli-

tuksen jäsen ja poissaolevan hallituksen jäsenen sijaan paikalla oleva va-

rajäsen. Mikäli hallituksen kaikki jäsenet eivät osallistu kokoukseen, yh-

tiöjärjestyksessä saatetaan Kuhasen, Kanervan, Furuhjelmin ja Kinnu-

sen mukaan määrätä, että päätös edellyttää läsnäolijoiden yksimieli-

syyttä. 163  Tällainen määräys on kontingentti, eikä se perustu AOYL:n 

säännökseen. Kantaa voidaan kritisoida, koska määräys olisi poikkeus 

päätöksenteon enemmistöperiaatteesta, jota asunto-osakeyhtiön halli-

tuksessa lähtökohtaisesti muutoin noudatetaan. Yhtiöjärjestyksen mah-

dollista määräystä on tietenkin noudatettava, jos sellaisen yhtiöjärjestys 

sisältää. 

Yhtiössä on perusteltua pitää kiinni kaikilta osin johdon päätöksen-

teon muodollisista kriteereistä riippumatta siitä, säädetäänkö niistä 

AOYL:ssa, määrätäänkö sellaisista yhtiöjärjestyksessä tai päättääkö yh-

tiökokous menettelytavasta, jolla hallituksen on päätös tehtävä tai jokin 

toimi toteutettava. Päätöksenteon muodollisuuden noudattamatta jättä-

minen saattaa johtaa yhtiön kannalta haitalliseen seuraukseen, viime kä-

dessä päätöksen pätemättömyyteen ja hallituksen jäsenen vastuun aktu-

alisoitumiseen. Esimerkki muodollisen menettelyn laiminlyönnin seu-

rauksesta on Airaksisen mukaan oikeustapaus KKO 2000:69. Siinä arvi-

oitiin liikepankissa noudatettua yhtiökäytäntöä kutsua johtokunnan ko-

koukseen ainoastaan paikalla olevat johtokunnan jäsenet. KKO katsoi 

menettelyn laittomaksi ja kokouksen päätökset pätemättömiksi.164 Olen-

naista tällaista käytäntöä arvioitaessa on se, annetaanko yhteisön halli-

tuksen jokaiselle jäsenelle mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. 

                                                   
162  HE 24/2009, 154. 
163  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 482. Ks. myös 

HE 24/2009, 154. 
164  KKO 2000:69; Airaksinen 2010a, 429. 
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Asunto-osakeyhtiön hallitus voi AOYL 7:3.2:n mukaan päättää asi-

oista pitämättä kokousta sanan tavanomaisessa merkityksessä. Siksi ter-

miä ’kokous’ on tulkittava avarasti. Päätös voidaan tehdä esimerkiksi pu-

helinkeskustelun tai sähköpostien vaihdon perusteella tai kierrättämällä 

hallituksen jäsenten keskuudessa päätösasiakirjaa. Riippumatta tavasta, 

jolla päätös tehdään, olennaista sen legitimiteetin kannalta on antaa hal-

lituksen jokaiselle jäsenelle mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn.165 

Nykyaikainen informaatioteknologia mahdollistaa osallistumismahdolli-

suuksien tarjoamisen innovatiivisilla kokouskäytännöillä. 

Kun kyse on perinteisesti käsitettävästä hallituksen kokouksesta, 

AOYL 7:3.2:ssa tarkoitettavalla ’paikalla’ viitataan kokouskutsussa mai-

nittavaan fyysiseen tilaan.166 Se voi olla esimerkiksi osakkaan hallinnassa 

oleva asuinhuoneisto, asunto-osakeyhtiön omistama kerhohuone tai 

isännöitsijätoimiston neuvottelutila. Mikäli hallituksen jäsenen tai joi-

denkin jäsenten kanssa sovitaan osallistumisesta kokoukseen teknistä 

apuvälinettä käyttäen, ’paikka’ täytyy tulkita sanamuotoa laajentaen kos-

kemaan myös tilaa, jossa kyseisen henkilö on, tai paikkoja, joissa he ovat 

kokouksen aikana. Päätös voidaan tehdä myös pitämättä perinteisesti 

ymmärrettävää kokousta. Kun päätös tehdään vaikkapa sähköpostien 

vaihdon perusteella tai päätösasiakirjaa hallituksen keskuudessa kierrät-

tämällä, ’paikka’ on ymmärrettävä termin määritelmää edelleen laajen-

taen virtuaaliseksi tilaksi, jossa hallituksen jäsenet ovat eri aikaan ja joka 

ei ole fyysisesti kaikille sama. Kokousta pitämättä tehtävä päätös kirja-

taan, allekirjoitetaan, numeroidaan ja säilytetään samalla tavalla kuin 

hallituksen pöytäkirjat AOYL 7:6:n mukaan säilytetään.167 

Jos osallistumismahdollisuutta kokoukseen ei tarjota kaikille halli-

tuksen jäsenille, päätöstä ei AOYL 7:3.2:n mukaan saa tehdä. Tarjottavan 

osallistumismahdollisuuden on oltava aito. Hallituksen jäsenen ollessa 

                                                   
165  HE 24/2009, 154; Jauhiainen 2013b, 511; Vahtera 2010a, 200–

201. Ks. Airaksinen 2010a, 431. 
166  Näin esittää myös Airaksinen (2010a, 431) OYL:iin viitaten. 
167  Ks. muista kuin tavanomaisista hallituksen kokouksista ja niissä 

tehtävien päätösten dokumentoimisesta HE 24/2009, 154; Kuha-
nen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 483, 490–491. 
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väliaikaisesti tavoittamattomissa hänelle ei voida katsoa tarjotun tavan-

omaisissa oloissa esimerkiksi vain yhden puhelinsoittoyrityksen jälkeen 

asianmukaista mahdollisuutta osallistua asian käsittelyyn, jos soittoyri-

tyksen jälkeen hänen sijaan kokoukseen päätetään kutsua varajäsen. 

Käytännössä kokousajankohtiin ja poissaoloihin liittyviä ongelmia voi-

daan pyrkiä ehkäisemään sillä, että hallituksen jäsenet sopivat keskenään 

etukäteen kokousajankohdat.168 Kun hallituksen jäsentä yritetään tulok-

setta tavoittaa asiaan liittyvät näkökohdat huomioon ottaen riittävästi tai 

hän ilmoittaa, että ei osallistu kokoukseen, mahdollisuus osallistua ko-

koukseen tarjotaan varajäsenelle, kuten AOYL 7:3.2:ssa säädetään.169 

AOYL 7:2.3:ssa tarkoitettavien poikkeuksellisten olojen vallitessa kynnys 

madaltuu kutsua varajäsen kokoukseen.170 

Päätösvaltaisuus edellyttää AOYL 7:3.2:n mukaisen kriteerin ’kun 

paikalla on yli puolet jäsenistä’ täyttymistä, ellei yhtiöjärjestyksessä mää-

rätä suuremmasta osallistujien lukumäärästä. Vähimmäismäärän osalta 

säännös on pakottava. AOYL 7:3.2:aa sovellettaessa tai säännöstä anka-

rampaa yhtiöjärjestyksen määräystä noudatettaessa hallituksen jäsenen 

sijaan kokoukseen osallistuva varajäsen identifioidaan de jure -jäseneksi 

oikeuksineen ja velvollisuuksineen.171 

2.2.3.2 Varajäsenten sijaantulosta 

AOYL 7:3.2:n mukaisen päätöksen legitimiteetti edellyttää, että vähin-

tään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen, jossa asia pääte-

tään tai toimeen ryhdytään. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä AOYL 

7:3.2:ssa edellytettävää ankarammin päätösvaltaisuudesta, mutta sää-

dettävien edellytysten lieventäminen on mahdotonta.172 

                                                   
168  Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 56. 
169  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 482. 
170  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 478–479. 
171  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 482. Ks. myös 

Hannula & Kari & Mäki 2014, 33. 
172  HE 24/2009, 153–154; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 482–484. 
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Jos hallituksen jäsen ei estyneenä tai esteellisenä osallistu kokouk-

seen, hän on kuollut, eronnut tai erotettu hallituksen jäsenyydestä tai hän 

on menettänyt kelpoisuutensa hallituksen jäseneksi, osallistumismah-

dollisuus kokoukseen tarjotaan hallituksen varajäsenelle, jos yhtiössä 

sellainen tai sellaisia on.173 Mikäli varajäseniä on monta, heidän osallis-

tumisensa hallituksen jäsenen sijaan voi määräytyä nimenomaisesti laa-

ditun tai käytännössä muotoutuneen sijaantulojärjestyksen mukaan. Si-

jaantulojärjestyksen vastainen menettely tai sijaantulojärjestyksen puut-

tuessa hallituksen yksittäisen varajäsenen kutsuminen kokoukseen epä-

asianmukaisella perusteella voi merkitä sitä, että kokous kutsutaan ko-

koon lainvastaisesti. Eräs mahdollisuus välttää ongelma on se, että vara-

jäsenten valitsija määrää, kuka heistä missäkin järjestyksessä osallistuu 

kokoukseen. Vaihtoehtoisesti yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä vara-

jäsenten sijaantulojärjestys. 174  Manne Airaksinen ehdottaa ongelman 

ratkaisuna, että varajäsenet tulisivat estyneen jäsenen sijaan järjestyk-

sessä, jossa heidät on valittu varajäseniksi. Näkemys on pragmaattinen, 

mutta menettelytapa ei välttämättä vastaa yhtiökokouksessa vallinnutta 

enemmistön intentiota. Vaihtoehtoisesti varajäsenet voitaisiin kutsua 

kokoukseen hallituksen puheenjohtajan harkinnan mukaisessa järjestyk-

sessä, 

 

jos valintajärjestyksen ei voida katsoa kuvastavan yh-
tiökokouksen käsitystä siitä, missä järjestyksessä vara-
jäsenet tulevat varsinaisten sijaan.175 

 

Ajatukseen puheenjohtajalle annettavasta vallasta valita varajäsen halli-

tuksen jäsenen sijaiseksi on suhtauduttava varauksella. Menettelyllä pu-

heenjohtajalle annetaan valtaa, joka ei perustu AOYL:n nimenomaiseen 

säännökseen. Tähän liittyy kysymys: Jos varajäseniä valitsee yhtiöjärjes-

tyksen määräyksen perusteella yhtiökokouksen ohella muu toimija, oli-

siko puheenjohtajalla oikeus kutsua kuka tahansa varajäsenistä minkä 

                                                   
173  HE 24/2009, 154; Jauhiainen 2013b, 510–512; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 482. 
174  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 499; Vahtera 

2010a, 207, 211. 
175  Airaksinen 2010a, 456. 
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tahansa valitsijan valitseman jäsenen sijaan? Ongelma voidaan yrittää 

kiertää siten, että hallituksen kullakin jäsenellä on henkilökohtainen va-

rajäsen, joka tarvittaessa toimii varsinaisen jäsenen sijaan yhtiön halli-

tuksessa. Tällainen ratkaisu tosin siirtää probleeman vain askeleen 

edemmäs. Miten yhtiössä menetellään, jos hallituksen jäsenen ohella hä-

nen henkilökohtainen varajäsen ei osallistu kokoukseen? Kuka silloin 

kutsutaan kokoukseen? Yleisellä tasolla sijaantulojärjestyksen ongel-

maan voitaneen vastata viittaamalla kulloiseenkin yhtiökäytäntöön asi-

anmukaisena menettelytapana, kun se ei ole vastoin AOYL:n säännöstä 

eikä yhtiöjärjestyksen määräystä. Tehokkain tapa välttää sijaantulojär-

jestyksen aiheuttama laillisesti kokoon kutsutun kokouksen ongelma on 

määrätä varajäsenen sijaantulosta yhtiöjärjestyksessä tavalla, jonka re-

kisteriviranomainen hyväksyy.176 

2.2.3.3 Yksimielisyydestä ja äänestämisestä 

Asunto-osakeyhtiön hallintoa käsittelevässä kirjallisuudessa suositel-

laan, että hallitus päättää asioista yksimielisesti.177 Suositus ei ole oikeu-

dellinen kannanotto, vaan mielipide, jonka tarkoitus lienee tarjota malli 

kokouskäytännöksi asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille. Käytän-

nössä yksimielinen päätös edellyttää erityisesti silloin, kun hallituksen 

käsiteltävänä on tavanomaista kompleksisempi asia, että jäsenet käyvät 

keskinäistä vuoropuhelua avoimesti ja rakentavasti 178  saavuttaakseen 

                                                   
176  Yhtiöjärjestyksen sisältöä osaltaan ohjaava tahdonvaltaisuus on 

niin vahva periaate, että sen nojalla lain mukaiset, mutta poikkeuk-
selliset yhtiöjärjestyksen määräykset ovat päteviä. HE 24/2009, 
56–57; Jauhiainen 2013e, 50–51; Kuhanen & Kanerva & Furuh-
jelm & Kinnunen 2010, 93–94; Sillanpää 2010a, 27. 

177  ”Hallituksen ei kannata pyrkiä enemmistöpäätöksiin vaan sellaisiin 
yksimielisiin päätöksiin, jotka kaikki hallituksen jäsenet voivat hy-
väksyä. Äänestyksiä ei silti tarvitse pelätä, koska nehän kuuluvat de-
mokratiaan. Kysyä kuitenkin sopii, onko riitatilanteissa joku osa 
strategisesta polusta jäänyt kulkematta.” Grass & Heino & Kaivanto 
& Koskela & Kulomäki 2013, 150–151. Ks. myös Kuhanen & Ka-
nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 481. 

178  Näin toteavat Hannula & Kari & Mäki (2014, 55, 57) OYL:iin viita-
ten. 
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konsensuksen. Edellä mainitusta suosituksesta poiketen Jauhiainen esit-

tää oikeudellisesti pätevän ja implisiittisesti AOYL 7:3.1:aan perustuvan 

kannan päätöksenteon ehdosta: 

 

Yksimielisyyttä ei tulisi koskaan asettaa ehdottomaksi 
päätösvaatimukseksi.179 

 

Mikäli hallituksen jäsenten keskuudessa vallitsee useampi kuin yksi mie-

lipide, hallituksessa on äänestettävä päätöksestä. Silloin sovelletaan läh-

tökohtaisesti AOYL 7:3.1:aa. Sen mukaan hallituksen päätöksen ratkaisee 

äänestyksessä enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, hallituk-

sen kannan ratkaisee puheenjohtajan ääni, puheenjohtajan vaalissa kui-

tenkin arpa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä mainitusta oletta-

masäännöksessä säädettävästä poiketen, että nimenomaisten asiakoko-

naisuuksien osalta hallituksen päätös edellyttää määräenemmistöä.180 

Koska AOYL:ssa ei säännellä hallituksen määräenemmistön suuruutta 

eikä pakottavia säännöksiä lukuun ottamatta asioista, joissa määräenem-

mistöpäätöstä koskevaa säännöstä sovelletaan, yhtiöjärjestyksessä voi-

daan vapaasti määrätä määräenemmistön suuruudesta aina päätöksen 

yksimielisyysvaatimukseen asti sekä asiat, joita käsiteltäessä määräystä 

sovelletaan. 

HE 24/2009:n mukaan osakkaalla ei ole yleistä oikeutta moittia hal-

lituksen päätöstä tuomioistuimessa. Pääsääntöä ei sovelleta päätökseen, 

jonka hallitus tekee AOYL 23:3:n mukaisen yhtiökokouksen valtuutuk-

sen perusteella. Osakkaalla, jonka oikeuteen hallituksen tällaisen päätök-

sen täytäntöönpano liittyy, on oikeus ajaa kannetta päätöksen pätemät-

tömyyden toteamiseksi. Jos päätöksentekoon liittyy menettelyvirhe ja 

päätös pannaan toimeen aiheuttaen osakkaalle AOYL 24:1:ssä tarkoitet-

                                                   
179  Jauhiainen 2013b, 509. 
180  Ks. HE 24/2009, 153; Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Ku-

lomäki 2013, 141–142; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-
nen 2010, 483, 480–482. – Vastaavan kannan OYL:iin liittyen esit-
tävät Hannula & Kari & Mäki 2014, 57–58. 
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tavaa vahinkoa, siihen vaikuttaneiden hallituksen jäsenten vahingonkor-

vausvelvollisuus saattaa aktualisoitua.181 

Hallituksen kaikilla jäsenillä on velvollisuus vaikuttaa asioiden val-

misteluun hallituksessa, osallistua hallituksen kokouksiin ja pitää huolta 

siitä, että hallitus panee täytäntöön sille kuuluvat tehtävät.182 Lisäksi hä-

nen on pyrittävä estämään virheellisen päätöksen toimeenpano.183 Halli-

tuksen jäsenen täytyy toimia tehtävässään AOYL 1:11.1:n mukaisesti edis-

täen huolellisesti yhtiön etua. Oikeuskirjallisuudessa esitetään, että useat 

poissaolot hallituksen kokouksista vailla asianmukaista perustetta tai 

eriävien mielipiteiden toistuva merkitseminen kokouspöytäkirjaan eivät 

ole rakentavia tapoja toimia hallituksen jäsenenä.184 Näkemysten tarkoi-

tus ei liene kritisoida hallituksen jäsenen mahdollisuutta jäädä asianmu-

kaisesta syystä pois hallituksen kokouksesta, rajoittaa vapautta ilmaista 

mielipidettä hallituksen kokouksessa tai kyseenalaistaa AOYL 7:6.1:ssa 

säädettävää hallituksen jäsenen oikeutta merkitä eriävä mielipide halli-

tuksen kokouksen pöytäkirjaan. Uskottavasti huomautuksilla pyritään 

pragmaattisesti ohjaamaan yhtiökäytäntöä niin, että yhtiön hallituksessa 

vaalittaisiin konstruktiivista toimintakulttuuria tehtäessä päätöksiä niin 

rutiinitapauksissa kuin turbulenttisessa toimintaympäristössä epätäy-

dellisen informaation vallitessa.185 

                                                   
181  HE 24/2009, 154; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 484. 
182  Tässä seurataan Salosen (2000, 189, 202) luonnehdintaa osakeyh-

tiön hallituksen toiminnallisista piirteistä. 
183  Kyläkallio 1963, 200–201. 
184  Jauhiainen 2013b, 509, 516; Salonen 2000, 187–188. Vahteran 

(2010a, 202) mielestä eriävän mielipiteen merkitseminen hallituk-
sen kokouksen pöytäkirjaan on asunto-osakeyhtiössä harvinaista. 

185  Salo (2015, 149–171) tarkastelee päätöksentekoa osakeyhtiössä ra-
joitetun rationaalisuuden oloissa ja epävarmuuden vallitessa. 
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3 VAHINGONKORVAUSVASTUUN 
ARVIOIMISESTA 

3.1 HALLITUKSEN JÄSENEN 
TUOTTAMUKSEN ARVIOIMINEN 

3.1.1 KOKONAISVALTAISESTA VASTUUSTA 

Oikeuskirjallisuudessa esitetään, että osakeyhtiön hallituksen jäsenellä 

on tehtävässään kokonaisvaltainen vastuu.1 Periaate johdetaan hallituk-

sen jäsenen huolellisuusvelvollisuudesta, josta säädetään OYL 1:8:ssä. 

Kokonaisvaltaisella vastuulla tarkoitetaan hallituksen jäsenen velvolli-

suutta toimia tehtävässään jatkuvasti yhtiön parhaaksi. Periaate ilmenee 

käytännössä hallituksen jäsenen velvollisuutena selvittää ennen hallituk-

sen päätöstä tai toimea sen riittävät perusteet ja arvioida käytettävissä 

olevan tiedon merkitys päätökseen tai toimeen. Koska hallitus ei operoi 

pelkästään kokoontuessaan kokoukseen, toimielimen jäsenen on hoidet-

tava hallitukselle kuuluvia asioita myös kokousten välillä.2 Antti Han-

nula, Matti Kari ja Tia Mäki tiivistävät kokonaisvaltaisen vastuun idean: 

 

Hallituksen jäsenen tehtävät eivät rajoitu ainoastaan 
kokouksiin. Hallituksella on jatkuva vastuu yhtiöstä…  

                                                   
1  Ks. Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 201; 

Norri & Palsala 2002, 188. 
2  Pulkkinen 2010, 754–755; Salonen 2000, 85–86, 95–96; Savela 

2015, 70. Hallituksen jäsenellä on osakeyhtiössä Salosen (2000, 
185) mukaan aktiivinen toimimisvelvollisuus. Se ei rajoitu yksin-
omaan päätöksentekoon hallituksen kokouksessa. Toimimisvelvol-
lisuus kestää jäsenyyden koko toimikauden ja merkitsee asioiden 
jatkuvaa hoitamista. Näin tulkitsee myös Dotevall 1989, 289. 
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Jokaisella jäsenellä on sama vastuu ja heidän tulee seu-
rata yhtiötä sekä liiketoimintaympäristön kehitty-
mistä.3 

 

Kokonaisvaltaisen vastuun periaate ilmenee AOYL 1:11.1:ssa. Sen mu-

kaan asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen on edistettävä huolellisesti 

toimien yhtiön etua.4 Säännöksessä ei rajata, missä, milloin ja millä ta-

voilla yhtiön etua edistetään. Siksi säännöstä täytyy soveltaa lähtökohtai-

sesti kaikkeen, mikä hallituksen jäsenen tehtävään kuuluu. Hallituksen 

jäsen toimii tehtävässään esimerkiksi silloin, kun hän saa osakkaalta, 

asukkaalta, isännöitsijältä tai muulta sellaisia tietoja, jotka edellyttävät 

hallituksen toimia. Hallituksen jäsen voi hankkia vastaavia tietoja myös 

itsenäisesti. Lisäksi hallituksen jäsen hoitaa tehtävää osallistumatta hal-

lituksen kokoukseen, kun hän ohjaa isännöitsijää hänen työssä. Ohjaa-

minen toteutuu tyypillisesti ilman asiasta tehtävää kirjallista dokument-

tia. Edelleen hallituksen edustaessa AOYL 7:22.1:n mukaan yhtiötä halli-

tuksen jäsenet toimivat tavallisesti osallistumatta kokoukseen. Edelleen 

hallituksen jäsen ei saa jäädä passiiviseksi, kun tehtävä edellyttää toimin-

taa. Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuu voi aktualisoitua, jos 

hän pysyy passiivisena ja tämä menettely johtaa AOYL 24:1:ssä tarkoitet-

tavaan vahinkoon. 5  Aktiivisuuden ja passiivisuuden merkitykseen 

asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuseen tarkastellaan luvussa 

3.1.2. 

Yhtiöoikeudellisen periaatteen mukaan eroaminen tai erottaminen 

hallituksesta tai hallituksen jäsenkelpoisuuden menettäminen ei pää-

sääntöisesti vapauta ihmistä AOYL 24:1:n mukaisesta vastuusta, kun va-

hinko on syntynyt hänen jäsenyytensä aikana. Hän ei liioin vältä vastuun 

aktualisoitumista pelkästään siksi, että yhtiön johtoa koskeva kauppare-

kisterimerkintä on hänen osaltaan virheellinen. Kuhanen, Kanerva, Fu-

ruhjelm ja Kinnunen toteavat: 

                                                   
3  Hannula & Kari & Mäki 2014, 59. 
4  HE 24/2009, 272. 
5  Grass & Heino & Kaivanto & Kulomäki 2009, 108; Jauhiainen 

2013e, 48–49. 
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Vastuuhenkilöitä ovat ne, jotka on tähän tehtävään va-
littu ja joiden toimikausi on meneillään sillä hetkellä, 
kun vastuun perustava virheellinen toimi tai laimin-
lyönti tapahtuu. Siten esimerkiksi hallituksesta eronnut 
henkilö ei voi joutua vastuuseen eroamisensa jälkeen 
tehtävästä päätöksestä, vaikka hänet olisi virheellisesti 
edelleen merkitty kaupparekisteriin.6 

 

Kokonaisvaltaisen vastuun idean yhteydessä on aiheellista viitata kollek-

tiiviseen korvausvastuuseen. Käytännössä hallituksen jäsenen vahingon-

korvausvastuun aktualisoituminen nojaa hallituksen menettelyä koske-

vaan todisteluun. Vahingonkorvausvastuun syntymistä arvioitaessa tosi-

asioita selvitetään ensisijaisesti sen perusteella, mitä hallituksen kokouk-

sen pöytäkirjasta ilmenee. Dokumentti on todisteluasiakirja. Kun siitä il-

menevät päätöksen kannattajat ja asiakirjan allekirjoittavat kaikki ko-

koukseen osallistuneet hallituksen jäsenet, dokumentin todistusvoimaa 

voidaan yleensä pitää vahvana.7 Pöytäkirjassa esitettävä osoittaa, mitä 

kokouksessa on päätetty.8 Toissijaisesti näyttö kokouksen sisällöstä pe-

rustuu muuhun todisteluun, kuten valmisteluasiakirjoihin ja keskustelu-

muistioihin. Koska hallituksen jäsenet vastaavat siitä, mitä he tehtävis-

sään tekevät tai jättävät tekemättä,9 lähtökohtaisesti kaikki päätöstä tai 

toimea dokumentaation perusteella kannattaneet vastaavat syntyneestä 

vahingosta.10 Kantaa tukevat Kyläkallio, Iirola ja Kyläkallio: 

                                                   
6  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 957. Ks. myös 

Pulkkinen 2010, 756. 
7  Ks. HE 24/2009, 156. 
8  Savelan (2015, 33–34) referensseinä ovat KKO 1988:31; 1991:33. 

”Salcon hallituksen kokouksesta 22.4.2982 tehdyn ja allekirjoitetun 
pöytäkirjan mukaan läsnä ovat hallituksen jäseninä olleet Bergqvist 
ja Heikkinen ja hallitus on tuolloin ollut päätösvaltainen.” KKO 
1988:31. ”Kun otetaan huomioon osuuskuntalain 73 §:n 3 momen-
tin ja 85 §:n 4 momentin säännökset osuuskunnan hallituksen ja 
hallintoneuvoston pöytäkirjojen pitämisestä, on näihin pöytäkirjoi-
hin tehtyjä merkintöjä siitä, että kokoukset on laillisesti kutsuttu 
kokoon, pidettävinä uskottavina, ellei ole perusteltua aihetta epäillä 
muuta.” KKO 1991:33. 

9  Ståhlberg & Karhu 2013, 269. 
10  Kyläkallio 1963, 200. 
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Toisaalta pöytäkirjan allekirjoittaminen pääsääntöi-
sesti merkitsee siihen kirjattujen päätösten hyväksy-
mistä, jollei pöytäkirjasta muuta ilmene.11 

 

Jos päätös on näillä ehdoilla yksimielinen, hallituksen jäsen kantaa läh-

tökohtaisesti solidaarista vastuuta hallituksen menettelyn johdosta ai-

heutuneesta vahingosta. Tulkinta voidaan opponoida. Hallituksen jäse-

nellä ei välttämättä ole päätöksen tai toimen kannalta merkityksellistä 

tietoa. Siksi olisi kohtuutonta, että hän vastaisi asiasta, josta ei tiedä mi-

tään relevanttia. Argumentin kantokyky on heikko. Ensiksi vahingonkor-

vausvastuu perustuu yhtiöoikeudessa näyttöön. Tuomioistuin arvioi 

näyttöä ja ratkaisee sen perusteella korvausvastuun. Toiseksi asunto-osa-

keyhtiön hallituksen jäseneltä ei edellytetä yhtiön toimialan tunte-

musta.12 Häneltä ei vaadita ammatillista osaamista asiasta, jota hallitus 

käsittelee. Hänellä ei odoteta olevan päätöksen kannalta merkityksellistä 

tietoa. Tältä osin tiedon puute ei siis vaikuta arvioon hallituksen jäsenen 

yhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Problematiikkaan pala-

taan luvussa 3.1.4.6. 

AOYL 24:1:n mukaisen vastuun aktualisoitumisen kannalta on olen-

naista, millä tavalla hallituksen jäsen hankkii tietoa päätöksen perustaksi 

ja kuinka hän käsittelee käytettävissään olevaa tietoa. Välttääkseen yh-

tiöoikeudellisen vastuun aktualisoitumisen hallituksen jäsenen täytyy 

AOYL 1:11.1:n mukaan huolellisesti selvittää hallituksen käsiteltävänä 

olevaa asiaa, arvioida käytettävissä olevan tiedon merkitys ja muodostaa 

rationaalinen kanta asiaan. Näin menetellessään hallituksen jäsen nou-

dattaa kokonaisvaltaisen vastuun periaatetta ja toimii huolellisesti yhtiön 

edun kannalta.13 

3.1.2 HALLITUKSEN JÄSENEN AKTIIVISUUDESTA JA 
PASSIIVISUUDESTA 

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuuden aktualisoitumisen 

                                                   
11  Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 535. 
12  Vahtera 2010d, 244–245. 
13  HE 24/2009, 57; Jauhiainen 2013e, 48. 
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kannalta on viime kädessä merkityksetöntä, syntyykö vahinko sen ai-

heuttajan aktiivisen toiminnan vai passiivisen toimimattomuuden seu-

rauksena. Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta,14 jonka sisäl-

töä tässä alaluvussa tarkastellaan. Asunto-osakeyhtiö hallituksen jäsenen 

aktiivisuus ja passiivisuus tehtävässään saattavat muodostaa sellaisen oi-

keudellisen perustan henkilön menettelyn ja syntyvän vahingon välille, 

joka aktualisoi hänen vahingonkorvausvastuunsa. Teemaa on pohdittu 

yhtiöoikeudessa. 15  Yleisessä vahingonkorvausoikeudessa periaatteelli-

nen kanta ilmaistaan HE 187/1973:ssä. Sen mukaan vahingonkorvauk-

sen perusta ”voi olla positiivinen toimenpide tai erityisen oikeudellisen 

velvollisuuden laiminlyönti”.16 Yleensä aktiivinen toiminta, joka aiheut-

taa vahinkoa, voidaan tavallisesti mieltää melko helposti tuottamukselli-

suudeksi, joka aktualisoi yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun.17 

Passiivisuuden merkitys vastuun syntymiseen ei aina ole yksiselitteistä.18 

Tarkasteltaessa tuottamusta asunto-osakeyhtiöoikeudessa olennai-

nen AOYL 24:1:ssä käytettävä verbi on ’aiheuttaa’. Vahinko aiheutuu, kun 

yhtäältä ihmisen toiminnan tai toimimattomuuden sekä toisaalta vahin-

gon välillä vallitsee oikeudellisesti asianmukainen syy-yhteys.19 Tulkin-

taa tukee analogisesti rikosoikeuskäytäntö. Salosen mukaan jutussa KKO 

1986–II–69 arvioitiin hallituksen työskentelyyn osallistumattoman jäse-

nen vastuuta. Vaikka hän oli saanut tietää, että yhtiö oli jättänyt tilittä-

mättä palkkojen ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja, hän ei ollut 

reagoinut tietoon asianmukaisella tavalla. Hallituksen jäsenen katsottiin 

lyöneen laimin valvontavelvollisuutensa suoritusten hoitamisesta. Hän 

oli rikosoikeudellisessa vastuussa vahingosta, joka aiheutui valtiolle.20  

Salonen päättelee: 

 

                                                   
14  Savela 2015, 38. 
15  Ks. esim. Kyläkallio 1963, 189, 200, 203; Vahtera 2010d, 244. 
16  HE 187/1973, 13. 
17  Pulkkinen 2010, 753. 
18  Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 120. 
19  Hemmo 2013, 89–91; Mielityinen 2006, 251. 
20  KKO 1986–II–69; Salonen 2000, 186. 
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Kun hallituksen jäsenen asema ja tehtävä on kuitenkin 
sellainen, että hänen on toimittava aktiivisesti yhtiön 
hyväksi, ei passiivisuus viitatussa tapauksessa voi olla 
vastuusta vapauttava peruste.21 

 

Koska tapaus on rikosoikeudellinen, sitä ei voi välittömästi soveltaa sivii-

lioikeuteen. Salosen argumenttia on kuitenkin mahdollista soveltaa ana-

logisesti. Rikosoikeudessa näyttökynnys on yleisesti korkeampi henkilön 

tuomitsemiseksi kuin vahingonkorvauksen määrääminen henkilön mak-

settavaksi siviilioikeudessa. Koska passiivisuus voi rikosoikeudessa aktu-

alisoida luonnollisen henkilön vastuun, vastaavan perusteen tulisi analo-

gisesti riittää aktualisoimaan henkilön siviilioikeudellisen vahingonkor-

vausvastuun.22 Passiivisuuden merkitystä vastuun syntymisen kannalta 

kannattavat Grass, Heino, Kaivanto ja Kulomäki. Heidän mielestään 

passiivinen hallituksen jäsen saattaa joutua vastaamaan hallituksen pää-

töksistä ja muista toimista, jotka ovat yhtiön kannalta ”epäedullisia”.23 

Grass, Heino, Kaivanto, Koskela ja Kulomäki ilmaisevat kokoukseen 

osallistuvan hallituksen jäsenen osalta: 

 

Myös kokouksessa passiivisena toimiva jäsen joutuu 
vastuuseen tehdyistä päätöksistä, ellei erikseen sanele 
eriävää mielipidettä pöytäkirjaan ja osoita näin, että on 
ollut eri mieltä hallituksen tekemästä päätöksestä.24 

 

Hallituksen päätöksentekoon tai toimeen osallistuva hallituksen jäsen 

lähtökohtaisesti vastaa tehtävässään aiheuttamastaan vahingosta, ellei 

pöytäkirjasta tai muusta todistelusta muuta ilmene. Yleisesti hallituksen 

jäsenen ei pidä pysyä passiivisena hallituksen kokouksessa esimerkiksi 

jättämällä äänestämättä, kun kokouksessa äänestetään. Hänen täytyy 

                                                   
21  Salonen 2000, 186. 
22  Savela (2015, 237) soveltaa toisessa yhteydessä samanlaista argu-

mentaatiomallia: kun yhtiön johtohenkilö voidaan asettaa rikosvas-
tuuseen de facto -aseman perusteella, ”mitkään oikeusturvasyyt ei-
vät voi puoltaa korkeampaa kynnystä yleisen siviilioikeudellisen va-
hingonkorvausvastuun osalta”. 

23  Grass & Heino & Kaivanto & Kulomäki 2009, 110. 
24  Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 201. 
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osallistua kokouksessa aktiivisesti päätösten tekemiseen.25 Jos hallituk-

sen jäsen pakoilee vastuuta jäämällä pois ilman asianmukaista syytä hal-

lituksen kokouksesta, menettely ei välttämättä kevennä hänen vastuu-

taan kokouksessa päätettävästä asiasta tai hallituksen toimesta. Tulkinta 

nojaa siihen, että hallituksen jäsenellä on AOYL 1:11.1:n mukainen pysyvä 

velvollisuus toimia aktiivisesti yhtiössä sen hyväksi.26 Hannulan, Karin 

ja Mäen mukaan hallituksen jäsen ei vältä ”korvausvastuuta pysyttele-

mällä erossa yhtiön toiminnasta ja olemalla passiivinen”. Hallituksen jä-

senyys edellyttää ”aktiivista toimimista yhtiön edun edistämiseksi”.27 

Vahingonkorvausvastuun syntymisen kannalta on kiinnostavaa poh-

tia, voidaanko kokoukseen osallistumattoman hallituksen jäsenen katsoa 

välttelevän tehtäväänsä kuuluvia velvollisuuksia. Osoittaako hän menet-

telyllään olevansa passiivinen ja vastaako hän tuottamuksellisuudellaan 

syntyvästä vahingosta? Ongelman tarkastelu edellyttää sen määrittä-

mistä, miten passiivisuus spesifioidaan AOYL 24:1:ssä edellytettäväksi 

vahingon aiheuttamiseksi. Koska hallituksen jäsenen vastuu ulottuu hal-

lituksen kaikkiin tehtäviin, missä tahansa hallitukselle kuuluvassa tehtä-

vässä AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjestyksen vastainen huolimatto-

muudella tai tahallisesti aiheutettava vahinko, josta yhtiö, osakas tai muu 

kärsii, voi aktualisoida AOYL 24:1:n mukaisen vastuun.28 Kuhanen, Ka-

nerva, Furuhjelm ja Kinnunen kannattavat tulkintaa. Heidän mielestään 

hallituksen jäsenen edellytetään seuraavan jatkuvasti, miten hallitus te-

kee työtään, isännöitsijä toimii ja yhtiön kiinteistöä hoidetaan.29 Koko-

naisvaltaisen vastuun periaatteen mukaisesti hallituksen jäsen on tehtä-

vässään muulloinkin kuin osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Hä-

                                                   
25  Airaksinen 2010a, 422, 440; Kyläkallio 1963, 203. 
26  Hannula & Kari & Mäki 2014, 122; Pulkkinen 2010, 757; Salonen 

2000, 185–186; Savela 2015, 38. Salonen ja Savela viittaavat jut-
tuun KKO 1994:61. 

27  Hannula & Kari & Mäki 2014, 122. Ks. myös Kyläkallio 1963, 203, 
206. 

28  Vahtera 2010a, 195; 2010d, 244. 
29  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 962) perus-

televat kantaansa jutulla KouHO 1996/1162. 
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nen velvollisuutensa on estää hallituksen virheellisen päätöksen täytän-

töönpano ja valvoa hallituksen muiden jäsenten toimintaa.30 Vaatimuk-

sen noudattaminen edellyttää tehtävän hoitamista muulloinkin kuin hal-

lituksen kokouksissa. Huomautukset täsmentävät tutkimuksen formalis-

missa käytettävän termin ma[T]p tulkintaa. 

Passiivisuus voidaan tulkita AOYL 24:1:n mukaan vahingon aiheut-

tamiseksi huolimattomuudella tai tahallisuudella ainakin silloin, kun 

hallituksen jäsen ei seuraa aktiivisesti yhtiön rahoitusaseman heikkene-

mistä. Yhtiön varojen vähentymisen sääntelyn31 osalta HE 24/2009:ssä 

korostetaan, että 

 

yhtiön hallituksella [on] toisaalta… [AOYL 22:23.2:n] 
mukaan velvollisuus jatkuvasti valvoa yhtiön pääoma-
tilannetta ja tilanteen sitä edellyttäessä [hallituksen 
täytyy] viipymättä joko ryhtyä toimiin pääomatilanteen 
korjaamiseksi tai tehdä kaupparekisteri-ilmoitus osa-
kepääoman menettämisestä.32 

 

Hallituksen jäsenen vastuu saattaa aktualisoitua, jos hän ei valvo isän-

nöitsijän toimintaa ja se johtaa yhtiöoikeudelliseen vahinkoon. Savela 

perustelee hallituksen alaisen toimielimen tekemän virheen vaikutusta 

hallituksen jäsenen vastuun aktualisoitumiseen jutulla KKO 1939–II–94. 

Siinä pankin hallituksen jäsenet määrättiin korvaamaan varat, jotka pan-

kin kirjanpitäjä ja kamreeri olivat kavaltaneet. Ratkaisun kannalta on 

merkityksellistä, että säästöpankkitarkastaja oli kahdesti kehottanut 

pankin hallitusta erottamaan kirjanpitäjän ja kamreerin. 33  Vaikka oi-

keustapaus on nykyhetkeen nähden ajallisesti etäinen, tuomio viittaa 

ajankohtaiseen seikkaan: hallituksen jäsenen vastuu saattaa aktualisoi-

tua hallituksen valvonnan piiriin kuuluvan toimijan aiheuttaessa vahin-

koa, kun hallitus ei reagoi havaitsemaansa virheeseen asianmukaisesti.34 

                                                   
30  Kyläkallio 1963, 200–201, 203. 
31  HE 24/2009, 268. 
32  HE 24/2009, 263. 
33  KKO 1939–II–94; Savela 2015, 54. 
34  Oikeustapauksen tulkinta nojaa Hannulan, Karin ja Mäen (2014, 

106) kantaan. 
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Puuttumattomuus alemman toimielimen virheeseen saatetaan tulkita 

vallitsevan käytännön hiljaiseksi hyväksymiseksi. Konkludenttinen hy-

väksyminen voi korvausvastuun syntymisen kannalta olla merkitykselli-

nen. Sen seurauksena hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu 

saattaa aktualisoitua.35 Hannulan, Karin ja Mäen mielestä tapaus KKO 

1999:86 osoittaa, että hallituksen jäsen ei vältä vastuutaan pelkästään py-

syttelemällä erossa yhtiön toiminnasta.36 Kirjoittajien mukaan silloin, 

kun 

 

hallituksen jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa uhkaa-
van vahingon välttämiseen tai sen pienentämiseen, on 
hänellä aktiivinen toimimisvelvollisuus.37 

 

Passiivisuuden moitittavuutta kannattavat myös Ari Kanerva, Mia Koro-

Kanerva ja Petteri Kuhanen. Heidän mielestään jutussa KKO 1938–II–

501 yhteisön hallituksen jäsenet katsottiin korvausvelvollisiksi, koska he 

eivät olleet valvoneet isännöitsijän toimintaa ja rahankäyttöä.38 Vaikka 

oikeuskäytäntö on tältäkin osin ajallisesti vanhaa, juttu viittaa periaat-

teeseen, jonka mukaan hallituksen jäsenen velvollisuus on valvoa halli-

tuksen alaisen toimielimen toimintaa. 

Jutussa KKO 2001:70 arvioitiin asianajotoimintaa harjoittavan osa-

keyhtiön hallituksen kahden jäsenen vastuuta vahingoista, jotka kolmas 

asianajaja oli aiheuttanut kavaltamalla hoitamiensa konkurssipesien va-

roja. Kavaltava asianajaja oli samalla yhtiön hallituksen puheenjohtaja. 

KKO:n mukaan osakeyhtiön hallitus vastasi yhtiön toiminnan asianmu-

kaisesta järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan jär-

jestämisestä. Hallituksen jäsenten lyödessä laimin yhtiön kirjanpidon ja 

varainhoidon valvonnan järjestämisen heidän passiivisuutensa oli 

VOYL:n vastaista. Vaikka hallituksen jäsenillä ei ollut yleistä velvolli-

suutta puuttua siihen, miten asianajaja hoiti konkurssipesiä osakeyhtiön 

                                                   
35  Kyläkallio 1963, 189, 200. 
36  KKO 1999:86; Hannula & Kari & Mäki 2014, 122. 
37  Hannula & Kari & Mäki 2014, 122. 
38  KKO 1938–II–501; Kanerva & Koro-Kanerva & Kuhanen 2005, 78. 
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lukuun, hallituksen jäsenet eivät olisi saaneet pysyä passiivisina, jos he 

tiesivät tai heidän oli syytä epäillä pesänhoitajan syyllistyvän väärinkäy-

töksiin konkurssipesien varojen käytössä. KKO:n mukaan osakeyhtiön 

hallituksen kaksi mainittua jäsentä eivät olleet ryhtyneet asianmukaisiin 

toimiin asianajajan väärinkäytösten estämiseksi.39 

Ratkaisussa KKO 1994:61 punnittiin hallituksen jäsenen vastuuta, 

kun hallitus oli jättänyt hakematta lainhuudon yhtiön omistamaan kiin-

teistöön. Jutun perusteluissa esitetään: 

 

Yhtiön hallitus on vastuussa siitä, että tontin lainhuu-
dattamisesta on huolehdittu. Asiassa esitetty näyttö ei 
osoita, että joku kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen ei 
olisi voinut osallistua hallituksen toimintaan tai että 
tehtävät olisi jaettu hallituksen jäsenten kesken siten, 
että sillä olisi vaikutusta vastuuseen.40 

 

Siteeratun kohdan perusteella näyttää ilmeiseltä, että jos mikään ei estä 

hallituksen jäsentä tekemästä työtään, mutta hän lyö sen laimin, hän 

osaltaan vastaa vahingosta, joka syntyy hänen laiminlyöntinsä vuoksi. 

Samalla tavalla oikeustapausta tulkitsee Salonen. Hallituksen jäsen ei saa 

jäädä passiiviseksi asiassa, joka kuuluu hallituksen tehtäviin. Jäsenyys 

hallituksessa edellyttää, että hallituksen jäsen hoitaa yhtiön asioita aktii-

visesti koko jäsenyyskautensa ajan.41 

Oikeuskirjallisuudessa esitetään myös edellistä jyrkempi kanta pas-

siivisuuden merkityksestä vahingonkorvausvastuun syntymiseen. Save-

lan mielestä joissain tapauksissa teoreettinen vaikutusmahdollisuus – se, 

että hallituksen jäsen voisi vaikuttaa hallituksen kokouksessa tehtävään 

päätökseen tai toimeen – riittää aktualisoimaan hallituksen jäsenen vas-

                                                   
39  KKO 2001:70, 1–2, 3.2, 6.3 kohta. Ks. myös Kyläkallio 1963, 203. 
40  KKO 1994:61. 
41  Salonen 2000, 185–186. – Hallitus jatkaa toimessa ja henkilö halli-

tuksen jäsenenä, jos yhtiökokousta ei pidetä eikä uutta hallitusta va-
lita. KKO 2013:74, 17 kohta. Oikeustapausta kommentoi Malk 
2014a. 
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tuun, vaikka hän ei osallistu kokoukseen, jos hallitus aiheuttaa menette-

lyllään AOYL 24:1:ssä tarkoitettavan vahingon.42 Teoriassa tulkinta ulot-

taa passiivisuusproblematiikan jokaiseen hallituksen jäseneen, joka ei 

osallistu hallituksen kokoukseen. 

Oikeustapauksessa KKO 1991:122 hallituksen jäsen tuomittiin vahin-

gonkorvaukseen huolimatta siitä, että hän ei osallistunut hallituksen ko-

koukseen, jossa vahinkoon johtava päätös tehtiin. Yhteisön hallitus oli 

aiemmin käsitellyt samankaltaisia asioita. Näissä yhteyksissä hallituksen 

kyseinen jäsen oli osaltaan vaikuttanut sen käytännön muotoutumiseen, 

jota sittemmin noudatettaessa vahinko syntyi.43 KKO:n argumentaation 

mukaan pelkästään poissaolo kokouksesta, jossa vahinkoon johtava pää-

tös tehtiin, ei aktualisoinut hallituksen jäsenen vastuuta. Se syntyi, koska 

kyseinen jäsen oli aiemman kannattanut menettelyä, jonka mukaan toi-

mittaessa vahinko aiheutui, eikä hän ilmaissut eriävää mielipidettä toi-

minnasta sen jatkuessa.44 Jutun KKO 1991:122 perusteella hallituksen jä-

senen huolellisuusvelvollisuuden noudattaminen näyttäisi edellyttävän, 

että kyetessään ilmaisemaan eriävän mielipiteensä hänen on se myös il-

maistava. Vastuun syntymisen kannalta hallituksen jäsenen ei edellytetä 

estävän vahinkoa vaan käyttävän mahdollisuutta vaikuttaa hallituksen 

päätökseen tai toimeen esimerkiksi eriävän mielipiteen merkitsemisellä 

pöytäkirjaan. 

Hallituksen jäsenen aktiivisuutta ja passiivisuutta tarkasteltaessa on 

olennaista, mitä hallituksen jäsen tietää tai hänen pitäisi tietää tosi-

seikasta, joka vaikuttaa vahingon syntymiseen. Tätä taustaa vasten on 

ymmärrettävä Hannulan, Karin ja Mäen huomautus. Sen mukaan halli-

tuksen jäsenelle, ”joka ei osallistu yhtiön päivittäiseen toimintaan, ei 

voida asettaa liian pitkälle menevää vaatimusta seurata yhtiön aseman 

                                                   
42  Savela 2015, 38–39. 
43  KKO 1991:122. 
44  Argumentti ei ole ristiriidassa Grassin, Heinon, Kaivannon ja Ku-

lomäen (2009, 109) huomautuksen kanssa: ”Kokouksesta pois ollut 
jäsen ei joudu vastuuseen, jos ei ole ollut millään tavalla mukana 
tehdyssä päätöksessä.” (Kursivointi tutkimuksen tekijän.) 
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kehitystä”. Järjestäessään asianmukaisesti yhtiön toiminnan45 esimer-

kiksi solmimalla isännöitsijäsopimuksen ammattitaitoisen isännöitsijän 

kanssa hallituksen jäsen saa päätöksenteossa lähtökohtaisesti luottaa 

isännöitsijän antamiin tietoihin silloin, kun hallitus tekee päätöksiä ja 

muita toimia. Savela toteaa asunto-osakeyhtiöoikeuteen ja isännöitsijän 

velvollisuuksiin soveltuvasti: 

 

Toimitusjohtajalla on velvollisuus aktiivisesti tehdä 
aloitteita hallitukselle juoksevan hallinnon ulkopuo-
lella olevissa asioissa. Hänen on myös kerrottava oma-
aloitteisesti hallitukselle tarpeelliset yhtiötä koskevat 
tiedot…46 

3.1.3 HALLITUKSEN VARAJÄSENEN AKTIIVISUUDESTA JA 
PASSIIVISUUDESTA 

Yhtiöoikeudellisen periaatteen mukaan hallituksen jäsenestä säädettä-

vää sovelletaan varajäseneen, kun hän toimii jäsenen sijaan.47 Periaate 

ilmenee käänteisesti jutussa KKO 1996:46. Siinä hallituksen varajäsenen 

ei katsottu vastaavan virheistä yhtiössä, koska hän ei ollut osallistunut 

hallituksen toimiin eikä muutakaan perustetta hänen syyllisyytensä puo-

lesta esitetty.48 Periaate ei ole luovuttamaton.49 

Vastuuta pohdittaessa on kysyttävä, voiko hallituksen varajäsen me-

netellä yhtiön johdon vahingonkorvausvastuun aktualisoivalla huolimat-

tomalla tai tahallisella tavalla, vaikka hän ei osallistu hallituksen kokouk-

seen tai toimeen. Myönteinen vastaus kysymykseen edellyttäisi spesifisiä 

oletuksia varajäsenen vastuun perusteista, jotka poikkeavat edellä mai-

nitusta periaatteesta, joiden vallitessa varajäsenellä on tavanomaisen jä-

senen velvollisuudet. Vastuun syntyminen edellyttäisi, että varajäsen ei 

ilmoita hallitukselle sen käsittelemän asian kannalta merkityksellistä tie-

toa. Mainitussa oikeustapauksessa KKO 1996:94 vastuusta vapauttavan 

                                                   
45  Hannula & Kari & Mäki 2014, 122. 
46  Savela 2015, 110. 
47  HE 24/2009, 157; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 495–496; Savela 2015, 55. 
48  KKO 1996:46; Savela 2015, 55, alaviite 128. 
49  Pulkkinen 2010, 757. 
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argumentin mukaan varajäsenellä ei ollut muutakaan syytä kertoa yh-

tiön johdolle asiasta. 

Salonen perustelee tulkintaansa varajäsenen vastuusta ratkaisulla 

KKO 1997:110. Siinä sovellettiin VOYL 8:1.4:aa arvioitaessa pankin joh-

tokunnan jäsenten ja varajäsenten vahingonkorvausvastuuta. Ensisijai-

sesti varajäsen vastasi vain päätöksistä, jotka hän teki osallistuessaan 

johtokunnan kokoukseen jäsenen sijaan.50 Toissijaisesti varajäsen vas-

tasi päätöksestä, kun hän päätöksentekoon osallistumattomana löi lai-

min huolellisuusvelvollisuutensa jättäessään kertomatta hallituksen jä-

senille päätöksenteon kannalta olennaisesta asiasta.51 

Salosen mielestä varajäsenen vastuuta koskeva tulkinta jutussa KKO 

1997:110 on lähinnä periaatteellinen. Varajäsenen vastuuta on arvioitava 

in casu. Hallituksen varajäsenen velvollisuus ei ole puuttua yhtiön asioi-

hin vain siksi, että hän tietää jotain hallituksen käsiteltävänä olevasta 

asiasta. Pääsääntöisesti varajäsen saa luottaa siihen, että hallituksen jä-

senten käytettävissä ovat päätöksenteon edellyttämät asianmukaiset tie-

dot. Salonen ehdottaa, että osakeyhtiön hallituksen kokoukseen osallis-

tumattoman varajäsenen toimintavelvollisuuden sisältöä määrittäisi 

tältä osin se, mitä hallituksen esteelliseltä jäseneltä edellytetään.52 Sääs-

töpankin toimintaa koskevan oikeustapauksen KKO 1999:12 valossa 

näyttäisi siltä, että hallituksen esteellisen jäsenen täytyy vain erityisestä 

syystä puuttua hallituksen aikomaan toimeen, jos se uhkaa aiheuttaa va-

hinkoa yhtiölle.53 Erityinen syy voi esimerkiksi olla, että varajäsenen on 

                                                   
50  KKO 1997:110; Salonen 2000, 102–103. Ks. varajäsenen vastuusta 

Kyläkallio 1963, 219. 
51  KKO 1997:110. Ks. myös KKO 1997:111: ”Varajäsen voi kuitenkin 

joutua korvausvastuuseen päätöksestä yhtiölle aiheutuneesta va-
hingosta silloinkin, kun hän ei ole osallistunut päätöksentekoon, jos 
hän on laiminlyönyt huolellisuusvelvollisuutensa esimerkiksi jättä-
mällä ilmoittamatta tiedossaan olevia päätöksenteon kannalta olen-
naisia seikkoja." Savela (2015, 38) kritisoi KKO:n tulkintaa, koska 
siitä jää epäselväksi, mitä on hallituksen jäsenen tiedonantovelvol-
lisuuden varsinainen sisältö. 

52  Salonen 2000, 102–103. 
53  ”Kun Raitainen on pankin hallituksen jäsenenä ollut Prinvest Oy:n 

luototuksen osalta esteellinen ja kun SSP Oy ei ole kanteessaan esit-
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perusteltua 

 

epäillä, etteivät päätöstä tekevät varsinaiset hallituksen 
jäsenet tiedä sellaisista asiaan vaikuttavista seikoista, 
joista hänellä sattuu olemaan tietoa.54 

 

Lainauksen mukaan kokoukseen osallistumattoman varajäsenen olisi 

kerrottava tietonsa hallitukselle, mikäli hän tietää päätöksen kannalta jo-

tain relevanttia, jota hallituksen muut jäsenet eivät tiedä.55 Ehdotus on 

ongelmallinen. Varajäsen ei välttämättä näe, milloin ehto on voimassa.56 

Jos varajäsen pyrkii selvittämään, tietävätkö hallituksen jäsenet asiasta 

sen, mitä hän tietää, varajäsen oletettavasti keskustelee asiasta isännöit-

sijän tai hallituksen jäsenen tai jäsenten kanssa. Käytännössä silloin lä-

hestytään tilannetta, jolloin varajäsen de facto kertoo yhtiön johdolle tie-

dossaan olevasta seikasta. Silloin siteerattu erityisen syyn ehto ei enää ole 

voimassa. 

Hallituksen varajäsenen ja jäsenen tuottamusarvio on epäsymmetri-

nen, jos yhtäältä hallituksen kokoukseen osallistumattoman varajäsenen 

edellytetään kertovan hallitukselle päätöksen tai toimen kannalta olen-

naisesta seikasta tai muuten hänen korvausvastuunsa asiassa voi aktuali-

soitua ja toisaalta kokoukseen tai toimeen osallistuva jäsen vastaa pää-

töksestä tai toimesta vain, jos hän kannattaa menettelyä riippumatta 

asiaa koskevista tiedoista. Käytännössä varajäsen kantaisi ankaraa vas-

tuuta, jota yhtiöoikeudessa ei kuitenkaan tunneta.57 Kanta olisi myös vas-

toin sitä periaatetta, jonka mukaan varajäsenellä on hallituksen jäsenen 

                                                   

tänyt sellaista erityistä syytä, jonka takia Raitanen olisi siitä huoli-
matta ollut velvollinen puuttumaan luottovalmisteluun tai päätök-
sentekoon, hän ei ole vastuussa pankille tältä osin aiheutuneesta va-
hingosta.” KKO 1999:12. 

54  Salonen 2000, 103. 
55  Tulkinta on sama, jonka Hannula & Kari & Mäki (2014, 104) esit-

tävät. 
56  Hallituksen jäseneen verrattaessa varajäsen ei välttämättä tiedä 

yhtä paljon yhtiön asioista eikä siitä, miten paljon hallituksen jäse-
net tuntevat päätöksenteon kannalta relevantteja seikkoja. Han-
nula & Kari & Mäki 2014, 108. 

57  Pulkkinen 2010, 753. 
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oikeudet ja velvollisuudet vain, kun hän osallistuu hallituksen työskente-

lyyn jäsenen sijaan.58 

Varajäsenen vastuuta koskevaan problematiikkaan voidaan pureu-

tua myös oikeustaloustieteellisesti. Osassa asunto-osakeyhtiöitä hallituk-

sen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita. Niitä pidetään korvauksina 

yhtiön asioiden hoitamiseen käytetystä ajasta ja vastuun kantamisesta,59 

vaikka määrältään kokouspalkkiot ovat asunto-osakeyhtiöissä yleensä 

vaatimattomat. Siksi niiden painoarvoa suhteessa vastuuseen ei pidä yli-

arvioida. Sellaisissa poikkeuksellisessa tapauksessa, jossa palkkio on 

suuri, palkkion saajan vastuutakin voidaan arvioida ankarammin. Suu-

rempi vastuu ei johdu palkkiosta sinänsä.60 Joissain tapauksissa suurem-

paa palkkiota voidaan maksaa hallituksen jäsenelle hänen erityisosaami-

sensa perusteella. Palkkion perustuessa hallituksen jäsenen erityisosaa-

miseen häneltä voidaan edellyttää suurempaa vastuunkantoa nimen-

omaisella erityisosaamisalueellaan. Muilla osaamisalueilla kyseisen jäse-

nen vastuuta ei arvioida tavanomaista ankarammin. Savelan mielestä 

pieni kokouspalkkio ”voi osaltaan vaikuttaa alentavasti vahingonkor-

vauksen sovitteluun”, joskaan vastuu ei väisty, vaikka palkkiota ei mak-

settaisi hallituksen jäsenelle lainkaan.61 

Sellaisessa asunto-osakeyhtiössä, jossa kokouspalkkiot maksetaan, 

hallituksen varajäsen saa kokouspalkkion tyypillisesti vain, kun hän osal-

listuu hallituksen kokoukseen jäsenen sijaan. Tällöin asetelma uhkaa 

muotoutua sellaiseksi, että varajäsen kantaa vastuuta osallistumatta ko-

koukseen ja siten ilman taloudellista kompensaatiota sillä perusteella, 

että hän tietää päätöksen tai toimen kannalta jotain merkityksellistä, 

mutta hän ei kerro asiasta yhtiön johdolle. Samalla hallituksen jäsen saa 

                                                   
58  HE 24/2009, 157; Jauhiainen 2013b, 527; Kuhanen & Kanerva & 

Furuhjelm & Kinnunen 2010, 485, 489, 495–496; Vahtera 2010a, 
207. 

59  Ks. Savela 2015, 90. Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulo-
mäki (2013, 76) toteavat: ”Kokouspalkkion määrään vaikuttavat 
työmäärän lisäksi yhtiön koko sekä hallituksen tehtävien laatu ja 
vaativuus.” Ks. myös Salonen 2000, 183–185. 

60  Ks. Savela 2015, 90. 
61  Savela 2015, 90. Hän (2015, 91) viittaa oikeuskäytäntöön KKO 

1982–II–103; 1987:122. 
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hallituksen kokoukseen osallistuessaan ja siten vastuuta kantaessaan 

palkkion ja välttää vastuun aktualisoitumisen esimerkiksi merkitsemällä 

eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Näissä oloissa hallituksen jäsenen ja 

varajäsenen vastuut rakentuvat toisistaan poikkeavin tavoin. Esitetyn va-

lossa voidaan pitäytyä näkemyksessä, jonka mukaan hallituksen varajä-

sen on yleensä velvollinen kertomaan kokoukseen osallistumattomana 

tietonsa hallitukselle vain erityisestä syystä. 

Asunto-osakeyhtiössä saatetaan noudattaa käytäntöä, jonka mukaan 

varajäsen osallistuu tai varajäsenet osallistuvat hallituksen kokoukseen, 

vaikka kaikki jäsenet olisivat läsnä kokouksessa. Jos varajäsen ei sijaista 

ketään, varajäsenellä ei ole kokouksessa päätösvaltaa.62 HE 24/2009:n 

mukaan hänellä ”on… hallituksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet vain 

silloin, kun varajäsen toimii hallituksen jäsenen tilalla hallituksessa”. 

Siksi varajäsenen korvausvastuu syntyy pääsääntöisesti vain, kun hän 

osallistuu päätöksen tekemiseen tai ryhtyy toimeen hallituksen jäsenen 

tehtävässä.63 Vastuukysymyksen kannalta on ratkaisevaa, mitä kokous-

dokumentaatiosta tai muusta todistelusta ilmenee kokouksessa läsnä ol-

leen ylimääräisen varajäsenen osalta. Tarvittaessa hänen menettelyään 

voidaan joutua arvioimaan de facto -jäsenyyden näkökulmasta. 

3.1.4 INDIVIDUAALINEN TUOTTAMUSARVIO 

3.1.4.1 Käsitteellinen erottelu hallituksen menettelyn ja hallituksen 

jäsenen menettelyn välillä 

Punnittaessa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuta on myös 

pohdittava, millä tavalla hänen menettelyään arvioidaan ex post. Tältä 

osin kyse ei ole niistä normeista, joita hallituksen jäsenen on noudatet-

tava. Huomio on tavassa, jolla hallituksen jäsentä velvoittavia normeja 

tulkitaan. Mielityinen viittaa ongelmaan toteamalla, että käyttäytymistä 

                                                   
62  Ks. Grass & Heino & Kaivanto & Kulomäki 2013, 130; Hannula & 

Kari & Mäki 2014, 108. 
63  HE 24/2009, 157. Ks. myös Savela 2015, 56. 
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ohjaavan normin ”tulkinnanvaraisuus ei itsessään kerro, millaisten mo-

raalis-poliittisten näkemysten mukaisesti normia tulkitaan”.64 Tässä lu-

vussa luonnostellaan hallituksen jäsenen tuottamuksen arvioimisen mal-

lia. Vaikka tulkintaa ei tiettävästi ole AOYL:a sovellettaessa aiemmin sys-

temaattisesti esitetty, mallissa ei tuoda oikeustieteeseen aiemmin tunte-

matonta käsittelytapaa arvioida tuottamusta. Lähestymistapa edellyttää 

hallituksen menettelyn ja hallituksen jäsenen menettelyn käsitteellistä 

erottelua. 

Asunto-osakeyhtiön hallitus on itsenäinen toimielin. Piirre ilmenee 

yhtäältä siinä, kuinka rajalliset mahdollisuudet osakkaalla on vaikuttaa 

monen osakkaan omistaman yhtiön asioihin yhtiökokousten välillä. Kei-

not ovat niin niukat, että Jauhiainen luonnehtii yhtiökokousta osakkaan 

ainoaksi legitiimiksi foorumiksi, jossa hän voi tehdä päätöksiä yhtiön 

puolesta.65 Näkemystä on täsmennettävä siltä osin, että yhtiökokouksen 

ohella osakkaat voivat AOYL 6:1.2:n mukaan yksimielisinä päättää ko-

kousta pitämättä yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.66 Tässä mielessä 

sääntelyssä korostetaan asunto-osakeyhtiön hallituksen asemaa ja mer-

kitystä toimielimenä yhtiökokousten välisenä aikana. Toisaalta hallituk-

sen itsenäisyyttä ilmentävät edellytykset, joiden vallitessa esimerkiksi 

yhtiökokouksen päätös tai tilintarkastajan tarkastuskertomuksessa esit-

tämä vaikuttaa hallituksen toimintaan. Yhtiökokouksen päätös tai tar-

kastuskertomuksen huomautus sinänsä ei vaikuta yhtiön johdon toimin-

tatapoihin.67 Päätöksen tai huomautuksen teho aktualisoituu, kun halli-

tuksen jäsenet reagoivat päätökseen tai huomautukseen muuttamalla 

toimintaansa. Mikään looginen syy ilman hallituksen jäsenen tai jäsenten 

toimintaa ei muuta hallituksen menettelyä.68 

                                                   
64  Mielityinen 2006, 325. 
65  Jauhiainen 2013g, 295. 
66  HE 24/2009, 113; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 324–326. 
67  Ks. Vahtera 2010b, 172–173. Ks. toimintakertomuksesta tilintar-

kastuksen kohteena OYL:ssa Ruohonen 2016, 240–245. 
68  Kognitiivisen psykologian mukaan toimintaa edeltävät kompleksi-

set kognitiot. Eysenck & Keane 2007, 1–3. 
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Itsenäisyytensä ohella hallitus on kollegiaalinen.69 Luonnehdinnalla 

viitataan Hannulan, Karin ja Mäen mukaan siihen, että hallituksen teh-

tävät ja vastuu ovat jakamattomat. Hallituksen jäsen vastaa siitä, mitä 

hän on näytön perusteella tehtävässään aiheuttanut.70 Hallituksen jokai-

sen jäsenen on osallistuttava hallituksen tehtävien hoitamiseen ja kan-

nettava vastuuta tekemisistään. Mäntysaari käsittää hallituksen luon-

teen kollegiaalisena toimielimenä merkitsevän, että hallituksen 

 

jäsenet valvovat toistensa toimintaa. Tällä tavalla voi-
daan osittain vastata klassiseen kysymykseen siitä, 
kuka valvoo valvojia.71 

 

Hallituksen päätökseen osallistuvat ainakin kaikki päätöstä kokouksessa 

kannattavat jäsenet, ellei hallituksen kokouksen pöytäkirjasta tai muusta 

todistelusta muuta ilmene. Päätöksentekoon osallistuminen ei edellytä 

sitä, että hallituksen jäsenen äänellä on merkitystä lopputuloksen kan-

nalta.72 Kollegiaalinen vastuu syntyy, ellei erityistä syytä muuhun tulkin-

taan ole. Punnittaessa hallituksen jäsenen menettelyn moitittavuutta täy-

tyy selvittää, onko hän kannattanut päätöstä tai onko hän merkinnyt eriä-

vän mielipiteen pöytäkirjaan. Oikeuskäytännön mukaan lisäksi hallituk-

sen jäsenten työnjako vaikuttaa siihen, miltä osin hallituksen jäsenet vas-

taavat vahingoista.73 Hallituksen jäsenten individuaalisen tuottamusar-

vion välttämättömyys ilmenee oikeustapauksessa KKO 1997:110: 

                                                   
69  Dotevall 1989, 121; Hannula & Kari & Mäki 2014, 50–51. 
70  Hannula & Kari & Mäki 2014, 239. ”Mikään yksittäinen seikka ei 

kuitenkaan poista hallituksen kollektiivista vastuuta ja sen mu-
kaista korvausvastuuta koko hallituksen toiminnasta. Korvausvas-
tuun määrään yksilöllisillä eroilla sen sijaan voi olla merkitystä.” 
Hannula & Kari & Mäki 2014, 240. 

71  Mäntysaari 2013, 589. 
72  ”Hallituksen päätökseen katsotaan osallistuneen ainakin kaikkien 

päätöstä hallituksen kokouksessa kannattaneiden hallituksen jä-
senten. Päätöstä kannattaneiden katsotaan osallistuneen päätöksen 
tekemiseen, vaikka heidän äänillään ei olisikaan ollut merkitystä 
lopputuloksen syntymiseen.” Savela 2015, 33–34. Ks. myös Kylä-
kallio 1963, 200; Salonen 2000, 188. 

73  Savela (1997, 1277) analysoi ennakkopäätöstä KKO 1997:110: ”KKO 
katsoi hallituksen sisäisen työnjaon oikeuttavan hallituksen muita 
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Pankin johdolla ei kuitenkaan ole kollektiivista vas-
tuuta edellä selostetuin tavoin aiheutuneesta vahin-
gosta, vaan kunkin johtokunnan jäsenen vastuuta on li-
säksi arvioitava yksilöllisesti.74 

 

Lainauksen mukaan tuottamusarviossa saatetaan päätyä kantaan, jonka 

mukaan hallituksen yksi jäsen vastaa vahingosta, mutta toinen jäsen ei 

vastaa siitä. Lopputulos määräytyy tavalla, jonka tuomioistuin katsoo 

lain mukaiseksi. Hallituksen jokaisen jäsenen vastuuta punnitaan indivi-

duaalisella tuottamusarviolla. Sillä selvitetään, onko hallituksen jäse-

nellä sellaista omaa tuottamusta, joka aktualisoi hänen vastuunsa. 75 

Hannula, Kari ja Mäki kiteyttävät individuaalisen tuottamusarvion aja-

tuksen: 

 

Hallituksen jäsenen vastuuta yksittäistapauksessa arvi-
oidaan kuitenkin viime kädessä yksilöllisesti. Hallitus 
ei ole sellainen erillinen oikeussubjekti, johon korvaus-
vaatimukset ja seuraamukset voitaisiin kohdistaa, vaan 
vaatimukset on kohdistettava kuhunkin hallituksen jä-
seneen yksilöllisesti. Vastuun syntymisen edellytykset 
selvitetään kunkin jäsenen osalta erikseen.76 

 

Koska vastuun aktualisoitumisen edellytykset arvioidaan yksilöllisesti, 

hallituksen jäsen ei ilman subjektiivista tuottamusta vastaa toisen jäse-

nen tahallisesta tai huolimattomasta AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjes-

tyksen määräyksen vastaisesta menettelystä, josta seuraa yhtiön, osak-

kaan tai muun kärsimä vahinko.77 AOYL 24:1:ssä ei säädetä hallituksen 

jäsenten kollektiivisesta vastuusta. Säännöksessä edellytetään hallituk-

sen jäsenen aiheutettavan vahingon, jotta hän voisi joutua vastaamaan 

                                                   

jäseniä luottamaan työnjaon mukaisten tehtävien huolelliseen hoi-
tamiseen, ellei heillä ole syytä epäillä asioiden hoitamista virheelli-
sesti.” 

74  KKO 1997:110 (kursivointi on tutkimuksen tekijän). 
75  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 958) tarkas-

televat tuottamusta AOYL 24:1:n valossa. – Ks. tuottamuksesta tä-
män tutkimuksen lukua 2.1.1.4. 

76  Hannula & Kari & Mäki 2014, 239. 
77  Tuottamus on yhtiöoikeudellisen vahingonkorvauksen edellytys. 

Savela 2015, 33. 
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siitä. Individuaalinen tuottamus on oikeudellisen seuraamuksen välttä-

mätön edellytys. 

Individuaalinen tuottamusarvio edellyttää, että hallituksen jäsenen 

(i = 1, 2, 3, …, n) menettely tehtävässään Mi[T]pi ja hallituksen päätös tai 

toimi Mh[T]ph erotetaan käsitteellisesti toisistaan. Erottelu on mahdolli-

nen, koska hallituksen jäsenen menettelyn ja hallituksen menettelyn vä-

lillä ei välttämättä vallitse suoraa yhteyttä. Systeemiteoreettisesti halli-

tuksen jäsenet toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Triviaalia 

päätöksentekoa vaativammissa tapauksissa hallituksen menettely ennen 

päätöksentekoa tai toimea on kompleksista. Prosessin kuuluvat moni-

mutkaiset takaisinkytkennät.78 Hallituksen päätös tai toimi palautuu yh-

den jäsenen menettelyyn79 esimerkiksi silloin, kun hänen ehdotuksensa 

sellaisenaan hyväksytään hallituksen päätökseksi tai yksijäseninen halli-

tus tekee lainmukaisen päätöksen. Reduktio on puolestaan mahdoton, 

jos hallituksen jäsenen ehdotuksesta konstruoidaan siitä poikkeava pää-

tös kokouksessa käytävän keskustelun päätteeksi. 

Mikäli hallituksen päätöksestä tai toimesta seuraa AOYL 24:1:n mu-

kaisten edellytysten vallitessa vahinko, hallituksen jäsenen menettelyn, 

hallituksen menettelyn ja hallituksen jäsenelle tuomioistuimessa mää-

rättävän oikeudellisen seuraamuksen väliset suhteet esitetään formaali-

sesti: 

 

(Df.OP’’)  OPi, h = ∑ M T p ⊃ M T p ⊃ N q. 
 

Ensiksi määritelmän mukaan hallituksen jäsenten toiminta tehtävässään 

Mi[T]pi johtaa hallituksen päätökseen tai toimeen Mh[T]ph. Määritel-

mässä ei edellytetä, että hallituksen kaikki jäsenet kannattavat pää-

töstä.80 Hallituksen jokaisen jäsenen ei siis tarvitse toimia oikeudellisesti 

                                                   
78  Von Bertalanffy 1968, 42–43. 
79  Malk 2005, 280–282. 
80  Huonoon päätökseen johtavaa ryhmän toimintaa kutsutaan sosiaa-

lipsykologiassa ryhmäajatteluksi. Esimerkkinä sellaisesta pidetään 
John F. Kennedyn hallinnon työskentelyä, joka johti Sikojen lahden 
tapahtumiin. Helkama 1999b, 282–287. 
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moitittavalla tavalla, vaikka hallituksen menettely johtaisi korvattavaan 

vahinkoon. Toiseksi määritelmän mukaan hallituksen päätöksen tai toi-

men johdosta hallituksen jäsenelle määrätään oikeudellinen seuraamus. 

Se ei välttämättä ole kaikille korvausvelvollisille sama. Seuraamus voi 

olla yksilöllinen81 riippuen esimerkiksi hallituksen jäsenen tuottamuk-

sesta ja syyllisyydestä. Maksettavaksi määrättävää korvausmäärää arvi-

oitaessa AOYL 24:7.1:ssa edellytetään noudatettavan, mitä VahL 6:3:ssä 

säädetään. Jälkimmäinen sisältää implisiittisesti individuaalisen tuotta-

musarvion ajatuksen: korvaus voidaan jakaa korvausvelvollisten kesken 

ottaen huomioon kunkin yksittäisen vahingonkorvausvelvollisen syylli-

syys ja etu, jonka hän vahinkotapahtumasta mahdollisesti saa, sekä 

”muut seikat”.82 

3.1.4.2 Tuottamuksen objektiivinen arvioiminen 

Individuaalisen tuottamusarvion keskeinen kysymys liittyy kriteereihin, 

joiden perusteella hallituksen jäsenen tuottamusta punnitaan. Oikeus-

kirjallisuudessa problematiikkaan vastataan distinktiolla yhtiön johtoon 

kuuluvan henkilön tuottamuksen objektiivisesta ja subjektiivisesta arvi-

oinnista.83 Tuomas Santalan mukaan objektiivisen ja subjektiivisen tul-

kinnan taustaoletus on inhimillistä toimintaa koskeva pitämisen ja voi-

misen käsitteellinen erottelu. Sen mukaan arvioidaan ex post, millä ta-

valla vastuunkantajan ”olisi pitänyt toimia ja… miten tekijä olisi voinut 

toimia”.84 Pitämistä koskevan kriteerin käyttöä tarkastellaan tässä alalu-

vussa. Voimiseen perustuva arviota tarkastellaan luvussa 3.1.4.3. 

Hallituksen jäsenen käsitys huolellisesta toiminnasta ei välttämättä 

vastaa sitä, mitä häneltä objektiivisesti edellytetään.85 Objektiivisen huo-

                                                   
81  Hannula & Kari & Mäki 2014, 239. 
82  HE 187/1973, 26; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 997; Saarnilehto 2007b, 191–192. 
83  Dotevall 1989, 89. 
84  Santala 2012, 41. Kirjavainen (1994, 26–29) kuvaa pitämisen ja 

voimisen kriisiä etiikassa. 
85  Jauhiainen 2013e, 48–49; Kanerva & Koro-Kanerva & Kuhanen 
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lellisuuden kriteeri ei ole se, miten hallituksen jäsen hoitaa omia asioi-

taan. Objektiivista huolellisuutta arvioidaan siitä käsin, miten jokainen 

huolellinen johtaja toimisi vastaavissa oloissa.86 Siten tuottamuksen ob-

jektiivinen arvioiminen edellyttää tuomioistuimen määrittelevän ainakin 

implisiittisesti hypoteettisen standardijohtajan, joka kuuntelee asiantun-

tijoita, tarkastelee maailmaa taloudellisessa viitekehyksessä ja noudattaa 

huolelliselle toiminnalle asetettavia vaatimuksia.87 Tuomioistuin vertaa 

tällaisen mielikuvitusjohtajan oletettavaa toimintatapaa aktuaalisessa 

maailmassa operoivan ihmisen menettelyyn. Prosessi edellyttää tuoma-

rilta elämänkokemusta ja näkemystä yhteiskunnassa vallitsevista oloista 

ja arvostuksista.88 

Aktuaalisessa maailmassa vahinkoja on mahdotonta kokonaan estää 

ennalta. Tästä tosiseikasta vahingonkorvausoikeudessa johdetaan – ot-

tamatta kantaa tosiseikan ja periaatteen väliseen suhteeseen – periaate, 

jonka mukaan kaikkia vahinkoja ei oleteta korvattavan. Se on metatason 

periaate, objektiivisen tuottamusarvion elementaarinen taustaoletus. 

Sen mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseneltä ei edellytetä varo-

vaisuutta, joka ylittää tavanomaisen huolellisuuden. Kun hän noudattaa 

tällaista standardijohtajan huolellisuutta, mutta siitä huolimatta hän ai-

heuttaa tehtävässään AOYL 24:1:ssä tarkoitettavaa vahinkoa, hänen yh-

tiöoikeudellinen korvausvastuunsa ei objektiivisessa katsannossa aktu-

alisoidu.89 Kun hallituksen jäsen perustaa tehtävässään toimintansa har-

kintaan ja selvitykseen, jotka päätöksentekoajankohdan mukaisissa 

oloissa ovat asianmukaiset,90 hän noudattaa hallituksen jäseneltä AOYL 

1:11:1:ssa edellytettävää huolellisuutta. Huolellinen selvitys ja harkinta 

                                                   

2006, 77; Nevala 2013b, 1005. Ks. myös Hannula & Kari & Mäki 
2014, 109; Ståhlberg & Karhu 2013, 101–102. 

86  Dotevall 1989, 91–92; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-
nen 2010, 958; Savela 2015, 61, 84; Virtanen 2011, 104–105. 

87  Viljanen 2005a, 428, 429, 434; Virtanen 2011, 104, 145. 
88  Huomautus tuomarilta edellytettävistä kyvyistä antaa perustellun 

syyn kysyä, missä määrin arviointi on ”objektiivista”. 
89  Ks. Mähönen & Villa 2010, 302; Norri & Palsala 2002, 186; Vah-

tera 2010d, 243. 
90  Ks. Salo 2015, 226–228. 
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edellyttävät käytännössä sitä, että hallituksen jäsen hankkii päätöksen 

perustaksi asianmukaista tietoa, punnitsee sitä huolellisesti ja tekee ra-

tionaalisen johtopäätöksen, joka palvelee yhtiön etua.91 

Hallituksen jäseneltä edellytettävä olosuhteisiin nähden asianmukai-

nen huolellisuus on ymmärrettävä kontekstuaalisesti. Huolellisesta toi-

minnasta voidaan antaa paradigmaattisia esimerkkejä. 92  Ilmaisu ’olo-

suhteisiin nähden asianmukainen huolellisuus’ variaatioineen saa nor-

matiivisen sisällön in casu, kun tuomioistuin arvioi hallituksen jäsenen 

menettelyä ex post ja päättää, onko se aktuaalisessa tapauksessa ollut 

AOYL 1:11.1:n mukaista huolellisuutta. Kantaa tukevat Ståhlberg ja 

Karhu. Heidän mielestään tuottamusarvio edellyttää yhtäältä normin 

tunnistamista ja muotoilemista in casu sekä toisaalta kyseisen normin 

soveltamista. 

 

Tuottamusta on se huolimattomuus, jonka perusteella 
tuomioistuin näkee hyväksi (oikeudenmukaiseksi, oi-
keusjärjestyksen mukaiseksi) asettaa vahingonaiheut-
tajan vastuuseen tuottamussäännön nojalla.93  

 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet eivät toimi objektiivisesti arvioi-

den huolellisesti, jos yhtiössä jätetään yhtiövastikkeita perimättä, huo-

neistoja ei oteta yhtiön hallintaan maksamattomien vastikkeiden takia, 

yhtiökokousten pitäminen lyödään laimin, yhtiön tilit jätetään tarkasta-

matta, tilinpäätöstä ei vahvisteta, lainanlyhennyksiä ei makseta ja kon-

kurssisaatavia jätetään valvomatta. Objektiivisen huolellisuuden kritee-

riä ei liioin täytä hallituksen jäsenten toiminta, jonka seurauksena yhtiö 

                                                   
91  HE 24/2009, 272; Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulo-

mäki 2013, 200; Nevala 2013b, 1005; Salo 2015, 215–225. Kuva-
tulta osin AOYL:ssa säädettävä huolellisuusvelvollisuus vastaa asi-
allisesti OYL:n mukaista huolellisuusvelvollisuutta, jollaisena sen 
esittävät Hannula & Kari & Mäki 2014, 21–22, 23, 109. 

92  Tämän kielifilosofisen lähestymistavan mukaan sanan käyttö kie-
lessä antaa sanalle merkityksen. Wittgenstein 1999a, 125. 

93  Ståhlberg & Karhu 2013, 98. 
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ei saa hyödykseen sille kuuluvia korvauksia. 94  Objektiivista huolelli-

suutta eivät noudata hallituksen jäsenet, kun he päättävät valita raken-

nuksen korjausurakoitsijan vain sillä perusteella, että urakoitsija on 

aiemmin tuottanut palveluja asunto-osakeyhtiölle, ja aiheuttavat menet-

telyllään asunto-osakeyhtiölle vahinkoa sivuuttaessaan edullisimman 

tarjouksen.95 

Objektiivisen huolellisuuden asiallinen sisältö johdetaan yleensä 

normilähteistä. Ihmisen käyttäytymistä ohjaavat ja toimintavaatimuksia 

hänelle sanelevat lainsäädäntö, viranomaissuositukset ja muu alemman 

asteinen normisto. Esimerkkeinä viimeksi mainitusta ovat järjestyssään-

nöt, alan ja ammattikunnan tapaohjeet, yrityksen sisäiset normit ja ylei-

set käyttäytymistavat. Käyttäytymiskoodiin vaikuttavat ainakin toimiala, 

yhteisössä määrätyssä asemassa olevalta vaadittava toimintatapa ja yri-

tyksen vakiintunut käytäntö – kun ne eivät ole ristiriidassa ylemmän as-

teisten normien kanssa. Alaa koskevien normien velvoittavuus tosin 

edellyttää, että hallituksen jäsen tietää tai hänen pitäisi tietää niiden si-

sältö. Jos lainsäädäntöä alemman asteisilla normeilla pyritään alenta-

maan vahinkoriskiä, poikkeamista niistä vahingollisin seurauksin saate-

taan tulkita tuottamuksellisuudeksi, ellei vahingonaiheuttaja osoita käyt-

täytymiselle hyväksyttävää perustetta. 96  Objektiivisen huolellisuuden 

vaatimuksen täyttymistä arvioidaan kontekstuaalisesti.97 

Lakia alemman asteisen normiston ohjausvaikutukseen saattaa liit-

                                                   
94  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 959–960) re-

feroivat juttuja HHO 2004/2898; THO 1995/4998. 
95  Kanerva & Koro-Kanerva & Kuhanen (2005, 79) sekä Kuhanen & 

Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 961) referoivat juttua 
HHO 1986/1512. – Päätöksenteon kannalta olennaisen dokumen-
toinnin merkitystä kuvataan luvussa 3.1.4.5. 

96  Hahto 2008, 72–75; Hemmo 2000, 18–21; Mielityinen 2006, 323; 
Ståhlberg & Karhu 2013, 84–86; Virtanen 2011, 105. Ståhlbergin 
& Karhun (2013, 86) referenssit ovat KKO 1982–II–40; 1990:48; 
1997:73. 

97  ”Toisaalta, normin ja vahinkoon johtaneen toiminnan suhde lienee 
usein tulkinnanvarainen: tulkintaa ohjaavista näkökohdista riip-
puu, pidetäänkö toimintaa normin mukaisena vai sen vastaisena.” 
Mielityinen 2006, 325. 
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tyä ongelma. Normatiivista auktoriteettia vailla olevilta ohjeilta ja suosi-

tuksilta puuttuu velvoittavuus. Muu lähde tarvitsee institutionaalista tu-

kea, jotta lähteessä tarkoitettava normi tai vastaava identifioidaan oi-

keuslähteeksi98 ja se velvoittaa yksilöä. Lakia alemman asteinen oikeus-

lähde on relevantti arvioitaessa henkilön menettelyn huolellisuutta, kun 

lähteellä on asiallinen yhteys arvioitavana olevaan käyttäytymiseen.99 

Normiperusteisen objektiivisen tuottamusarvion sijaan asunto-osa-

keyhtiön hallituksen jäsenen toimintavaatimuksia voidaan johtaa riski-

perusteisesti. Riskin käsitteeseen nojaavassa tuottamusarviossa huomio 

kiinnitetään Sampo Mielityisen mukaan sellaisiin seikkoihin kuin toi-

mintaan liittyvän vahinkoriskin todennäköisyys, menettelyä seuraavien 

mahdollisten vahinkojen mittaluokka ja varotoimien aiheuttamat haitat. 

Koska arvio on tältä osin objektiivinen, vahingonaiheuttaja ei voi puolus-

taa menettelyään viittaamalla subjektiiviseen osaamattomuuteensa tai 

asiantuntemuksensa puutteeseen.100 

Tavanomaisen huolellisen johtajan standardin mukaista riskiperus-

teista arviointimallia ei tulisi soveltaa ensisijaisesti hallituksen jäsenen 

vastuuta punnittaessa. Riskiperusteisessa arviossa otetaan kantaa toi-

mintaan liittyvän riskin ja toiminnan tavoitteena olevan hyödyn väliseen 

suhteeseen. Jos ihminen menettelee riskipitoisesti ja sen seurauksena 

syntyy vahinko, joka olisi vaihtoehtoisella ja hänen tiedossaan olevalla 

menettelyllä ollut mahdollista kohtuudella välttää, aktuaalinen menet-

tely voidaan spesifioida tuottamukselliseksi. Silloin tuottamus käsitteel-

listetään kokonaistaloudellisesti epäedulliseen toimeen ryhtymiseksi. 

Riskiperusteista arviota sovelletaan erityisesti turvallisuustoimia mitoi-

tettaessa. Riskiperusteiseen arvioon nähden normiperusteinen arviointi 

                                                   
98  Ks. oikeuslähteistä Aarnio 2006, 292–306; Nuotio 2004, 1267–

1291. Ks. rikosoikeudellista oikeuskäytännöstä KKO 2015:22, 12 
kohta. Mielityinen (2006, 120–134) tarkastelee oikeudellisen kielen 
argumentointilähteitä ja Määttä (2005, 381–445) arvioi soft law’n 
tulkitsemista oikeuslähteeksi. 

99  Viljanen 2005a, 438–439. Virtanen (2011, 105) kuvaa alemman as-
teisten lähteiden velvoittavuuteen liittyviä ongelmia. 

100  Mielityinen 2006, 312–315. Ks. riskiajattelusta Virtanen 2011, 43–
59. 
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on kuitenkin ensisijainen.101 

Riskiperusteiseen tuottamusarvioon voidaan kytkeä oikeustaloustie-

teellinen tarkastelu. Silloin vahingonaiheuttajan menettelyä arvioidaan 

suhteessa taloudellisesti mitattavaan riskiin.102 Hallituksen jäsenen me-

nettelyyn liittyvää riskiä ja toiminnasta saatavaa hyötyä on mahdollista 

punnita esimerkiksi silloin, kun asunto-osakeyhtiö tekee taloudelliseen 

kantokykyynsä nähden kalliin investoinnin. Jos yhtiön omistaman ra-

kennuksen viemärijärjestelmä on teknisen elinkaarensa loppupäässä, 

riski järjestelmän rikkoutumisesta ja sitä seuraavasta vesivahingosta kas-

vaa ajan funktiona. Yleisen tiedon perusteella tekninen järjestelmä on ra-

tionaalista korjata tai uusia, ennen kuin vahinko syntyy. Vältettäessä va-

hinko järjestelmän korjaamisesta saatava hyöty on vahingosta johtuvien 

kustannusten välttäminen.103 

Objektiivisen tuottamusarvion oikeustaloustieteellisessä tarkaste-

lussa sovelletaan epäyhtälöä KPV. Vastuunkantajan tuottamusvastuu ak-

tualisoituu, kun vahingon torjuntakustannukset k alittavat vahingon to-

dennäköisyyden p ja vahingon taloudellisen arvon v tulon. Tuottamus ak-

tualisoituu epäyhtälön KPV ollessa tosi. Kun KPV on epätosi, henkilön 

ottama riski voidaan hyväksyä. 

 

(KPV) k < p × v104 
 

Epäyhtälön soveltamista kuvaa esimerkki. Oletetaan, että huoltoyhtiön 

asunto-osakeyhtiöltä veloittamat hiekoituskustannukset liukkauden tor-

jumiseksi asunto-osakeyhtiön omistamalla kiinteistöllä ovat talven ai-

kana 1.000 euroa. Samalla ajanjaksolla hiekoittamatonta piha-aluetta 

käyttävä ihminen liukastuisi ja loukkaantuisi 40 prosentin todennäköi-

syydellä. Henkilövahingosta maksettavaksi määrättävä korvaus olisi 

3.000 euroa. Kun arvot sijoitetaan epäyhtälöön, niin 

                                                   
101  Hahto 2008, 75, 82; Hemmo 2000, 21–23. 
102  Mielityinen 2006, 315–319. 
103  Tarkastelun ulkopuolelle rajataan spekulaatio, että vahinkoa ei kos-

kaan syntyisi, vaikka viemärijärjestelmää ei korjattaisi. 
104  Määttä, K. 2006, 156, 161–162; Ståhlberg & Karhu 2013, 100; Vil-

janen 2005a, 444; Virtanen 2011, 46. 
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(KPV1) 1.000 € < 0,4 × 3.000 € 
 1.000 € < 1.200 € 
 

Hiekoittamiskustannukset ovat alhaisemmat kuin mahdollisesta vahin-

gosta aiheutuvat korvaukset. Koska KPV1 on tosi, vahinko hiekoittamat-

tomalla piha-alueella aktualisoisi vastuunkantajan tuottamusvastuun. 

Oikeustaloustieteellisen arvion perusteella riskiä ei pitäisi asunto-osake-

yhtiössä ottaa. Toisin kuin tässä triviaalissa esimerkissä, kompleksisem-

massa tapauksessa vahingon kokonaisarvoa laskettaessa on otettava 

huomioon myös välilliset kustannukset, jotka vahingon torjumisesta105 ja 

vahingosta aiheutuvat.106 

3.1.4.3 Tuottamuksen subjektiivinen arvioiminen 

Objektiivisen tuottamusarvion rinnalla hallituksen jäsenen tuottamusta 

arvioidaan subjektiivisesti. Silloin huomio kiinnitetään vastuunkantajan 

yksilöllisiin ominaisuuksiin, tietoihin, kokemukseen ja taitoihin punnit-

taessa sitä, onko hän niiden vallitessa menetellyt huolellisesti, kun hän 

on aiheuttanut AOYL 24:1:ssä tarkoitettavan vahingon. 107  Tältä osin 

tuottamusarviota koskeva kysymyksenasettelu on sadassa vuodessa 

muuttunut. Vielä 1900-luvun alussa vahingonkorvausoikeudessa yksi-

ulotteisesti oletettu ”moraalinen fiktio” agentista, joka toimi huolellisesti, 

täytti bonus pater familias -hypoteesin huolellisesta johtajasta. Tällai-

sessa tuottamusarviossa ei juuri kyetty ottamaan huomioon vahingonai-

heuttajan osaamista eikä ammattitaitoa.108 Tarkasteluperspektiivi on sit-

temmin laajentunut.109 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseneltä ei olettamasäännöksen 

                                                   
105  Ks. Määttä, K. 2006, 163. 
106  Ks. Saarnilehto 2007b, 115; Virtanen 2011, 45. 
107  Dotevall 1989, 104, 106. 
108  Viljanen 2005a, 428, 429, 434–435. Ks. bonus pater familias -pe-

riaatteesta Dotevall 1989, 91–92; Schultz 2014; Smits 2014; Virta-
nen 2011, 104–105. 

109  ”… käsitys kielen ja oikeuden suhteesta saattaa olla muuttunut si-
ten, että vasta 1900-luvun lopulla aletaan kytkeä objektiivisen tul-
kinnan mahdottomuus ja yleispätevien oikean ratkaisun kriteerien 
puute kieleen ja sen luonteeseen.” Lindroos-Hovinheimo 2011, 297. 
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AOYL 7:10:n mukaan edellytetä yhtiön toimialan tuntemusta tai hallituk-

sen jäsenen tehtävän kannalta erityistä osaamista. Subjektiivinen tuotta-

musarvio perustuu nimenomaan hallituksen jäsenen yksilöllisiin tekijöi-

hin, ei hänen ulkopuoleltaan ex ante annettaviin yleisiin kriteereihin. Ar-

vioitaessa tuottamusta subjektiivisten ominaisuuksien, osaamisen ja 

muiden edellytysten kannalta hallituksen jäsenen edellytetään Savelan 

mukaan toimivan juuri ”niin kuin toimii huolellinen henkilö, jolla on sel-

laiset tietämys, taidot ja kokemus, jotka kyseisellä johtajalla on”.110 Tuo-

mioistuin arvioi ex post hallituksen päätöksentekoon tai toimeen osallis-

tuneen hallituksen jäsenen tehtävän kannalta relevantteja subjektiivisia 

seikkoja. Tuottamusarviossa saatetaan päätyä Hannulan, Karin ja Mäen 

esittämään johtopäätökseen: 

 

Hallituksen jäsenten samanlaistakin toimintaa arvioi-
taessa voidaan päätyä eri lopputuloksiin eri jäsenten 
kohdalla.111 

 

Samaa vahinkotapahtumaa tarkasteltaessa hallituksen yhden jäsenen va-

hingonkorvausvastuu voi aktualisoitua ja toisen jäsenen vastuun ei aktu-

alisoidu. Oikeuskirjallisuudessa ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä 

subjektiivisen aspektin merkityksestä individuaalisessa tuottamusarvi-

ossa. Virtasen mielestä vahingonkorvausoikeus koskee pitkälti objektii-

visia näkökohtia. Siksi vahingonaiheuttajan subjektiivisille ominaisuuk-

sille on tarpeetonta antaa tuottamusarviossa suurta merkitystä.112 San-

tala puolestaan analysoi tuottamusarvion objektiivista ja subjektiivista 

luonnetta rikosoikeudellisessa keskustelussa tavalla, joka on siviilioikeu-

dellisesti merkityksellinen. Hänen mukaansa useat ”kirjoittajat miltei 

nollaavat tuottamuksen arvioinnissa vaikuttavien subjektiivisten ominai-

suuksien roolin käytännön tuomioistuintoimintaan liittyvillä peruste-

luilla”.113 Positiivisena kantanaan Santala esittää, että ”heikkokykyisten” 

huolellisuusvelvollisuutta tulee arvioida yleistävästi ja ”kyvykkäämpien” 

                                                   
110  Savela 2015, 84. Ks. myös Vahtera 2010d, 244. 
111  Hannula & Kari & Mäki 2014, 239. 
112  Virtanen 2011. 
113  Santala 2012, 60. 
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yksilöllistävästi. Edellisellä viitataan objektiiviseen ja jälkimmäisellä 

subjektiiviseen tuottamusarvioon. Vahingonaiheuttajan subjektiiviset 

ominaisuudet otetaan tuottamusarviossa huomioon ”perinpohjaisesti”. 

Menettely vahvistaa oikeudenmukaisuuden toteutumista vahingonkor-

vausoikeudessa: 

 

Yhteistuloksena saataisiin tekijän subjektiiviset omi-
naisuudet tarkasti huomioon ottava ja näin mahdolli-
simman oikeudenmukainen sekä käytännön ratkaisu-
toiminnan kannalta toteuttamiskelpoinen arviointi-
tapa.114 

 

Hannula, Kari ja Mäki korostavat subjektiivisten seikkojen merkitystä, 

kun tuomioistuin arvioi hallituksen jäsenen menettelyn tuottamukselli-

suutta ja määrää, kuinka suuren korvauksen vahingonaiheuttaja maksaa 

vahingonkärsijälle.115 Lisätukea subjektiivisen näkökulman soveltamisen 

välttämättömyys saa HE 24/2009:stä. Ikään kuin implisiittisenä viit-

tauksena oikeustapaukseen KKO 1999:12, jossa muun ohella toimitus-

johtajat määrättiin asiantuntemuksensa perusteella maksamaan suu-

remmat vahingonkorvaukset kuin yhteisön hallituksen jäsenet, 116  HE 

24/2009:ssä eksplikoidaan, että toimialansa ammattilaisena isännöitsijä 

 

kykenee… arvioimiaan esimerkiksi jatkuvaa kunnossa-
pitotarvetta hallituksen maallikkojäseniä paremmin, 
mikä luonnollisesti vaikuttaa eri tahojen vahingonkor-
vausvastuuseen.117 

 

Lainauksessa esitettävä viittaa siihen, että tuottamuksen läsnäoloa arvi-

oitaessa on olennaista aiheuttajan asiantuntemus.118 Kvalifikaatio edel-

lyttää vastuunkantajan subjektiivisen osaamisen punnitsemista vastuun 

                                                   
114  Santala 2012, 62. 
115  Hannula & Kari & Mäki 2014, 239–240. 
116  KKO 1999:12. 
117  HE 24/2009, 272. 
118  Ks. asiantuntemuksen merkityksestä Dotevall 1989, 112–114; Sa-

vela 2015, 84–86. 
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syntymisen kannalta. Samansuuntaisesti Hannula, Kari ja Mäki esittä-

vät, että erityinen osaaminen ankaroittaa sitä edellyttävässä asiassa hal-

lituksen jäsenen vastuuta suhteessa jäseneen, jolla vastaavaa osaamista 

ei ole.119 Asiantuntemuksen puute ei Savelan mukaan kuitenkaan poista 

vastuuta kokonaan.120 Lähtökohtaisesti vastuunkantajaa velvoittaa ob-

jektiivinen vaatimus toimia kuin kuka tahansa hallituksen huolellinen jä-

sen toimisi vastaavassa tilanteessa. Periaate soveltuu myös muiden sub-

jektiivisten seikkojen kuin asiantuntemuksen merkityksen arvioimiseen. 

Mikäli hallituksen jäseneltä puuttuu asunto-osakeyhtiön hallituksen jä-

senen tehtävän kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia – hän on ”maallikko” 

sanan juridisessa merkityksessä – arvio vastuun syntymisestä perustuu 

lähtökohtaisesti objektiivisiin kriteereihin. Jos hallituksen jäsen ei tiedä 

eikä hänen pitäisi tietää kaikista päätettävänä olevaan asiaan vaikutta-

vista tosiasiallisista oloista tai päätöksen seurauksista, hän ei Salosen 

mielestä välttämättä vastaa vahingosta.121 

Salosen mielestä hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuus on ta-

vanomaista korostuneempi eli individuaalisessa tuottamusarviossa pai-

notetaan subjektiivisia elementtejä, jos hän sitoutuu sopimuksella tai 

muulla tavalla antamaan yhtiön käyttöön sen tarvitsemaa erityisosaa-

mista. Silloin hallituksen jäseneltä voidaan odottaa ”muita suurempaa 

selonottokykyä, kun valmisteltavana tai päätettävänä oleva asia sitä vaa-

tii”.122 Kantaa ei tule käsittää siten, että nimenomaisen sopimuksen sol-

mimisen jälkeen hallituksen jäseneltä voidaan odottaa kulloinkin käsitel-

tävän asian laajempaa selonottovelvollisuutta kuin hallituksen yhtä asi-

antuntevalta jäseneltä, joka ei ole sopimuksella sitoutunut antamaan 

osaamistaan yhtiön käyttöön. Hallituksen jäsenen selonottovelvollisuu-

den sitominen sopimukseen viittaa muuhun kuin yhtiöoikeudelliseen 

vastuuseen. Jos sopimuksella katsotaan olevan merkitystä vastuun syn-

tymisen kannalta, AOYL 24:1:n sanamuotoon perustuva tulkinta uhkaa 

hämärtyä. Säännöksen mukaan hallituksen jäsen vastaa ilman erityistä 

                                                   
119  Hannula & Kari & Mäki 2014, 116–117. 
120  Savela 2015, 84. 
121  Salonen 2000, 177. 
122  Salonen 2000, 180–181. 
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sopimusta vahingosta, jonka hän tehtävässään huolimattomuudellaan tai 

tahallaan aiheuttaa yhtiölle, osakkaalle tai muulle rikkoessaan AOYL:n 

säännöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä. 

3.1.4.4 Individuaalisen tuottamusarvion kvalifioitu malli 

Luvuissa 3.1.4.2–3.1.4.3 esitettyyn perustuen voidaan konstruoida indi-

viduaalisen tuottamusarvion kvalifioitu malli. Sen mukaan asunto-osa-

keyhtiön hallituksen jäsenen menettelyä tehtävässään arvioidaan lähtö-

kohtaisesti objektiivisin kriteerein.123 Mitä enemmän hänellä on tehtävän 

kannalta subjektiivisia kykyjä, ominaisuuksia ja osaamista, sitä enem-

män niitä painotetaan häntä koskevassa tuottamusarviossa. Tällainen 

malli kuvataan analogisesti YmVM 10/2009:ssä. Siinä todetaan AOYL 

24:3:n mukaiseen yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvas-

tuuseen liittyen:124 

 

Tuottamusta on luonnollisesti arvioitava eri tavoin eri-
laisten puheenjohtajien kohdalla. Puheenjohtajan 
asema voi olla eri tilanteissa huomattavan erilainen, 
kun toisiinsa verrataan esimerkiksi tehtävän yhtiöko-
kouksessa vastaanottavaa pienosakasta ja tehtävää toi-
meksiannosta suorittavaa asianajajaa.125 

 

Kuhanen, Kanerva, Furuhjelm ja Kinnunen viittaavat yhtiökokouksen 

puheenjohtajan vastuu punnitaan edellä luonnehditun mallin mukai-

sesti: 

 
Lain perustelujen mukaan puheenjohtajan henkilökoh-
taisten ominaisuuksien tulee vaikuttaa hänen tuotta-
musarviointiinsa.126 

 

                                                   
123  HE 24/2009, 56–57; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 958. 
124  Järvinen 2013a, 1027–1029. 
125  YmVM 10/2009, 23–24. 
126  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 983. Ks. HE 

24/2009, 278. 
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Toisaalta kirjoittajat esittävät, että yhtiökokouksen puheenjohtajan vas-

tuu on ”samanlaista” kuin hallituksen jäsenen vastuu.127 Luonnehdin-

nalla ei tarkoiteta vastuuta samoista asioista yhtiössä, koska toimieliminä 

yhtiökokous ja hallitus vastaavat AOYL:n mukaan eri asioista. ”Saman-

laisuus” koskee tapaa, jolla tuottamusarviota sovelletaan arvioitaessa 

vastuu syntymistä. Subjektiivisten ominaisuuksien merkitykset tuotta-

musarviossa ilmaistaan myös HE 24/2009:ssä. Sen mukaan toiminnan-

tarkastajalla, jolla on tehtäväänsä liittyvää tavanomaista laajempaa tai 

syvällisempää asiantuntemusta, se otetaan huomioon punnittaessa hä-

nen AOYL 24:5:n mukaisten vahingonkorvausvastuutaan.128 

Savelan mukaa oikeuskäytännössä määritellään osakeyhtiöoikeu-

dellinen maallikkostandardi, jonka perusteella hallituksen jäsenen vas-

tuuta lähtökohtaisesti arvioidaan. Standardi ilmenee jutussa KKO 

1999:12: yhteisön toimialaa tuntemattomalta johtajalta edellytetään ob-

jektiivista osaamista, kun taas toimialan asiantuntijajohtajalta vaaditaan 

subjektiivista osaamista.129 KKO:n mukaan pankin toimitusjohtajilla oli 

asemansa perusteella ”luottopäätösten valmistelusta ja esittelystä vas-

taavina ankarampi vastuu luotonannosta aiheutuneista vahingoista kuin 

hallituksen jäsenillä”. Jälkimmäiset päättivät luottojen myöntämisestä. 

Koska hallituksen jäseniltä puuttui toimialan erityisasiantuntemus, 

”heillä ei ole ollut samanlaisia edellytyksiä kuin asian valmistelusta vas-

tanneilla ja luottopäätöksen esitelleillä toimitusjohtajilla arvioida salli-

tun riskinoton rajoja”.130 Savela kehittelee KKO:n argumentin standar-

diksi, jossa subjektiiviset näkökohdat vaikuttavat vastuun arviointiin: 

 

Hallituksen jäsenillä, joilla on erityinen asiantuntemus, 
on normaalia tiukempi vastuu omalla erityisalueellaan. 
Tämä erityisvastuu ei poista muiden hallituksen jäsen-
ten vastuuta sen alan asioista, mutta heillä lienee kui-

                                                   
127  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 984. 
128  HE 24/2009, 278; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 989. 
129  KKO 1999:12; Savela 2015, 85. 
130  KKO 1999:12. Myös Hahto (2008, 3) viittaa huolellisuuden arvioin-

nissa henkilö- ja tapauskohtaisiin muuttujiin. 



201 

 

tenkin oikeus lähtökohtaisesti luottaa asiantuntijan ar-
vioon.131 

 

Yksittäisten erityiskysymysten tuntemisesta ei seuraa, että hallituksen jä-

senen vastuu tulkittaisiin kaikissa hallitukselle kuuluvissa asioissa anka-

rammin kuin henkilön, jolta yleisesti puuttuu toimialan osaaminen tai 

tuntemus.132 Hallituksen jäsenen menettelyä asiassa, jonka asiantuntija 

hän ei ole, arvioidaan lähtökohtaisesti objektiivisesti, vaikka hän olisi toi-

sessa kysymyksessä ekspertti. Hannula, Kari ja Mäki esittävät, että hal-

lituksen jäsen, jolla on hallituksessa käsiteltävän asian kannalta rele-

vantti koulutus tai kokemus, kantaa suurempaa vastuuta tehtävässään 

huolimattomuudellaan tai tahallaan aiheuttamastaan vahingosta kuin 

hallituksen jäsen, jolta vastaava koulutus tai kokemus puuttuu.133 Argu-

menttia sovellettaessa esimerkiksi rahoitusalalla työskentelevän halli-

tuksen jäsenen voidaan olettaa kykenevän arvioimaan asunto-osakeyh-

tiötä koskevasta talousraportista yhtiön toimintaan liittyviä taloudellisia 

riskejä paremmin kuin jäsen, jolta puuttuvat yritystalouden koulutus ja 

osaaminen. 

Individuaalisessa tuottamusarviossa otetaan lähtökohtaisesti huo-

mioon hallituksen jäseneen liittyvät seikat, jotka ovat merkityksellisiä 

AOYL 24:1:n mukaisen vahingonkorvausvastuun syntymisen kannalta. 

HE 24/2009:n mukaan vastuunkantajalle määrätään osakeyhtiössä läh-

tökohtaisesti suhteellisesti ankarampi seuraamus kuin vastaavassa roo-

lissa asunto-osakeyhtiössä operoivalle vastuunkantajalle AOYL:n perus-

teella. Erottelu juontuu siitä, että osakeyhtiön hallituksen katsotaan toi-

mivan ammattimaisesti. Sitä vastoin asunto-osakeyhtiön hallituksen jä-

seneltä ei 

 

voi… edellyttää… nimenomaista ammatillista osaa-
mista. Tämä vaikuttaa johdon jäsenille asetetun huolel-
lisuusvelvollisuusvaatimuksen arviointiin vahingon-
korvausvastuun syntymisen osalta.134 

                                                   
131  Savela 2015, 85. 
132  Savela 2015, 84. 
133  Hannula & Kari & Mäki 2014, 109. 
134  HE 24/2009, 270. Ks. myös Vahtera 2010d, 244–245. 
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Oikeuskirjallisuudessa esitetään, että asunto-osakeyhtiön hallituksen jä-

senellä ei yleisesti katsota olevan sellaista ajankäytön mahdollisuutta 

hoitaa yhtiön asioita kuin elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön 

hallitukseen kuuluvalla tai asunto-osakeyhtiön päätoimisella isännöitsi-

jällä on. Kun asunto-osakeyhtiön hallitukseen valitaan jäsen, jonka edel-

lytykset toimia tehtävässään eivät muiltakaan osin vastaa elinkeinotoi-

mintaa harjoittavan yhtiön hallituksen jäsenelle asetettavia edellytyk-

siä,135 niitä ei voi olettaa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsentä koske-

vassa individuaalisessa tuottamusarviossa olevan. 

Kuten edellä on alustavasti todettu, objektiivisen ja subjektiivisen as-

pektin yhdistävä individuaalinen tuottamusarvio saattaa johtaa tuomio-

istuimen päätelmään, jonka mukaan monijäsenisen hallituksen jäsenten 

aiheuttaessa päätöksellään tai toimellaan AOYL 24:1:n mukaista vahin-

koa yhtiölle, osakkaalle tai muulle, hallituksen yhden jäsenen vahingon-

korvausvastuu ei aktualisoidu, mutta toisen jäsenen vastuu aktualisoi-

tuu.136  Tällaisessa tapauksessa pätee MV:stä modifioitava formulointi 

MMV: 

 

(Df.MMV) MMVi, h = ∑ M T p ⊃ M T p ⊃ V q.  
 

Määritelmän mukaan hallituksen jäsenet menettelevät tavalla, josta seu-

raa hallituksen päätös tai toimi. Sitä seuraa AOYL 24:1:ssä tarkoitettava 

vahinko. Määritelmä ei edellytä hallituksen päätöksen olevan yksimieli-

nen. Tehdessään hallituksen jäsentä koskevaa individuaalista tuottamus-

arviota tuomioistuin teoriassa rekonstruoi hallituksen päätöksentekoa 

                                                   
135  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 958; Nevala 

2013b, 1005; Vahtera 2010d, 244. 
136  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 958; Savela 

2015, 60–61. Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 239–240. Oikeu-
dellisen perusteen analyysi luvussa 2.1.1.2 osoittaa, millaisia lisäeh-
toja moitittavaan menettelyyn täytyy liittyä, jotta se aktualisoi yksi-
lön vahingonkorvausvastuun. 
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tai toimea koskevan todistelun137 perusteella yksilön oikeudellisesti mer-

kityksellisen menettelyn Mi[T]pi ja arvioi sen osuuden hallituksen menet-

telyyn Mh[T]ph ja edelleen vahinkoon. Rekonstruktion jälkeen tuomiois-

tuin punnitsee, kuinka moitittavaa hallituksen kyseisen jäsenen menet-

tely on, ja määrää hänelle AOYL 24:1:n mukaan seuraamuksen. 

3.1.4.5 Dokumentoinnin merkitys tuottamusta arvioitaessa 

Selvitettäessä hallituksen jäsenen menettelyn oikeudellista moititta-

vuutta olennaisen merkityksen saattaa saada päätöksentekoa koskeva to-

distelu. Keskeisin osin se ilmenee hallituksen päätöksiä ja toimia koske-

vasta dokumentaatiosta.138 Dokumentoinnin funktiota ilmentää asunto-

osakeyhtiön hankintoihin liittyvä esimerkki. Vaikka asunto-osakeyhti-

öön ei ilman lisäehtoja sovelleta, mitä laissa julkisista hankinnoista 

(348/2007, HankintaL) säädetään, siihen sisältyvät periaatteet täsmen-

tävät, mitä päätöksenteon kannalta objektiivisesti edellytettävä riittävä ja 

asianmukainen harkinta139 voi yksitäistapauksessa olla. Jokaisen asunto-

osakeyhtiön, joka saa julkista tukea hankintaansa sen arvosta yli puolet, 

on HankintaL 6.1,5 §:n perusteella noudatettava hankinnassa kyseistä 

säädöstä.140 HankintaL:ssa mahdollistetaan monipuolisten kriteereiden 

käyttäminen kilpailutuksessa.141 

Kilpailutusvelvollisuus koskee asunto-osakeyhtiötä myös, mikäli se 

hakee asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta 

                                                   
137  Todistelu perustuu ensisijaisesti siihen, mitä hallituksen kokouksen 

pöytäkirjasta ilmenee. Lähtökohtaisesti sen oletetaan osoittavan, 
mitä kokouksessa päätetään. HE 24/2009, 156. 

138  Ks. dokumentoinnista Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 597–
598; Salo 2015, 239. Ks. päätöspöytäkirjaan tehtäviä merkintöjä 
laajemmasta dokumentoinnista Hannula & Kari & Mäki 2014, 60, 
76. 

139  Jauhiainen 2013e, 48. 
140  Ks. HE 50/2006, 56. 
141  HE 50/2006, 107. Näin myös Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 

Kinnunen 2010, 961: ”Jos yhtiö päätyy muuhun kuin halvimpaan 
tarjoukseen, ratkaisulle pitää löytyä yhtiön edun kannalta hyvät pe-
rustelut.” 
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sääntelevän lain (941/2014, LainaTakausL) 4 §:ssä tarkoitettavaa takaus-

lainaa, jolla on määrä rahoittaa LainaTakausL 3 §:ssä tarkoitettavan koh-

teen perusparantamista. Silloin asunto-osakeyhtiön on kilpailutettava 

hanke ja laina.142 Säädöksessä tai sitä koskevassa HE 154/2014:ssä ei täs-

mennetä, millaista kilpailutusmenettelyä LainaTakausL:a sovellettaessa 

noudatetaan. 

Sellaisessakin asunto-osakeyhtiössä, jossa ei pakottavasti sovelleta 

HankintaL:a tai LainaTakausL:a, palvelu- tai tavarahankinnan tarjous-

pyyntö voidaan laatia siten, että hankinta kohdistuu alhaisimman hinnan 

mukaisen tarjouksen sijaan HankintaL:ssa tarkoitettavassa merkityk-

sessä kokonaistaloudellisesti edullisimpaan vaihtoehtoon. Yhtäältä yhtiö 

voi ilmoittaa tarjouspyynnössä, että hankinnassa noudatetaan soveltuvin 

osin HankintaL:a. Toisaalta asunto-osakeyhtiössä on mahdollista laatia 

säädökseen eksplisiittisesti viittaamatta tarjouspyyntö lakia soveltaen.143 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon valinta tyypillisesti 

parantaa asunto-osakeyhtiön tai sen hankinnan elinkaarikustannusten 

hallintaa. Kokonaistaloudellisesti edullisimmassa vaihtoehdossa ne saat-

tavat alittaa halvimman tarjouksen mukaisen hankinnan elinkaarikus-

tannukset. Tältä osin valintaa on mahdollista perustella yritystaloudelli-

sesti ja oikeustaloustieteellisesti. 

Kyetäkseen osoittamaan ex post noudattaneensa päätöksenteossa 

AOYL 1:11.1:n mukaista harkintaa ja selvitystä144 hallituksen on aiheel-

lista dokumentoida päätös ja sen perusteet: kriteerit, joita päätöstä teh-

täessä käytetään, sekä tapa, jolla kriteereitä sovelletaan. Dokumentaati-

olla hallitus voi todistelussa osoittaa edistäneensä huolellisesti yhtiön 

etua. Näissä oloissa huolellisuusvelvollisuuden noudattamista punnitaan 

arvioimalla, miten päätös on muodollisesti tehty ja perusteltu.145 Tässä 

                                                   
142  HE 154/2014, 5. LainaTakausL:a sovelletaan 1 §:n mukaan luotto-

laitosten, vakuutusyhtiöiden, eläkelaitosten ja kuntien asunto-osa-
keyhtiöille myöntämiin lainoihin. 

143  Tulkintaa kannattavat Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-
nen 2010, 961; Myyryläinen 2003, 22. Ks. hankintayksikön toimi-
vallasta Nenonen 2013, 110–115. 

144  Jauhiainen 2013e, 48. 
145  Ks. jälkikäteisestä päätösten perusteltavuudesta Hannula & Kari & 
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mielessä Kuhasen, Kanervan, Furuhjelmin ja Kinnusen kanta on ym-

märrettävä. Heidän mukaansa 

 

hallituksen jäsenten etujen mukaista saattaa olla se, 
että pöytäkirjaan kirjataan tarkemmin tehtyjen päätös-
ten taustoja ja perusteluita. Tällaisella dokumentoin-
nilla saattaa olla merkitystä, kun myöhemmin arvioi-
daan hallituksen päätösten asianmukaisuutta esimer-
kiksi vahingonkorvausoikeudenkäynnissä.146 

  

Huomautus koskee muutakin päätöksentekoa ja hallituksen menettelyä 

kuin hankintojen tekemistä. Hallituksen pöytäkirja on luonteeltaan ensi-

sijaisesti todisteluasiakirja siitä, mitä kokouksessa on päätetty. Pöytä-

kirja ei kuitenkaan ole kumoamaton eikä välttämättä täydellinen esitys 

tapahtumien kulusta. Todistelulla – kuten valmisteluaineistolla ja kes-

kustelupöytäkirjalla – voidaan näyttää, että pöytäkirjassa esitettävä ei 

vastaa kokouksen tapahtumia tai tukea käsitystä päätöksenteon tai toi-

men asianmukaisesta toteutuksesta. 

3.1.4.6 Tuottamusarvion erityistapauksista 

Individuaalisen tuottamusarvion erityistapaus on yhtiökokouksen ja hal-

lituksen päätösten toimeenpanon sekä hallituksen päätösten lainmukai-

suuden valvonta. Tästä hallituksen erityisestä tehtävästä säädetään 

AOYL 7:2.4:ssa. Sen mukaan hallitus ja sen jäsen eivät saa noudattaa 

AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen vastaista yhtiöko-

kouksen tai hallituksen päätöstä.147 OYL 6:2.2:ssa säädettävän vastaavan 

velvollisuuden katsotaan edellyttävän, että hallitus valvoo omaa ja yhtiön 

operatiivisen johdon toimintaa. 148  Arvioidessaan ennen toimeenpanoa 

                                                   

Mäki 2014, 141. 
146  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 491. 
147  Jauhiainen 2013b, 507. Ks. myös Kyläkallio 1963, 200–201. AOYL 

7:2.4:ssä säädettävä poikkeaa asiallisesti VAOYL 61 §:stä, jonka 
mukaan vastaava kielto koski yhtiön kaikkia yhtiöoikeudellisia 
edustajia. HE 24/2009, 153. 

148  HE 109/2005, 80; Hannula & Kari & Mäki 2014, 24, 106; Kyläkal-
lio & Iirola & Kyläkallio 2012, 559–560. 
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päätöksen lainmukaisuutta hallitus voi käyttää apunaan asiantuntijaa tai 

viedä asian uudelleen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, joskin menettelyjä 

voidaan pitää poikkeuksellisina. Kuhanen, Kanerva, Furuhjelm ja Kin-

nunen luonnehtivat laillisuusvalvontaa erääksi haastavimmista hallituk-

sen tehtävistä. 

 

Hallituksen tulee siis periaatteessa aina valvoa, että yh-
tiökokouksessa tehdyt päätökset ovat päteviä, ennen 
kuin hallitus päättää niiden täytäntöönpanemisesta.149 

 

Jauhiainen laajentaa lainmukaisuuden valvontavelvollisuuden ulottu-

vuutta. Hänen mielestään hallituksen jäsenen täytyy huolehtia myös 

siitä, että yhtiön edustajat noudattavat kieltoa panna lainvastainen pää-

tös täytäntöön.150 Kanta on perusteltu ottaen huomioon se, että edusta-

jalla ei ole tosiasiallisesti itsenäistä valtaa, vaan hän operoi muun tahon 

antamalla valtuutuksella. 

Toinen tuottamusarvioon liittyvä erityistapaus koskee päätöstä, 

jonka hallitus tekee epätäydellisen tiedon varassa. Problematiikka muis-

tuttaa asiavirheeseen pohjautuvaa päätöksentekoa, jota tarkastellaan jäl-

jempänä luvussa 3.3.1.3. Vaikka hallituksen jäsenten käytettävissä olisi 

ainoastaan epätäydellistä tietoa, hallitus ei voi jättää tekemättä päätöstä, 

kun se on välttämättä tehtävä, tai ryhtymättä toimeen, kun se on tarpeen. 

Jos hallituksen olisi mahdollista välttää päätöksenteko tai toimi siksi, 

että hallituksen jäsenten mielestä heidän käytettävissään on epätäydel-

listä tietoa, hallitus voisi teoriassa aina väistää päätöksenteon tai toimen 

viittaamalla tiedon puutteellisuuteen. Tämä loisi kestämättömän tilan-

teen. Tietoteoreettisesti viittaus ”episteemiseen hämärään” päätöksen-

teon esteenä on ongelmallinen, koska tiedon voidaan aina katsoa olevan 

jossain mielessä puutteellista ja epävarmaa. Esimerkiksi tieteellinen tieto 

                                                   
149  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 479. Heidän 

kantaansa nähden on mielenkiintoista, että Airaksinen (2010a, 
416–421) ei kommentoi OYL 6:2.2:ssa säädettävän merkitystä osa-
keyhtiön hallituksen toimintaan. 

150  Jauhiainen 2013b, 507. 
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muuttuu jatkuvasti. Nykyhetken tieto voi vastaisuudessa osoittautua vir-

heelliseksi.151 

Kun tiedon sisältö muuttuu ajan funktiona, yhtiön hallituksen päätös 

saattaa jälkikäteen paljastua vahingolliseksi yhtiön edun kannalta. 152 

Episteeminen hämärä -argumentin ongelmista johtuen viittaus epätäy-

delliseen tietoon ei ole peruste jättää päätös tai toimi tekemättä, kun se 

on välttämätön. Kun hallitukselta edellytetään aktiivisuutta käytettävissä 

olevan, mutta epätäydellisen tiedon varassa, hallituksen jäsenelle riittää, 

että hän menettelee huolellisesti tehtävässään. Hän ei menettele tuotta-

mukselliseksi, vaikka päätöksestä tai toimesta seuraisi vahinko yhtiölle, 

osakkaalle tai muulle. Päätöstä arvioidaan ex post päätöksentekohetken 

mukaisen huolellisuuden mukaan, ei jälkikäteen ilmenevien seikkojen 

perusteella. Jauhiainen muotoilee kriteerin, jonka täyttyessä puutteelli-

sen tiedon varassa tehtävä päätös on legitiimi: 

 

Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pitää sitä, 
että ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyt-
tämä asianmukainen tieto, sen perusteella on tehty joh-
donmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen 
tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet johdon jäsen-
ten eturistiriidat…153 

 

Kun hallitukselta edellytetään päätöstä tai toimea, on eri asia arvioida 

huolellisesti käytettävissä olevaa tietoa ja tehdä sen perusteella rationaa-

linen päätös kuin jättää päätös tekemättä. Kun päätös täytyy tehdä tai 

toimeen on ryhdyttävä, huolellisuus – vaikka vahinkoa aiheuttaen – ei 

aktualisoi hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuuta.154 

                                                   
151  Platonista alkaen aisti- ja kokemusmaailmaa koskevaa tietoa on pi-

detty luonteeltaan muuttuvana. Muuttumatonta tietoa ovat loogis-
matemaattiset ja tietyt käsitteelliset totuudet. Kirjavainen 1983, 44. 
Ks. tieteellisistä paradigmoista, joiden vallitessa normaalitiede 
tuottaa tuloksia, jotka eivät ”voi” poiketa tavanomaisesta Nordin 
1999, 475–476. 

152  Puhekielessä tällaisiin perusteisiin nojaavaa kritiikkiä kutsutaan 
jälkiviisaudeksi. 

153  Jauhiainen 2013e, 48. Hänellä on referenssinä HE 24/2009, 57. 
154  Esim. liiketaloudellisesti ”väärän” tai ”huonon” päätöksen tekemi-

nen ilman tuottamusta ei tarkoita, että hallituksen jäsen menettelisi 
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huolellisuusvelvollisuutensa kannalta oikeudellisesti moitittavalla 
tavalla. Savela 2015, 92. Salo (2015, 23–71) tarkastelee yritystoi-
minnassa päätöksenteon oikeudellisia rajoja ja liiketoiminnallisen 
päätöksen arvioimista. 
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3.2 VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖN 
MUUN TOIMIJAN MENETTELYSTÄ 

3.2.1 VASTUU HALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN MENETTELYSTÄ 

Oikeuskirjallisuudessa ei vallitse yksimielisyyttä siitä, vastaako hallituk-

sen jäsen AOYL 24:1:ssä tarkoitettavasta vahingosta, joka johtuu halli-

tuksen päätöksestä, jota hän kokoukseen osallistumattomana ei ole teke-

mässä, tai toimesta, johon hän ei osallistu. Esimerkki jälkimmäisestä on 

vahinko, joka syntyy edustettaessa yhtiötä AOYL 7:22.1:n mukaan.1 

Lähtökohtaisesti hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu on 

kattava. Se ulottuu tietyin edellytyksin jopa päätöksentekoon osallistu-

mattomaan jäseneen. Hannula, Kari ja Mäki kuvaavat estyneen tai es-

teellisen hallituksen jäsenen vastuuta: 

 

Vaikka hallituksen jäsen olisi pidättäytynyt osallistu-
masta hallituksen toimintaan tai äänestämästä esimer-
kiksi esteellisyyden, ylivoimaisen esteen tai muun päte-
vän syyn johdosta, hänelle saattaa joissakin tilanteissa 
jäädä velvollisuus toimia aktiivisesti henkilökohtaisen 
korvausvastuun välttääkseen.2 

 

Velvollisuuden kattavuus ilmenee myös Savelan tulkinnassa. Sen mu-

kaan välttääkseen vahingonkorvausvastuun aktualisoitumisen hallituk-

sen jäsenen on tarvittaessa kerrottava hallituksen muille jäsenille asia, 

jonka hän tietää ja joka on merkityksellinen päätöksen kannalta, vaikka 

hän ei osallistuisi asiaa käsittelevään kokoukseen tai asiaa koskevaan toi-

meen.3 Kannan omaksuminen edellyttäisi johdonmukaisesti, että halli-

tuksen jäsenen jättäessä osallistumatta hallituksen kokoukseen tai toi-

meen ja saadessa jälkikäteen tietää päätöksestä tai toimesta hän saattaisi 

vastata sen seurauksena syntyvästä vahingosta, jos hän ei ilmaise eriävää 

mielipidettä asiasta ennen vahingon syntymistä. Hallituksen jäsenellä on 

                                                   
1  Ks. edustamisesta lukua 3.2.3.3. 
2  Hannula & Kari & Mäki 2014, 122. 
3  Savela 2015, 38. 
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velvollisuus pyrkiä estää hallituksen päätöksen toimeenpano, kun hä-

nellä on aihetta epäillä päätöksen tai toimen perustuvan virheelliseen tie-

toon ja aiheuttavan vahinkoa. Velvollisuudesta säädetään AOYL 

7:2.4:ssä. 

Hyväksyttäessä kuvattu velvollisuus hallituksen jäsentä velvoitta-

vaksi jää avoimeksi, milloin hallituksen jäsenen täytyy osata epäillä vir-

heen olemassaoloa ja edelleen toimia vahingon ehkäisemiseksi.4 Jos hän 

ei toimi velvollisuuden mukaisesti, hänen saatetaan katsoa hyväksyvän 

hiljaisesti hallituksen menettelyn. Tämä voi puolestaan aktualisoida hal-

lituksen jäsenen vahingonkorvausvastuun. Hiljaisen hyväksymisen peri-

aate ilmaistaan analogisesti yhtiökokouksen päätöstä koskevassa AOYL 

23:1.2:ssa. Säännöksen mukaan yhtiökokouksen päätöksen moittimatta 

jättämisellä on oikeusvaikutus. Jos osakas tietää yhtiökokouksen päätök-

sestä, mutta ei moiti sitä kolmen kuukauden määräajassa, HE 24/2009:n 

mukaan ”korjaantunee mahdollinen mitättömyyskin suhteellisen nope-

asti, koska osakkeenomistajan voidaan katsoa omalla passiivisuudellaan 

hyväksyneen tehdyn päätöksen”. 5  Argumentin mukaan puuttumatto-

muus päätökseen merkitsee sen hyväksymistä. Kun passiivisuus suh-

teessa asunto-osakeyhtiön organisaatiohierarkkisesti ylimmän toimieli-

men päätökseen implikoi osakkaan hyväksyvän päätöksen, hallituksen 

jäsenen voidaan analogisesti katsoa hyväksyvän hallituksen päätöksen 

tai toimen, jos hän ei ilmaise sitä koskevaa eriävää mielipidettä kohtuul-

lisessa ajassa. 

Hallituksen päätöksen konkludenttisen hyväksymisen periaatteen 

soveltaminen ei ole aina yksiselitteistä. Oikeuskäytännön mukaan aina-

kin joissain tapauksissa passiivisuuden identifioiminen tuottamukselli-

suudeksi edellyttää kahden lisäehdon voimassaoloa. Yhtäältä kokouk-

seen osallistumattoman hallituksen jäsenen vastuun aktualisoituminen 

edellyttää hänen tietävän, mitä kokouksessa päätetään tai on päätetty. 

Tyypillisesti hän voi saada tiedon etukäteen asialistasta tai jälkikäteen 

                                                   
4  Ks. Kyläkallio 1963, 205–206. 
5  HE 24/2009, 268. Ks. moiteajasta Kuhanen & Kanerva & Furuh-

jelm & Kinnunen 2010, 942. – Osakkaan passiivisuus tulkitaan 
konkludenttiseksi päätöksen hyväksymiseksi OYL:ssa. Mähönen & 
Villa 2010, 306–307; Pönkä 2012, 404–412. 
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pöytäkirjasta. Toisaalta hallituksen jäsenen täytyy myöhemmällä menet-

telyllään myötävaikuttaa samanlaisiin päätöksiin, jollaista hän ei ole ollut 

aiemmin tekemässä, mutta josta sittemmin seuraa yhtiöoikeudellisesti 

korvattava vahinko. Korvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää halli-

tuksen jäsenen menettelyllään osoittavan eksplisiittisemmin kuin vain 

konkludenttisesti kannattavansa kyseistä toimintatapaa. Tulkinta ilme-

nee ratkaisusta KKO 1991:122: 

 

Paloluoma ei ole ollut läsnä Keski-Suomen Selluloosa 
Oy:n tai Sivutuote Oy:n hallituksen kokouksessa 
16.12.1981. Asiakirjoista ilmenee kuitenkin Paloluoman 
itsensä kertomana, että hän oli ilmeisesti kohta päätök-
sen tekemisen jälkeen saanut haltuunsa Sivutuote Oy:n 
hallituksen kokouksen pöytäkirjan ja sen liitteen L… On 
myös ilmeistä, että sinä aikana, jona kaksihintajärjes-
telmää soveltaen on vuosina 1982 ja 1983 maksettu pu-
rusta yhteensä 3.420.391 markkaa ylihintaa, asia on ol-
lut esillä Keski-Suomen Selluloosa Oy:n hallituksen ko-
kouksissa, joihin myös Paloluoma on osallistunut. 
Näillä perusteilla on näytetty, että Paloluoma yhtiön 
hallituksen jäsenenä, jonka tehtävänä on ollut hallituk-
sessa huolehtia yhtiön toiminnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä, on myötävaikuttanut siihen, että kaksi-
hintajärjestelmää on voitu yhtiössä jatkuvasti soveltaa.6 

 

Oikeustapauksessa oli kyse pitkäaikaisesta menettelystä yhtiössä. KKO:n 

tulkinta viittaa siihen, että vastuu pitkäaikaisesta virheellisestä toimin-

nasta edellyttää kuvatun kaltaista hallituksen jäsenen toimintaa. Tulkin-

taa ei liene aiheellista sovittaa sellaisiin yksittäisiin päätöksiin, jonka hal-

lituksen jäsen esimerkiksi jälkikäteen hyväksyy. Hannulan, Karin ja 

Mäen mukaan oikeustapaus KKO 1999:86 viittaa siihen, että ”hallituksen 

jäsen ei voi välttää korvausvastuuta pysymällä erossa yhtiön toimin-

nasta” silloin, kun häneltä voidaan perustellusti odottaa aktiivisuutta.7 

Oikeuskirjallisuudessa viitataan esimerkkeihin, joissa hallituksen jä-

senen passiivisuus silloin, kun hän on ilmeisesti tiennyt virheellisestä 

menettelystä yhtiössä, on aktualisoinut hänen vastuunsa. Jos hallituksen 

                                                   
6  KKO 1991:122. 
7  KKO 1999:86; Hannula & Kari & Mäki 2014, 122. 
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jäsen tietää tai hänen pitäisi tietää, että osakkaan maksamaa yhtiölaina-

osuutta ei käytetä yhtiön velkojen maksuun, puuttumattomuus asiaan 

osoittaa hallituksen jäsenen olevan asiassa passiivinen ja siten osaltaan 

vaikuttavan yhtiön edun kannalta vahingolliseen käytäntöön. Hallituk-

sen jäsenen toiminta voidaan Kanervan, Koro-Kanerva ja Kuhasen mu-

kaan tulkita tuottamukselliseksi, joka aktualisoi yhtiöoikeudellisen va-

hingonkorvausvastuun.8 Silloin hallituksen jäsen vastaa osaltaan halli-

tuksen muiden jäsenten menettelystä aiheutuvasta AOYL 24:1:n mukai-

sesta vahingosta. 

Mitä pidempään hallitus pitää yllä AOYL:n säännöksen tai yhtiöjär-

jestyksen määräyksen vastaista käytäntöä ja hallituksen jäsen tietää siitä, 

vaikka hän ei olisi ollut tekemässä päätöstä, sitä ilmeisemmin hänen voi-

daan katsoa hyväksyvän yhtiökäytännön ja hallituksen muiden jäsenten 

menettelyn. Viime kädessä tuomioistuin ratkaisee ex post, olisiko halli-

tuksen jäsenen pitänyt vahingonkorvausvastuun välttämiseksi reagoida 

vallitsevaan käytäntöön esimerkiksi ilmaisemalla sitä koskeva eriävä 

mielipide.9 

3.2.2 VASTUUSTA TEHTÄVIÄ JAETTAESSA 

3.2.2.1 Tehtävien jakaminen hallituksen jäsenten kesken 

AOYL:ssa ei säännellä tehtävien jakamisen edellytyksistä.10 AOYL:ssa ei 

säädetä myöskään siitä, ketä hallituksen jäsentä tai keitä hallituksen jä-

seniä vastuu koskee, jos asunto-osakeyhtiön koko hallituksen sijaan sen 

yksi tai useampi jäsen hoitaa hallitukselle kuuluvaa tehtävää.11 Sääntele-

                                                   
8  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 963–964) re-

feroivat juttua KouHO 1995/889. 
9  Ks. eriävän mielipiteen merkityksestä vastuuseen luvussa 3.3.1.1. 
10  Oikeustila on vastaava OYL:n osalta. Salo 2015, 191, 235; Savela 

2015, 48. Ks. tästä myös rikosoikeudellista juttua KKO 2016:58, 20 
kohta. 

11  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 492–493. Vrt. 
Grass & Heino & Kaivanto & Kulomäki 2009, 109–110. – OYL:ssa 
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mätön tila ei estä hallitusta jakamasta tehtäviä jäsentensä kesken oikeus-

vaikutusiltaan tehokkaasti. 12  Tehokkailla oikeusvaikutuksilla tarkoite-

taan tässä sitä, että tehtäväjaolla on tosiasiallinen merkitys arvioitaessa 

ex post hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuuta.13 Sääntelemättö-

mästä tilasta johtuen asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävien jakami-

sen periaatteet on konstruoitava oikeuskirjallisuudesta ja -käytännöstä.14 

Aktuaalisessa maailmassa hallituksen sisäinen tehtäväjako voi olla 

välttämätön. Joissain oloissa on yhtiön edun mukaista, että koulutuk-

sensa, ammattiosaamisensa tai kokemuksensa perusteella määrätyn eri-

tyisalan osaaja hoitaa tehtäväjaon mukaisesti jotain spesifistä hallituksen 

tehtävää. Hallituksen muita jäseniä ankaramman korvausvastuun koh-

distaminen asiaa hoitavaan hallituksen jäseneen edellyttää lähtökohtai-

sesti, että tehtävä on jaettu perustellusti, selkeästi ja tarkoituksenmukai-

sesti. Tällainen korvausvastuun punnitseminen edellyttää henkilöön so-

vellettavan individuaalista tuottamusarviota.15 

                                                   

jätetään tältä osin vastaavasti sääntelemätön tila. Mähönen & Säi-
läkivi & Villa 2006, 155; Mähönen & Villa 2010, 229; Savela 2015, 
48.  

12  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 492–493. Ks. 
myös KKO 2016:58, 20 kohta; Salo 2015, 235–236. 

13  HE 109/2005, 82; 24/2009, 156; KKO 2016:58, 20 kohta; Salo 
2015, 236; Salonen 2000, 190–191, 198, 201; Savela 2015, 48; Vah-
tera 2010a, 198. 

14  Näin tulkitsevat myös Salo (2015, 191, 236) ja Savela (2015, 48) 
OYL:n osalta. Oikeuskäytännön perusteella tehtäväjaon tekemättä 
jättämisellä saattaa olla olennainen merkitys vastuukysymyksiä ar-
vioitaessa. ”Asiassa ei ole ilmennyt, että yhtiön hallituksen tehtäviä 
olisi jaettu yhtiön sisäisillä ohjeilla tai määräyksillä. A:n ja B:n vel-
vollisuuksia ja vastuita hallituksen jäseninä ei ole poistanut tai vä-
hentänyt se, että heidän tehtävänsä hallituksessa ovat painottuneet 
liikejuridiikkaan ja talouskonsultointiin, eikä kohdassa 21 lausuttu 
huomioon ottaen sekään, että yhtiön toimitusjohtaja on käytän-
nössä huolehtinut yhtiön toiminnasta edeltä ilmenevin tavoin. A:n 
ja B:n mahdollinen virheellinen käsitys hallituksen jäsenen tehtä-
vistä ja vastuista ei myöskään poista heidän rikosoikeudellista vas-
tuutaan.” KKO 2016:58, 24 kohta. Jutussa sovellettiin RL:n ohella 
VOYL 8:6:ää. 

15  Kanta perustuu Mähösen & Säiläkiven & Villan (2006, 155–156), 
Salosen (2000, 196) ja Savelan (2015, 47–48) aiheesta esittämään. 
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Tehtäväjaon oikeusvaikutukset edellyttävät, että tehtävä saadaan ja-

kaa.16 Mähösen ja Villan mukaan kiellettyjä ovat yhtiöjärjestyksen mää-

räykset, joilla ”joltakin hallituksen jäseniltä poistettaisiin kokonaan hä-

nelle hallituksen jäsenenä kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet”.17 Huo-

mautus on relevantti. Hallituksen jäseneltä ei voi poistaa esimerkiksi vel-

vollisuutta noudattaa kaikissa toimissaan AOYL 1:11.1:n mukaista huolel-

lisuusvelvollisuutta. Käytännössä sama periaate ulottuu yhtiön kaikkiin 

sisäisiin määräyksiin, päätöksiin ja ohjeisiin. Millään niistä ei voi viedä 

hallituksen jäseneltä kokonaan hänelle kuuluvaa työtä. Jauhiaisen kan-

taan liittyen tehtäväjaon pääperiaate voidaan muotoilla siten, että vas-

tuun jakaminen on mahdollista hallituksen yleisten tehtävien, ei erityis-

ten tehtävien osalta.18 Periaate on sama, jota kannatetaan oikeuskirjalli-

suudessa OYL:n osalta.19 

Riippumatta siitä, milloin tehtävät jaetaan ja kuka ne jakaa20 halli-

tuksella on aina oikeus ottaa käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen asia, 

joka kuuluu AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perus-

teella hallituksen toimivaltaan. Hallituksen jäsen ei saa myöskään nou-

dattaa tehtäväjakoa, joka on laiton, yhtiön sisäisten määräysten vastai-

nen tai aiheuttaa yhtiölle vahinkoa.21 Velvollisuudesta jättää noudatta-

matta AOYL:n säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen vastaista 

päätöstä säädetään AOYL 7:2.4:ssa.22 Kuvattujen edellytysten vallitessa 

hallituksen jäsenten on aina arvioitava kriittisesti tehtäväjakoa, ennen 

                                                   
16  Savela 2015, 49. 
17  Mähönen & Villa 2010, 230. 
18  Jauhiainen 2013b, 510. 
19  Ks. Mähönen & Villa 2010, 152–153, 154; Savela 2015, 48–50. 
20  Kysymykseen tehtävän jakajasta palataan jäljempänä tässä alalu-

vussa. 
21  Ks. HE 24/2009, 153, 156; Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2003, 

419; Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 156; Salonen 2000, 177, 
199–201, 207; Vahtera 2010a, 198. Salo (2015, 191) huomauttaa, 
että määräyksen vastainen tehtäväjako ei poista hallituksen muiden 
jäsenten vastuuta. 

22  Savela (2015, 52–53, 54–55) käsittelee hallituksen jäsenen vahin-
gonkorvausvastuuta siltä osin kuin tehtävä on jaettu hallituksessa 
ja  



215 

 

kuin sitä ryhdytään noudattamaan ja kun sitä käytännössä noudatetaan. 

Kun edellä esitetty otetaan huomioon ja liitetään Salosen ja Savelan 

jäljempänä tässä alaluvussa analysoitaviin näkemyksiin, on mahdollista 

kvalifioida hallituksen tehtävien oikeudellisesti tehokkaan jakamisen kri-

teerit. Oikeusvaikutuksiltaan tehokas tehtävän jakaminen edellyttää nel-

jän ehdon täyttyvän: 

 

(1) tekijä valitaan oikein 
(2) häntä ohjataan oikein 
(3) tekijän työtä valvotaan riittävästi 
(4) tehtävä eriytetään suhteessa hallituksen muiden 

jäsenten tehtäviin23 
 

Hallituksen jäsenten täytyy ensiksi varmistaa, että valittaessa henkilö 

hoitamaan tehtävää hän selviää siitä. Kandidaatin kykyjä ja osaamista on 

arvioitava AOYL 1:11.1:n mukaisella huolellisuudella. Valinta voi perus-

tua henkilön ammattitaitoon tai kokemukseen vastaavantyyppisestä teh-

tävästä.24 Jos työ annetaan hallituksen jäsenelle, jolta ilmeisesti puuttu-

vat edellytykset suoriutua tehtävästä25 ja hänen menettelynsä työssä joh-

taa AOYL 24:1:ssä tarkoitettavaan vahinkoon, hallituksen päätös tehtä-

vän jakamisesta saatetaan tulkita osallisuudeksi vahingon aiheuttami-

seen.26 Silloin arvioitavaksi saattaa tulla hallituksessa henkilövalinnan 

tehneiden vastuu.27 

Toiseksi tehtävän jakamisesta seuraava vahinko ei aina johdu ensisi-

jaisesti siitä, että tehtävän hoitaja menettelee vastoin lain säännöstä tai 

yhtiöjärjestyksen määräystä. Vahingon syntymiseen saattavat vaikuttaa 

ohjeet, jotka hallitus tai yhtiökokous tekijälle antaa. Jos ohjeet ovat lain 

mukaiset, mutta virheelliset tai puutteelliset, ja tekijä noudattaa niitä ai-

                                                   
23  Salonen 2000, 197; Savela 2015, 51–55. 
24  Ks. Salo 2015, 192. 
25  Tehtävän hoitamista koskevilla edellytyksillä tarkoitetaan laaja-

alaisesti laissa edellytettävien ominaisuuksien ohella ammatillista 
osaamista ja esteettömyyttä. AOYL 24:4, 10. 

26  Ks. Savela 2015, 52. 
27  Ks. Ståhlberg & Karhu 2013, 269. 
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heuttaen yhtiöoikeudellisesti merkityksellistä vahinkoa, vastuu siitä kuu-

luu tekijän sijasta tai ohella ohjeiden antajalle. Koska täydellisiä detalji-

tason ohjeita on triviaalia työtä vaativammassa tapauksessa käytännössä 

mahdoton antaa, tekijän oletetaan osaavan arvioida, mitä tehtävän to-

teuttaminen vaatii. Yleisellä tasolla tehtävää koskevien ohjeiden ja tehtä-

vän toteutuksen väliseen suhteeseen soveltuu periaate: Mitä vaativampi 

tehtävä on tai mitä suppeampi tekijän kokemus on, sitä täsmällisempiä 

ohjeiden täytyy olla.28 Hallituksen muiden jäsenten vastuuta ei kavenna 

käytännössä muotoutunut tosiasiasiallinen työnjako, jos se on yhteisön 

määräysten vastainen.29 

Kolmanneksi hallituksen jäsenten keskinäinen työnjako ei kavenna 

toimielimen muiden jäsenten velvollisuutta valvoa, millä tavalla tehtävän 

saaja tekee työtä.30 Kanta ilmenee Salosen luonnehdinnasta: 

 

Hallituksen sisäisestä organisoinnista ja tehtävien de-
legoinnista seuraa kuitenkin aina velvollisuus suorittaa 
valvontaa hallituksen sisällä ja yhtiön muun hallinnon 
osalta. Hallituksen sisäisen valvonnan olennainen si-
sältö on, että hallitukselle ja yksittäiselle hallituksen jä-
senelle tehtäväjaon mukaan kuuluvat toimenpiteet tu-
levat suoritetuksi lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden si-
säisten määräysten mukaisesti yhtiön kannalta par-
haalla mahdollisella tavalla.31 

 

AOYL 1:11.1:n mukaisesta yhtiön johdon huolellisuusvelvollisuudesta 

johdettava valvonta- ja puuttumisvelvollisuus korostuu hallituksen mui-

den jäsenten kuin tehtävän hoitajan osalta, jos hän aiheuttaa tehtäväs-

sään huolimattomuudellaan tai tahallaan AOYL 24:1:ssä tarkoitettavaa 

vahinkoa. Kynnys puuttua tehtävän hoitamiseen sitä vastoin nousee, jos 

yhtiökokous delegoi tehtävänsä lain mukaisesti hallituksen jäsenelle tai 

                                                   
28  Salo 2015, 192; Savela 2015, 52. 
29  Savela (2015, 48–49) viittaa tältä osin juttuun KKO 2000:69. Salo-

sen (2000, 200) mielestä tosiasiallinen tehtäväjako riittää perus-
teeksi arvioida hallituksen jäsenten keskinäistä vastuuta. Ks. myös 
Salo 2015, 191. 

30  Salonen 2000, 198, alaviite 656; Savela 2015, 52–53; Vahtera 
2010a, 198–199. 

31  Salonen 2000, 206. 
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päättää, että hallituksen yleinen tehtävä jaetaan hallituksessa. Hallituk-

sen jäsen, jolle tehtävää ei anneta, saa oikeuskirjallisuudessa esitettävän 

tulkinnan mukaan olettaa, että tehtäväjaon perusteella toimeen ryhtyvä 

tekee työnsä yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.32 Tulkintaa voidaan 

kritisoida. Yhtiökokouksen päätös tehtäväjaosta ei kavenna AOYL 

1:11.1:n mukaista hallituksen muun jäsenen huolellisuusvelvollisuutta. 

Puuttumisvelvollisuuden kynnystä ei tule korottaa vain sillä perusteella, 

että yhtiökokous osoittaa määrätyn tehtävän hallituksen yhdelle jäse-

nelle. AOYL 7:2.4:n mukaan hallituksen jäsenten täytyy kaikissa oloissa 

varmistaa yhtiön päätösten toimeenpanon lainmukaisuus ja yhtiöjärjes-

tyksen määräysten noudattaminen. 

Neljänneksi tehtäväjakoa arvioidaan sen tosiasiallisesta luonteesta 

käsin. Oikeusvaikutuksiltaan tehokas tehtävän jakaminen edellyttää, että 

tekijällä on erityinen asema, jonka perusteella juuri hän vastaa tehtä-

västä. Jos tehtäväjaosta ei seuraa erityisasemaa, tehtävän jakaminen ei 

pääsääntöisesti vapauta hallituksen muita jäseniä tehtävää koskevasta 

vastuusta.33 Mikäli tehtävää hoitava hallituksen jäsen esimerkiksi kon-

sultoi säännöllisesti hallituksen puheenjohtajaa tehtävän toteutuksesta, 

hallituksen voidaan katsoa tietävän jatkuvasti, millä tavalla asiaa hoide-

taan. Tiedon perusteella hallitus voi milloin tahansa vaikuttaa tapaan, 

jolla työtä tehdään, ja ohjata tehtävän hoitajaa. Silloin henkilöllä ei voi 

käytännössä katsoa olevan erityistä asemaa hallituksen muihin jäseniin 

nähden. Hän ei yksin vastaa tehtävästä. 

Olennaista tehtäväjaon oikeusvaikutusten kannalta on, millä tavalla 

tehtäväjako toteutetaan. Savelan mukaan jutussa KKO 1997:110 esitet-

tävä tuomioistuimen kanta viittaa siihen, että asianmukaisen tehtäväjaon 

perusteella hallituksen muilla jäsenillä kuin tehtävän tekijällä on oikeus 

luottaa siihen, että työ tehdään hallituksessa asianmukaisella huolelli-

suudella, ”ellei heillä ole syytä epäillä asioiden hoitamista virheelli-

sesti”.34 Oikeustapauksessa KKO 1987:122 käsiteltiin tehtäväjaon oikeus-

                                                   
32  Salonen 2000, 199–201; Savela 2015, 53. 
33  Salonen 2000, 197. 
34  KKO 1997:110; Savela 1997, 1277. 



218 

 

vaikutuksia tilanteessa, jossa yhdistyksen säännöt mahdollistivat yhdis-

tyksen kokouksen ja hallituksen perustaa toimikuntia ja valita niihin 

henkilöitä operoimaan ”hallituksen antamin oikeuksin ja velvollisuuk-

sin”. Siksi tehtäväjako oli ”sinänsä asiallinen”. Koska tehtäväjako oli legi-

tiimi, toimikuntaan kuulumattomalla hallituksen jäsenellä oli ainoastaan 

”erityisestä syystä velvollisuus valvoa yhdistyksen varainhoitoa”. Vastuu 

varainhoidossa syntyneestä vahingosta rajoittui hallituksen jäseniin, 

jotka kuuluivat kyseiseen toimikuntaan. KKO:n ratkaisu perustuu siihen, 

mitä yhdistyksen säännöissä määrättiin.35 

Johtopäätöstä ei voi sellaisenaan soveltaa asunto-osakeyhtiöoikeu-

teen. Toisin kuin KKO mainitussa oikeustapauksessa yhdistysoikeutta 

tulkitsee, asunto-osakeyhtiön hallituksen kaikki jäsenet vastaavat va-

rainhoidon valvonnan järjestämisestä.36 Yhtiöjärjestyksen määräys, jolla 

poistetaan kokonaan hallituksen jäsenen tehtävä tai velvollisuus, ei ole 

pätevä. Oikeustapauksen sisältämää periaatteellista kantaa sinänsä voi-

daan soveltaa yhtiöoikeudessa: kun tehtäväjako on ”sinänsä asiallinen” 

eli täyttää edellä mainitut neljä oikeudellisesti tehokkaan tehtäväjaon 

edellytystä, tehtäväjako vaikuttaa hallituksen jäsenen AOYL 24:1:n mu-

kaiseen vastuuseen ja sen aktualisoitumiseen. Näiden edellytysten valli-

tessa toteutettava tehtäväjako on asunto-osakeyhtiöoikeudessa oikeus-

vaikutuksiltaan tehokas. Kun tehtäväjakoa koskeva päätös laaditaan 

muodollisesti oikein37 ja tehtäväjako ilmenee pöytäkirjasta, lähtökohtai-

sesti tehtäväjako vaikuttaa arvioon hallituksen jäsenen vastuusta.38 Jos 

                                                   
35  KKO 1987:122. – Muukkosen (2008, 154–155, 163–164) mukaan 

yhdistyksessä yleistoimivalta on yhdistyksen kokouksella. 
36  Ks. myös Savela 2015, 49. 
37  Pöytäkirjan lainmukaisuus edellyttää, että (i) pöytäkirja numeroi-

daan juoksevasti ja sitä säilytetään luotettavasti, (ii) dokumentin al-
lekirjoittavat ainakin hallituksen puheenjohtaja – ja jos hallituk-
sessa on useampi jäsen, niin ainakin yksi jäsen tai isännöitsijä – ja 
(iii) hallituksen jäsenellä on oikeus merkitä eriävä mielipide pöytä-
kirjaan. AOYL 7:6.1. Ks. myös Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 490–491. – Aihetta käsittelee OYL:n kannalta Salo 
2015, 239–243. 

38  HE 24/2009, 156. 
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pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksen osallistujat,39 näyttö tehtä-

väjaosta on vahva, vaikka pöytäkirjan sisältö ei olisi identtinen kokouk-

sessa päätetyn kanssa. 40  Vaikka tehokas tehtäväjako voi olla myös 

konkludenttinen, tehtäväjaon selkeyden varmistamiseksi jaon dokumen-

toiminen on suositeltavaa 41  AOYL 7:6.1:ssa säädettävää täsmällisem-

min.42 

3.2.2.2 Esittelijän vastuusta ja hallituksen vastuusta sille esiteltävästä 

asiasta 

AOYL:ssa ei säännellä hallituksen päätöksentekoon liittyvää esittelykäy-

täntöä. Sääntelemätön tila ei estä hallitusta noudattamasta tällaista me-

nettelyä. Sitä sovelletaan esimerkiksi silloin, kun isännöitsijä valmistelee 

päätöksen hallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Myös hallituksen 

jäsen voi esitellä asian hallitukselle. Edelleen hallitus valmistelee päätök-

siä yhtiökokousta varten.43 

Viimeaikaisessa asunto-osakeyhtiöitä koskevassa kirjallisuudessa 

hallituksen esittelykäytäntöä ei ole juuri käsitelty. Jauhiainen viittaa tee-

maan täsmentämättä, mitä hän sillä tarkoittaa.44 Kuhanen, Kanerva, Fu-

ruhjelm ja Kinnunen eivät tarkastele aihetta lainkaan.45 Vahtera sivuaa 

aihetta, mutta ei käsittele eksplisiittisesti problematiikkaa.46 Siksi esitte-

                                                   
39  Mikään ei estä yhtiössä noudatettavan käytäntöä tai yhtiöjärjestyk-

sessä määrättävän, että hallituksen kaikki jäsenet allekirjoittavat 
pöytäkirjan. Jauhiainen 2013b, 523; Kuhanen & Kanerva & Furuh-
jelm & Kinnunen 2010, 490–491. 

40  Analogisesti ositusta koskevan sopimuksen sanamuoto ei välttä-
mättä vastaa kaikilta osin tosiasiallista tapahtumakulkua eikä osa-
puolten tarkoitusta, joskaan näillä seikoilla ei välttämättä ole mer-
kitystä sopimuksen pätevyyteen. Savolainen 2015. 

41  Salo 2015, 191. 
42  Jauhiainen 2013b, 523; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 491. 
43  Ks. asian esittelystä yhtiökokouksessa Kuhanen & Kanerva & Fu-

ruhjelm & Kinnunen 2010, 385–386, 402. 
44  Jauhiainen 2013b, 525; 2013g, 300. 
45  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 269, 402. 
46  Vahtera 2010a, 198; 2010b, 136. 
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lykäytäntö täytyy konstruoida muista oikeuslähteistä. Tutkimuksen ky-

symyksenasettelusta johtuen tarkastelu rajataan hallituksen jäsenen vas-

tuun kannalta keskeisiin seikkoihin. Formaalisesti esittelykäytännölle 

pätee esittelijän menettelyn Me[T]p ja päätöksentekijän päätöksen tai 

toimen Mp[T]q välinen yhteys 

 

(Df.MEP) MEPe = Me[T]p ⊃ Mp[T]q. 
 

Kuten relaatiot määritelmissä MV ja OP, myöskään määritelmässä MEP 

esittelijän ja päätöksentekijän välinen yhteys ei ole looginen, vaan sitä 

heikompi kausaalisuhde. Esityksestä ei loogisesti seuraa päätös. Asunto-

osakeyhtiön hallitus ja yhtiökokous ovat itsenäisiä toimielimiä, jotka 

päättävät asioista toimivaltansa puitteissa esitysten mukaisesti, niitä 

muokaten tai niistä riippumatta. Päätöksen tekemisen jälkeen nähdään 

esityksen asiallinen merkitys päätöksen sisältöön. 

Edellä on alustavasti todettu, että tavallisesti isännöitsijä valmistelee 

asunto-osakeyhtiössä hallituksen päätökset. 47  Toisaalta päätöksen voi 

esitellä hallitukselle yksi tai yhdessä useampi hallituksen jäsen. Esittely-

tehtävän antaminen hallituksen jäsenelle on perusteltu ainakin silloin, 

kun yhtiöllä ei ole isännöitsijää, hallitus käsittelee isännöitsijää koskeva 

asiaa tai käsiteltävä asia kuuluu hallituksen jäsenen erityisosaamisen 

alaan. Hallituksen jäsen saattaa toimia esittelijänä myös AOYL 7:2.3:n 

mukaisessa poikkeustilanteessa, kun hallituksen täytyy ryhtyä välittö-

miin toimiin yhtiötä uhkaavan vahingon ehkäisemiseksi tai rajaa-

miseksi.48 Edelleen esittelystä voi vastata valiokunta. Airaksisen mukaan 

valiokunnan jäsenyys saattaa vaikuttaa oikeudelliseen arvioon hallituk-

sen jäsenen vastuusta,49 jos hän osallistuu valiokunnassa esityksen val-

misteluun ja esityksen mukainen hallituksen päätös tai toimi johtaa 

AOYL 24:1:ssä säädettävin edellytyksin säännöksessä tarkoitettavaan va-

hinkoon. Lähtökohtaisesti valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. 

                                                   
47  Jauhiainen 2013b, 539. 
48  Ks. Jauhiainen 2013b, 506–507; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm 

& Kinnunen 2010, 478–479, 483; Vahtera 2010a, 198, 200–201. 
49  Airaksinen 2010a, 424–425. 
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Päätökset tekee toimivaltaansa kuuluvissa asioissa hallitus.50 Tässä mie-

lessä Mähösen ja Villan pidättyväinen suhtautuminen ajatukseen halli-

tukselle kuuluvan vastuun siirtämisestä valiokunnalle on perusteltu. Va-

liokunnalla on hallitusta avustava rooli,51  mutta se ei välttämättä ka-

venna hallituksen jäsenen vastuuta päätöksen tai toimen valmistelusta 

eikä päätöksestä tai toimesta, johon hän osallistuu esittelyn mukaisesti ja 

joka aiheuttaa vahinkoa yhtiölle, osakkaalle tai kolmannelle. 

Jos hallituksen jäsen vaikuttaa esityksen myötä hallituksen päätök-

seen tai toimeen, vaikka hän ei osallistuisi varsinaiseen päätöksentekoon 

tai toimeen hallituksessa, hallituksen jäsen saattaa osaltaan vastata pää-

töksestä tai toimesta seuraavasta AOYL 24:1:ssä tarkoitettavasta vahin-

gosta. Tulkinta perustuu siihen, että esittelyvaiheessa hallituksen jäsen 

osoittaa kannattavansa toimintatapaa, joka sellaisenaan eli hallituksen 

omaksumana sittemmin johtaa yhtiöoikeudellisesti merkitykselliseen va-

hinkoon. Hänen yhtiöoikeudellista vastuutaan punnitaan individuaali-

sella tuottamusarviolla ottaen huomioon hänen roolinsa esityksen val-

mistelussa ja osuutensa vahingon syntymiseen sekä muut asian kannalta 

merkitykselliset subjektiiviset seikat. Yhtiöoikeudessa ei sovelleta hal-

linto-oikeudellista esittelijän vastuuta.52 

Yhtiöoikeudellisessa kirjallisuudessa esittelijän vastuuseen suhtau-

dutaan varauksella. Airaksinen pitää vahingonkorvausvastuun perusta-

mista päätöksen esittelyyn ”jossakin määrin” epämääräisenä. Esittelijän 

vastuu ei aktualisoidu pelkästään siksi, että hän kuuluu jäsenenä valio-

kuntaan, joka esittelee asian hallitukselle, jonka jäsenet tekevät yhtiölle, 

osakkaalle tai muulle vahinkoa aiheuttavan päätöksen. Hallituksen jäse-

nen vastuu ei aktualisoidu yksinomaan siksikään, että hallitus esittelee 

                                                   
50  Salo 2015, 237. 
51  Mähönen & Villa 2010, 230–231. 
52  Hallinto-oikeudessa esittelijän vastuulla tarkoitetaan sitä, että vir-

kamies vastaa päätöksestä, joka tehdään hänen esittelystään. Esit-
telijän vastuu on laaja. Hän vastaa päätöksestä, vaikka se ei vastaisi 
hänen esitystään, ellei hän dokumentoidusti ilmaise päätöksestä 
eriävää kantaansa. Koskinen 2013, 256–257; Mäenpää 2003, 516–
517. 
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yhtiökokoukselle asian ja esittelyn mukaisesta päätöksestä seuraa yhtiö-

oikeudellinen vahinko. Vastuun aktualisoituminen edellyttää esittelyn ja 

aiheutettavan vahingon lisäksi, että esittelijä antaa asiaa esittelyvai-

heessa päätöksentekijälle virheellistä tietoa tai jättää kertomatta olennai-

sen asian. 53  Kantaan voidaan liittyä sen tarjotessa korrektiivin edellä 

mainitulle yleisluonteiselle esittelykäytännön mallille. AOYL 24:1:n mu-

kaisen vastuun aktualisoituminen edellyttää, että hallituksen jäsen antaa 

esittelytehtävässään Airaksisen tarkoittaman väärän tiedon tai jättää 

merkityksellisen tiedon kertomatta tahallaan tai huolimattomuudel-

laan.54 Lisäksi hallituksen päätöksen tai toimen täytyy olla virheellisen 

tai puutteellisen esityksen mukainen. Päätöksen tai toimen konstruoimi-

nen esityksen pohjalta, mutta esityksestä poiketen tarkoittaa sitä, että 

päätöstä tai toimea ei voi välttämättä lukea esittelijän vastuulle kuulu-

vaksi. 

Kun hallituksen jäsen esittelee yksin tai yhdessä hallituksen yhden 

tai usean jäsenen kanssa hallitukselle asian, tehtävä kuuluu pääsääntöi-

sesti hallituksen esittelevän jäsenen tehtävään. Sama pätee valiokunta-

työskentelyyn: kun hallituksen jäsen valmistelee valiokunnassa hallituk-

selle kuuluvaa asiaa, hän toimii hallituksen jäsenen tehtävässä. Koska 

hallituksen jäsentä koskee tehtävässään AOYL 1:11.1:n mukainen huolel-

lisuusvelvollisuus, hänen täytyy valmistella myös esiteltävä asia huolelli-

sesti yhtiön etua silmällä pitäen. Ilman asian riittävää selvitystä esitteli-

jän on mahdoton kertoa päätöksentekijöille relevanteista seikoista, jotka 

liittyvät esiteltävään asiaan.55 Jos huolimattoman valmistelun pohjalta 

tehtävä esitys ja siihen perustuva päätös tai toimi johtaa yhtiöoikeudelli-

                                                   
53  Airaksinen 2010c, 252. Ks. tästä myös KKO 1997:110; Savela 1997, 

1279. 
54  Ks. Pulkkinen 2010, 759, 762. 
55  Airaksinen 2010a, 475. Vahtera (2010a, 198) toteaa individuaalista 

tuottamusarviota edellyttävällä tavalla: ”Varsinkin silloin, kun hal-
lituksen jäsenten työnjaosta on nimenomaisesti sovittu, vastaa hal-
lituksen jäsen erityisesti hänen tehtävänään olevien seikkojen asi-
anmukaisuudesta.” 



223 

 

seen vahinkoon, asian esittelevän hallituksen jäsenen AOYL 24:1:ssä tar-

koitettava vahingonkorvausvelvollisuus voi aktualisoitua.56 Mikäli asia 

kuuluu esittelijän erityisosaamisalueelle, esittelijä kantaa subjektiivisen 

osaamisensa perusteella tältä osin laajempaa vastuuta kuin esityksen val-

mistelija, jolta asianomainen erityisosaaminen puuttuu. 

Airaksisen mielestä esittelykäytäntö on ongelmallinen, jos siitä ei 

määrätä yhtiöjärjestyksessä.57 Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään esitte-

lykäytännöstä, määräystä on tietenkin noudatettava. Muutoin näkemyk-

seen on suhtauduttava varauksella. Yhtiöjärjestyksen määräyksen puut-

tuminen ei estä yhtiössä noudatettavan esittelykäytäntöä. Hallitukselle 

kuuluva toimivalta asiassa, josta toimielin AOYL:n säännösten tai yhtiö-

järjestyksen määräysten mukaan vastaa, sisältää implisiittisesti vallan 

päättää valmistelua, esittelyä ja päätöksentekoa koskevista muoto-

seikoista lain säännösten ja yhtiöjärjestyksen määräysten asettamissa 

puitteissa.58 

3.2.3 YHTIÖSSÄ SIIRRETTÄVÄT TEHTÄVÄT 

3.2.3.1 Tehtävän siirtäminen toimielimeltä toiselle 

Yhtiöoikeudessa korostuvat yhtiön toimielinten välinen hierarkia, itse-

näisyys ja vastuu toimielimelle kuuluvista tehtävistä.59 Organisatorinen 

kokonaisarkkitehtuuri ei ole kaikilta osin stabiili. Yhtiöoikeudelle on tyy-

pillistä, että osa olettamasäännösten mukaisista toimielinten tehtävistä 

                                                   
56  Savela (1997, 1277) esittää kantansa analysoidessaan ennakkopää-

töstä KKO 1997:110: ”KKO katsoi hallituksen sisäisen työnjaon oi-
keuttavan hallituksen muita jäseniä luottamaan työnjaon mukais-
ten tehtävien huolelliseen hoitamiseen, ellei heillä ole syytä epäillä 
asioiden hoitamista virheellisesti.” Tulkintaa voidaan pitää yhtiö-
oikeudessa vakiintuneena, kuten jo Kyläkallion (1963, 205–206) 
esitys osoittaa. 

57  Airaksinen 2010a, 423. 
58  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 480–482) 

kuvaavat AOYL 7:3.1:aan perustuvaa hallituksen päätöksentekome-
nettelyä. 

59  Ks. esim. OYL 6:1.1, 6:2, 6:3.1, 6:17.1. 
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voidaan siirtää toiselle toimielimelle.60 Vaikka asunto-osakeyhtiöissä oli 

jo VAOYL:n voimassa ollen mahdollista siirtää tehtäviä toimielimeltä toi-

selle, asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistamisen yhteydessä kiinni-

tettiin huomiota toimivallan siirtämistä koskeviin säännöksiin. HE 

24/2009:n mukaan AOYL:iin oli tarkoitus kirjoittaa sitä ennen voimassa 

ollut laki.61 

Tehtävien siirtämisestä hallitukselle ja hallituksen tehtävien siirtä-

misestä säädetään AOYL 7:7:ssä. Säännöksen mukaan hallitus voi paitsi 

päättää isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluvasta asiasta myös siirtää 

omiin yleisiin tehtäviin kuuluvan asian yhtiökokoukselle.62 Jos hallitus 

siirtää yleisiin tehtäviin kuuluvan asian yhtiökokoukselle ja se päättää 

asiasta, tavallisesti hallitus vapautuu päätöstä koskevasta vastuusta. Mi-

käli hallitus panee täytäntöön kyseisen päätöksen, pääsääntöisesti vastuu 

täytäntöönpanosta on hallituksella.63 Kuhanen, Kanerva, Furuhjelm ja 

Kinnunen pitävät tehtävän siirtämistä isännöitsijältä hallitukselle harvi-

naisena. Menettelyä sovellettaneen lähinnä poikkeustapauksissa, jos 

isännöitsijä on lyönyt laimin tehtävänsä ja hallituksen on järjestettävä 

asiat yhtiössä lain säännösten ja yhtiöjärjestyksen määräysten edellyttä-

mälle tasolle.64 

AOYL 7:7.1:n mukaan hallitus voi yksittäistapauksessa – ja yhtiöjär-

jestyksessä niin määrättäessä myös muulloin – päättää asiasta, joka kuu-

luu olettamasäännöksen mukaan isännöitsijälle. Kun hallitus operoi 

näissä oloissa, kyse on tehtävän siirtämisestä, jolloin myös vastuu siirtyy. 

Mikäli isännöitsijä panee hallituksen mainituin edellytyksin tekemän 

päätöksen täytäntöön, pääsääntöisesti hän vastaa toimeenpanosta. Jos 

asunto-osakeyhtiöllä on isännöitsijä, mainittu tehtävän ja sitä koskevan 

                                                   
60  Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 167–169; Savela 2015, 80. Py-

käläinen-Syrjänen (2007, 334–337) vertaa osakeyhtiön ja säätiön 
toimielinten tehtäviä ja toimivallanjakoa. 

61  HE 24/2009, 38. Ks. myös Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 491–492. 

62  Ks. tehtävän siirtämisestä OYL 6:7:n kannalta Salo 2015, 191. 
63  HE 24/2009, 156; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 493–494. 
64  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 492–494. 
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vastuun siirtämisen periaate ei koske isännöitsijän erityisiä tehtäviä. Hal-

lituksen tehdessä isännöitsijän erityisiin tehtäviin kuuluvassa asiassa 

päätöksen tai hallituksen muutoin hoitaessa isännöitsijän erityistä tehtä-

vää tavallisesti isännöitsijä vastaa siitä.65 

Yhtiöoikeudessa noudatetaan tehtävän siirtämisen täsmällisyysperi-

aatetta. Sen mukaan hallituksen täytyy siirtää tehtävä toiselle toimieli-

melle täsmällisesti ja yksiselitteisesti, jotta siirrolla olisi vastuun siirty-

misen kannalta oikeusvaikutuksia.66  Jos tehtävä siirretään isännöitsi-

jälle, hallituksen on annettava oikeita ja riittävästi ohjeita, joita noudat-

tamalla isännöitsijä suoriutuu työstä. Muutoin siirto kvalifioidaan niin 

epämääräisesti, että vastuu ei siirry isännöitsijälle. 

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiökokoukselle 

kuuluvasta asiasta. Vaikka valtuutuksen ei tarvitse olla muodollinen, hal-

lituksen jäsenen menettelyn huolellisuutta koskevaa todistelua ex post 

ajatellen on eduksi, että yhtiökokous dokumentoi valtuutuksen täsmälli-

sesti.67 Kun hallitus tekee yhtiökokouksen valtuuttamana sen toimival-

taan kuluvassa asiassa päätöksen, päätöksentekotapa poikkeaa tavan-

omaisesta hallituksen päätöksenteosta. AOYL 23:2.1,2–4:n mukainen 

hallituksen päätös rinnastetaan AOYL 23:3:n mukaan yhtiökokouksen 

päätökseen.68 

3.2.3.2 Tehtävän siirtäminen työntekijälle 

Aasunto-osakeyhtiön palveluksessa voi olla yksi tai useampi työntekijä. 

Asunto-osakeyhtiön työntekijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, 

                                                   
65  HE 24/2009, 38, 156; Jauhiainen 2013b, 524–525, 540–544; Ku-

hanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 493. 
66  Tähän viittaa osaltaan rikosoikeudellinen oikeuskäytäntö. KKO 

2007:62, 12–13 kohta. 
67  Koska kyse on yhtiökokouksessa tehtävästä päätöksestä, dokumen-

toinnin tulisi AOYL 6:23.3:n mukaan ilmetä pöytäkirjasta tai sen 
liitteestä. Ks. HE 24/2009, 128. 

68  HE 24/2009, 268–269. Ks. myös Järvinen 2013b, 983–993; Kuha-
nen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 949–950. 
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jonka kanssa yhtiö on solminut TSL 1:1:ssä tarkoitettavan työsopimuk-

sen.69 Hän voi olla esimerkiksi kiinteistöhoitaja tai siivooja. Määritelmän 

mukaan työntekijällä ei tarkoiteta henkilöä, joka työskentelee asunto-

osakeyhtiön palveluntarjoajan palveluksessa asunto-osakeyhtiön hallin-

nassa olevalla kiinteistöllä tai osakasta, joka tekee talkootyötä yhteisön 

hyväksi. Koska isännöitsijä on osakeyhtiön toimitusjohtajan kaltainen 

toimielin, isännöitsijä ei myöskään ole asunto-osakeyhtiön työntekijä.70 

Huomautuksella ei oteta kantaa siihen, sovelletaanko isännöitsijäyhtei-

sössä sen palveluksessa toimivaan isännöitsijään TSL:a. 

AOYL:ssa ei säännellä spesifisesti tilannetta, jossa hallitus siirtää toi-

mivaltaansa kuuluvan tehtävän työntekijälle. Sääntelemättömästä tilasta 

huolimatta hallitus voi menetellä kyseisellä tavalla. Yleisten tehtäviensä 

ohella hallitus voi siirtää oikeusvaikutuksiltaan tehokkaasti työntekijälle 

olettamasäännöksen AOYL 7:7.1 perusteella isännöitsijälle kuuluvan teh-

tävän, josta hallitus voi päättää.71 Siirtäessään tehtävän työntekijälle hal-

lituksen jokaisella jäsenellä on tehtävää koskeva ja työntekijään kohdis-

tuva valvonta- ja puuttumisvelvollisuus. Se perustuu oikeusperiaattee-

seen, josta AOYL 1:11.1:ssa säädetään. Yhtäältä velvollisuus edellyttää 

hallituksen jäsenen seuraavan, millä tavalla työntekijä suoriutuu hänelle 

siirretystä tehtävästä. Toisaalta velvollisuus edellyttää, että hallituksen 

jäsen tarvittaessa reagoi asioihin, jotka työntekijän tehtävänhoidossa il-

menevät. Koska kyse on hallitukselta työntekijälle siirrettävästä tehtä-

västä, sitä koskeva viimekätinen valvonta- ja puuttumisvelvollisuus säi-

lyy hallituksella, vaikka yhtiössä olisi isännöitsijä työntekijän esimie-

henä72 vastaamassa työntekijän omien tehtävien valvonnasta. 

                                                   
69  Ks. HE 157/2000, 55–58. Ks. työsopimuksen solmimisesta Koski-

nen & Nieminen & Valkonen 2008, 290–355. 
70  Ks. Kaivanto 2008b, 349; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 323, 327. 
71  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen (2010, 493) tarkas-

televat isännöitsijän tehtävien ottamista hallitukselle. 
72  Tulkinta perustuu analogiaan hallitukselta toimitusjohtajalle siir-

rettävästä tehtävästä: ”Osakeyhtiölaissa ei säännellä hallituksen oi-
keutta siirtää päätöksentekoaan toimitusjohtajalle. Siirtäminen on 
mahdollista, mutta on selvää, ettei hallitus voi siirtää vastuuta teh-
täviensä hoitamisesta muulle taholle.” Mähönen & Villa 2010, 253. 
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Hallitus voi puuttua milloin tahansa työntekijän tapaan hoitaa halli-

tuksen hänelle siirtämää tehtävää tai palauttaa sen työntekijältä hallituk-

selle. Tästä johtuen AOYL 1:11.1:aan perustuva valvonta on luonteeltaan 

preventiivistä. Valvonta- ja puuttumisvelvollisuuden pysyvyydellä pyri-

tään HE 24/2009:n mukaan puolestaan varmistamaan, että hallitus ei 

vältä vastuutaan huolimattomalla delegoinnilla tai ohjeistuksella. Tehtä-

vää siirtäessään hallituksen on käytännössä annettava työntekijälle huo-

lellisesti ohjeet, jotta hän voi suoriutua työstä.73 Lisäksi hallituksen on 

seurattava, millä tavalla työntekijä tehtävää hoitaa. 

3.2.3.3 Hallituksen jäsenen vastuusta yhtiön edustajan aiheuttamasta 

vahingosta 

Asunto-osakeyhtiö on oikeushenkilö,74 joka puolesta luonnolliset henki-

löt toimivat. Menettelyä kutsutaan edustamiseksi. Se perustuu tapaus-

kohtaisesti AOYL 7:22.1:aan,75 yhtiöjärjestyksen määräykseen76 tai yh-

tiön toimielimen oikeustoimeen. Kahdesta viimeksi mainitusta sääde-

tään AOYL 7:23:ssä.77 Oikeustoimella tarkoitetaan tahdonilmaisua, jolla 

perustetaan, muutetaan tai kumotaan oikeus. Edustamista koskevat 

AOYL:n säännökset vastaavat pitkälti sitä, mitä OYL:ssa säädetään edus-

tamisesta.78 

                                                   
73  HE 24/2009, 163. Ks. Savela 2015, 52. Tehtävän siirtämisen täs-

mällisyysvaatimusta sovelletaan rikosoikeudessa. Ks. KKO 
2007:62, 12–13 kohta. 

74  Ks. aiheesta lukua 1.2.4.2; HE 24/2009, 52. Saarnilehto (2001b, 
304–306) luonnehtii yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä. 

75  HE 24/2009, 163–164; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-
nen 2010, 518–519. 

76  Ks. esim. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 519. 
77  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 520–521. 

Tässä ei tarkastella erikseen prokuraan perustuvaa edustamista. 
78  Ks. edustamisesta Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 601–602; 

Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 185–190; Mähönen & Villa 
2010, 281–282; Määttä, K. 2005, 85; Nuolimaa 2007a, 293–300; 
Saarnilehto 2001b, 307–309; 2009b, 14, 82; Tolonen, H. 2000c, 
54–55. 
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Pääsääntöisesti valtuuttaja vastaa edustajan toimista hänen edusta-

miskautensa ajan. 79  Asunto-osakeyhtiössä edustamisoikeus alkaa esi-

merkiksi silloin, kun henkilö ilmoitetaan viranomaiselle yhtiön isännöit-

sijäksi.80 Yleensä valtuuttajan vastuu edustajan toimista päättyy, kun val-

tuuttaja päättää edustustehtävän. Käytännössä ajankohta ei määräydy 

aina yksiselitteisesti. Jos yhtiön kanssa oikeustoimen tekevä agentti toi-

mii vilpittömässä mielessä tietämättä, että yhtiö on lakkauttanut edusta-

jaksi olettamansa henkilön edustamisoikeuden, muutosta ei ole merkitty 

kaupparekisteriin eikä edustaja kerro edustustehtävänsä päättymisestä 

vastapuolelle, sen toimiessa bona fide edustajan tekemä oikeustoimi si-

too asunto-osakeyhtiötä.81 

Edustaja saattaa saada AOYL 7:26.1:ssa tarkoitettavan haasteen, il-

moituksen tai tiedoksiannon, joka hänellä on edustamistehtävän puit-

teissa oikeus ottaa vastaan.82 Kun tieto annetaan edustajalle, tieto katso-

taan kuvatuissa oloissa kerrottavan yhtiölle. Käytännössä edustajan täy-

tyy välittää vastaanottamansa tieto hallitukselle tai isännöitsijälle. Jos 

edustaja ei toimi tältä osin asianmukaisella tavalla ja tiedon kertomatta 

jättämisestä seuraa vahinko yhtiölle, osakkaalle tai muulle, asiasta tietä-

mättömän hallituksen jäsenen vastuuta punnittaessa huomio tulisi kiin-

nittää tietämättömyydestä seuraavan vahingon sijasta tai ohella siihen, 

kuinka huolellisesti hallituksen jäsenet ovat valinneet edustajan ja miten 

hänen toimintaansa on valvottu. Vahingonkorvausvastuun perustuisi 

näissä oloissa siihen, millä tavalla hallituksen jäsen on noudattanut 

AOYL 1:11.1:n mukaista huolellisuusvelvollisuutta edustajan valinnassa 

ja valvonnassa.83 Huolimaton menettely edustajan valinnassa ja toimin-

nan valvonnassa saattaa aktualisoida hallituksen jäsenen AOYL 24:1:n 

mukaisen vastuun. 

                                                   
79  Edustajan vastuu suhteessa yhtiöön määräytyy VahL 5:1:n ja OikTL 

25 §:n mukaan. Savela 2015, 241–242. 
80  Isännöitsijä voi AOYL 7:22.2:n mukaan edustaa asunto-osakeyh-

tiötä hänen tehtäviinsä kuuluvissa asioissa. 
81  Jauhiainen 2013b, 556. 
82  Jauhiainen 2013b, 563; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 525. 
83  Ks. edustajan toiminnan valvonnasta Jauhiainen 2013b, 507. 
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3.2.4 HALLITUKSEN JÄSENEN VASTUUSTA ISÄNNÖITSIJÄN JA 
TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVISSÄÄN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA 

Työskennellessään asunto-osakeyhtiön palveluksessa isännöitsijä tai 

työntekijä saattaa aiheuttaa vahinkoa yhtiölle, osakkaalle tai muulle. 

Isännöitsijän yhtiöoikeudellisesta vahingonkorvavastuusta säädetään 

AOYL 24:1:ssä. Työntekijän vahingonkorvausvastuu ei ole yhtiöoikeudel-

lista. Hänen vastuustaan säädetään TSL 12:1.3:ssa, jossa viitataan VahL 

4:1:ään.84 Tutkimuksen tehtävänasettelun johdosta mainittuihin teemoi-

hin liittyviä kysymyksiä ei pohdita tässä lähemmin. Tutkimuksen kan-

nalta on olennaista, että isännöitsijän tai työntekijän tehtävässään ai-

heuttama vahinko saattaa aktualisoida asunto-osakeyhtiön hallituksen 

jäsenen AOYL 24:1:n mukaisen korvausvastuun. Mutta millaisten edelly-

tysten vallitessa tämä on mahdollista? 

Isännöitsijän aiheuttaessa tehtävässään vahinkoa asunto-osakeyhti-

ölle, osakkaalle tai muulle hän lähtökohtaisesti vastaa siitä isännöitsi-

jäyhteisön 85 kanssa AOYL 24:1.4:ssa säädettävän mukaisesti.86  Tällai-

sissa oloissa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen kannalta on olen-

naista esimerkiksi se, millaista huolellisuutta noudattaen hallitus on va-

linnut isännöitsijän. Isännöitsijän valinta on AOYL 7:20.1:n mukaan hal-

lituksen erityinen tehtävä. Ammattitaidottoman isännöitsijän valinta 

tehtävään ei voi olla vaikuttamatta hallituksen jäsenen tuottamusarvi-

oon, jos asunto-osakeyhtiössä täytyy punnita valitsijan vastuuta siitä, ke-

nelle tehtävä on osoitettu. Toisaalta hallituksen jäsenen lyödessä laimin 

isännöitsijän toiminnan valvonnan87 siten, että isännöitsijän menette-

lystä seuraa vahinko, hallituksen jäsenen AOYL 24:1:n mukainen vastuu 

                                                   
84  HE 157/2000, 117; Savela 2015, 247. 
85  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 516–518. Ks. 

asunto-osakeyhtiön ja isännöitsijäyhteisön välisestä suhteesta ISE 
2007. 

86  Ks. KKO 2004:53, 6 kohta. Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio (2012, 
600) arvioivat toimitusjohtajan vastuuta tilanteessa, jossa osakeyh-
tiön johtoon kuuluvan vastuu aktualisoituu. 

87  Yhteisön hallitus valvoo alaisensa toimielimen työskentelyä. Han-
nula & Kari & Mäki 2014, 106. 
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saattaa kuvatussa tilanteessa aktualisoitua. Hallituksen jäsentä ja isän-

nöitsijää saattaa näissä oloissa koskea myös yhteisvastuu vahingosta.88 

Asunto-osakeyhtiön työntekijän aiheuttaessa työssään vahinkoa hal-

lituksen jäsenen vastuun syntymiseen on tavanomaisessa asunto-osake-

yhtiössä suhtauduttava varauksella. Koska tavanomaisesti yhtiössä on 

isännöitsijä, hän vastaa AOYL 7:17.1:n mukaan yhtiön päivittäisen toi-

minnan järjestämisestä. Hän on asunto-osakeyhtiön työntekijän esi-

mies,89 joka valvoo työntekijän työtä. Työntekijän menettely työssä saat-

taa aktualisoida isännöitsijän AOYL 24:1:ssä säädettävän vastuun90 val-

vontavelvollisuuden laiminlyönnin perusteella, mutta ei välttämättä hal-

lituksen jäsenen vastuuta. Hallituksen jäsenen vastuun aktualisoitumi-

nen edellyttää, että hän rikkoo nimenomaan tähän tehtävään kuuluvaa 

velvollisuuttaan huolimattomuudellaan tai tahallaan. 

3.2.5 TEHTÄVIEN ULKOISTAMISESTA 

Asunto-osakeyhtiö voi ulkoistaa91 sille AOYL:n perusteella kuuluvan teh-

tävän palveluntarjoajan työksi. Palveluntarjoajalla tarkoitetaan oikeus-

henkilöä tai luonnollista henkilöä, joka tekee vastikkeellisesti sopimuk-

sessa92 sovittavan työn. Ulkoistamista ei ole työn teettäminen TSL 1:1:ssä 

                                                   
88  Ståhlberg & Karhu 2013, 269. 
89  Osakeyhtiössä tehtävä kuuluu toimitusjohtajalle. Kyläkallio & Ii-

rola & Kyläkallio 2012, 596–597. 
90  Ks. KKO 1997:151. Oikeustapausta referoivat Kuhanen & Kanerva 

& Furuhjelm & Kinnunen 2010, 969. Ks. yhtiöstä vastuunkantajana 
AOYL 24:6; KKO 1928–II–360; 1983–II–109. 

91  Ks. ulkoistamisesta kiinteistöklusterissa Atkin & Brooks 2009, 43–
53; Furuhjelm & Sallmén 2014, 11–12; Tieha 2010, 1–2. Kiiha 
(2002, 1–5) kuvaa yleisesti liiketoiminnan ulkoistamiseen liittyviä 
ongelmia. – Hahto (2008, 209) viittaa ulkoistamiseen verbeillä siir-
tää ja delegoida. Niiden merkitykset poikkeavat siitä, mihin ilmai-
suilla tässä tutkimuksessa viitataan. Käsillä olevassa työssä ’siirtä-
minen’ ja ’delegoiminen’ tarkoitetaan yhtiön sisäisiä tehtävien to-
teutusjärjestelyjä. Ks. siirtämisestä lukua 3.2.3 ja delegoimisesta 
esim. lukua 3.2.2.1. 

92  Ks. sopimusteorioista Hemmo 2003a, 16–37; 2009, 31–44. Saarni-
lehto (2001a, 273–274; 2009b, 3–4) luonnehtii sopimusta. – Sopi-
musvapaus mahdollistaa osapuolten sopivan laajasti asioista. Sopi-
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tarkoitettavan työsuhteen perusteella eikä talkootyö. 

Perinteisesti sopimusoikeudessa katsotaan, että kahden osapuolen 

välinen sopimus ei perusta sivulliselle oikeuksia eikä velvollisuuksia. 

Osapuolet voivat kuitenkin sopia, että sivullinen on sopimuksen edun-

saaja.93 Tätä taustaa vasten on kiinnostava Hemmon kanta, jonka mu-

kaan käsitys ”sopimuksesta kaksiasianosaissuhteena on menettänyt yk-

siselitteisen valta-asemansa”.94 Nykyisin sopimusoikeudessa95 kiinnite-

tään huomiota sopimussuhteen ylittävään vastuuseen, kun sopimukseen 

liittyy merkittävä sivullisintressi. Joissain tapauksissa sivullisella on oi-

keus esittää sopimusperusteinen vaatimus.96 Sopimusvastuun käsitteen 

sisältö on avartunut aiemmasta ainakin tapauksissa, joissa toimen tar-

koitus on hyödyttää kolmatta.97 Kuvassa 6 jäsennetään kaksiasiainsuh-

detta ja korvausvastuuta vahingosta, jonka palveluntarjoajan aiheuttaa 

sivulliselle. 

                                                   

muksessa sovittavalla on olennainen merkitys arvioitaessa osapuol-
ten välisiä vastuita ja velvollisuuksia. Kiiha 2002, 72; Määttä, K. 
2005, 177; Tolonen, H. 2000a, 77. – Asunto-osakeyhtiö ja huolto-
yhtiö voivat sopia esim. huoltavansa yhteistyössä edellisen omista-
maa kiinteistöä. KKO 1985–II–197. 

93  Hemmo 1998, 253; 2003b, 408, 420; Saarnilehto 2001a, 283; 
2009, 10. Kiiha (2002, 134–142) viittaa säädöksiin, joissa on luo-
vuttu sopimuksen tulkitsemisesta kaksiasiainsuhteena, sekä asiaan 
liittyvään oikeuskäytäntöön ja sitä koskevaan -kirjallisuuteen. 

94  Hemmo 1998, 326. Ks. murroksesta Kiiha 2002, 23–24; Wilhelms-
son 2008, 5–16. 

95  Kiiha (2002, 23–33) kuvaa nykyaikaista käsitystä sopimuksesta. 
96  Hemmo 1998, 254–255; 2003b, 419–420. Ks. aiheeseen liittyvästä 

kritiikistä Kiiha 2002, 142–143. Saarnilehto (2001a, 285) kuvaa 
problematiikkaa, joka liittyy sopimukseen kolmannen hyväksi. 

97  Hemmo 2003b, 414, 420. 
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Kuva 6. Asunto-osakeyhtiön vastuu palveluntarjoajan si-
vulliselle aiheuttamasta vahingosta. 

 

Tavanomaisesti asunto-osakeyhtiön ja palveluntarjoajan – olkoon se sit-

ten huoltoyhtiö, jätteenkuljetusyhtiö tai vaikka kaukolämmön toimittaja 

– välisen sopimuksen ensisijainen tarkoitus on hyödyttää asunto-osake-

yhtiön omistaman rakennuksen asukkaita. Asunto-osakeyhtiö ja palve-

luntarjoaja ovat sopimusosapuolet, mutta palvelun edunsaaja on sopi-

musosapuoliin nähden sivullinen. Sopimuskumppaneilla on lähtökohtai-

sesti valta sopia sivullisen asemasta, kun sopimuksessa perustetaan 

muulle oikeuksia. Kun niistä kerrotaan hänelle, ne sitovat sopimusosa-

puolia ja muuttuvat peruuttamattomiksi. Siihen saakka sopimusosapuo-

let voivat OikTL 7 §:n mukaan peruuttaa oikeudet. Sivullisen oikeudet ei-

vät ole vahvat, jos ne eivät ole selvästi esillä.98 

Asunto-osakeyhtiön ja palveluntarjoajan välisen sopimuksen perus-

teella sivulliselle syntyvien oikeuksien voidaan pääsääntöisesti katsoa 

olevan tiedossa. Sivullisella – kuten yhtiön omistaman rakennuksen 

asukkaalla – on pääsääntöisesti syytä olettaa, että hän voi liikkua hoide-

tulla kiinteistöllä, saa asuntonsa hanasta vettä ja ainakin talvikaudella 

lämmitysjärjestelmästä huoneistoonsa lämpöä riippumatta siitä, kuka 

                                                   
98  Oikeuskirjallisuudessa tulkintaa perustellaan oikeuskäytännöllä. 

KKO 1962–II–113; 1982–II–32; 1999:96; Hemmo 1998, 258–259; 
2003b, 413; Saarnilehto 2009b, 11. 

ASUNTO-
OSAKEYHTIÖ

SIVULLINENPALVELUN-
TARJOAJA

sopimusoikeu-
dellinen suhde korvausvastuu 

vahinko 
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käytännössä palvelun tarjoaa. Kaksiasiainsuhteen mukaan asunto-osa-

keyhtiö vastaa ulkoistetusta tehtävästä sivulliselle aiheutuvasta vahin-

gosta. Palveluntarjoaja vastaa puolestaan asunto-osakeyhtiölle siitä, 

mistä osapuolten välisessä sopimuksessa sovitaan. Aiheuttaessaan va-

hingon palveluntarjoajan korvausvastuu asunto-osakeyhtiöön nähden 

on sopimusperusteinen.99 

Luonnehdittuun nähden on merkityksellistä, että ennakkopäätös 

KKO 2007:62 osoittaa Raimo Lahden mukaan periaatteellisella tasolla, 

että asunto-osakeyhtiölle kuuluva tehtävä ja sitä koskeva rikosoikeudel-

linen vastuu voidaan sopimusperusteisesti siirtää palveluntarjoajalle. 

Jutun taustalla oli tapaus, jossa talon katolta pudonnut jäälohkare oli 

osunut rakennuksessa asioineen ihmisen päähän. Hän oli kuollut. 

Asunto-osakeyhtiö oli solminut sopimuksen huoltoyhtiön kanssa raken-

nuksen huoltamisesta. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja 

tuomittiin kuolemantuottamuksesta.100 Tapausta koskevaa KKO:n argu-

mentaatiota analysoidessaan Lahti päättelee, että asunto-osakeyhtiön ul-

koistaessa yksiselitteisesti tehtävän sitä koskeva rikosoikeudellinen vas-

tuu siirtyy palveluntarjoajalle: 

 

Ratkaisun merkittävämpi ja kiinteistöjen omistajille ja 
edustajille ilahduttava linjaus koskee sen oikeusohjeen 
vahvistamista, että kiinteistön hoito voidaan mm. lu-
men ja jään poistamisen osalta toimeksiannolla uskoa 
huoltoyhtiölle tai vastaavalle, jolloin toimivaltuuksien 
ja tehtävien siirto siirtää myös rikosvastuun, kunhan 
tietyt edellytykset täyttyvät ja kiinteistön omistaja tai 
edustaja asianmukaisesti valvoo huoltoyhtiön toimin-
taa.101 

 

Voidaanko Lahden tulkinta siirtää siviilioikeuteen? Yleisellä tasolla 

vuokrasopimuksessa voidaan jutun KKO 2004:50 mukaan sopia, että 

                                                   
99  Ks. Hahto 2008, 209. Hänen referensseinä ovat KKO 1928–II–360; 

1983–II–109. 
100  KKO 2007:62, 1–2, 6, 9 kohta. – Ks. julkisuudessa esillä olleista sa-

mankaltaisista tapauksista Lassi 2013; Malminen 2013. 
101  Lahti 2007, 413. 
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vuokralaisen velvollisuus on ”valvoa kiinteistön yleisessä käytössä ole-

vien tilojen kuntoa”.102 Vaikka valvontatehtävä voidaan toimeksiannolla 

ulkoistaa, tehtävän siirtämisestä sinänsä ei voi päätellä, että myös siviili-

oikeudellisen vastuu siirtyisi tilojen kuntoa valvovalle osapuolelle. Hah-

don mielestä oikeustapauksesta KKO 2007:62 ei voi kiistatta päätellä, 

että ulkoistettaessa tehtävä myös sitä koskeva vahingonkorvausvastuu 

siirtyy toimeksisaajalle. 103  Kysymystä jutun siviilioikeudellisesta rele-

vanssista on aiheellista tarkastella prejudikaatin valossa, sillä ennakko-

päätökset ovat erityisesti metodin ja argumentaation kannalta relevant-

teja.104 Tältä osin on kiinnostavaa, että ennakkopäätös on muotoiltu si-

ten, että argumentaatio soveltuu ainakin varauksella myös siviilioikeu-

teen: 

 

Korkein oikeus toteaa, että kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle lähtökohtaisesti kuuluva vastuu turvallisuus-
velvoitteen täyttämisestä voidaan siirtää tai vastuuta 
rajoittaa antamalla kiinteistön hoito sopimusteitse 
huoltoyhtiölle tai muulle taholle, jolla on edellytykset 
tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Toimeksianta-
jan tulee valvoa, että huoltoyhtiö hoitaa tehtävänsä.105 

 

Hahdon edellä mainittu huomautus sinänsä on oikea: oikeustapausta ei 

voi yleistää kaikkia ulkoistamistapauksia koskevaksi. Ennakkopäätöksen 

siteerattu kohta viittaa kuitenkin mahdollisuuteen siirtää tehtävä ja aina-

kin osa vastuusta asunto-osakeyhtiön ulkopuoliselle toimijalle. Lainauk-

sessa tarkoitettava turvallisuusvelvoite106 perustuu MRL:n säännökseen 

                                                   
102  KKO 2004:50. 
103  Hahto (2008, 209–210) analysoi edellytyksiä, joiden vallitessa ul-

koistajan rikosoikeudellinen vastuu ei aktualisoidu. 
104  Tulokkaan (2008) mukaan KKO:n ennakkopäätöksiä on nimen-

omaan analysoitava oikeudellisesti: ”Prejudikaatti ei välttämättä 
tarjoa valmista ratkaisua siitä apua etsivän oikeudelliseen ongel-
maan. Ennakkoratkaisusta ilmenevällä oikeudellisella tarkasteluta-
valla ja argumentoinnilla voi kuitenkin olla ohjaavaa vaikutusta si-
käli, että ne tarjoavat aineksia myöhemmille oikeudellisille arvioin-
neille ja ratkaisuille.” 

105  KKO 2007:62, 12 kohta. 
106  Ks. yleisesti turvallisuusvastuusta Virtanen 2011, 149–151. 
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ja kunnallisen järjestyssäännön määräykseen.107 Turvallisuusvelvoite ei 

siis ole merkityksellinen vain rikosoikeudellisesti. Tapauskohtaisesti vel-

voite voi määrittää AOYL 1:11.1:n mukaisen huolellisuusvelvollisuuden 

sisältöä. MRL 166.1 §:n mukaan rakennus on ”pidettävä sellaisessa kun-

nossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttö-

kelpoisuuden vaatimukset”. 

Yhtiöoikeudellisesti jutun argumentaatiossa on haasteellista se, mi-

ten KKO spesifioi hallituksen roolin. Lähtökohtaisesti isännöitsijä vastaa 

asunto-osakeyhtiön päivittäisten asioiden hoitamisesta. Sellaisia ovat 

esimerkiksi kiinteistön ja rakennuksen huolto, huoltoa koskevat ulkois-

tamissopimusten solmimiset108 ja palveluntarjoajien velvoitteiden täyt-

tymisen valvonta. Tätä AOYL 7:17.1:n mukaista taustaa vasten yhtiön päi-

vittäisten asioiden hoitamiseen kuuluvassa ulkoistettavassa työssä synty-

västä vahingosta vastuuta ei lähtökohtaisesti tulisi kohdentaa hallituksen 

jäsenelle, kun yhtiössä on isännöitsijä, jonka tehtävät määräytyvät olet-

tamasäännöksen mukaisesti. Tulkinta vastaa, mitä Juhani Kyläkallio, 

Olli Iirola ja Kalle Kyläkallio esittävät toimitusjohtajan vastuusta yhtiön 

päivittäisten asioiden hoitamisesta: 

 

Juoksevaan hallintoon kuuluu yhtiön liiketoiminnan 
johtaminen ja valvominen ja näin ollen sopimusten sol-
miminen hankkijoiden ja asiakkaiden kanssa sekä aina-
kin välittömästi häntä alemman henkilökunnan työ-
hönotto ja erottaminen.109 

 

Tapauksen erityispiirteet ja rikosoikeudellinen luonne hämärtävät sitä 

yleistä periaatetta, jonka mukaan asunto-osakeyhtiön isännöitsijä vastaa 

päivittäiseen hallintoon ja yhtiön huoltotoimiin liittyvien tehtävien val-

vonnasta sekä siitä, millä tavalla palveluntarjoaja täyttää ulkoistetun teh-

tävän mukaiset vaatimukset. 

 

  

                                                   
107  KKO 2007:62, 5 kohta. 
108  KKO 1966–II–74. 
109  Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 596–597. Ks. myös Savela 

2015, 110. 
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3.3 HENKILÖÖN JA HÄNEN 
TOIMINTAANSA LIITTYVISTÄ 
SEIKOISTA VASTUUTA 
ARVIOITAESSA 

3.3.1 MENETTELY PÄÄTÖSTÄ TEHTÄESSÄ 

3.3.1.1 Äänestyskäyttäytyminen ja eriävä mielipide 

Edellä luvussa 3.1.4.1 esitetty hallituksen menettelyn ja hallituksen jäse-

nen menettelyn välinen erottelu mahdollistaa hallituksen jäsenen indivi-

duaalisen tuottamusarvion. Distinktiota tarvitaan yhtiöoikeudessa. 

Koska hallituksen kokouksen pöytäkirjaan ei tavallisesti merkitä kokouk-

sessa käytävää keskustelua,1 hallituksen jäsenen vastuu perustetaan sii-

hen, mitä pöytäkirjasta ilmenee sekä muuhun näyttöön. Hallituksen jä-

senen keskeiset muodolliset keinot vaikuttaa tuottamusarvioon ovat 

AOYL 7:3.1:n mukainen äänestyskäyttäytyminen ja AOYL 7:6.1:n mukai-

nen eriävän mielipiteen merkitseminen pöytäkirjaan. 

Jos hallituksen jäsen äänestää hallituksen sellaista päätöstä vastaan, 

joka johtaa AOYL 24:1:n mukaiseen vahinkoon, äänestyskäyttäytyminen 

lähtökohtaisesti vaikuttaa arvioon individuaalisesta tuottamuksesta. 2 

Koska äänestyskäyttäytymisen merkitseminen pöytäkirjaan ei ole laki-

sääteistä,3 hallituksen jäsen ei voi oikeusnormin perusteella edellyttää 

äänestyskäyttäytymisen dokumentoimista pöytäkirjaan. Tässä mielessä 

dokumentoimaton äänestyskäyttäytyminen – äänestäminen enemmis-

tön kannan vastaisesti vailla muuta todistelua – ei välttämättä suojaa hal-

                                                   
1  Vrt. Hannula & Kari & Mäki 2014, 65. 
2  HE 24/2009, 156; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 491; Vahtera 2010a, 201–202. Ks. myös Hannula & Kari & 
Mäki 2014, 64; Mähönen & Villa 2010, 249, 250–251; Salonen 
2000, 202–203. 

3  Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 534; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 490. 



238 

 

lituksen jäsentä AOYL 24:1:n mukaisen vastuun aktualisoitumiselta. Li-

säksi hallituksen päätöksen katsotaan olevan yksimielinen, jos pöytäkir-

jasta tai muusta todistelusta ei muuta ilmene.4 Silloin päätöksen tai toi-

men vastaisesti äänestänyt hallituksen jäsen kantaa vahingosta solidaa-

rista vastuuta vastoin nimenomaista intentiotaan. Siksi on merkityksel-

listä, että jätettäessä äänestyskäyttäytyminen dokumentoimatta hallituk-

sen jäsen saa merkitä pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Lähtökohtaisesti 

eriävän mielipiteen merkitseminen vaikuttaa arvioon hallituksen jäsenen 

vastuusta. Oikeus eriävän mielipiteen merkitsemiseen on luovuttama-

ton.5 Punnittaessa ex post hallituksen jäsenen vastuuta vahingosta eriä-

vää mielipidettä koskevan näytön paino kasvaa, kun pöytäkirjan allekir-

joittavat kokouksen kaikki osallistujat. Pöytäkirjasta ilmenevää kokouk-

sen kulkua voidaan pitää uskottavana,6 joskaan ei kumoamattomana.7 

Eriävän mielipiteen esittämisen oikeudellinen merkitys on vahva.8 

AOYL 7:6.1:ssa säädettävästä jää avoimeksi, onko eriävä mielipide 

esitettävä asian käsittelyn aikana, sen kokouksen kuluessa, jossa kysei-

nen päätös tehdään tai voiko eriävän mielipiteen ilmaista kenties ennen 

kyseistä kokousta tai sen jälkeen. Säännöksestä ei ilmene täsmällisesti 

myöskään se, mihin eriävä mielipide kohdistetaan. Mainituista syistä 

johtuen säännöstä voitaneen tulkita väljästi: eriävä mielipide on mahdol-

lista kohdistaa yhtäältä päätösesitykseen ennen kokousta tai kokouk-

sessa ja toisaalta päätökseen kokouksessa tai sen jälkeen. Oikeutta esittää 

eriävä mielipide etukäteen puoltaa se, että hallituksen jäsen, joka tietää 

olevansa estynyt saapumasta kokoukseen, voi tällä tavalla ilmaista kan-

tansa ex ante. Eriävän mielipiteen jälkikäteisellä esittämisoikeudella 

                                                   
4  Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 535; Salonen 2000, 188. 
5  HE 24/2009, 156; Grass & Heino & Kaivanto & Koskela & Kulo-

mäki 2013, 142; Jauhiainen 2013b, 523; Kuhanen & Kanerva & Fu-
ruhjelm & Kinnunen 2010, 491. Ks. myös Kyläkallio & Iirola & Ky-
läkallio 2012, 535. 

6  Ks. HE 24/2009, 156; Mähönen & Villa 2010, 152–153; Savela 
2015, 37; Vahtera 2010a, 201–202. 

7  Savela 2015, 36–37. 
8  Grass & Heino & Kaivanto & Kulomäki 2009, 110. Ks. myös Grass 

& Heino & Kaivanto & Koskela & Kulomäki 2013, 201. 
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mahdollistetaan se, että asian käsittelyyn tai kokoukseen osallistumatto-

malla hallituksen jäsenellä on myös tilaisuus ilmaista kantansa asiasta.9 

Etu- tai jälkikäteen esitettävällä eriävällä mielipiteellä saattaa olla mer-

kitystä punnittaessa hallituksen jäsenen vastuuta, kuten jäljempänä il-

menee. Ollakseen oikeusvaikutuksiltaan tehokas vastuun syntymistä ja 

laajuutta arvioitaessa eriävä mielipide on ilmaistava ennen kuin päätök-

sestä tai toimesta syntyy yhtiöoikeudellisesti merkityksellinen vahinko. 

Hallituksen jäsen saattaa muuttaa käsitystään yhtiössä vallitsevasta 

käytännöstä, jota hän on aiemmin kannattanut. Hallituksen jäsenen to-

distettava kannan muutos otetaan huomioon tuottamusarviossa siltä 

osin kuin kanta on muuttunut ennen aktuaalisen vahingon syntymistä. 

Ennakkopäätöksessä KKO 1985–II–8210 katsottiin, että taloudellisen yh-

distyksen hallituksen kaksi jäsentä eivät olleet vastuussa yhdistykselle ai-

heutetusta vahingosta sen jälkeen, kun he olivat esittäneet yhteisön lo-

pettavan toimialansa ylittävän toiminnan, jossa vahinko syntyi. Kanta il-

menee päätökseen sisältyvästä HRO:n ratkaisusta, jota KKO ei tältä osin 

muuttanut: 

 

Koska [hallituksen jäsenet] Nieminen ja Sulander olivat 
21.5.1980 pidetyssä hallituksen kokouksessa esittäneet 
kokonaisurakoinnin välitöntä lopettamista…, niin raas-
tuvanoikeus on katsonut, etteivät Sulander ja Nieminen 
olleet vastuussa sanotusta urakasta yhdistykselle ai-
heutuneesta tappiosta.11 

 

Jossain tapauksessa vastuun rajaaminen tai välttäminen edellyttää mai-

nittuja tehokkaampien keinojen käyttämistä. Vakavien vahinkojen osalta 

äänestyskäyttäytyminen tai eriävän mielipiteen ilmaiseminen pöytäkir-

jassa ei oikeuskirjallisuudessa esitettävän käsityksen mukaan välttä-

mättä kavenna tai poista hallituksen jäsenen vastuusta. Vastuusta vapau-

tuminen tai vastuun rajaaminen saattaa edellyttää hallituksen jäsenen 

                                                   
9  Ks. Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 535. 
10  Savela (2015, 34–35) kommentoi ko. oikeustapausta. 
11  KKO 1985–II–82. 
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saattavan asian tilintarkastajan, yhtiökokouksen tai viime kädessä viran-

omaisen tietoon. Poikkeuksellisimmissa tapauksissa, jotka ovat luonteel-

taan räikeitä väärinkäytöksiä, yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvas-

tuun välttäminen tai rajaaminen voi edellyttää hallituksen jäsenen eroa-

van hallituksesta.12 Mainittujen keinojen merkitystä arvioitaessa on ko-

rostettava, että AOYL:n mukaan ne sinänsä eivät vapauta henkilöä sii-

henastisen menettelynsä mukaisesta vastuusta. Keinojen käyttö saattaa 

vaikuttaa siihen, kuinka suuresta osasta vahinkoa tuomioistuin katsoo 

hallituksen jäsenen vastaavan. Tämä ilmenee erityisesti silloin, kun hal-

lituksen jäsen eroaa yhtiön hallituksesta: hän kantaa vastuuta päätök-

sestä tai toimesta siihen saakka, kunnes hänen eronsa astuu voimaan. 

3.3.1.2 Esteellisyydestä ja hallituksen esteellisen jäsenen 

velvollisuuksista 

Hallituksen jäsenen esteellisyys liittyy olennaisesti arvioon hallituksen 

jäsenen vastuun rajautumisesta. Esteellisyyssääntelyllä suojataan ensisi-

jaisesti yhtiötä sen johtoon kuuluvan henkilön intressiltä, joka on vastoin 

yhtiön etua.13 Esteellisyyden kannalta merkitystä ei ole sillä, kuinka olen-

nainen mainittu etu on.14 

AOYL:ssa säännellään täsmällisesti edellytykset, joiden vallitessa 

päätökset yhtiössä voidaan tehdä, kun yksi tai useampi hallituksen jäsen 

on esteellinen. Hallituksen jäsenen esteellisyydestä säädetään AOYL 

7:4:ssä. Sen mukaan esteellisyys koskee hallituksen jäsentä silloin, kun 

hän osallistuu hallituksen kokoukseen ja hän toimii muulla tavalla halli-

tuksen jäsenen tehtävässä. 15  Jälkimmäisen alaan kuuluvat päätöksen-

                                                   
12  Mähönen & Villa 2010, 154, 251; Salonen 2000, 203–204; Savela 

2015, 35–36; Vahtera 2010a, 202. 
13  OYL 5:14, 6:4. Ks. HE 109/2005, 71, 81; Hannula & Kari & Mäki 

2014, 26, 59, 102–104; Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 520; 
Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 160–162; Salonen 2000, 123–
138; Savela 2015, 111. 

14  Salo 2015, 230–231. 
15  Näin myös Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 520. 
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teko muutoin kuin hallituksen kokouksessa sekä edustaminen, kun hal-

litus edustaa yhtiötä esimerkiksi AOYL 7:22.1:n perusteella. Esteelli-

syyttä säänteleviä AOYL:n säännöksiä tulkitaan HE 24/2009:n mukaan 

ankarasti ja laajemmin kuin aiemmin voimassa olleita VAOYL:n esteelli-

syyssäännöksiä. Huolimatta siitä, että AOYL:n esteellisyyssääntely pit-

kälti vastaa VAOYL 58 §:ssä säädettyä, AOYL 7:4.1:n alaan kuuluvat li-

säksi määrättyihin sopimuksiin ja muihin oikeustoimiin rinnastettavat 

tilanteet. Hallituksen jäsen on esteellinen AOYL 7:4.1,1:n mukaan, kun 

hallitus käsittelee hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai oikeustoimea.16 

Hän on 

 

esteellinen päättämään omasta vahingonkorvausvel-
vollisuudestaan yhtiötä kohtaan. Jos yhtiön edustajat 
ovat yhtiön puolesta sopineet vahingonkorvausasian 
korvausvelvollisen kanssa, sopimuksen sitovuutta on 
arvioitava… [AOYL 7:25:n] mukaisesti. Sopimukset, 
joilla on yksissä tuumin korvausvelvollisen kanssa py-
ritty tämän vastuusta vapauttamiseen ilman hyväksyt-
tävää perustetta, ovat säännönmukaisesti yhtiötä sito-
mattomia.17 

 

Toiseksi hallituksen jäsen on AOYL 7:4.1,2:n mukaan esteellinen, kun 

hallitus päättää hänen hallinnassa olevan huoneiston uudistuksesta tai 

muusta kuin välttämättömästä kunnossapidosta, joka poikkeaa muiden 

osakkaiden hallinnassa olevien huoneistojen uudistamisesta tai kunnos-

sapidosta.18 Siten hallituksen jäsen ei ole esteellinen käsittelemään esi-

merkiksi yhtiön kaikkia huoneistoja koskevia samanlaisia uudistuksia tai 

hänen hallinnassa olevan osakehuoneiston kunnossapitoa tasolla, joka 

on kyseisessä asunto-osakeyhtiössä tavanomainen. Kolmanneksi halli-

tuksen jäsen on AOYL 7:4.1,3:n mukaan esteellinen, kun hallitus käsitte-

lee hänen hallinnassa olevan huoneiston ottamista yhtiön hallintaan. Es-

teellisyys ei liity pelkästään päätökseen, joka koskee hallintaanottoa. Es-

                                                   
16  HE 24/2009, 154–155; Jauhiainen 2013b, 517; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 485; Vahtera 2010a, 204. 
17  HE 24/2009, 280. 
18  HE 24/2009, 155; Jauhiainen 2013b, 517; Vahtera 2010a, 204. 
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teellisyys ulottuu hallintaanottoon liittyviin, mutta sitä prosessinomai-

sesti edeltäviin ja seuraaviin toimiin. Niitä ovat varoituksen antaminen 

osakkaalle, ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle päätökseksi ottaa 

huoneisto yhtiön hallintaan ja huoneiston vuokraaminen sen jälkeen, 

kun huoneisto on otettu yhtiön hallintaan.19 Johdonmukaisesti hallituk-

sen jäsen on esteellinen käsittelemään myös huoneistonsa hallintaan ot-

tamisen päättämistä. 

Neljänneksi hallituksen jäsen on AOYL 7:4.2:n mukaan esteellinen 

käsittelemään yhtiön ja muun välistä asiaa, josta AOYL 7:4.1:ssa sääde-

tään ja josta hänellä on odotettavissa yhtiön etuun nähden ristiriitaista 

olennaista etua. Säännöksen tulkinnan kannalta on keskeistä, että edun 

ei tarvitse olla välitön. Esimerkiksi merkittävä omistus yhtiössä, joka ryh-

tyy asunto-osakeyhtiön kanssa oikeustoimeen, saattaa tehdä hallituksen 

jäsenestä esteellisen, jos oikeustoimi on asunto-osakeyhtiön sopimus-

kumppanin kannalta olennainen. 20  Viidenneksi hallituksen jäsen on 

AOYL 7:4.3:n mukaan esteellinen päättämään asunto-osakeyhtiön puhe-

vallan käyttämisestä AOYL 7:4.1–2:ssa tarkoitettavassa asiassa oikeu-

denkäynnissä tai muussa yhteydessä.21 

Hallituksen esteellinen jäsen ei saa AOYL 7:4.1:n mukaan osallistua 

asian käsittelyyn eikä asiaa koskevaan päätöksentekoon. Käytännössä 

hänen on poistuttava kokouksesta sellaisen asian käsittelyn ajaksi, jossa 

hän on esteellinen.22 Savela pitää selvänä, että esteellinen jäsen ei saa 

millään tavalla edes yrittää vaikuttaa tällaisen asian valmisteluun. 23 

AOYL 7:4.1:aa asiallisesti vastaavaa VAOYL 58 §:ää tulkittiin HE 

                                                   
19  HE 24/2009, 155; Jauhiainen 2013b, 518; Kuhanen & Kanerva & 

Furuhjelm & Kinnunen 2010, 485–486. Ks. huoneiston ottamisesta 
yhtiön hallintaan Annola & Rosén 2013, 15–19; Järvinen 2013a, 
594–621. 

20  Jauhiainen 2013b, 518; Vahtera 2010a, 205. Ks. myös Savela 2015, 
111–112. 

21  HE 24/2009, 154–155. 
22  Vahtera 2010a, 205. Ks. myös Salo 2014, 231–232; Savela 2015, 

34. 
23  Savela 2015, 25. 
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24/2009:n mukaan ”verrattain ankarasti”. 24  Tulkintatapaa ei tarvitse 

voimassa olevan sääntelyn osalta lieventää. Yhtiöoikeudellisen hallinnon 

läpinäkyvyyden kannalta on perusteltua, että pöytäkirjaan merkitään 

hallituksen jäsenen poistuminen asian käsittelyn ajaksi kokouksesta. Mi-

käli hän osallistuu päätöksentekoon, tuomioistuin saattaa julistaa pää-

töksen pätemättömäksi.25 

Jos hallituksen jäsen ei havaitse esteellisyyttään eikä ilmoita siitä 

hallitukselle, oikeuskirjallisuudessa esitettävän kannan mukaan hallituk-

sen muiden jäsenten on päätettävä hänen esteellisyydestä.26 Näkemys on 

haastava käytännön toteutuksen kannalta. Jos hallituksen jäsen ei ha-

vaitse esteellisyyttään, hän ei välttämättä ymmärrä ilmoittaa siitä halli-

tuksen muille jäsenille. Mikäli he eivät tiedä yhden jäsenen mahdollisesta 

esteellisyydestä eikä hän kerro siitä heille, he eivät tietenkään voi käsi-

tellä esteellisyyskysymystä. Mainitun kannan soveltaminen edellyttäisi 

hallituksen muiden jäsenten tietävän, onko hallituksen kyseisellä jäse-

nellä esteellisyyden mahdollisesti aktualisoivaa eturistiriitaa asiassa. Nä-

kemyksen johdonmukainen noudattaminen edellyttäisi, että hallituksen 

jäsenet tuntevat tarvittaessa toistensa intressit paremmin kuin esteelli-

nen jäsen itse tuntee ne. Johtopäätös ei sovellu asunto-osakeyhtiöoikeu-

teen. Asunto-osakeyhtiössä pääsääntöisesti riittää, että käsitellessään yh-

den jäsenen esteellisyyttä muut jäsenet noudattavat tehtävissään AOYL 

1:11.1:n mukaista huolellisuutta. Päätöstä esteellisyydestä ei tarvitse pe-

rustaa tavanomaista vaativampaan selvitykseen. Siksi hallituksen mui-

den jäsenten ei tarvitse päättää yksittäisen jäsenen esteellisyydestä, jos 

he eivät siitä tiedä eivätkä voisi tietää. 

Hallituksen saadessa käsiteltäväkseen asian, jossa jokainen jäsen on 

esteellinen, se siirretään yhtiökokouksen käsiteltäväksi.27 Hallitus ei voi 

                                                   
24  HE 24/2009, 154. Ks. HE 216/1990, 49; Jauhiainen 2013b, 513–

517; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 485. 
25  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 485. 
26  Jauhiainen 2013b, 515; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 485; Vahtera 2010a, 205. 
27  Ks. Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 520. 
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valmistella asiaa tai esitellä sitä yhtiökokoukselle. Tyypillisesti ongelma 

aktualisoituu vuosittain hallituksen valmistellessa yhtiökokousta, kun 

siinä on määrä päättää AOYL 6:3.3,3:ssa edellytettävällä tavalla yhtiön 

johdon vastuuvapaudesta.28 Koska yhtiökokouksen kutsun laatiminen ei 

ole asian käsittelemistä, hallituksen toimivalta rajoittuu asian sisällyttä-

miseen kokouskutsuun. Jos kyse on esityslistasta, kohta voidaan hyvän 

yhtiökäytännön mukaan selventää kvalifikaatiolla, jonka mukaan asia 

käsitellään kokouksessa ilman hallituksen esitystä. Asialistan osalta vas-

taavaa ongelmaa ei kohdata. Riittävää on asian merkitseminen listaan.29 

Vahtera kannattaa tulkintaa: 

 

Kun yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämi-
sestä vastuuvelvollisille, ei ole pohjaehdotusta, koska 
hallituksen ei voida katsoa ehdottavan vastuuvapauden 
myöntämistä itselleen.30 

 

Esteellisyys ei kaikissa tapauksissa välttämättä vapauta hallituksen jä-

sentä yhtiöoikeudellisesta vastuusta. Hallituksen esteellinen jäsen saat-

taa joutua toimimaan silloin, kun AOYL 1:11.1:n mukainen velvollisuus 

edistää huolellisesti yhtiön etua sitä edellyttää. Velvollisuudesta johde-

taan imperatiivi kertoa hallituksen muille jäsenille sen käsiteltävänä ole-

van asian kannalta relevanteista seikoista.31 

 

Esteellisyys ei vapauta johdon jäsentä hänen fidusiaari-

                                                   
28  Ks. HE 24/2009, 116; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 335. 
29  Yhtiökokouksen kutsun ei tarvitse olla muodoltaan esityslista. ”Ko-

kouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja ne on 
mainittava niin selvästi, että osakkeenomistajat ymmärtävät, mistä 
on kysymys.” Pääsäännöstä poiketaan vain, jos kokouksessa käsitel-
lään yhtiöjärjestyksen muutosta. Sen ”pääasiallinen sisältö on se-
lostettava kokouskutsussa… Muiden päätösasioiden osalta pääasi-
allista sisältöä ei ehdotuksen mukaan enää [AOYL:n ollessa voi-
massa] tarvitse esittää.” HE 24/2009, 124. Linjaus on käytännölli-
nen ja vähentää muodollisuutta asunto-osakeyhtiön hallinnossa. 

30  Vahtera 2010b, 136. 
31  Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 104; Kyläkallio & Iirola & Kylä-

kallio 2012, 520–521; Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 618. 
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sista velvollisuuksistaan. Hän ei voi jäädä sivusta seu-
raamaan yhtiölle vahingollisen päätöksen syntyä. Loja-
liteettivelvollisuuden vuoksi johdon tulee aktiivisesti 
valvoa yhtiön etua. Johdon jäsenellä on velvollisuus in-
formoida muita jäseniä päätöksenteolle relevanteista 
asioista ja esteellisyydestään huolimatta hänen on py-
rittävä vaikuttamaan siihen, ettei yhtiön edun kannalta 
haitallista päätöstä tehdä.32 

 

Tulkintaa noudatetaan oikeuskäytännössä. Savela viittaa ennakkopää-

tökseen KKO 1997:110,33 jossa muun ohella hallituksen esteellisen jäse-

nen katsottiin vastaavan pankille syntyneestä vahingosta.34 Esteellisyy-

destään huolimatta hallituksen jäsenellä oli velvollisuus kertoa hallituk-

sen muille jäsenille päätöksenteon kannalta olennaisesta asiasta. Tul-

kinta on ilmeisessä ristiriidassa sen perusperiaatteen kanssa, jonka mu-

kaan hallituksen esteellinen jäsen ei saa osallistua millään tavalla asian 

käsittelemiseen hallituksessa.35 Tältä osin oikeuskäytäntö viittaa siihen, 

että yhtiön edun ja hallituksen jäsenen edun ajautuessa ristiriitaan edel-

liselle annetaan suurempi painoarvo:36 hallituksen jäsenen on kerrottava 

päätöksen kannalta olennaiset tietonsa asiaa käsitteleville hallituksen jä-

senille, vaikka menettely olisi vastoin hänen etuaan.37 Esteellisen jäsenen 

menettely tulkitaan tällöin muuksi kuin kielletyksi tai epäasialliseksi vai-

kuttamiseksi 38  valmisteluun. Kanta eksplikoidaan oikeustapauksessa 

KKO 1997:110: 

 

Sundqvistin on täytynyt ymmärtää, että hän keskuste-
lemalla Wahlroosin kanssa saattoi vaikuttaa luottoha-
kemuksen valmisteluun ja ratkaisemiseen. Erityisesti 
tämän vuoksi hänen olisi pankin pääjohtajana ja johto-
kunnan puheenjohtajana tullut vastaavasti huolehtia 

                                                   
32  Salo 2015, 232. 
33  Savela 1997, 1275–1286; 2015, 24–25. 
34  Savela 2015, 25. 
35  Savela 1997, 1279. 
36  Savela 2015, 25. 
37  Tulkinnan taustalla on nähtävissä yhtiön johtoa velvoittava lojaali-

suus. Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 104. 
38  Savela 1997, 1279. 
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myös siitä, että Wayup Oy:n luottohakemus tutkitaan 
asianmukaisesti ja että luoton vakuuksien riittävyys 
selvitetään…39 
 

Savelan mielestä puheenjohtajan osalta kyse olisi voinut olla tahallisesta 

vahingon aiheuttamisesta, koska hän oli rikkonut esteellisyyssäännöksiä 

ja pyrkinyt vaikuttamaan ”kulissien takana” siihen, millä tavalla asiaa 

pankissa hoidettiin.40 KKO:n toteaa: 

 
Sundqvist on edellä selostetulla tavoin puuttunut luot-
tojen valmisteluun ja ollut… myös läsnä johtokunnan 
päättäessä luottojen myöntämisestä. Hän ei kuitenkaan 
ole asemansa edellyttämällä tavalla varmistautunut 
siitä, että luottohakemuksissa, joista ensimmäisessä on 
ollut kysymys myös hänen omasta taloudellisesta edus-
taan, on johtokunnalle annettu riittävät ja oikeat tie-
dot…41 

 

Puheenjohtaja toimi KKO:n mukaan aktiivisesti lainan myöntämiseksi ja 

passiivisesti jättäessään kertomatta lainan myöntämisen kannalta olen-

naisista asioista. Molempien menettelyjen taustalla oli henkilön oma in-

tressi, kun taas lainan myöntäminen oli vastoin pankin etua. Kuvatun 

kaltainen ongelma voitaneen välttää meneteltäessä Kyläkallion, Iirolan 

ja Kyläkallion ehdottamalla tavalla. Kun hallituksen esteellinen jäsen 

huomaa, että yhtiön puolesta toimivilta ihmisiltä puuttuu oikeita tietoja 

tai heidän käytettävissään on virheellistä tietoa, hänen velvollisuutensa 

on saattaa ”oikeat asiaan vaikuttavat tietonsa yhtiön asianomaisen edus-

tajan tietoon”.42 Periaatteen noudattaminen edellyttää, että hallituksen 

jäsen seuraa yhtiössä myös sellaisten asioiden hoitamista, joita hän ei es-

teellisyyttään saa käsitellä. Salo toteaa vaatimuksesta: 

 

Lojaliteettivelvollisuuteen voidaan yleisemminkin liit-
tää laaja tiedonantovelvollisuus. Johdon jäsenellä, joka 
tosiasiallisesti tietää päätökseen liittyvistä seikoista 
enemmän, on velvollisuus yhtiön edun mukaisesti 

                                                   
39  KKO 1997:110. 
40  Savela 1997, 1279. 
41  KKO 1997:110. 
42  Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 520–521. 
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tuoda esiin nämä seikat.43 
 

Edellä luonnehditun lisäksi osakkaana asunto-osakeyhtiön hallituksen 

jäsen on AOYL 6:15.1:n mukaan esteellinen yhtiökokouksessa äänestä-

mään asiassa, joka liittyy hänen vastuuseensa, kanteen nostamiseen 

häntä vastaan, hänen vastuuvapauteensa, vapauttamiseen vahingonkor-

vauksesta tai muusta velvoitteesta yhtiötä kohtaan. Pääsääntöä ei AOYL 

6:15.4:n mukaan sovelleta, jos yhtiön kaikki osakkaat ovat samassa ase-

massa.44 Poikkeussäännöksellä mahdollistetaan yhtiökokouksen päätök-

senteko yhtiössä, jossa kaikki osakkaat toimivat hallituksen jäseninä.45 

AOYL 6:15:sta ei ilmene, missä esteellisen henkilön täytyy olla silloin, 

kun yhtiökokous käsittelee mainittua asiaa. AOYL 6:15.1–2:ssa käytet-

tävä muotoilu ”ei saa äänestää” on yksilön oikeuksien rajaamisen mini-

moimiseksi perusteltua tulkita sanamuodon mukaan. Siten säännös ei 

estä hallituksen jäsentä olemasta läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä, 

käyttämästä puhevaltaa asian käsittelyn aikana tai tekemästä päätöseh-

dotusta asiassa.46 

3.3.1.3 Tietämättömyys normin sisällöstä ja tosiseikoista 

Arvioitaessa sitä, onko asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen aiheuttanut 

tehtävässään huolimattomuudellaan tai tahallaan yhtiölle, osakkaalle tai 

muulle AOYL 24:1:ssä tarkoitettavaa vahinkoa, on joissain tapauksissa 

punnittava tietämättömyyden merkitystä hallituksen jäsenen menette-

lyyn. Tutkimustehtävästä johtuen tarkastelun ulkopuolelle rajataan tässä 

sopimusoikeudellinen erehdys. Se voi vaikuttaa sopimuksen syntymiseen 

                                                   
43  Salo 2015, 233. 
44  HE 24/2009, 121–122; Jauhiainen 2013g, 350; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 366–367, 370. Ks. Mähönen 
& Villa 2010, 151, 153. 

45  Jauhiainen 2013g, 352; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-
nunen 2010, 370. Tulkinta vastaa Mähösen & Villan (2010, 153) 
esittämää. 

46  HE 24/2009, 280; Jauhiainen 2013g, 352; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 485; Vahtera 2010b, 125. 
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ja syntymättä jäämiseen.47 

Hallituksen jäsenen on tavallisesti tehotonta puolustaa oikeudelli-

sesti moitittavaa menettelyään sillä, että hän ei tunne tehtävää, johon hä-

net on valittu. Siviilioikeudessa vakiintuneen käsityksen mukaan luon-

nollinen henkilö ei vapaudu vastuusta pelkästään sillä perusteella, että 

hän ei tunne lain sisältöä tai erehtyy siitä.48 Vaatimus lain sisällön tun-

temisesta on oikeusinstituution vahva taustaedellytys. Säädettävän lain 

katsotaan olevan kaikkien tiedossa, vaikka jokainen ei eksplisiittisesti la-

kia kaikilta osin tunne.49 Oikeustapauksessa KKO 1999:12 ilmenevä viit-

taa Savelan mielestä siihen, että velvollisuus tuntea laki on painavampi 

kuin oikeus luottaa yhteisön johtoon kuuluvan toisen ihmisen toimen oi-

keellisuuteen. Vaikka hallituksen jäsen saa luottaa esittelijän valmistelu-

työn asianmukaisuuteen, hallituksen jäsenen velvollisuus on selvittää 

esityksen lainmukaisuus.50 Periaatteesta johtuen vetoaminen subjektii-

viseen tietämättömyyteen laista ei vapauta hallituksen jäsentä AOYL 

24:1:n mukaisesta vahingonkorvausvastuusta, jos hän aiheuttaa tehtä-

vässään huolimattomuudellaan tai tahallaan vahinkoa asunto-osakeyhti-

ölle, osakkaalle tai muulle rikkomalla AOYL:n säännöstä tai yhtiöjärjes-

tyksen määräystä. 

Pääsäännöstä poiketen Halila esittää, että lain tuntemisen periaa-

tetta ei tulisi soveltaa kaikkeen voimassa olevaan lakiin. Kanta perustuu 

siihen, että laki kattaa asiallisesti muunkin kuin säädännäisen oikeuden. 

Nykyoloissa ”periaatteen sisältö ei ole reuna-alueella samanlainen kuin 

ydinalueella”.51 Tulkintaa soveltamalla vahingonkorvausvelvollinen voisi 

puolustaa menettelyään sillä, että hänen ei ole tarvinnut noudattaa ta-

pauksensa kannalta lain reuna-alueen vaatimusta. Huomautus viittaa sii-

hen, että periaatetta käytettäessä on määriteltävä lain reuna-alue ja ydin-

alue.52 Juuri tämä tekee periaatteen soveltamisesta tapauskohtaista. Lain 

                                                   
47  Ks. Halila 2005, 29–35; Määttä, K. 2005, 209–210. 
48  Halila 2005, 25–27; Salo 2015, 77; Salonen 2000, 174–175.  
49  HE 216/1990, 49–50; 24/2009, 164; Savela 2015, 66–67. 
50  KKO 1999:12; Savela 2015, 68. 
51  Halila 2005, 27–28. 
52  Vrt. Savela 2015, 67–68. 
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reuna- ja ydinalueiden määrittelemisen sijaan lain tuntemisen problema-

tiikkaa voidaan pohtia toisesta näkökulmasta. 

Vaikka lain sisältö edellytetään tunnettavan, vaatimuksesta ei voi 

päätellä, että kaikki ihmiset tosiasiallisesti ymmärtävät kulloinkin sovel-

lettavan säännöksen oikein tai edes samalla tavalla. Tähän viittaa ylei-

sesti oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus. Yksittäistä tapausta käsitellessään 

eri oikeusasteet saattavat päätyä toisistaan poikkeaviin tulkintoihin, 

vaikka sovellettava säännös ja tosiseikasto pysyvät samoina.53 Tulkinto-

jen kirjoa lisää entisestään se, että oikeuskirjallisuudessa saatetaan esit-

tää vaihtoehtoja tuomioistuimen kannalle.54 Teoreettisesti asetelmaa jä-

sentää episteemisten asenteiden logiikka. Siinä tietäminen ja uskominen 

käsitetään propositionaalisiksi asenteiksi.55 Vaikka ihminen tietää oikein 

säännöksen propositionaalisen sisällön, säännöksen soveltamistilan-

teessa hän saattaa uskoa väärin säännöksen merkityksen. Jokaisen oi-

keustieteilijän tavoin tuomioistuin voi erehtyä uskomuksessaan lain tar-

koituksesta sillä erotuksella, että lainvoimainen tuomioistuinratkaisu 

viime kädessä määrittää, mitä kyseisessä jutussa on – Wittgensteinin 

                                                   
53  Tästä on esim. KKO 1985–II–197, josta ilmenevät KKO:n kannan 

ohella KiO:n ja HO:n tulkinnat. Ennakkopäätöksestä KKO 2016:3 
puolestaan ilmenee, millä tavalla KKO:n tulkinta syy-yhteydestä 
poikkeaa yhtäältä vakuutusyhtiön päätöksestä sekä toisaalta tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ja vakuu-
tusoikeuden päätöksestä. 

54  Kriittisillä huomautuksilla raivataan tilaa muille tulkintavaihtoeh-
doille. Ks. esim. ratkaisun KKO 1999:12 myönteisestä kritiikistä Ru-
danko 1999, 453: ”Normipohja on kartoitettu asianmukaisesti 
KKO:n ratkaisussa.” Toisaalla hän (1999, 457) kommentoi samaa 
juttua: ”Ratkaisussa sivuutetaan vuoden 1990 SPL:ssa omaksutun 
vakavaraisuussäännösten muutoksen merkitys.” Edelleen Rudanko 
(1999, 458) huomauttaa: ”Ratkaisussa on sivuutettu yllättävän vä-
hällä edellä mainitut liiketaloudellisen harkinnan kriteerit.” 

55  Nordin 1999, 512–513. Niiniluodon (2015a) mukaan episteemiset 
modaliteetit ovat muotoa ’a tietää, että q’ (Kaq) ja ’a uskoo, että q’ 
(Baq). Tiedon ja uskon välistä suhdetta on pohdittu filosofiassa pit-
kään. Kirjavaisen (1983, 31–32) mukaan ongelma näkyy jo Plato-
nilla, joka ei kyennyt johdonmukaisesti pitämään kiinni klassisesta 
tiedon määritelmästä seuraavasta implikaatiosta Kaq ⊃ Baq. – Hen-
dricks & Symons (2006) analysoivat uskomuksen muutoksen lo-
giikkaa. 



250 

 

huomautusta toisesta yhteydestä lainaten – oikeudellisen säännöksen oi-

kea seuraaminen.56 Samaa oikeustapausta koskevat tulkinnat selittyvät 

episteemisessä mielessä sillä, että aktuaalisessa tilanteessa uskomusta 

säännöksen tarkoituksesta muovaavat muutkin seikat kuin säännöksen 

propositionaalinen tietäminen. Ne voivat juontua esimerkiksi viestinnän 

kokonaisarkkitehtuurista, joka ohjaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. 

Tässä yhteydessä ei tarkastella lähemmin onnistuneen viestinnän prag-

maattisia ehtoja.57 Koska lain tunteminen ei merkitse sitä, että ihmiset 

osaavat soveltaa säännöksiä aktuaalisissa tilanteissa oikein, on perustel-

tua pitää kiinni lain tuntemisen periaatteesta ja samalla tunnustaa em-

piirisenä tosiasiana, että lain soveltaminen ei jokaiselta ihmiseltä aina 

onnistu. 

Halila ehdottaa, että arvioitaessa tietämättömyyden tai erehdyksen 

merkitystä vastuun syntymiseen kriteerinä käytettäisiin säännöksen epä-

selvyyttä. Hänen mukaansa ignorantia juris noceet -periaate tunnettiin 

roomalaisessa oikeudessa. Ajatuksen mukaan tilanteessa, jossa ”laki ei 

ollut eksakti maallikolle, sitä koskeva erehdys saattoi olla anteeksiannet-

tava”.58 Kun normi on hallituksen jäsenelle epätäsmällinen, hän saisi 

erehtyä säännöksen sisällöstä ilman lain mukaista seuraamusta, vaikka 

normin vastainen menettely johtaisi vahinkoon. 59  Kriteeri on proble-

maattinen. ’Epätäsmällisuus’ on objektiivisen huolellisuusarvion kan-

nalta vaikeasti tulkittava. Vaikka säännös olisi epäselvä, sille saatetaan 

kyetä johtamaan oikeuslähteistä ainakin yksi tulkinta ottaen huomioon 

voimassa olevassa lainsäädännössä, sen valmisteluaineistossa sekä oi-

keuskäytännössä ja -kirjallisuudessa esitettävä.60 Vallitsevan lainsäädän-

                                                   
56  Ks. Wittgenstein 1999b, 40, 29 §. 
57  Ks. Korta & Perry 2015; Wiio 1998, 67–83. 
58  Halila 2005, 27. 
59  Halila 2005, 36; Salonen 2000, 175–176. 
60  Koska tuomioistuimella on ratkaisupakko, epätäsmällinenkin sään-

nös saa tuomioistuimessa normatiivisen tulkinnan. 
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nön ja -käytön periaateohjautuneisuus muodostavat lisäksi viitekehyk-

sen, jossa AOYL:n säännöksiä tulkitaan.61 Siksi ajatukseen, jonka mu-

kaan asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen voisi välttää vastuunsa aktu-

alisoimisen sillä, että hän on jättänyt noudattamatta epätäsmällistä 

AOYL:n säännöstä, on suhtauduttava varauksella. 

Probleemaa voidaan tarkastella toisesta näkökulmasta. Oikeuskäy-

täntö ja -kirjallisuus tukevat jossain määrin käsitystä, jonka mukaan hen-

kilö saa erehtyä oikeudellisesti anteeksiannettavalla62 tavalla uskomuk-

sessaan säännöksen merkityksestä. Poikkeuksella on rajattu käyttöalue. 

Anteeksiantaminen edellyttää, että erehtyjä nojaa toimialaa tuntevan asi-

antuntijan käsitykseen lain tulkinnasta63 tai tulkinta on muutoin perus-

teltavissa ja huolellisen harkinnan tulos.64 Teemaa pohtiessaan Halila 

viittaa rikosoikeudelliseen juttuun KKO 1985–I–2. Siinä käsiteltiin ta-

pausta, jossa huoltoasemanpitäjällä oli puutteellinen toimilupa. Hän oli 

kuljettanut säiliöautolla öljy-yhtiön varastolta polttoöljyä lähinnä kulut-

tajille, jotka olivat tilanneet sitä huoltoasemalta. Huoltoasemanpitäjä 

olisi tarvinnut kuljetuksia varten liikenneluvan. Koska öljy-yhtiöllä oli 

vastaavanlaisia kauppa-asiamiessopimuksia muiden yrittäjien kanssa, 

KKO piti ilmeisenä, että huoltoasemanpitäjä oli luottanut yhtiön asian-

tuntemukseen ja uskonut menettelevänsä lainmukaisesti. Olosuhteet 

huomioon ottaen KKO:n enemmistö katsoi, että henkilön ”virheellistä 

käsitystä lain sisällöstä on pidettävä anteeksiannettavana erehdyk-

senä”.65 

Asiantuntijan käyttö päätöksenteon tukena sinänsä ei lievennä 

asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen velvollisuutta menetellä lain 

säännöksen ja yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti. Jos hallituksen 

                                                   
61  Ks. lukua 1.2.3. 
62  Oikeudellisessa kielessä ’anteeksiantaminen’ poikkeaa termin eetti-

sestä merkityksestä, kuten Kirjavaisen (1996, 165–166) huomau-
tukset osoittavat. 

63  Savela 2015, 69. 
64  Ks. Halila 2005, 36; Salonen 2000, 175–176. 
65  KKO 1985–I–2; Halila 2005, 36. 
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jäsenet nojaavat ulkopuolisen agentin perusteltuun ja huolellisesti laadit-

tuun neuvoon, ohjeeseen tai tulkintaan normista siten, että seurauksena 

on hallituksen päätöksellä tai toimella aiheutettava AOYL 24:1:n mukai-

nen vahinko, heidän menettelyään arvioitaessa saattaa olla olennaista, 

millä tavalla he ovat valinneet asiantuntijan.66 Jos hänen valinnassa on 

noudatettu AOYL 1:11.1:n mukaista huolellisuutta, lähtökohtaisesti halli-

tuksen jäsenen vahingollista menettelyä voidaan puolustaa.67 Esitettyyn 

liittyy kaksi varaumaa. Asiantuntijan käyttö ei vapauta hallituksen jä-

sentä vastuusta, mikäli asiantuntijalle annetaan puutteellisia tai virheel-

lisiä tietoja ja hän neuvoo niiden perusteella hallitusta väärin siten, että 

menetellessään neuvon mukaisesti hallitus aiheuttaa AOYL 24:1:n mu-

kaista vahinkoa. Jos toisaalta hallituksen jäsen voi tavanomaista huolel-

lisuutta noudattaen ymmärtää, että asiantuntijan antama neuvo tai ohje 

on virheellinen, hallituksen jäsen ei välttämättä vapaudu Savelan mu-

kaan vastuusta.68 Esitetyn valossa näyttäisi siltä, että käyttäessään ulko-

puolista asiantuntijaa ennen päätöksen tekemistä tai toimeen ryhtymistä 

hallituksen jäsenen on tutustuttava asiantuntijan kantaan ja arvioitava 

sitä huolellisesti. Silloin asiantuntijan kanta saa vahingonkorvausoikeu-

dellisen ”luottamuksensuojan” ja hallituksen jäsen saa erehtyä anteeksi-

annettavalla tavalla lain tulkinnassa. 

Velvollisuudesta tuntea yhtiön toimintaa sääntelevä lainsäädäntö ja 

noudattaa sitä voidaan johtaa astetta kontekstuaalisempaa normistoa 

koskeva vaatimus. Hallituksen jäsenen täytyy tuntea hallituksen toimin-

taa koskevat yhtiön sisäiset ohjeet ja noudattaa niitä. Yhtiökohtaisen nor-

miston muodostavat ainakin yhtiöjärjestys sekä lain säännöksen ja yhtiö-

järjestyksen määräyksen mukaiset yhtiökokouksen mahdolliset päätök-

                                                   
66  Ks. Hemmo 2001, 487; Savela 2015, 50. 
67  Tulkinta on analoginen hallituksen jäsenten vastuulle työstä, jonka 

ulkopuolinen palveluntarjoaja tekee hallituksen toimeksiannosta. 
Hallituksen jäsenet esim. vastaavat yhtiön omistaman rakennuksen 
korjaustyöstä siltä osin kuin kyse on hallituksen tehtäviin kuuluvan 
asian laiminlyönnistä, kun yhtiö käyttää hankkeen toteutuksessa 
ulkopuolista urakoitsijaa. Ks. Vahtera 2010c, 74–78. 

68  Savela 2015, 50. 
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set, linjaukset ja ohjeet, jotka yhtiökokous on antanut hallitukselle tehtä-

vien hoitamiseksi. Koska hallitus voi muuttaa päätöksiään, hallituksen it-

selleen laatimia normeja ei ole perusteltua pitää tässä tarkoitettavana 

kontekstuaalisena normistona.69 Salosen mielestä vaatimus yhtiön sisäi-

sen ohjeistuksen tuntemisesta on ehdoton.70 

Savela esittää tulkintaa laajentavan käsityksen. Hänen mielestään 

yhtiöjärjestyksen määräystä voidaan pitää tulkinnanvaraisempana kuin 

lain säännöstä.71 Vaikka kontekstuaalisen normiston tuntemista on ylei-

sesti pidettävä hallituksen jäsenen velvollisuutena, hallituksen uuden jä-

senen osalta voidaan hyväksyä, että hän ei heti valintansa jälkeen tunne 

kaikilta osin yhtiön sisäistä ohjeistusta. Savelan mielestä tietämättömyys 

sisäisestä ohjeistuksesta täytyy sallia myös silloin, kun hallituksen jäsen 

ei saa tietoonsa yhtiökokouksen päätöstä.72 Kantaan on suhtauduttava 

kriittisesti, koska hallituksen jäsenellä on tehtävässään selonottovelvolli-

suus.73 Hallituksen jäsenen voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa tie-

tävän, mitä organisaatiohierarkkisesti ylempi toimielin eli yhtiökokous 

on päättänyt. 

Hallituksen jäsen saattaa tuntea säädökset ja yhtiön sisäiset normit. 

Näytön kannalta edellä kuvattua ongelmakenttää vaativampi tietämättö-

myyttä koskeva haaste kohdataan, jos hän ei tunne kaikilta osin oloja, 

joissa hallitus operoi ja jotka vaikuttavat tai joiden pitäisi vaikuttaa halli-

tuksen päätökseen tai toimeen. Tietämättömyys tosiasiallisista oloista 

saattaa Salosen mielestä vapauttaa hallituksen jäsenen kokonaan tai osit-

tain korvausvastuusta.74 Näkemystä on täsmennettävä. Tietämättömyys 

hallituksen päätökseen tai toimeen liittyvästä relevantista asiasta voi va-

pauttaa hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellisesta vastuusta, jos hän ennen 

                                                   
69  Ks. aiheesta Hannula & Kari & Mäki 2014, 82, 100–101; Salonen 

2000, 177; Savela 2015, 69–70. 
70  Salonen 2000, 177, 213. 
71  Savela 2015, 69. 
72  Savela 2015, 70. 
73  Savela 2015, 101–103. 
74  Salonen 2000, 174–175, 177. 
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päätöstä tai toimea selvittää asiaan liittyvät olennaiset tosiseikat75 ja ar-

vioi niitä AOYL 1:11.1:n mukaisella huolellisuudella. Päätöksen tai toimen 

perustaksi hankittavan tiedon ei objektiivisesti arvioiden tarvitse olla vir-

heetöntä. Huolellisuus ilmenee tavassa, jolla tieto hankitaan ja miten sitä 

arvioidaan. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallituksen kaikilta osin 

huolellisesti valmistelema investointipäätös sinänsä, joka jälkikäteen 

osoittautuu taloudellisesti epäonnistuneeksi, ei aktualisoi hallituksen jä-

senen AOYL 24:1:n mukaista vastuuta.76 

Hallituksen jäsenen tietämättömyydellä ei tarkoita tässä yhteydessä 

mitä tahansa ymmärtämättömyyttä todellisuuden luonteesta tai aktuaa-

lista maailmaa koskevista tosiasioista. Hallituksen jäseneltä edellytetään 

AOYL 7:10.1:n mukaan yleistä toimintakelpoisuutta. Hallitukseen ei voi 

kuulua ihminen, joka on kyvytön hoitamaan asioitaan.77 Hallituksen jä-

seneltä edellytetään syyntakeisuutta.78 Vastuuta lieventävällä tietämättö-

myydellä tarkoitetaan sitä, että huolellisesta asioihin perehtymisestä 

huolimatta hallituksen jäsen ei tiedä kaikkia päätöksen tai toimen kan-

nalta relevantteja seikkoja. Tietämättömyys otetaan huomioon myös sil-

loin, kun hallitus käsittelee asiaa, joka edellyttää erityisasiantuntemusta. 

Hallituksen spesialistijäsenen ja asiaa tuntemattoman jäsenen tehdessä 

päätöksen tai toimen edellisen tuottamusta arvioidaan lähtökohtaisesti 

subjektiivisesti ja jälkimmäisen objektiivisesti. 79  Kanta ilmaistaan HE 

24/2009:ssä, jonka mukaan 

 

yksittäisten johdon jäsenten henkilökohtaisen osaami-
sen tasolla on merkitystä arvioitaessa vahingonkor-

                                                   
75  Savela 2015, 101–103. 
76  Ks. liiketoimintariskeistä ja liiketoiminnallisen päätöksenteon edel-

lytyksistä Hannula & Kari & Mäki 2014, 104–105; Salo 2015, 23–
71, 226; Savela 2015, 92–93, 96–101. 

77  HE 24/2009, 158. 
78  Ks. syyntakeisuudesta vahingonkorvausoikeudessa Ståhlberg & 

Karhu 2013, 107–110. 
79  Yhtiöoikeudessa hallituksen jäsen, jolla on erityistä asiantunte-

musta, kantaa tavanomaista laajempaa vastuuta erityisalueellaan. 
Savela 2015, 85. 
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vausvastuun syntymistä ja jakautumista johdon jäsen-
ten välillä. Jos hallituksen jäsenet ovat tavanomaiseen 
tapaan maallikoita ja isännöitsijä asunto-osakeyhtiöi-
den asioihin perehtynyt ammattilainen, kykenee isän-
nöitsijä arvioiman esimerkiksi jatkuvaa kunnossapito-
tarvetta hallituksen maallikkojäseniä paremmin, mikä 
luonnollisesti vaikuttaa eri tahojen vahingonkorvaus-
vastuuseen.80 

3.3.2 FYYSINEN JA PSYYKKINEN TERVEYDENTILA 

3.3.2.1 Terveydentilan merkityksestä henkilön vastuuseen 

Oikeuskirjallisuudessa ei vallitse yksimielisyyttä siitä, miten yksilön ter-

veydentila vaikuttaa arvioon hänen vastuustaan. Keskustelun polarisaa-

tiopisteet ovat ilmeiset. Salosen mielestä vahingonaiheuttajan terveyden-

tila ei vaikuta tuottamukseen perustuvaan vahingonkorvaukseen. Jos-

sain määrin hän antaa terveydentilalle merkitystä vahingonkorvausta 

koskevassa kokonaisarvioinnissa.81 Hahto puolestaan antaa terveydenti-

lalle merkitystä, kun ihmisen toimintaa arvioidaan oikeudellisesti.82 Seu-

raavassa kanta terveydentilan vaikutukseen vahingonkorvausvastuun ar-

vioinnissa perustetaan muihin kuin asunto-osakeyhtiöoikeudellisiin oi-

keuslähteisiin. 

Terveydentilan huomioon ottaminen ei tarkoita sitä, että hallituksen 

jäsenen ajateltaisiin vapautuvan aina kokonaan vahingonkorvausvas-

tuusta heikon terveydentilansa perusteella. Oikeuskäytäntö viittaa sii-

hen, että tuomioistuin kvalifioi sairauden merkityksen kontekstuaali-

sessa kokonaisarviossa. Sen tekeminen saattaa olla vaativaa. Osoituksena 

harkinnan haastavuudesta on oikeustapauksen KKO 1995:125 yhtey-

dessä oikeusneuvosten esittämien käsitysten spektri. Jutussa Downin oi-

                                                   
80  HE 24/2009, 272 (kursivointi on tämän tutkimuksen tekijän). 
81  Salonen 2000, 182. 
82  Hahto 2008, 77. 
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reyhtymää sairastava ihminen tuomittiin 6–7-vuotiaan älyllisestä tasos-

taan huolimatta vakuutussopimuslain (543/1994, VakSopL)83 25.1 §:n84 

mukaisella törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttamastaan tulipa-

losta. Kokonaisarvion vaativuutta ilmentää se, että KKO äänesti asiassa. 

Tuomio oli langettava äänin 3–2. Vähemmistöön jääneiden jäsenten tuo-

mio olisi ollut vapauttava.85 

RL 3:4:ssä säädetään syyntakeettomuudesta ja alentuneesta syynta-

keisuudesta. Ihminen on RL 3:4.2:n mukaan syyntakeeton, jos hän vaka-

van mielenterveyden häiriön johdosta ei ymmärrä toimintansa luon-

netta. Syyntakeettomuudella on lääketieteellinen kriteeri, jonka täytty-

minen edellyttää käytännössä vakavaa sairautta, kuten skitsofreniaa.86 

RL 3:5.3:n mukaan ihminen on alentuneesti syyntakeinen, kun hänen ky-

kynsä ymmärtää teon tosiasiallinen luonne on mielenterveyden häiriön 

vuoksi ”tekohetkellä merkittävästi alentunut”. Kriteerin täyttyessä hänet 

voidaan tuomita rangaistukseen lieventämällä rangaistusasteikkoa RL 

6:8.3:ssa säädettävällä tavalla. Käsitteellisesti syyntakeettomuus ja alen-

tunut syyntakeisuus kuuluvat rikosoikeuden alaan. Ominaisuudet predi-

koidaan ihmiselle kiinnittämättä huomiota syihin, jotka aiheuttavat mie-

lenterveydellisiä häiriöitä. 

Menettely ei ole triviaali. Ihminen todetaan mielenterveydeltään sai-

raaksi psykiatrisella aktilla. Tämä edellyttää oikeutta tehdä lääketieteel-

linen diagnoosi. Sellaisen voi tehdä terveydenhuollon ammattihenkilöitä 

sääntelevän lain (559/1994, TervAmmattiL) 22.1 §:n mukaan vain laillis-

tettu lääkäri. TervAmmattiL 23.1 §:n mukaan hän voi antaa tuomiois-

tuinta varten todistuksen tai lausunnon ihmisen terveydentilasta.87 To-

                                                   
83  Ks. säädöksen soveltamisesta VakSopL 1 §. 
84  Säännös on sittemmin kumottu. 
85  KKO 1995:125; Ståhlberg & Karhu 2013, 110. 
86  Ks. ICD-10, 106–107. 
87  Ks. Aaltonen 2011, 40; Hurmerinta 2012, 42; Lääkärintodistuksen 

kirjoittaminen 2013. Ks. TervAmmattiL:n tarkoituksesta 1 §. – Vir-
tanen (2011, 128) toteaa virheellisesti, että yksilön sairautta kos-
keva arvio perustuisi psykologiseen lausuntoon. 
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distus tai lausunto sinänsä ei tarkoita, että ihmisen terveydentila vaikut-

taisi vastuun arviointiin.88 Tämän osoittaa edellä jo mainittu oikeusta-

paus KKO 1995:125: Downin syndroomaa sairastanutta ei vapautettu 

vastuusta. Tuomioistuin arvioi tapauskohtaisesti lääkärin diagnosoiman 

sairauden oikeudellisen merkityksen suhteessa siihen, mitä vastaajan 

väitetään tehneen tai jättäneen tekemättä. 

Tuomioistuimen harkintavalta on tässä suhteessa laaja. Jutussa KKO 

2008:79 katsottiin lääketieteellisestä diagnoosista huolimatta, että para-

noidista skitsofreniaa ja sekamuotoista persoonallisuushäiriötä sairasta-

van ihmisen, jolla oli todettu ”useita aivovaurioita, joilla oli hänen im-

pulssikontrolliaan heikentävä vaikutus” ja joka ennen tekoa oli nauttinut 

unilääkettä, psyykkisellä kunnolla ”ei… ollut sellaista merkitystä, että hä-

nen huolimattomuuttaan ei sen vuoksi voitaisi pitää törkeänä”.89 Esite-

tyn valossa oikeusjärjestelmässä vallitsee periaate, jonka mukaan sairaus 

saattaa estää henkilön rikosoikeudellisen vastuun aktualisoitumisen, ra-

jata aktualisoituvaa vastuuta tai olla vastuun syntymisen kannalta indif-

ferentti. 

Analogisesti vastaava periaate vallitsee siviilioikeudessa. Saarnileh-

don mukaan OikTL 33 §:llä suojataan muun muassa henkilöä, joka ras-

kaan työpaineen, stressin tai mielenterveydellisen häiriön vuoksi ei täy-

sin ymmärrä tekonsa luonnetta tai seurausta ja ymmärtämättömyyttään 

menettelee tavalla, jolla hän ei toimisi toisissa oloissa, tai jolla ei menet-

telisi ihminen, joka ei kärsi vastaavasta työpaineesta, stressistä tai mie-

lenterveydellisestä häiriöstä.90 Tuomioistuin arvioi ex post, onko halli-

tuksen jäsen tekohetkellä ymmärtänyt toimintansa luonteen ja seurauk-

sen tavalla, joka aktualisoi vastuun. Jos henkilön ei katsota täysin käsit-

                                                   
88  Ks. oikeudellisen syy-yhteyden ja lääketieteellisen seuraussuhteen 

asiallisesta erottelusta Hurmerinta 2012, 47–48. 
89  KKO 2008:79, 11–12 kohta; Virtanen 2011, 128–129. 
90  Saarnilehdon (2009b, 130) mukaan ihminen saattaa psyykkisten 

tekijöiden johdosta olla ”vaikea arvioida oikeustoimen sisältöä ja 
seurauksia”. Saarnilehdon referenssit ovat KKO 1954–II–107; 
1968–II–90. 



258 

 

täneen menettelynsä luonnetta ja seurausta, hänen vastuunsa ei välttä-

mättä aktualisoidu lainkaan tai ei täydessä ankaruudessa.91 

Jos ihminen ei sairautensa, stressin tai työpaineen vuoksi ymmärrä 

menettelynsä tai sen seurauksen luonnetta, mainittu tekijä voi vaikuttaa 

siihen, mihin oikeustoimeen hän ryhtyy tai mitä hän lyö laimin. Jutussa 

KKO 2011:68 katsottiin OikTL 33 §:n ilmentävän periaatetta, jonka mu-

kaan oikeustoimen vaikutusta arvioitaessa ”on toisinaan annettava mer-

kitystä myös oikeustoimen vaikuttimien ja seurausten hyväksyttävyy-

delle”.92 Vaikka oikeustoimikelpoinen ihminen periaatteessa ymmärtäisi 

oikeustoimen merkityksen, sairaus ja elämäntilanne saattavat alentaa oi-

keudellisesti merkityksellisellä tavalla hänen kykyään itsenäiseen tah-

donmuodostukseen. Tulkintaa seurasi jutussa KKO 2003:48 johtopää-

tös: henkilön katsottiin suostuneen oikeustoimeen riippuvaisena toisen 

asemasta.93 Johtopäätös voi viedä oikeustoimelta sen pätevyyden. 

Periaate lääketieteellisen diagnoosin ja sille annettavan oikeudellisen 

merkityksen välisestä suhteesta on rikosoikeudessa ja siviilioikeudessa 

paralleelinen. Tuomioistuin määrittelee lääkärin todistuksen tai lausun-

non perusteella sairauden siviilioikeudellisen merkityksen vastaajan me-

nettelyyn esimerkiksi näin: 

 

Ottaen erityisesti huomioon [psykiatri] Laulumaan nä-
kemyksen siitä, että kyseessä on ollut Alzheimerin tau-
dista johtuva dementia, … Korkein oikeus päätyy sii-
hen, että…94 

3.3.2.2 Terveydellisestä vastuunrajoitusperiaatteesta 

Edellä tarkasteltujen säännösten sekä oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden 

perusteella ihmisen terveydentila otetaan joissain tapauksissa huomioon 

arvioitaessa oikeudellisen vastuun aktualisoitumista ja määrättäessä 

                                                   
91  Saarnilehto (2001c, 395–398) tarkastelee OikTL 33 §:n soveltamis-

tilanteita oikeuskäytännön valossa. 
92  KKO 2011:68, 12 kohta. 
93  KKO 2003:48. 
94  KKO 2004:8, 3 kohta. 



 

 

259 

 

henkilölle hänen menettelystään oikeudellista seuraamusta. Johtopää-

töstä kutsutaan terveydelliseksi vastuunrajoitusperiaatteeksi. Sitä so-

velletaan tämän tutkimuksen kysymyksenasettelussa, kun hallituksen jä-

senen ja hänen vahinkoa aiheuttavan menettelynsä välillä vallitsee ade-

kvaatti syy-yhteys. Terveydellinen vastuunrajoitusperiaate ei lähtökoh-

taisesti sulje pois mitään vammamekanismia, vamma-astetta tai sai-

rautta. Periaatteen vallitessa tuomioistuin voi lähtökohtaisesti ottaa huo-

mioon minkä tahansa yksilön terveydellisen seikan, joka vaikuttaa tai 

saattaa vaikuttaa oikeudellisesti merkityksellisellä tavalla hallituksen jä-

senen vastuuseen. Vaikka terveydellinen vastuunrajoitusperiaate voi vai-

kuttaa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsentä koskevaan individuaali-

seen tuottamusarvioon, kaikkia ihmisen terveyttä ja sairautta koskevia 

seikkoja ei saa tulkita hänen vastuutaan kaventaviksi tekijöiksi. Tervey-

dellistä vastuunrajoitusperiaatetta ei pidä soveltaa, kun hallituksen jäse-

nen sairaus ei estä häntä toimimasta tehtävän edellyttämällä tavalla. Si-

ten hoidettavana tai hoitamattomana suhteellisen normaalin elämisen 

mahdollistava fyysinen sairaus tai mielenterveydellinen häiriö sinänsä ei 

ilman lisäehtoja muodosta terveydellistä vastuunrajoitusperiaatetta. 

Myöskään ihmisen itselleen tahallaan aiheuttamaan sairauteen ei pää-

sääntöisesti tule soveltaa terveydellistä vastuunrajoitusperiaatetta. 

Kanta perustuu siihen, että hallituksen jäsenen voidaan katsoa vastaavan 

siitä, mitä hän itselleen tahallaan aiheuttaa. Itse aiheutetun sairauden tai 

vamman spesifioiminen terveydellisen vastuunrajoitusperiaatteen mu-

kaiseksi tekijäksi kyseenalaistaisi tuottamusperiaatteen fundamentaali-

sen aseman vahingonkorvausoikeudessa; ihminen voisi itseään vahin-

goittamalla rajata vastuun syntymistä tai hänen maksettavaksi määrättä-

vän korvauksen määrää. Analogia itse aiheutettavan haitan merkityk-

sestä tarjoaa vakuutusoikeus. Vakuutetun itselleen tahallaan aiheuttama 

vahinko johtaa pääsääntöisesti siihen, että vakuutuksenantaja ei ole vel-

vollinen maksamaan vahingonkärsijälle korvausta.95 Toinen analogia on 

                                                   
95  Hemmo 2013, 96. Itse aiheutettava tuho saattaa täyttää petoksen 

tunnusmerkit. RL 36:1. 
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edellä mainitussa itse aiheutetusta tilapäisestä sieluntoiminnan häiri-

östä. Sitä yksin ei pidetä korvausvelvollisuutta alentavana seikkana, mi-

käli psyyken tilaan ei liity patologisia piirteitä.96 

Kun sairaus käytännössä estää hallituksen jäsentä osallistumasta 

hallituksen kokoukseen tai toimeen, hän on perustellusta syystä estynyt. 

Silloin terveydellisen vastuunrajoitusperiaatteen voidaan katsoa estävän 

vastuun syntymisen, vaikka hallituksen päätöksestä tai toimesta seuraisi 

AOYL 24:1:n mukainen vahinko. Varmistaakseen intentionsa välttää vas-

tuu hallituksen jäsenen on tarvittaessa ilmaistava päätöstä koskeva 

eriävä mielipiteensä.97 

Kun asunto-osakeyhtiön hallitus vastaa osasta tai kaikista oletta-

masäännöksessä AOYL 7:17:ssä tarkoitettavista isännöitsijän tehtävistä, 

sairaus tai vamma saattaa vaikuttaa isännöitsijälle kuuluvien töiden te-

kemiseen. Tältä osin esimerkiksi liikunta- ja kuulovammat sekä näköky-

kyyn olennaisesti vaikuttavat silmätaudit voivat rajoittaa hallituksen jä-

senen mahdollisuutta toimia tehtävässään. Työn asettamat vaatimukset 

ylittävät tekijän kyvyt, joiden olemassaoloon hän ei voi vaikuttaa. Näissä 

oloissa hallituksen jäsen saattaa olla riippuvainen hallituksen muun jä-

senen tai muiden jäsenten antamista tiedoista. Osallistuuko hallituksen 

jäsenen näissä oloissa päätöksentekoon tai toimeen perustamalla kan-

tansa kollegoittensa kertomaan vai tulisiko hänen verifioida saamansa 

tieto jollain tavalla? Yleisesti hallituksen jäsen saa luottaa ulkopuolisen 

asiantuntijan arvioon asiasta, josta hallituksen jäsenen ei voi edellyttää 

tietävän. Oikeus luottaa asiantuntijan käsitykseen edellyttää, että hänet 

on valittu AOYL 1:11.1:n mukaisella huolellisuudella. Pääsääntöisesti hal-

lituksen jäsenellä on lupa ainakin jossain määrin luottaa myös hallituk-

sen toisen jäsenen näkemykseen, jonka hän esittää oman alansa asian-

tuntijana.98 Oikeus luottaa kollegan kantaan ei kuitenkaan ole yhtä vahva 

                                                   
96  HE 187/1973, 15; Virtanen 2011, 128, 130. 
97  Hemmo 2001, 487; Savela 2015, 50, 69. 
98  Savela 2015, 85. 
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kuin hallituksen jäsenen velvollisuus varmistua asian lainmukaisuu-

desta.99 Koska mainittuja seikkoja voidaan pitää objektiivisina huolelli-

suusvelvollisuuden eksplikaatioina, hallituksen jäsenen voidaan katsoa 

vastaavan yleisten asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsentä koskevien pe-

riaatteiden mukaisesti siitä, mitä hän päättää tai miten hän toimii käytet-

tävissään olevan tiedon perusteella. Näissä oloissa tuomioistuimen tulisi 

kuitenkin varautua soveltamaan VahL 2:1:ssä säädettäviä ”erityisiä syitä” 

sovittelun perusteina. 

Edelleen voidaan pohtia, täytyykö mielenterveydellisestä häiriöstä 

kärsivän tai liikunta- tai toimintarajoitteisen ihmisen osata ennakoida 

terveyteensä liittyvän seikan vaikutus kykyyn suoriutua tehtävästä, jos se 

edellyttää ominaisuutta, jota vamma tai sairaus rajoittaa.100 Koska halli-

tuksen jäsenellä on AOYL 7:12.1:n mukaan positiivinen vapaus erota mil-

loin tahansa hallituksen jäsenyydestä, 101  arvioidessaan edellytyksiään 

toimia tehtävässään hän voi luopua hallituksen jäsenyydestä. Pysyessään 

hallituksen jäsenenä, osallistuessaan päätöksentekoon tai asian valmis-

teluun ja samalla käsittäessään terveydentilansa mahdollisen vaikutuk-

sen toimintakykyynsä hän hyväksyy itseensä liittyvän riskin. Yleisesti ris-

kin tietoinen ottaminen ei kavenna agentin vastuuta, kun se aktualisoi-

tuu. Tietäessään riskistä ja osallistuessaan hallituksen työskentelyyn hal-

lituksen jäsen oikeuttaa arvioimaan menettelyään tehtävässään Ma[T]p 

individuaalisena tuottamusarviona ainakin objektiivisin kriteerein. 

Jos asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen ei tiedosta tai myönnä sai-

rautensa heikentävän toimintakykyään hoitaa tehtävää, AOYL 1:11.1:n 

mukainen lojaalisuusvelvollisuus edellyttää asiassa muulta jäseneltä ak-

tiivisuutta. Hallitus ei voi erottaa esimerkiksi dementiaa102 sairastavaa 

                                                   
99  KKO 1999:12; Savela 2015, 68. 
100  Tässä laajennetaan oikeudellisen kielipeliin Kirjavaisen (1996, 133) 

huomautus. Sen mukaan mielenterveydellisestä häiriöstä kärsivän 
ihmisen täytyy arvioida, kannattaako hänen ”antautua tilanteisiin, 
joissa hän voi… aiheuttaa harmia muille ihmisille”. 

101  Jauhiainen 2013b, 534–535. 
102  ICD-10, 14–16. 
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jäsentä hallituksesta eivätkä hallituksen muut jäsenet saa estää toiminta-

kyvyltään heikentyneen jäsenen osallistumasta päätöksentekoon.103 Jos 

hallituksen sisäinen keskustelu ei ratkaise ongelmaa esimerkiksi siten, 

että arviointi- tai toimintakykyään olennaisesti menettänyt hallituksen 

jäsen eroaisi hallituksesta vapaaehtoisesti, hallituksen muun jäsenen vel-

vollisuus on saattaa asia arviointi- tai toimintakykynsä menettäneen hal-

lituksen jäsenen valitsijan tietoon. Valitsija voi AOYL 7:13:n mukaan 

erottaa hallituksen jäsenen tehtävästä kesken toimikauden. Kuvattua on-

gelmaa ja sen ratkaisua voidaan pitää poikkeuksellisina, mutta teoreetti-

sesti relevantteina.104 

AOYL 7:10.1:n mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ei 

saa toimia ihminen, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai jolle on 

määrätty edunvalvoja.105 Säännöksen perusteella hallituksen jäseneksi ei 

voi valita ihmistä, ”joka ei pysty huolehtimaan itsestään”.106 Asiallisesti 

säännös vastaa OYL 6:10.1:aa.107 Molempien säännösten taustalla vaikut-

tanevat periaatteet, jotka ilmenevät holhoustoimea sääntelevän lain 

(442/1999, HolhL) 2, 3 ja 8 §:ssä.108 HolhL 8.1 §:n mukaan edunvalvoja 

voidaan määrätä tuomioistuimessa 

                                                   
103  Estettäessä hallituksen jäsenen osallistuminen hallituksen kokouk-

seen hallituksen kaikille jäsenille ei varata AOYL 7:3.2:ssa tarkoi-
tettavaa mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Airaksinen 
2009, 429–431; Jauhiainen 2013b, 510; Savela 2015, 41–42. 

104  Tulkinta nojaa analogiaan hallituksen puheenjohtajan velvollisuu-
desta, kun yhtiön hallituksessa ilmenee häiriökäyttäytymistä. Gras-
sin & Heinon & Kaivannon & Koskelan & Kulomäen (2013, 151–
152) mukaan hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen toimin-
taedellytyksistä ja siitä, että hallituksen jäsenet toimivat asianmu-
kaisesta. Jos hallituksen jäsen toimii epäasianmukaisesti, puheen-
johtajan on ensisijaisesti ”ojennettava häiriköivää jäsentä ja ellei 
käytös muutu, pyydettävä häntä eroamaan”. Viime kädessä asia on 
vietävä ko. jäsenen valitsijan käsiteltäväksi. 

105  Jauhiainen 2013b, 530. Säännöksellä on tarkoitus varmistaa, että 
hallituksen kaikki jäsenet ovat tehtävässään kelpoiset kantamaan 
siviilioikeudellisen vastuun. 

106  HE 24/2009, 23. 
107  Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 171; Mähönen & Villa 2010, 

257–258. 
108  Ks. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 511; Sil-

lanpää 2010a, 16, 26. 
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täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen toiminnan häi-
riintymisen, heikentyneen terveydentilansa tai muun 
vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etu-
aan taikka huolehtimaan itsestään tai varallisuudes-
taan koskevista asioista… 

 

Koska asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenellä ei saa olla edunvalvojaa, 

tuomioistuimen määrätessä edunvalvojan ihmiselle hän menettää kel-

poisuutensa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseneksi: hän ei voi jatkaa 

hallituksen jäsenenä eikä häntä saa valita tehtävään. 

Jos AOYL 26 luvussa tarkoitettavassa oikeudenkäynnissä tuomiois-

tuimessa tai välimiesmenettelyssä109 ilmenee, että hallituksen jäsen on 

AOYL 24:1:n mukaista vahinkoa huolimattomuudellaan tai tahallaan 

tehtävässään aiheuttaessaan ollut sillä tavalla sairas, että terveydentila 

on vaikuttanut hänen menettelyynsä, häntä ei joko määrätä vahingon-

korvaukseen tai hänelle määrättävää vahingonkorvauksen määrää sovi-

tellaan. Tuomioistuimessa saatetaan joutua pohtimaan esimerkiksi sitä, 

vaikuttaako dementia tai pitäisikö sen vaikuttaa arvioon hallituksen jäse-

nen vastuusta. 110  Sovittelu perustuu VahL 2:3:ssä säädettävään, jota 

AOYL 24:7:n mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen maksetta-

vaksi määrättävään korvaukseen tarvittaessa sovelletaan.111 VahL 2:3 on 

tulkinnallisesti väljä kohtuullistamissäännös, mutta ei rajaton. Sitä ei so-

velleta esimerkiksi silloin, kun vahingonaiheuttaja saattaa itsensä tilapäi-

seen sieluntoiminnan häiriöön, ellei siihen liity patologisia piirteitä. Tila-

päisellä sieluntoiminnan häiriöllä tarkoitetaan esimerkiksi alkoholin 

nauttimisesta tai huumaavan aineen käyttämisestä seuraavaa tilaa.112 

VahL 2:3:ää sovellettiin jutussa KKO 2009:56. Oikeustapauksessa 

                                                   
109  Järvinen 2013c, 1062–1068. Ks. myös Hannula & Kari & Mäki 

2014, 211–213; Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 635–643, 647–
650; Mähönen & Villa 2010, 525–528, 531–546, 548–553. 

110  Ks. dementiaa sairastaneen ihmisen testamentin pätevyydestä KKO 
2004:8. 

111  HE 24/2009, 280. 
112  HE 187/1973, 15; Virtanen 2011, 130. 
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arvioitiin murhan tehneen, mutta syyntakeettomana rangaistukseen tuo-

mitsematta jätetyn henkilön vahingonkorvausvastuuta. KKO:n mukaan 

 

rikosoikeudellisella syyntakeettomuudella ei sinänsä 
ole vaikutusta siviilioikeudellisen korvausvastuun syn-
tymiseen… Myös psyykkisesti sairas tai muu ”sieluntoi-
minnaltaan häiriintynyt” henkilö on lähtökohtaisesti 
velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon, jos 
vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksesta.113 

 

KKO punnitsi jutussa vahingonkorvauksen kannalta relevantteja pro et 

contra -argumentteja. Tuomioistuin päätyi pitämään eräät korvauserät 

täysimääräisinä ja alentamaan osaa eristä neljäsosalla.114 Oikeustapauk-

sen valossa terveydellinen vastuunrajoitusperiaate edellyttää arviota 

paisi hallituksen jäsenen vastuun syntymisestä myös hänen maksetta-

vaksi määrättävän korvauksen määrästä. 

3.3.3 PAKKO JA MANIPULAATIO 

3.3.3.1 Päätöksenteosta poikkeusoloissa 

Vahingonkorvausoikeudessa on joissain tapauksissa otettava kantaa oi-

keudenvastaisuuden poistaviin tekijöihin. Jos oikeudenvastaisuus pois-

tuu, vahingonaiheuttajan menettely ei johda oikeusnormissa säädettä-

vään seuraamukseen; formaalisesti hallituksen jäsenelle pätee OP1, ei 

OP. Yleisesti oikeudenvastaisuuden poistavina tekijöinä pidetään hätä-

varjelua, pakkotilaa, loukatun suostumusta, virkavelvollisuutta, oi-

keuserehdystä, vanhempien kurinpitovaltaa ja asianhoitoa.115 Edellä lu-

vussa 3.3.1.3 on tarkasteltu oikeusnormia ja tosiasiaa koskevien erehdys-

ten vaikutuksia vastuuseen. Kun asunto-osakeyhtiön hallitus operoi 

                                                   
113  KKO 2009:56, 11 kohta. 
114  KKO 2009:56, 14–17 kohta. Jutussa viitataan oikeuslähteisiin HE 

116/1998; 167/2003, 53; KKO 2008:79, 10 kohta. Virtanen (2011, 
128–130) viittaa juttua KKO 2009:56 tarkastellessaan oikeusta-
paukseen KKO 2008:79.  

115  Hemmo 2001, 482–487; Ståhlberg & Karhu 2013, 87–95. Ks. myös 
Rudanko 1999, 465–468. 
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poikkeusoloissa asiassa, joka lähtökohtaisesti kuuluu yhtiökokouksen 

toimivaltaan, hallituksen jäsenten menettelyn oikeudenvastaisuuden 

poistamisesta säädetään AOYL 7:2.3:ssa.116 

AOYL 7:2.3:n mukaisten edellytysten vallitessa asunto-osakeyhtiön 

hallitus voi ryhtyä toimiin, jotka olettamasäännöksen AOYL 6:2:n mu-

kaan kuuluvat yhtiökokouksen toimivaltaan. Säädettävissä oloissa halli-

tus ei ylitä toimivaltaansa. Säännöksen mukaan hallitus saa operoida yh-

tiökokoukselle kuuluvassa asiassa, jos se edellyttää viivytyksetöntä toi-

mintaa ja asiassa on mahdoton odottaa yhtiökokouksen päätöstä. Yhti-

össä saatetaan joutua reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutok-

seen esimerkiksi yhtiötä tai sen omaisuutta uhkaavan olennaisen haitan 

eliminoimiseksi tai rajaamiseksi. Asiallisesti AOYL 7:2.3:ssa säädetään 

poikkeuksesta AOYL 7:2.2:n mukaiseen pääsääntöön. Toimiessaan poik-

keussäännöksen mukaan hallituksen täytyy ilmoittaa menettelystä mah-

dollisimman pian osakkaille, jotta he voivat tarvittaessa käsitellä asiaa.117 

AOYL:ssa ei säännellä, millaista menettelytapaa noudattaen hallitus 

päättää AOYL 7:2.3:ssa tarkoitettavasta asiasta. Akuutissa tilanteessa 

muodollisen päätöksen tekemiseen ei aika välttämättä riitä. Aktuaalinen 

tilanne huomioon ottaen päätöksentekoon poikkeusoloissa voitaneen so-

veltaa vaatimuksia, joita hallituksen jäsenet noudattavat tehdessään pää-

töksen AOYL 7:3.2:n mukaisella tavalla pitämättä kokousta. Päätöksestä 

laaditaan asiakirja, joka kirjataan, numeroidaan ja allekirjoitetaan. 118 

Dokumentaatio voidaan tehdä jälkikäteen, kunhan päätös on esitettä-

vissä kirjallisesti osakkaille, jos he käsittelevät asiaa hallituksen ilmoitet-

tua osakkaille.119 

Poikkeusolot eivät muodosta loogista syytä, jonka perusteella hallitus 

                                                   
116  Hemmo (2001, 483–485) tarkastelee pakkotilaa. 
117  HE 24/2009, 153; Jauhiainen 2013b, 506. Ks. Kuhanen & Kanerva 

& Furuhjelm & Kinnunen 2010, 478–479. 
118  Jauhiainen 2013b, 511–512. Ks. teemasta OYL:ssa Salo 2015, 229. 
119  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 491. Doku-

mentoinnin merkitystä arvioon hallituksen jäsenen tuottamuksesta 
tarkastellaan luvussa 3.1.4.6. 
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operoi AOYL 7:2.3:n mukaisella tavalla. Hallitus voi itsenäisenä toimieli-

menä toimia tai olla toimimatta säännöksessä mahdollistettavalla ta-

valla. Yleensä hallituksen jäsenten on viisasta120 ryhtyä asianmukaisiin 

toimiin vahinkojen rajaamiseksi ja toimia poikkeussäännöksen mahdol-

listamalla tavalla, kun siihen on aihetta. Aktiivista menettelyä motivoi se, 

että passiivisuus asiassa vahinkoon johtavin seurauksin saattaa täyttää 

tuottamuksellisuuden kriteerin: jos hallituksen jäsenen olisi poikkeus-

oloissa ryhdyttävä käytettävissä oleviin toimiin, mutta hän pysyy tehtä-

vässään huolimattomuuttaan tai tahallaan passiivisena ja aiheuttaa siten 

AOYL 24:1:n mukaista vahinkoa yhtiölle, osakkaalle tai muulle, hänen 

korvausvastuunsa voi asiassa aktualisoitua. Hallituksen jäsenen velvolli-

suus toimia poikkeussäännöksen edellyttämällä tavalla voi tapauskohtai-

sesti perustua AOYL 1:11.1:aan. 

3.3.3.2 Hallituksen jäsenen pakottaminen päätökseen ja päätöksenteon 

estäminen 

Hallituksen jäsen tai muu toimija saattaa pyrkiä vaikuttamaan hallituk-

sen toiseen jäseneen siten, että hän toimisi tehtävässään vaikuttajan tah-

tomalla tavalla. Pyrkimys voi ilmetä pakottamisena.121 AOYL:ssa ei sään-

nellä pakottamisen merkitystä hallituksen jäsenen vastuuseen. Siksi pa-

kottamisen suhdetta päätöksen legitimiteettiin ja hallituksen jäsenen 

vastuuseen tarkastellaan seuraavassa muista lähteistä kuin AOYL:sta kä-

sin. 

Pakkoon perustuva vaikuttaminen voi olla fyysistä tai ei-fyysistä.122 

Edellistä on esimerkiksi aseen nostaminen toista vastaan siten, että ih-

                                                   
120  Ks. käsitteellisestä erottelusta järkevän ja viisaan toiminnan välillä 

Kirjavainen 1996, 83–84. 
121  Anderson (2011) kuvaa ’pakon’ käsitteellistä sisältöä. – Manipu-

loinnin merkitystä tarkastellaan luvussa 3.3.3.3. 
122  Fyysisestä pakosta poiketen ei-fyysiselle pakolle on Kirjavaisen 

(1996, 133–134) mukaan ominaista muut kuin fyysiset uhkaukset 
sekä tarjoukset, joita ihminen voi jossain määrin vastustaa. Lieb-
kind (1999, 375) esittää sosiaalipsykologisen tulkinnan uhkaami-
sesta. 
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misellä ”on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökoh-

taisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa”. Me-

nettely on RL 25:7:n mukaan laittomana uhkauksena rangaistavaa. Pa-

kottamiselle on RL 25:8:n mukaan ominaista vaikuttaminen toisen ihmi-

sen tahtoon oikeudettomasti niin, ”että hän tekee tai sietää jotakin pakot-

tajan tahtomaa tai tällaisen pakon vuoksi jättää tekemättä itse tahto-

maansa”. Uhan ei tarvitse olla kriminalisoitavaa. Säännöksen alaan kuu-

luvat HE 94/1993:n mukaan ”oikeudettomat painostuskeinot”, joihin 

kuuluu esimerkiksi taloudellinen painostaminen. Vakavammissa tapauk-

sissa rikosoikeudessa sovelletaan kiristystä koskevaa säännöstä.123 

Pakottaminen on kielletty vaikuttamiskeino tehtäessä siviilioikeudel-

lisia oikeustoimia. OikTL 28 §:ssä säädetään törkeästä pakottamisesta ja 

OikTL 29 §:ssä pakottamisesta oikeustoimeen. Oikeustoimi ei OikTL 28.1 

§:n mukaan velvoita oikeustoimeen oikeudettomasti pakotettua, mikäli 

”pakottamiseen on käytetty väkivaltaista pitelemistä taikka pakottavaa 

hengen tai terveyden vaaraa käsittävää uhkausta”. OikTL 29 §:n mukaan 

oikeustoimi ei velvoita ihmistä, jos hänet on oikeudettomasti pakotettu 

muulla kuin OikTL 28 §:n mukaisella tavalla. Pakon luonteeseen kuuluu 

oikeudenvastaisuus. Lievä pakko voi olla henkistä. Lievästi pakotettu ih-

minen saattaa tehdä oikeustoimen, koska hän pelkää häpeällistä tai hai-

tallista itseään koskevaa seurausta.124 Koska ihmiset tyypillisesti kokevat 

erilaiset asiat häpeällisinä tai haittoina, arvioidessaan pakon merkitystä 

oikeustoimen tekemiseen tai tekemättä jättämiseen tuomioistuimen täy-

tyy ottaa huomioon vahingonkärsijän subjektiivinen kokemus siitä, 

minkä yksilö on kokenut pakottamisena. Kysymykseen pakon käytöstä ei 

siten voi vastata pelkästään objektiivisin kriteerein. 

Esitetyn perusteella oikeusjärjestelmässä vallitsee periaate, jonka 

mukaan ihmisen oikeudeton pakottaminen tekoon tai tekemättä jättämi-

seen poistaa pakotettavalta ihmiseltä teon moitittavuuden kokonaan tai 

osittain. Jos asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen pakotetaan tekemään 

tahtonsa vastainen päätös tai toimi, siltä puuttuu legitimaatio. Mikäli 

                                                   
123  HE 94/1993. 
124  Määttä, K. 2005, 207–208; Saarnilehto 2001c, 385–387. 
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häntä estetään tekemästä päätös tai toimi, häneltä puuttuu siihen tuotta-

mus mahdolliseen vahinkoon, joka pakon vallitessa syntyy. Pakottamisen 

näyttäminen toteen saattaa olla haastavaa ja edellyttänee käytännössä 

muuta todistelua kuin sitä, mikä ilmenee hallituksen kokouksen pöytä-

kirjasta.125 

Pakottamisen alaan kuuluvat hallituksen kokoukseen osallistumisen 

ja asianmukaisen päätöksenteon estäminen. Kun ihminen päättää vapaa-

ehtoisesti jäädä pois hallituksen kokouksesta, teon teorian126 mukaan hä-

nen menettelynsä seuraa subjektiivisesta intentiosta. Ilman sitä poissa-

olo johtuu ulkoisesta tekijästä. Sellaisen taustalla voi vaikuttaa vaikkapa 

se, että hallituksen jäsenelle ei kerrota etukäteen kokouksesta tai hänen 

osallistumisensa kokoukseen estetään kieltämällä pääsy huoneistoon, 

jossa kokous pidetään. Jos hallituksen jäsenen osallistuminen kokouk-

seen estyy muiden jäsenten menettelyn vuoksi, osallistumisen estäjät 

lähtökohtaisesti rikkovat AOYL 7:3.2:n mukaista vaatimusta tarjota hal-

lituksen kaikille jäsenille mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. 127 

Mikäli osallistumismahdollisuutta päätöksentekoon ei tarjota hallituk-

sen kaikille jäsenille, hallitus ei saa tehdä päätöstä.128 Lisäksi estettäessä 

hallituksen jäsenen osallistuminen kokoukseen, päätöksentekoon tai toi-

meen häneltä puuttuu tuottamus mainitussa yhteydessä mahdollisesti ai-

heutettavaan AOYL 24:1:n mukaiseen vahinkoon. 

Jos hallituksen jäsentä ei kutsuta kokoukseen tai hänelle ei anneta 

kaikkia päätöksen kannalta relevantteja tietoja, Savela suosittelee häntä 

eroamaan hallituksesta. Ehdotus ei perustu lainsäädäntöön, mutta on 

                                                   
125  Pöytäkirja ei ole kumoamaton todiste siitä, mitä hallituksen ko-

kouksessa on päätetty. Lähtökohtaisesti pöytäkirja on vahva näyttö 
siitä, mitä kokouksessa on päätetty. HE 24/2009, 156. 

126  Ks. Kirjavainen 1996, 115–116. Hän seuraa von Wrightin teon teo-
riaa. 

127  Ks. Airaksinen 2009, 429–431; Savela 2015, 41–42; Jauhiainen 
2013b, 510. 

128  HE 24/2009, 154; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 482. Hallituksen jokaiselle jäsenelle tarjottavasta mahdolli-
suudesta osallistua päätöksentekoon säädetään yhtä ehdottomasti 
OYL 6:3.2:ssa kuin AOYL 7:3.2:ssa. Ks. tästä OYL:n osalta Mähö-
nen & Säiläkivi & Villa 2006, 158. 
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ymmärrettävissä siltä kannalta, mitä hallituksen muun jäsenen tai mui-

den jäsenten toiminta ilmentää hallituksen työilmapiiristä, toimintakult-

tuurista ja päätöksenteon käytännöllisistä edellytyksistä. Vailla jotain tie-

toa tehtävä päätös on sikäli haastava, että hallituksen jäsen ei välttämättä 

vapaudu vastuusta, jos häneltä puuttuu päätöksenteon kannalta olennai-

nen tieto.129 Jos hallituksen jäsen kuvatuissa oloissa eroaa hallituksen jä-

senyydestä, välttääkseen vahingonkorvausvastuun aktualisoitumisen hä-

nen lienee perusteltua lisäksi jättää eriävä mielipide päätöksestä tai toi-

mesta, jota hän ei ole päässyt tekemään tai jonka osalta hänelle ei ole an-

nettu asianmukaisia tietoja. 

Jos hallituksen jäsen pakottaa hallituksen toista jäsentä päätökseen 

tai toimeen, josta seuraa AOYL 24:1:ssä tarkoitettava vahinko yhtiölle, 

osakkaalle tai muulle,130 pakottajan yhtiöoikeudellista vastuuta on arvi-

oitava ankarammin kuin pakkoa käyttämättömän jäsenen. Tulkinta pe-

rustuu siihen, että aktiivisuudellaan pakottaja on muita syyllisempi va-

hinkoon. Tässä ei oteta tutkimuksen tehtävänasettelusta johtuen kantaa 

pakkoa käyttäneen hallituksen jäsenen mahdolliseen rikosoikeudelliseen 

vastuuseen. 

3.3.3.3 Hallituksen jäsenen manipulointi 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseneen saatetaan yrittää vaikuttaa 

edellä luonnehdittua hienovaraisemmin. Häntä voidaan manipuloida. 

Manipuloinnilla pyritään siihen, että hallituksen jäsen toimisi tavalla, 

jolla hän ei vapaasti toimissaan menettelisi.131 Manipulointi eroaa mene-

telmällisesti luvussa 3.3.3.2 tarkastellusta pakottamisesta. Manipuloin-

                                                   
129  Ks. Savela 2015, 38. 
130  Ks. Savela 2015, 360. 
131  Ks. Kirjavainen 1994, 46–49; 1996, 134; Cantell & Poder Pedersen 

1996, 293. Woodward (2008) tarkastelee laajasti manipulaatiota. 
Muita keskeisiä vaikuttamisen keinoja ovat disinformaatio ja suh-
detoiminta. Keeble 1998, 66–81; Kellner 1998, 223–258; McNair 
1998, 49–65. 
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nissa ei käytetä yhtä karkeita keinoja kuin pakottamisessa. Ero ei vä-

hennä manipuloimisen potentiaalista tehokkuutta. 

Hyödyllisen perspektiivin manipuloinnin problematiikkaan tarjoaa 

filosofinen teon teoria.132 Sen mukaan ihmisen teon taustalla vaikuttavat 

intentio ja episteeminen asenne. Intentio tarkoittaa aikomusta. Asunto-

osakeyhtiön hallitus saattaa käsitellä esimerkiksi yhtiön rakennuksen 

liittämistä kaukolämpöverkkoon. Hallituksen jäsenten aikomus on sol-

mia asunto-osakeyhtiön ja kaukolämmön tarjoajan välinen sopimus. 

Episteeminen asenne on tieto siitä, miten aikomus saavutetaan. Hallituk-

sen jäsenet tietävät, että sopimuksen allekirjoittaminen merkitsee sopi-

muksen solmimista asiassa – ja siten päämäärään saavuttamista. Inten-

tio ja episteeminen asenne ovat toiminnan premissejä, joita seuraa prak-

tisen syllogismin kolmas askel, johtopäätös. Se on tässä sopimuksen al-

lekirjoittaminen sopimuksen solmimistarkoituksessa. Premissien ja ak-

tuaalisen teon välinen suhde ei Kirjavaisen mukaan ole luonteeltaan täy-

sin looginen eikä kokonaan kausaalinen. Suhde on käsityksellinen. Inten-

tion ja teon liittävät toisiinsa tieto sosiaaliseen kanssakäymiseen kuulu-

vasta seikasta.133 

Pelkkä perusteen tunteminen ei riitä siihen, että ihminen toimisi pe-

rusteesta käsin. Perusteen täytyy olla voimassa hänelle, jotta hän toimisi 

sen mukaan. Silloin perusteesta tulee toiminnan motiivi. Jos peruste ei 

ole agentille voimassa, se ei ole hänen toimintansa motiivi. Moraalisesti 

vapaalle teolle on ominaista, että ihminen pystyy valitsemaan, toimiiko 

hän perusteen mukaan vai ei. Vaikka ihminen ei aina voi vaikuttaa siihen, 

mistä sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä tulee hänen toimintaansa ohjaavia 

                                                   
132  Vaihtoehtoisesti tarkastelun lähtökohdaksi voitaisiin ottaa toimin-

nan sosiaalipsykologinen teoria, jota Helkama (1999a, 155–163) 
kuvaa. Filosofinen tulkinta sopii hyvin käsillä olevan tutkimuksen 
käsitteelliseen kehykseen. 

133  Ks. Kirjavainen 1996, 115–116. Setiya (2014) esittää kuvauksia, 
joissa ilmenevät toiminta ja intentio: ”As well as explaining action 
by intention – ‘He is doing A because he intends to do B’ – we ex-
plain action by action – ’He is doing A because he is doing B’ – in-
tention by intention – ’He intends to do A because he intends to do 
B’ – and intention by action – ‘He intends to do A because he is do-
ing B.’” 
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tekijöitä, hän voi valita – sikäli kuin häntä ei ole aivopesty tai indoktri-

noitu – toimiiko hän niiden mukaan vai ei.134 

Jos asunto-osakeyhtiössä on ajankohtaista korjata vesi- ja viemäri-

järjestelmä, hallituksen jäsen saattaa saada perusteen palveluntarjoajan 

valintaa koskevalle päätökselle osallistuessaan urakoitsijaehdokkaan 

markkinointitilaisuuteen. Tämän perusteen ei tarvitse ohjata päätöksen-

tekoa. Hallituksen jäsen ratkaisee, tekeekö hän valinnan markkinointi-

koneiston tuottaman perusteen mukaan vai säilyttääkö hän integriteet-

tinsä antamatta tarjouksen manipuloida päätöksentekoa. Toisaalta tee-

maan liittyy klassinen heikkotahtoisuuden ongelma.135  Vaikka hallituk-

sen jäsen tietäisi, mikä urakoitsijavalinnassa on rationaalista, miksi hän 

ei välttämättä menettele tiedon mukaan? Näin voi käydä esimerkiksi sil-

loin, kun asunto-osakeyhtiön hallituksen päätöksenteossa preferoidaan 

lyhytaikaista taloudellista etua. Investointi saatetaan kohdistaa koko-

naistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon sijaan hinnaltaan halvim-

paan vaihtoehtoon. Jos hallituksen jäsentä manipuloidaan siten, että hän 

sivuuttaa AOYL 1:11.1:ssa tarkoitettavan yhtiön edun, joka edellyttäisi ko-

konaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon valitsemista, hän ratkai-

see kantansa manipuloituna. Onko manipulointi oikeudellisesti relevant-

tia? 

Salosen mielestä päätöksentekoon liittyvien kontekstuaalisten olojen 

ja faktisten seurausten tuntemattomuus yleensä vapauttaa hallituksen jä-

senen aiheuttamansa vahingon korvausvastuusta.136 Luonnehdinta ei il-

man lisäehtoja sovellu yhteen kokonaisvaltaiseen vastuun kanssa. AOYL 

1:11.1:ssa edellytetään, että hallituksen jäsen edistää kaikissa oloissa huo-

lellisesti yhtiön etua.137 Säännöksen mukaan hänen on selvitettävä huo-

lellisesti päätökseen liittyviä tietoja, oloja ja mahdollisia seurauksia. Jos 

                                                   
134  Kirjavainen 1994, 35–36; 1996, 48. 
135  Ks. Stroud 2014. Setiya (2014) kuvaa heikkotahtoisuuden 

ongelmaa: ”A related objection is that we can fail to act, or intend, 
in accordance with our evaluations. In a typical case of akrasia, I 
conclude that I ought to quit, but decide to continue smoking in-
stead.” Ks. myös Kirjavainen 1996, 117–118, 136. 

136  Salonen 2000, 177. 
137  Ks. Salo 2015, 247. 
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asioiden huolellisesta selvityksestä huolimatta asiaan liittyvä seikka jää 

tuntemattomaksi ja sen johdosta hallituksen jäsen aiheuttaa tehtäväs-

sään yhtiölle, osakkaalle tai muulle vahinkoa, häneltä puuttuu tuottamus 

vahinkoon. Tuottamukseton menettely ei aktualisoi hallituksen jäsenen 

yhtiöoikeudellista vastuuta, kuten määritelmä OP1 osoittaa. Jos manipu-

loitu johtaja ei selvitä huolellisesti päätöksenteon perusteita ja mahdolli-

sia seurauksia huolellisesti, hän vastaa yhtiölle, osakkaalle tai muulle teh-

tävässään aiheuttamastaan vahingosta AOYL 24:1:n mukaisesti. 

Manipuloimisen problematiikkaa tarkasteltaessa on lopuksi todet-

tava, että manipuloidessaan hallituksen toista jäsentä manipuloija yllyt-

tää häntä tekoon tai toimeen, johon hän ei muutoin ryhtyisi. Jos näillä 

ehdoilla toteutuvasta teosta tai toimesta seuraa yhtiöoikeudellisesti mer-

kityksellinen vahinko, Virtasen kantaan liittyen ”yllyttäjänkin on oltava 

korvausvastuussa”138 huolimatta siitä, että hän ei olisi osallinen varsinai-

seen vahinkoon johtavasta päätöksestä tai toimesta. 

3.3.4 YHTIÖKOKOUKSEN MYÖNTÄMÄ VASTUUVAPAUS 

Yhtiöoikeudellisen vastuun aktualisoitumisen kannalta on olennaista, 

että hallituksen jäsenen menettelyä tehtävässään punnitaan vuosittain 

yhtiökokouksessa.139 AOYL 6:3.3,3:ssa säädetään pakottavasti, että yh-

tiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille. 

Vastuuvapaus voidaan myöntää tai jättää myöntämättä koko hallituk-

selle, osalle sen jäsenistä tai vain yhdelle jäsenelle. Päätös vastuuvapau-

desta rajoittuu koskemaan AOYL 24 luvussa tarkoitettavaa vahinkoa.140 

                                                   
138  Virtanen 2011, 361. 
139  Päätös vastuuvapaudesta voidaan tehdä ylimääräisessä yhtiöko-

kouksessa kesken tilikauden, jos asia mainitaan kokouskutsussa. 
Savela 2015, 252. 

140  Jauhiainen 2013g, 311–312; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 335. Ks. vastuuvapaudesta OYL:ssa Airaksinen 
2010c, 259–260; Hannula & Kari & Mäki 2014, 111–112; 237–238; 
Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 573; Mähönen & Säiläkivi & 
Villa 2006, 94, 621; Mähönen & Villa 2010, 110–111, 112–113; Sa-
vela 2015, 251–259. 
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Jättäessään myöntämättä vastuuvapauden yhtiökokous pidättää oi-

keuden nostaa AOYL 24:1:ään perustuvan vahingonkorvauskanteen hal-

lituksen sitä jäsentä vastaan, jolle vastuuvapautta ei myönnetä. Vastuu-

vapauden myöntäminen merkitsee puolestaan sitä, että yhtiö ei voi vaatia 

hallituksen jäseneltä AOYL 24:1:n perusteella korvausta vahingosta, josta 

yhtiökokouksen osallistujat vastuuvapautta myöntäessään tietävät. Pää-

säännöstä poiketen myönnetty vastuuvapaus ei velvoita yhtiötä, jos yh-

tiökokoukselta puuttuu päätöksen kannalta oikea tai riittävä tieto, joka 

voisi tai olisi voinut vaikuttaa päätökseen vastuuvapaudesta.141 Jos yhtiö-

kokous saa asiaa käsitellessään puutteellisen tai virheellisen tiedon, joka 

sittemmin täsmentyy, päätös vastuuvapaudesta on mahdollista muuttaa. 

Tältä osin sääntely vastaa sitä, mitä OYL:ssa säädetään.142 

Päättäessään vastuuvapaudesta osakkaat tarvitsevat tietoa siitä, mi-

ten yhtiön asioita on hoidettu. Yhtäältä osakkaat saavat asianmukaista 

tietoa yhtiötä koskevista asioista varsinaisessa yhtiökokouksessa AOYL 

6:3.2,1–2:n mukaan esiteltävästä tilinpäätöksestä, toimintakertomuk-

sesta ja tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksesta sekä raken-

nuksen ja kiinteistön kunnossapitoselvityksestä.143 Toimintakertomus si-

sältää HE 24/2009:n mukaan osakkaan kannalta relevanttia tietoa 

asunto-osakeyhtiön taloudesta ja kiinteistöstä. Kunnossapitoselvityk-

sessä puolestaan kerrotaan pitkäjänteisestä kiinteistön hoidon tarpeesta 

ja yhtiön rahoituksesta. 144  Hallituksen jäsenet vastaavat niiden doku-

menttien sisällöstä, jotka hallitus valmistelee yhtiökokoukselle. 

                                                   
141  HE 24/2009, 116; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 335; Vahtera 2010b, 106. Kanerva & Koro-Kanerva & Kuha-
nen (2005, 77, 79) viittaavat oikeuskäytäntöön HHO 1996/2303. 
Savela (2015, 252) toteaa vastuuvapauspäätöksen muuttumatto-
muudesta: ”Sen jälkeen kun vastuuvapaus on myönnetty, ei yhtiö-
kokous eikä yhtiö muutenkaan voi peruuttaa sitä uudella päätök-
sellä.” – Yhtiökokouksen myöntämä vastuuvapaus vaikuttaa kanne-
oikeuden määräaikaan. Vahtera 2010d, 261. 

142  Ks. Kyläkallio & Iirola & Kyläkallio 2012, 573; Mähönen & Säilä-
kivi & Villa 2006, 621–622. 

143  Jauhiainen 2013g, 285–286; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 330–334. 

144  HE 24/2009, 115. Toimintakertomuksesta säädetään AOYL 10:5–
7:ssä. Ks. tarveselvityksestä Virta & Ojajärvi 2009, 19–37. 
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Toisaalta osakkaat saavat yhtiökokouksessa tietoa yhtiön asioista 

käyttämällä kyselyoikeuttaan. Siitä säädetään AOYL 6:25.1:ssa. Säännök-

sen mukaan hallituksen jäsenten täytyy vastata yhtiökokouksessa osak-

kaan esittämään kysymykseen, jos sillä on merkitystä kokouksessa käsi-

teltävän asian kannalta. Kysyjän ei tarvitse perustella kysymystä. Koska 

oikeus on laaja, esimerkiksi tilinpäätöstä käsiteltäessä relevantteja ovat 

paitsi yleiset yhtiön taloudellista tilaa koskevat myös yksittäisiin hank-

keisiin ja menoeriin liittyvät kysymykset. Käsiteltävän asian kannalta 

merkityksettömään tai asiattomaan kysymykseen hallituksen jäsenten ei 

tarvitse vastata. Jos he eivät pysty kokouksessa vastaamaan asialliseen 

kysymykseen täsmällisten tiedon puuttuessa, vastaus täytyy AOYL 

6:25.2:n mukaan kertoa kirjallisesti kahden viikon kuluessa kokouk-

sesta.145 

Hallituksen jäsenten ei AOYL 6:25.3:n mukaan tarvitse vastata yh-

tiökokouksessa esitettävään kysymykseen, jos asian kertominen on olen-

naisesti yhtiön edun vastaista. Yhtiön edun vastaista voi olla esimerkiksi 

sopimuskumppanin liikesalaisuuden paljastaminen yhtiökokoukselle.146 

Kieltäytyessään vastaamasta yhtiökokouksessa esitettävään kysymyk-

seen hallituksen jäsenten täytyy kertoa vastaus tilin- tai toiminnantar-

kastajalle kahden viikon kuluessa kokouksesta. Hän arvioi vastauksen 

merkityksen yhtiökokoukselle laatimaansa kertomukseen. Tilin- tai toi-

minnantarkastajalla on AOYL 6:25.3:n mukaan kuukausi aikaa antaa yh-

tiökokoukselle lausunto asiasta.147 Riippumatta siitä, mitä hän lausuu 

hallitukselta saamansa tiedon merkityksestä kertomukseen, tarkastaja ei 

saa paljastaa tietoa yhtiökokoukselle.148 

                                                   
145  HE 24/2009, 129. Ks. KKO 1997:110; Mähönen & Säiläkivi & Villa 

2006, 622; Savela 2015, 256–257. 
146  HE 24/2009, 130; Jauhiainen 2013g, 388–389. Ks. myös Kyläkal-

lio & Iirola & Kyläkallio 2012, 448. – Sääntely on asiallisesti vas-
taavaa OYL:ssa. Ks. Mähönen & Villa 2010, 198–200. 

147  HE 24/2009, 130; Jauhiainen 2013g, 388; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 400. 

148  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 626. – Ks. tar-
kastajan salassapitovelvollisuudesta Alakare & Koskinen & Reini-
kainen & Sedig & Simola 2008, 137–141; Jauhiainen 2013f, 665; 
Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 626–627. 
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Vaikka tarkastaja arvioisi hallituksen antaman tiedon merkityksel-

liseksi laatimansa kertomuksen kannalta, AOYL:ssa ei edellytetä halli-

tuksen jäsenten kertovan asiaa yhtiökokoukselle. Jos hallitus ei vastaa 

kysymykseen yhtiökokouksessa eikä kirjallisesti kahden viikon kuluessa 

kokouksesta, Kuhasen, Kanervan, Furuhjelmin ja Kinnusen mielestä 

osakkaalla ”lienee yleisten prosessuaalisten säännösten nojalla oikeus 

nostaa yhtiön hallitusta vastaan kanne tuomioistuimessa ja vaatia tie-

toa”.149 Tulkinta on kiinnostava. AOYL 6:25.3:ssa säädettävän tarkoitus 

on suojata yhtiön etua ja pitää siihen liittyvä tieto rajatussa henkilöpii-

rissä. Tuomioistuinmenettely on sitä vastoin lähtökohtaisesti julkinen. 

Tuomioistuimessa kerrottava tieto saattaa välittyä muillekin kuin tietoa 

vaativalle osakkaalle ja viime kädessä siten vahingoittaa yhtiön etua. 

Vaikka hallituksen jäsen jättäisi kertomatta tiedon yhtiökokoukselle yh-

tiön edun vuoksi, peruste on tehoton tuomioistuimen määrätessä, että 

asia on kerrottava sitä pyytävälle. 

Tuomioistuin voi toki antaa asiassa salassapitomääräyksen, josta 

säädetään oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa sään-

televän lain (370/2007, OikJulkL) 10 §:ssä.150 Määräyksen antaminen 

edellyttää HE 13/2006:n mukaan yleensä asianomistajan aloitteelli-

suutta, mutta tuomioistuin voi antaa määräyksen oma-aloitteisesti. Mo-

lemmissa tapauksissa tuomioistuin tietenkin riippumattomasti punnit-

see, antaako se salassapitomääräyksen. Koska OikJulkL 11.2 §:ssä salas-

sapito rajataan muussa kuin yksityiselämää koskevassa asiassa enintään 

25 vuoteen,151 salassapitomääräyskin huomioon ottaen kerrottaessa asi-

asta tuomioistuimen määräyksellä yhtiön etua ei suojata yhtä tehokkaasti 

kuin AOYL 6:25.3:aa sovellettaessa. 

Osakeyhtiön hallitus ei vapaudu yksittäistä toimea koskevasta yhtiö-

oikeudellisesta vastuusta vetoamalla yhtiökokouksessa salassapitovel-

                                                   
149  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 399. 
150  Ks. lain soveltamisalasta OikJulkL 2 §. 
151  HE 13/2006, 43–46. 
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vollisuuteen ja jättämällä kertomatta asiaa, josta yhtiökokouksessa kysy-

tään. Kun hallitus perustaa vastaamatta jättämisen salassapitovelvolli-

suuteen, hallituksen jäsenet menettävät suojan, jonka tiedon kertomi-

sesta seuraava vastuuvapaus antaisi. Hallituksen yhtiökokoukselle anta-

man tiedon täytyy olla kattava, ennen kuin se legitimoi vastuuvapau-

den.152 Tiedon ei silti tarvitse olla täydellinen. Jos yhtiökokous saa oikean 

kokonaiskuvan vastuuvapauden myöntämisen perusteista, päätös vas-

tuuvapaudesta on pätevä. Silloin kantaja ei voi vedota vastuuvapauden 

mitätöimisen perusteena puutteelliseen tai virheelliseen tietoon.153 Ju-

tun KKO 2000:69 mukaan pankin johdosta 

 
yhtiökokoukselle annetut tiedot ovat antaneet oikean 
kokonaiskuvan kanteen perusteena olevasta luottopää-
töksestä ja siitä aiheutuneesta vahingosta. Kun yhtiöko-
kous on näistä seikoista tietoisena myöntänyt Wege-
liukselle vastuuvapauden vuodelta 1991, vastuuvapau-
den myöntäminen on ollut esteenä tähän luottopäätök-
seen perustuvan kanteen nostamiselle.154 

 

HE 24/2009:n mukaan osakkaalla ei ole oikeutta saada ylimääräistä yh-

tiökokousta koolle käsittelemään asiaa, josta on olemassa yhtiökokouk-

sen päätös – kuten hallitukselle myönnetystä vastuuvapaudesta tai va-

hingonkorvauskanteen nostamatta jättämisestä hallituksen jäsentä vas-

taan. Hallituksen täytyy kuitenkin kutsua osakkaan tai osakkaiden pyyn-

nöstä yhtiökokous koolle, jos asia on muuttunut toiseksi. Asian muuttaa 

toiseksi uusi peruste tai selvitys.155 Uusi peruste voi olla tieto, jota hallitus 

ei yhtiön olennaisen edun vuoksi ole AOYL 6:25.3:n perusteella kertonut 

yhtiökokoukselle, mutta joka sittemmin tulee osakkaiden tietoon. 

Vastuuvapauden myöntämättä jättäminen ei ole hallituksen jäsenyy-

den este. Vastuuvapauden puuttuminen ei poista henkilön kelpoisuutta 

                                                   
152  KKO 1997:110; Savela 2015, 256; Mähönen & Säiläkivi & Villa 

2006, 622. 
153  Savela (2015, 256–257) perustelee kantaansa jutulla KKO 2000:69. 
154  KKO 2000:69. 
155  HE 24/2009, 117. 
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jatkaa hallituksen jäsenenä eikä estä yhtiökokousta tai hallituksen jäse-

nen muuta valitsijaa valitsemasta häntä tehtävään edellisen toimikau-

delle päättyessä.156 Vaikka asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseneksi voi-

daan valita luonnollinen henkilö, jolle yhtiökokous ei ole myöntänyt vas-

tuuvapautta, sen myöntäminen tai myöntämättä jättäminen ei ole mer-

kitykseltään vähäinen. Vastuuvapaus liittyy asunto-osakeyhtiön hallituk-

sen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuuteen. 

                                                   
156  Ks. hallituksen jäsenen esteellisyydestä ja kelpoisuudesta AOYL 7:4, 

7:10; Jauhiainen 2013b, 513–519, 530–532; Kuhanen & Kanerva & 
Furuhjelm & Kinnunen 2010, 485–487, 501–502. Ks. problematii-
kasta OYL:ssa Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 171–172; Mähö-
nen & Villa 2010, 257–262; Salo 2015, 230–233. 
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3.4 TUOMIOISTUINMENETTELYN 
LÄHTÖKOHDISTA 

3.4.1 VAHINGONKORVAUKSEN LAILLISESTA RATKAISIJASTA 

AOYL 24:1:n mukaisen seuraamuksen määrääminen asunto-osakeyhtiön 

hallituksen jäsenelle edellyttää laillisen tuomioistuimen ratkaisevan kan-

teen vahingonkorvauksesta, jos korvausta ei makseta vapaaehtoisesti.1 

Vahingonkorvauksen aktualisoimisen kannalta keskeinen syy-yhteys 

identifioidaan oikeusinstituutiossa. 

Tunnistamisella on kaksi välttämätöntä edellytystä. Yhtäältä identi-

fioijan on oltava legitiimi toimija. Länsimaisessa yhteiskunnassa rooli 

kuuluu riippumattomalle tuomioistuimelle.2  Kanteen ajamisesta riita-

asiassa säädetään oikeudenkäymiskaaren (4/1734, OK) 5:1–5:ssä. Kan-

netta käsittelevä toimivaltainen tuomioistuin AOYL 24:1:ään perustu-

vassa vahingonkorvausasiassa on AOYL 26:1:n mukaan asunto-osakeyh-

tiön kotipaikan alioikeus. Asia voidaan OK 10:1:n mukaan käsitellä vaih-

toehtoisesti hallituksen jäsenen, jota vastaan kanne nostetaan, kotipai-

kan tai vakituisen asuinpaikan alioikeudessa.3 Alioikeuden ratkaisuun 

tyytymätön voi valittaa asiassa hovioikeuteen OK 25:1:ssä säädettävällä 

tavalla. 4  AOYL:n soveltamista edellyttävä riita-asia voidaan ratkaista 

määrättyjen edellytysten vallitessa myös vaihtoehtoisella tavalla. Yhtiö-

järjestykseen sisältyvästä välimiesmenettelyä5 koskevasta määräyksestä 

                                                   
1  Ks. yhtiöoikeudellisen riita-asian siviiliprosessista Hannula & Kari 

& Mäki 2014, 211–213. Heidän (2014, 212) mukaansa ”into päästä 
oikeuteen ei välttämättä ole kulujen, menetetyn ajan ja prosessin 
kustannusten takia suuri kummallekaan asianosaiselle, ei varsin-
kaan vastaajalle”. 

2  Ks. aiheeseen liittyvästä aatehistoriasta Laulaja 1981, 173–184. 
3  HE 70/2008, 22–23; Järvinen 2013c, 1062–1064; Kuhanen & Ka-

nerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 1016–1019; Mähönen & Villa 
2010, 525–535. 

4  Ks. Kemppinen 2004, 18–24, 33–35; Nyblin 2012, 47–50. 
5  Sopimus välimiesmenettelystä voi sisältyä yhtiöjärjestykseen tai 

osapuolten laatimaan erilliseen dokumenttiin. Riita-asian ratkaise-
misesta välimiesmenettelyssä säännellään VälimiesL 2 §:ssä. Ks. 
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säädetään AOYL 26:3:ssa.6 Jos yhtiöjärjestyksen asianomainen määräys 

on rekisteröity AOYL 26:3.2:n mukaan ennen kanteen perusteen ilmene-

mistä, välityslauseke velvoittaa asunto-osakeyhtiön osapuolia. Välitys-

lauseke ei sido yhtiön ulkopuolista toimijaa, kuten velkojaa. Mikään ei 

estä asunto-osakeyhtiötä sopimasta yhtiön ulkopuolisen toimijan kanssa, 

että osapuolten välinen riita-asia ratkaistaan välimiesmenettelyssä.7 Li-

säksi riita-asian sovittelu ilman oikeudenkäyntiprosessia on mahdolli-

nen.8 

Muun toimijan kuin laillisen tuomioistuimen näkemys aktuaalisen 

tapauksen syy-yhteyden luonteesta ei vahingonkorvausvastuun syntymi-

sen kannalta ole ratkaiseva. Aarnio huomauttaa OK 1:11:ään viitaten, että 

tuomari on riippuvainen viime kädessä vain laista.9 Hänen täytyy tuntea 

laki ja sen tarkoitus ja tuomita sen mukaan.10 Käytännössä tuomarin tul-

kinta vahingonkorvausvelvollisuuden aktualisoivasta syy-yhteydestä no-

jaa lain ohella muihin oikeuslähteisiin. Niitä ei tule käsittää loogisiksi 

premisseiksi, joista johtamalla tuomioistuin päätyy vastaansanomatto-

masti ratkaisuun käsiteltävänään olevassa jutussa. 

Toisaalta syy-yhteyden identifioiminen edellyttää, että legitiimi 

agentti tunnistaa hallituksen jäsenen toiminnan vastaavan sovelletta-

vassa säännöksessä tarkoitettavaa oikeudellisesti moitittavaa menettelyä 

Ma[T]p. Teko täyttää säädettävän tunnusmerkistön. 11  Semanttisessa 

mielessä tuomioistuin määrittelee, viittaako sovellettavan säännöksen 

kielellinen ilmaisu aktuaalisen maailman olioon, joka on vahingonai-

heuttajan teko tai laiminlyönti. Todistelulla pyritään selvittämään ex post 

                                                   

Hannula & Kari & Mäki 2014, 212–213; Mähönen & Villa 2010, 
549–553; Savela 2015, 298–302. 

6  Järvinen 2013c, 1066–1067; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & 
Kinnunen 2010, 1021–1022. 

7  HE 24/2009, 291; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 1019–1020. Ks. myös Hannula & Kari & Mäki 2014, 212–213. 

8  Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 213. 
9  Aarnio (2006, 292–306) tarkastelee oikeuslähteiden velvoitta-

vuutta. 
10  Aarnio 2011, 71. 
11  Malk 2014b. 



280 

 

muun ohella, olisiko vahingolta vältytty, jos vahingonaiheuttaja olisi me-

netellyt huolellisuusvelvollisuutensa edellyttämällä tavalla.12 Tuomiois-

tuin ratkaisee, osoittaako henkilön menettelyä koskeva todistelu yksi-

löidyn tapahtumakulun tuottamuksellisesta menettelystä vahinkoon,13 

kuten määritelmässä MV relaatio ilmaistaan. 

Tässä työssä todetun mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen jäse-

nen vastuun arvioinnissa merkityksellinen rooli on sillä, mitä kokouspöy-

täkirjasta ilmenee. Se ei kuitenkaan kiistatta osoita, mitä kokouksessa 

päätetään. Pöytäkirjasta ilmenevä voidaan kumota tai sitä voidaan tukea 

muulla todistelulla.14 

3.4.2 LAILLISESTA KANTAJASTA 

3.4.2.1 Asunto-osakeyhtiö kantajana 

AOYL:ssa säännellään, mitkä tahot voivat nostaa AOYL 24:1:ään perus-

tuvan vahingonkorvauskanteen hallituksen jäsentä vastaan. Hallituksen 

jäsen on AOYL 24:1.1:n mukaan vahingonkorvausvelvollinen, jos hän rik-

koo tehtävässään AOYL 1:11.1:n mukaista huolellisuusvelvollisuutta ai-

heuttaen huolimattomuudellaan tai tahallaan vahinkoa yhtiölle.15 Edel-

leen hallituksen jäsenen on AOYL 24:1.1–2:n mukaan korvattava va-

hinko, jonka hän aiheuttaa tehtävässään huolimattomuudellaan tai ta-

hallaan yhtiölle rikkomalla muuten AOYL:n säännöstä tai yhtiöjärjestyk-

sen määräystä.16 

Yhtiö ymmärretään tässä AOYL 1:2.1:n mukaiseksi oikeushenkilöksi. 

Siksi AOYL 24:1.1:aa ei sovelleta, kun vahingosta kärsii yhteisö, säätiö tai 

                                                   
12  Ks. Routamo & Ståhlberg & Karhu 2006, 333–334; Savela 2015, 

306–312. 
13  Ks. todistelun merkityksestä Kemppinen 2004, 37–42. 
14  HE 24/2009, 156. 
15  HE 24/2009, 272; Nevala 2013b, 1003. Ks. myös Mähönen & Säi-

läkivi & Villa 2006, 598–600. 
16  Vahingonkorvaussääntely vastaa näiltä osin OYL 22:1.1–2:ssa sää-

dettävää. Ks. Hannula & Kari & Mäki 2014, 97–113; Mähönen & 
Säiläkivi & Villa 2006, 592; Mähönen & Villa 2010, 435–436, 446–
447, 449–471; Savela 2015, 260. 
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muu oikeushenkilö, kun sillä ja asunto-osakeyhtiöllä on AOYL 10:10.1:n 

mukainen konsernisuhde. 17  Muun toimijan kuin asunto-osakeyhtiön 

kärsiessä yhtiöoikeudellisesti merkityksellistä vahinkoa sen korvaami-

seen saatetaan soveltaa AOYL 24:1.2:aa.18 

Osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka käyttää pääsääntöisesti itse kan-

neoikeutta.19 Periaate on täsmälleen sama asunto-osakeyhtiössä. Lähtö-

kohtaisesti kanteen nostamisesta päättävä toimivaltainen elin ei asunto-

osakeyhtiössä kuitenkaan ole sama kuin osakeyhtiössä. Osakeyhtiössä 

hallituksella on OYL 6:2.1.:n mukaan yleistoimivalta.20 Asunto-osakeyh-

tiössä yleistoimivalta kuuluu yhtiökokoukselle. Pääsääntöisesti se päät-

tää AOYL 24:8.1:n mukaan kanteen nostamisesta yhtiön puolesta. Pää-

säännöstä poiketen hallitus voi päättää sellaisen kanteen nostamisesta, 

joka perustuu rangaistavaan tekoon.21 

Käytännössä hallituksen jäsentä koskeva vahingonkorvausasia voi 

tulla yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakkaan tai hallituksen aloitteesta; 

aloitteen taustalla voi vaikuttaa esimerkiksi tilintarkastajan kertomus tai 

osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vastainen menettely. Osakkaan 

aloitteellisuuteen sovelletaan tältä osin AOYL 6:6:ää.22 Hyvään hallinto-

tapaan kuuluu, että hallitus kutsuu omasta aloitteesta yhtiökokouksen 

käsittelemään hallituksen jäseneen liittyvää vahingonkorvausasiaa tai 

vastuuvapautta, kun aihetta siihen ilmenee.23 Hallituksen ei pidä jäädä 

                                                   
17  He 24/2009, 186; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 651. 
18  HE 24/2009, 273–274; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 964–966. 
19  Savela 2015, 260. 
20  OYL:n mukaan kanteen nostamisesta yhtiön puolesta päättää ensi-

sijaisesti hallitus. Savela 2015, 276–278. Mähönen & Säiläkivi & 
Villa (2006, 598–600) tarkastelevat kanteen nostamista yhtiöko-
kouksen päätöksellä osakeyhtiössä. 

21  HE 24/2009, 280–281; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-
nunen 2010, 998–999. 

22  HE 24/2009, 117; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 
2010, 343–345. 

23  HE 24/2009, 114. 



282 

 

odottamaan osakkaan vaatimusta käsitellä asia yhtiökokouksessa. Viivyt-

tely asian käsittelyn aloittamisessa saattaa johtaa AOYL 24:1:ssä tarkoi-

tettavaa vahinkoon tai sen laajenemiseen ja siten vaikuttaa arvioon halli-

tuksen jäsenten vahingonkorvausvastuusta. 

Yhtiökokouksen kanteennosto-oikeus AOYL 24:1:n mukaisessa asi-

assa sisältää myös oikeuden jättää seuraamuksitta kanne nostamatta, 

kunhan osakkaita kohdellaan tasapuolisesti.24 Yhtiökokouksen harkin-

taan kanteen nostamisesta tai nostamatta jättämisestä voi vaikuttaa arvio 

kanteen heikosta menestymismahdollisuudesta tai kanteen menestyessä 

yhtiölle saatavan hyödyn vähäisestä merkityksestä.25 Arvio voidaan pe-

rustella esimerkiksi oikeustaloustieteellisesti vertailevalla kustannusana-

lyysilla.26 

3.4.2.2 Osakas kantajana yhtiön puolesta 

Vaikka yhtiökokous ei nostaisi kannetta hallitusta tai sen jäsentä tai jäse-

niä vastaan, osakkaalla on AOYL 24:9.1:n mukaan oikeus ajaa samassa 

asiassa kannetta yhtiön puolesta hallitusta tai sen yhtä tai useampaa jä-

sentä vastaan. Oikeus edellyttää kahden ehdon täyttyvän. Ensiksi kan-

netta vireille pantaessa täytyy olla todennäköistä, että yhtiö ei vaadi va-

hingonkorvausta hallituksen jäseneltä, jota vastaan osakkaan on tarkoi-

tus nostaa kanne. Ehto täyttyy esimerkiksi silloin, kun yhtiökokous 

myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenelle tietoisena hänen mahdol-

lisesta vahinkoteosta tai yhtiökokous käsittelee häntä koskevaa vahin-

gonkorvausasiaa yhtiötä kohtaan ja päättää, että yhtiö ei ryhdy toimiin 

korvauksen vaatimiseksi häneltä.27 

Jos yhtiökokous on käsitellyt kanteen nostamista hallituksen jäsentä 

                                                   
24  Ks. Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 622. 
25  Mähönen & Säiläkivi & Villa (2006, 624) sekä Mähönen & Villa 

(2010, 485) tarkastelevat kanteen nostamiseen liittyvää harkinta-
valtaa OYL:a sovellettaessa. 

26  Ks. yhtälöstä luvussa 3.1.4. 
27  HE 24/2009, 281–282; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-

nunen 2010, 1002–1003. Mikään oikeudellinen normi ei estä yhtiö-
kokousta tekemästä tällaista päätöstä. Savela 2015, 251. 
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vastaan ja kanne tulee vähemmistöosakkaan tai -osakkaiden aloitteesta 

käsiteltäväksi tuomioistuimeen,28 se arvioi, merkitseekö yhtiökokouksen 

menettely kanneasiaa käsiteltäessä sitä, että yhtiö ei käytä asiassa kanne-

oikeutta. Tuomioistuin punnitsee asiaa lähinnä kahden kriteerin perus-

teella. Yhtäältä arvio perustuu siihen, miten pitkään yhtiö on pysynyt asi-

assa passiivisena. Mitä pitempi aika asian esille tulosta yhtiökokouksessa 

on kulunut ilman, että yhtiö on ryhtynyt toimeen kanteen nostamiseksi, 

sitä perustellummin osakas voi nostaa kanteen yhtiön puolesta. Toisaalta 

tuomioistuimen arvio perustuu siihen, hyödyttääkö passiivisuus yhtiön 

enemmistöosakkaita. Yhtiön passiivisuus kanteen nostamista koskevassa 

asiassa saattaa aiheuttaa vähemmistöosakkaalle vahinkoriskin.29 

Toiseksi osakkaan kanneoikeus edellyttää kantajan yksin tai yhdessä 

muiden kantajien kanssa omistavan ainakin kymmenesosan (x ≥ 1/10) 

yhtiön kaikista osakkeista tai vahingonkorvauksen vaatimatta jättämisen 

rikkovan AOYL 1:10:ssä tarkoitettavaa osakkaiden yhdenvertaisuusperi-

aatetta. Määrävähemmistö lasketaan kanteen vireillepanohetken mu-

kaan. Siksi kanne ei raukea, vaikka yksi tai useampi kantaja luopuu kan-

teesta tai osakkeistaan kanteen vireillepanon jälkeen, kunhan kannetta 

ajaa edelleen ainakin yksi agentti, joka on ollut osakas kanteen vireille-

panohetkellä.30 Vedotessaan kanteen nostamisen perusteena yhdenver-

taisuusperiaatteen rikkomiseen kantajan on osoitettava, että yhtiön me-

nettely asiassa rikkoo kyseistä oikeusperiaatetta. Yhdenvertaisuusperi-

                                                   
28  Mitä tässä luvussa todetaan yleisestä tuomioistuimesta, koskee so-

veltuvin osin välimiesmenettelyä, jos asianosaiset ovat sopineet, 
että niiden välisen AOYL 24 lukuun perustuvan vahingonkorvaus-
asian ratkaisee yksi tai useampi VälimiesL 2 ja 7 §:ssä tarkoitettava 
välimies. 

29  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 1002–1003. 
Osakkaiden yhdenvertaisuudesta säädetään AOYL 1:10:ssä. 

30  HE 24/2009, 281–283; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kin-
nunen 2010, 1002–1003; Nevala 2013b, 1043–1046; Vahtera 
2010d, 259–261. – Sääntely vastaa asiallisesti OYL 22:7.1:aa. Ks. 
problematiikasta Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 198, 624–625; 
Savela 2015, 261–264. 
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aatteen loukkaaminen ei edellytä, että yksittäinen osakas hyötyy menet-

telystä. Periaatetta saatetaan rikkoa siten, että jollekin osakkaalle myön-

netään epäoikeutettua etua. Siksi osakkaiden välisen intressiriidan osoit-

taminen ei asiassa ole Savelan mukaan tarpeen.31 Koska korvausta hae-

taan yhtiölle, kanteen nostaminen omissa nimissä yhtiön lukuun ei 

myöskään edellytä kantajan kärsineen AOYL 24:1:ssä tarkoitettavaa va-

hinkoa.32 

3.4.2.3 Osakas kantajana omassa asiassa 

AOYL 24:1.2:n mukaan hallituksen jäsen on korvausvelvollinen, jos hän 

aiheuttaa tehtävässään vahinkoa osakkaalle rikkomalla huolimattomuu-

dellaan tai tahallaan AOYL:n säännöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä. 

Säännöksen soveltamisen kannalta osakkaan positio on merkityksetön – 

esimerkiksi se, asuuko hän asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuk-

sessa, millaiseen tilaan oikeuttavan yhden tai useamman osakkeen hän 

omistaa tai onko osakas vuokrannut muulle tilan, jonka hallintaan hänen 

omistamansa osake tai osakeryhmä oikeuttaa. Osakkaiden tasapuolinen 

kohtelu perustuu AOYL 1:10:ssä säädettävään yhdenvertaisuusperiaat-

teeseen. AOYL 24:1.2:ssa tarkoitettava osakas päättää itsenäisesti – toi-

mijan oikeudellisesta muodosta riippuen – kanteen nostamisesta.33 

Osakkaan kanneoikeus omassa asiassa on riippumaton muiden 

asunto-osakeyhtiön toimijoiden menettelystä siinä mielessä, että yhtiö-

kokouksen hallitukselle myöntämä vastuuvapaus ei kavenna osakkaan 

oikeutta ajaa omassa asiassa vahingonkorvauskannetta hallituksen jä-

sentä vastaan. Oikeus säilyy osakkaalla, koska hänelle aiheutunut va-

hinko ei ole välttämättä vahingoittanut yhtiötä millään tavalla.34 

Hallituksen jäsenten täytyy AOYL 7:6.2:n mukaan kertoa hallituksen 

päätöksestä, joka liittyy hänen omistamaansa osakkeeseen perustuvaan 

                                                   
31  Savela 2015, 262–263. 
32  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 1004. Ks. 

myös Savela 2015, 265. 
33  Ongelma on paralleelinen OYL:a sovellettaessa, kuten Savelan 

(2015, 270–271) esityksestä ilmenee. 
34  Ks. Savela 2015, 273. 
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oikeuteen tai velvollisuuteen yhtiötä tai toista osakasta kohtaan. Vaikka 

osakkaalla on oikeus tietää itseään koskevasta hallituksen päätöksestä, 

hallituksen kokouksen pöytäkirja ei ole julkinen eikä siten osakkaan va-

paasti saatavilla. Hallitus päättää, kuinka laajasti ja millä tavalla päätös 

kerrotaan osakkaalle. Hallitus voi välittää tiedon suullisesti tai kirjalli-

sesti antamatta osakkaalle otetta pöytäkirjasta. Osakkaan vaatimuksesta 

selvitys on kuitenkin annettava kirjallisesti.35 Koska hallitus päättää ky-

seisen viestin sisällön, osakkaan mainittu tiedonsaantioikeus sinänsä ei 

välttämättä takaa hänen saavan riittävästi tietoa arvioidakseen kanteen 

nostamisen aiheellisuutta ja menestymisedellytyksiä. Hyvän hallintota-

van mukaista toki on, että hallitus kertoo osakkaille avoimesti päätök-

sistä, joilla on merkitystä osakkaalle. 

3.4.2.4 Muu toimija kantajana 

AOYL 24:1.2:n mukaan hallituksen jäsen on korvausvelvollinen, jos hän 

huolimattomuudellaan tai tahallaan rikkoo tehtävässään AOYL:n sään-

nöstä tai yhtiöjärjestyksen määräystä aiheuttaen vahinkoa muulle. 36 

Muu voi olla esimerkiksi AOYL 10:10.1:ssa tarkoitettava tytäryhteisö, yh-

tiön omistamassa rakennuksessa asuva vuokralainen tai kiinteistöllä vie-

raileva ulkopuolinen. Tässä mielessä asunto-osakeyhtiön hallituksen jä-

senen vahingonkorvausvastuu ulottuu viime kädessä jokaiseen, joka kär-

sii hallituksen jäsenen aiheuttamasta yhtiöoikeudellisesta vahingosta.37 

AOYL 24:1.2:n mukainen muu toimija päättää itsenäisesti oikeudel-

lisen muotonsa perusteella kanteen nostamisesta. Päätöksen perustana 

                                                   
35  HE 24/2009, 156; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 492. 
36  Ks. OYL:n mukaisesta kolmannen kanneoikeudesta Mähönen & 

Villa 2010, 496–497, 500; Savela 2015, 275–276. 
37  HE 24/2009, 285; Nevala 2013b, 1050–1053. Ks. vastaavasta prob-

lematiikasta laajemmin yhtiöoikeudessa Mähönen & Säiläkivi & 
Villa 2006, 627. 
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toimijan käytettävissä ei ole tiedonhankintakeinoja, joita osakas voi käyt-

tää 38  arvioidessaan kanteen nostamisen perusteltavuutta ja menesty-

misedellytyksiä. 

3.4.3 VAHINGONKORVAUSASIAN VANHENEMISESTA 

Vahingonkorvausasian vanhenemisesta säädetään AOYL:ssa ja laissa ve-

lan vanhentumisesta (728/2003, VanhL). Koska erityislaissa – joka tut-

kimuksen aihe huomioon ottaen on AOYL – säännellään kanteen nosta-

misen vanhenemisesta, VanhL:a sovelletaan 2.1 §:n mukaan ainoastaan 

täydentävänä säännöksenä silloin, kun AOYL:ssa ei nimenomaisesti sää-

detä säädöksen soveltamisen kannalta relevantista asiasta, jota 

VanhL:ssa säännellään. 39  AOYL:ssa säädetään, mistä vanhentumisen 

laskeminen alkaa ja missä ajassa asia vanhenee. VanhL:ssa puolestaan 

säännellään oikeusvaikutuksista, jotka vanhentumisen keskeyttämisellä 

ja vanhentumisella ovat.40 

Kanne on AOYL:n soveltamista koskevassa riita-asiassa nostettava 

AOYL 24:10.1:n mukaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingon-

kärsijä saa tietää tai hänen pitäisi tietää vahingosta ja siitä, kuka vahin-

gosta vastaa. Säännöstä sovelletaan, kun kyse on AOYL 24:1:n perusteella 

ajettavasta kanteesta hallituksen jäsentä vastaan.41 Kuhasen, Kanervan, 

Furuhjelmin ja Kinnusen mukaan AOYL 24:10:ssä säädettävän koskiessa 

kanneoikeuden vanhenemista määräaika voidaan keskeyttää vain nosta-

malla kanne tuomioistuimessa määräajan kuluessa. Koska määräaika ei 

ole prosessuaalinen, vahingonkärsijä ei voi hakea määräajalle piden-

nystä.42 

                                                   
38  AOYL 6:25.1; 7:6.2. Ks. HE 24/2009, 117, 156; Kuhanen & Kanerva 

& Furuhjelm & Kinnunen 2010, 398–399, 491–492. 
39  Ks. HE 187/2002, 39–40.  
40  Ks. Savela 2015, 282–283; Ståhlberg & Karhu 2013, 494. 
41  HE 24/2009, 285. Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 

2010, 1007. 
42  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 1007. Näin to-

teaa myös Savela (2015, 283) asiallisesti vastaavasta OYL:n sään-
nöksestä. 
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VanhL 2.3 §:n mukaan kanneaika on keskeytettävissä ainoastaan toi-

mella, josta VanhL 11 §:ssä säädetään.43 Asunto-osakeyhtiön hallituksen 

jäsenen AOYL:iin perustuva vahingonkorvausvastuun vanhentuminen 

keskeytetään panemalla asianmukaisessa tuomioistuimessa vireille 

kanne, ryhdyttäessä käsittelemään vahingonkorvausasiaa tuomioistuin-

sovittelussa tai muussa sovintomenettelyssä, jossa tehtävä sovinto on 

mahdollista vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi. 44  Määräaika ei kes-

keydy, kun vahingonkärsijä toimittaa tuomioistuinsovittelua koskevan 

hakemuksen tuomioistuimeen. Vanhentuminen keskeytyy tuomioistui-

men päättäessä aloittaa sovittelun. Siten tuomioistuimen kielteinen pää-

tös sovitella asiaa ei keskeytä vanhentumista. Tuomioistuimen ulkopuo-

lisessa sovittelussa vanhentuminen puolestaan keskeytyy, kun riidan 

osapuolet ja sovittelija sopivat aloittavansa sovittelun.45 

AOYL 24:10.2,1:ssa säädetään pakottavasti takaraja, mihin men-

nessä vahingonkärsijän on nostettava asunto-osakeyhtiön hallituksen jä-

sentä koskeva kanne. Säännöksen mukaan kanne täytyy nostaa viiden 

vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, kun hallitus on tehnyt 

kanteen perusteena olevan päätöksen tai toimen AOYL 24:1:ssä tarkoi-

tettavaa vahinkoa aiheuttavalla tavalla. Koska kantajan tulee tietää va-

hingosta ja siitä vastuussa oleva sekä noudattaa kanteen nostamiseksi 

säädettävää määräaikaa, harkitessaan yhtiöoikeudellisen vahingonkor-

vauskanteen nostamista vahingonkärsijän on aiheellista selvittää huolel-

lisesti ja aktiivisesti asiaa ennen määräajan umpeutumista.46 

  

                                                   
43  HE 187/2002, 58–62; Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnu-

nen 2010, 1007. 
44  Ks. Norros 2015, 336–337. 
45  Savela 2015, 284. 
46  Kuhanen & Kanerva & Furuhjelm & Kinnunen 2010, 1008; Nevala 

2013b, 1051–1052; Vahtera 2010d, 262. – Ks. määräajoista 
OYL:ssa Mähönen & Säiläkivi & Villa 2006, 628–629; Savela 2015, 
282, 286, 289, 292; Ståhlberg & Karhu 2013, 497. 
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4 LOPPUKATSAUS 

4.1 KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA 
Tässä työssä on tarkasteltu asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen va-

hingonkorvausvastuun sisältöä ja aktualisoitumista. Tutkimus rajattiin 

koskemaan AOYL 24:1:ää. Säännöksen mukaan hallituksen jäsen vastaa 

vahingosta, jonka hän tehtävässään huolimattomuudellaan tai tahallaan 

aiheuttaa asunto-osakeyhtiölle, osakkaalle tai sivulliselle. Tutkimushy-

poteesin mukaan hallituksen jäsenen AOYL:iin perustuvan vahingonkor-

vausvastuun aktualisoitumiseen ja vastuun asialliseen sisältöön vaikut-

tavat osaltaan yhtiöoikeus, vahingonkorvausoikeus sekä AOYL:ssa sää-

dettävät asunto-osakeyhtiötä sääntelevät ominaispiirteet. 

Yhtiöoikeus muovaa AOYL:ssa säädettävää hallituksen jäsenen teh-

tävää periaatteellisesti ja detaljitasolla. Asunto-osakeyhtiö on aito osake-

yhtiö. Asunto-osakeyhtiön organisaatio vastaa ja toimielimien tehtävät 

vastaavat eräin poikkeuksin osakeyhtiön rakennetta ja toimielinten teh-

täviä. Keskeinen ero AOYL:n ja OYL:n välillä on, että edellisessä yleistoi-

mivalta kuuluu yhtiökokoukselle, jälkimmäisessä hallitukselle. Tämä 

säädännällinen poikkeus huomioon ottaen hallituksen yhtiöoikeudelli-

nen jäsenen vastuu on näillä oikeuden aloilla paralleelinen. Vahingon-

korvausoikeusoikeuden merkitys ilmenee periaatteissa, joiden mukaan 

vahingonkärsijän on osoitettava, että asunto-osakeyhtiön hallituksen jä-

sen on aiheuttanut oikeudellisesti pätevän syy-yhteyden vallitessa AOYL 

24:1:ssä tarkoitettavan vahingon sekä sen määrä. 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuta strukturoi koko-

naisvaltaisen vastuun idea. Sen mukaan hallituksen jäsenyys ei palaudu 

yksinomaan siihen, mitä henkilö hallituksen kokouksessa tekee tai on te-

kemättä. Hallituksen jäsenyys on siinä mielessä pysyvä rooli, että henkilö 
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vapautuu roolista erotessaan hallituksen jäsenyydestä tai kun jäsenyys 

lakkaa erottamisen tai jäsenyyskelpoisuuden menettämisen myötä tai 

hänen toimikautensa päättyy. Niin kauan kuin henkilö kuuluu hallituk-

seen, hän vastaa hallituksen toiminnasta lähtökohtaisesti ainakin jossain 

määrin myös siltä osin, kun hän ei osallistu hallituksen toimintaan. 

Vaikka hallituksen jäsen ei olisi tekemässä nimenomaista vahinkoon joh-

tavaa päätöstä, hänen vastuunsa voi aktualisoitua, jos hän on aiemmin 

kannattanut käytäntöä, jota sittemmin noudatettaessa yhtiöoikeudelli-

sesti relevantti vahinko syntyy. 

Eroaminen tai erottaminen hallituksen jäsenyydestä sinänsä ei kat-

kaise kaikkia henkilön vastuusuhteita. Hallituksen entinen jäsen vastaa 

päätöksistä tai toimista, vaikka hän on eronnut hallituksesta niiden teke-

misen jälkeen. Kokonaisvaltaisen vastuun idea koskee hallituksen jä-

sentä, joka vailla muodollista jäsenyyttä hallituksessa käyttää de facto 

valtaa yhtiössä. 

Hallituksen kaikkia jäseniä koskee huolellisuusvelvollisuus. Sen vel-

voittamana hallituksen yksikään jäsen ei vältä ilman pätevää syytä 

AOYL:iin perustuvaa korvausvastuuta vetoamalla passiivisuuteensa asi-

assa, joka kuuluu asunto-osakeyhtiön hallitukselle. Passiivisuus hallituk-

sen velvollisuuksia kohtaan voi ilmetä asian paitsi valmistelu- myös pää-

töksentekovaiheessa. Edelleen huolellisuusvelvollisuus edellyttää, että 

hallituksen jäsen toimii kaikessa tehtävään kuuluvassa silmällä pitäen 

huolellisesti yhtiön etua. 

Hallituksen jäsenen vastuuta punnitaan individuaalisena tuottamus-

arviona. Siinä otetaan huomioon huolellisuus objektiivisessa merkityk-

sessä sekä henkilöä koskevat subjektiiviset tekijät, kuten hänen osaami-

sensa ja kykynsä. Välttääkseen vastuun aktualisoitumisen tai kaventaak-

seen kohdallaan aktualisoituvaa korvausvastuuta hallituksen jäsenen on 

ilmaistava kantansa, kun hallitus käsittelee asiaa. Hallituksen jäsenen 

vastuuta voi rajata se, että hän merkitsee eriävän mielipiteen hallituksen 

kokouksen pöytäkirjaan tai äänestää hallituksen sellaista päätöstä vas-

taan, joka johtaa AOYL 24:1:ssä tarkoitettavan tahon vahinkoon. 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvaukseen so-

velletaan lähtökohtaisesti täyden korvauksen periaatetta. Sääntö ei ole 

poikkeukseton.  
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4.2 LAINSÄÄDÄNNÖN 
KEHITTÄMISTARPEISTA 

Tässä työssä on tarkasteltu hallituksen jäsenen AOYL:iin perustuvaa va-

hingonkorvausvastuuta. Hallituksen jäsenellä on kokonaisvaltainen vas-

tuu tehtävässään. Tämä tarkoittaa sitä, että hän voi tehokkaasti puolus-

taa AOYL 24:1:ssä säädettävään vahinkoon johtavaa menettelyä ainoas-

taan määrättyjen edellytysten vallitessa. 

Tutkimuksessa omaksutun tulkintaperspektiivin mukaan AOYL 

24:1:ssä tarkoitettavaa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahin-

gonkorvausvastuuta arvioidaan objektiivisesti ja subjektiivisesti. Halli-

tuksen jäsenen menettelyä tehtävässään on lähtökohtaisesti arvioitava 

siltä kannalta, miten kuka tahansa hänen asemassaan oleva huolellinen 

hallituksen jäsen toimisi. Jos hallituksen jäsenellä on tehtävän kannalta 

erityistä osaamista, kokemusta tai koulutusta, häneltä voidaan vaatia 

tällä subjektiivisen osaamisen alueella enemmän kuin muilta. 

Julkisessa keskustelussa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen va-

hingonkorvausvastuusta olisi kuitenkin korostettava, että menetelles-

sään tehtävässään AOYL 1:11.1:ssa tarkoitettavalla huolellisuudella 

asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen AOYL 24:1:ssä säädettävä vahin-

gonkorvausvastuu ei aktualisoidu. Mainittu huolellisuusvelvollisuus 

täyttyy noudatettaessa tehtävässä tervettä maalaisjärkeä. Huomautus ei 

ratkaise haastetta, joka ilmenee hankaluutena saada asunto-osakeyhtiöi-

den hallituksiin uusia jäseniä. Yleisellä tasolla voidaan olettaa, että il-

miön taustalla vaikuttaa inhimillinen halu pyrkiä välttämään vastuun ak-

tualisoitumista. Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat tyypilli-

sesti yhtiöiden omistamien rakennusten asukkaita, joilta puuttuu toi-

mialan tuntemus. Heillä ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia perehtyä yh-

tiön asioihin tavalla, jota liiketoimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä hal-

lituksen jäseneltä edellytetään. Ymmärrettävästi hän punnitsee edelly-

tyksiään toimia hallituksen jäsenen tehtävässä erityisesti suhteessa sii-

hen, että aiheuttaessaan vahinkoa tehtävässään hänen vahingonkorvaus-

velvollisuutensa saattaa aktualisoitua. 

Huolimatta siitä, että tosiasiallinen riski vastuun aktualisoimisesta ei 
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ole suuri, mielikuvalla voi olla huomattava vaikutus ihmisten halukkuu-

teen hakeutua asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin. Asenteisiin saattaa 

vaikuttaa se, että voimassa oleva laki ei mahdollista tehokkaasti vastuun 

rajoittamista yhtiöjärjestyksen määräyksellä. AOYL 24:11:n mukaan yh-

tiön tai muun kuin osakkaan oikeutta korvaukseen ei voi rajoittaa.  Ver-

rattaessa tältä osin AOYL:n ja OYL:n sääntelyä on kiinnostavaa, että edel-

lisessä ei säädetä yhtä kattavasta suojasta asunto-osakeyhtiön hallituk-

sen jäsenelle kuin OYL:ssa säädetään osakeyhtiön hallituksen jäsenelle. 

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuta voidaan rajoittaa yhtiöjärjes-

tyksen määräyksellä OYL 22:9:ssä säädettävällä tavalla. 

Vastuurajoitusehdon sisällyttämistä OYL:iin on perusteltu sillä, että 

vastuuta rajoittamalla riskipitoista elinkeinotoimintaa harjoittaviin yri-

tyksiin saataisiin hallituksen jäseniä. Jos asunto-osakeyhtiöiden asuk-

kaat suhtautuvat varauksella riskiin, että vastuu hallituksen jäsenen teh-

tävässään aiheuttamastaan AOYL 24:1:n mukaisesta vahingosta aktuali-

soituu, motivaatiota voitaisiin pyrkiä parantamaan mahdollistamalla 

asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisällytettävä vastuunrajoitus-

ehto. 
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Diss. akateeminen väitöskirja 
EU Euroopan unioni 
EV Eduskunnan vastaus 
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1  Säädösten ja viranomaislähteiden lyhenteet ilmenevät lähde- ja kir-

jallisuusluettelosta. 
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