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1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ 
 
Yhtiömuotoiset asuinkiinteistöt ovat Suomessa pääosin asunto-osakeyhtiöitä. Asunto-
osakeyhtiömuotoinen asuminen on suomalainen erikoisuus eikä vastaavan laista omis-
tusasumismuotoa ole muualla käytössä.  
 
Muissa pohjoismaissa melko yleisesti on käytössä asumisoikeusyhdistyksille perustuva 
asuntojen hallinta tai asunnot ovat suoraan asukkaiden omistuksessa, tontin ja yleisten tilo-
jen ollessa omistajien yhteishallinnassa. Kiinteistön omistukseen perustuvia järjestelmiä 
käytetään puolestaan Keski-Euroopan maissa. 

 
Asunto-osakeyhtiöiden päätarkoituksena on osakkeenomistajien asumistarpeen tyydyttä-
minen. Asunto-osakeyhtiöitä on yhteensä lähes 70 000 ja niissä asuu noin 2 miljoona ih-
mistä. Vaikka asunto-osakeyhtiöt ovat luonteeltaan osakeyhtiöitä, eroavat ne kuitenkin 
niistä merkittävästi. Asunto-osakeyhtiöitä varten on säädetty oma laki, asunto-
osakeyhtiölaki 
 
1.1 Asunto-osakeyhtiön määritelmä 
 
Asunto-osakeyhtiönä pidetään osakeyhtiötä ( 1 §)  
 

1. jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta, joissa 
olevien huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on määrätty 
yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi; 
ja 

 
2. jonka jokainen osake yksin tai toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita 

yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai 
sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. 

 
1.2 Osakepääoma 
 
Asunto-osakeyhtiön osakepääoma jaetaan osakkeisiin. Osake on osuus yhtiöstä ja osakkei-
den omistaminen tuottaa yhtiössä määrätyt oikeudet ja velvollisuudet. Osakkeita on oltava 
vähintään kolme, ja niiden on oltava (nimellisarvoltaan) saman määräisiä. Osakepääoman 
on oltava vähintään 8 000 euroa.  
 
Nimellisarvon määrääminen ei ole pakollista. Jollei sitä ole määrätty, osakkeelle lasketaan 
kirjanpidollinen vasta-arvo jakamalla osakepääoma osakkeiden lukumäärällä.  
 
Osakepääoma on yhtiön omaa pääomaa ja sen kokonaismäärä näkyy yhtiön taseesta. 
 
1.3 Osakekirja 
 
Asunto-osakeyhtiössä yhtiö omistaa rakennuksen. Osakkeenomistaja omistaa osakekirjan, 
jolla hän huoneistoonsa hallintaoikeuden. Osakekirjat ovat asunto-osakeyhtiöissä pakolli-
sia. Samaan huoneistoon tai muuhun tilaan oikeuttavat osakkeet muodostavat osakeryh-
män.  
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Osakeryhmästä on osakkeenomistajalle annettava osakekirja, joka on painettu asunto-
osakeyhtiön osakekirjojen painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa. Edellä mainittu 
säädös ei koske ennen vuotta 1992 perustettuja yhtiöitä. Mikäli edellä tarkoitetuissa yhtiös-
sä annetaan kaikille uudet osakekirjat tai yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, on ne kuiten-
kin painettava hyväksytyssä painolaitoksessa.  
 
Osakekirja saadaan asettaa vain nimetylle henkilölle ja antaa vain osakeluetteloon merki-
tylle omistajalle. Osakekirjaa ei saa antaa, ennen kuin yhtiö tai osakepääomaa korotettaessa 
korotus on rekisteröity ja täysi maksu osakkeesta suoritettu. 
 
Osakekirjaan on painettuna merkittävä yhtiön toiminimi, osakkeen tai osakkeiden numerot, 
minkä huoneiston hallintaan osakeryhmä oikeuttaa sekä maininta yhtiöjärjestyksessä ole-
vasta lunastusoikeudesta. Osakekirja on päivättävä ja päätösvaltaisen määrän hallituksen 
jäseniä on se allekirjoitettava. 
 
Osakekirja on velkakirjalain mukainen juokseva asiakirja. Velkakirjalain mukaan henkilö, 
jolla on velkakirja hallussaan, ja joka voi vedota katkeamattomaan siirtomerkintöjen sar-
jaan, on juoksevan velkakirjan omistaja 
 
1.4 Yhtiöjärjestys 
 
Yhtiöjärjestys on yhtiön hallintoa säätelevä keskeinen asiakirja. Yhtiöjärjestys on pakolli-
nen ja se on ikään kuin yhtiön sisäinen laki. Se sitoo yhtiön nykyisiä ja tulevia osakkeen-
omistajia. Yhtiöjärjestys tulee laatia asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Yhtiö-
järjestyksen hyväksyy maistraatti, jonka jälkeen sitä on noudatettava.  
 
Lain mukaan yhtiöjärjestyksessä on vähintään mainittava: 
 

1. yhtiön toiminimi; 
2. yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta; 
3. yhtiön tarkoituksensa toteuttamiseksi omistamien ja hallitsemien rakennusten si-

jainti ja kiinteistön hallintaperuste; 
4. osakepääoma; 
5. osakkeen nimellisarvo tai, jollei osakkeella ole nimellisarvoa, osakkeiden luku-

määrä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä;  
6. huoneiston sijainti rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla 

yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu huoneiston pinta-ala se-
kä huoneiston käyttötarkoitus ja huoneiden lukumäärä; 

7. järjestysnumerolla yksilöitynä mitkä osakkeet (osakeryhmä) tuottavat oikeuden 
hallita mitäkin huoneistoa, jolloin osakeryhmä voi käsittää myös vain yhden 
osakkeen; 

8. yhtiön välittömässä hallinnassa olevat huoneistot ja muut tilat; 
9. yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden 

ja maksutavan; 
10. hallituksen jäsenten, varajäsenten, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien luku-

määrä tai enimmäis- ja vähimmäismäärä sekä toimikausi; 
11. miten kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan; 
12. varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat; sekä 
13. yhtiön tilikausi. 
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1.4.1.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 
Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on pätevä, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vä-
hintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat 
sitä kannattaneet. Kysymyksessä on niin sanottu määräenemmistöpäätös. Määräenemmis-
töä laskettaessa tulee ottaa huomioon mahdollisen äänileikkurin vaikutus.  
 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 2/3 määräenemmistö-
äkin tiukempia vaatimuksia. Esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutos voi edellyttää asian kä-
sittelyä kahdessa yhtiökokouksessa tai päätökseen voidaan tarvita kaikkien tai tiettyjen 
osakkeenomistajien suostumukset.  
 
Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva yhtiökokouksen päätös on viivytyksettä ilmoitetta-
va rekisteröitäväksi, eikä sitä saa noudattaa ennen kuin rekisteröiminen on toimitettu. 

1.4.2 Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 

Määräenemmistön kannatuksen lisäksi tarvitaan niiden osakkeenomistajien suostumukset, 
joiden osakkeita muutos välittömästi koskee. Laissa luetellaan seuraavat tilanteet: 
1) muutetaan osakkeiden tuottamaa oikeutta hallita huoneistoa 
 
Tällainen tilanne tulee esille esimerkiksi, kun yhtiön suorittamien muutostöiden seuraukse-
na huoneiston pinta-ala pienenee. 
 
2) muutetaan huoneiston käyttötarkoitus toiseksi 
 
Huoneiston käyttötarkoitus määrätään yhtiöjärjestyksessä. Tyypillisesti käyttötarkoitus voi 
olla asunto, autotalli, liikehuoneisto jne. Suostumusta ei tarvita, jos käyttötarkoitusta laa-
jennetaan, jolloin myös entinen käyttötarkoitus säilyy. 
 
3) siihen otetaan 11 §:ssä tai 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu lunastuslauseke tai ennes-
tään olevaa lunastuslauseketta laajennetaan  
 
Edellisen kohdan mukaan tarvitaan suostumukset, jos yhtiöjärjestykseen otetaan lunastus-
lauseke tai lunastuslauseketta laajennetaan siten, että lunastusoikeus tulee kysymykseen ai-
empaa useammissa saantotilanteissa. 
 
Lunastuslausekkeen poistamiseen tai supistamiseen ei suostumuksia tarvita, päätös voidaan 
tehdä määräenemmistöllä.  
 
4) lisätään osakkeenomistajien maksuvelvoitteita yhtiötä kohtaan muuten kuin 42 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla. 
 
Yhtiövastiketta voidaan periä vain tiettyjä 5 §:ssä mainittuja kustannuksia varten. katso. 
luku 3, yhtiövastike, sivu 16 
 
1.5 Osakeluettelo 
 
Yhtiön perustamisen jälkeen hallitus laatii osakeluettelon. Siihen merkitään kaikki osak-
keet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä ja huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuot-
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taa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, omistajan nimi ja postiosoite sekä muussa laissa 
siihen merkittäväksi säädetyt tiedot. Luonnollisten henkilöiden syntymäaika on myös mai-
nittava. Vaadittaessa on lisäksi merkittävä huoneiston hallintaoikeuteen muun lain nojalla 
kohdistuva rajoitus.  
 
Osakeluettelon pitämisen hoitaa tavallisesti isännöitsijä. Koska hallitus on viime kädessä 
vastuussa osakeluettelon pitämisestä, kannattaa sen jälkikäteen käsitellä ja hyväksyä tehdyt 
osakeluettelomerkinnät.  
 
Osakeluettelon pitämisen laiminlyönnistä on säädetty rangaistus. Laiminlyönti voi johtaa 
myös vahingonkorvausvastuuseen. 
 

15.1 Osakeluettelon julkisuus 
 
Osakeluettelo on julkinen. Jokainen saa halutessaan tutustua siihen. Samoin jokaisella on 
oikeus saada siitä tai sen osasta jäljennös.  Jäljennöksestä voidaan periä hallituksen hyväk-
symä kohtuullinen maksu. 
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2. LUNASTUSLAUSEKKEET JA OSAKKEIDEN LUNASTUS 
 
Osakeyhtiöissä samoin kuin asunto-osakeyhtiöissä vallitsee lähtökohtaisesti osakkeiden 
luovutus- ja hankkimisvapaus. Se tarkoittaa sitä, että osakkeiden omistajat saavat vapaasti 
luovuttaa tai hankkia osakkeita. Kysymykseen voi esimerkiksi tulla myynti, lahjoitus, 
vaihto perintö ja testamentti.  
 
Vaihdannan vapauteen voidaan kuitenkin puuttua yhtiöjärjestykseen otettavalla lunastus-
lausekkeella. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöllä tai yhtiön osakkeenomista-
jilla on oikeus lunastaa ulkopuoliselle siirtyvä osake. Lunastusoikeutta ei siis synny, jo 
osakkeet siirtyvät vanhalle osakkeenomistajalle. 
 
Lunastuslausekkeessa voidaan määrätä minkä tyyppisiä saantoja lunastus koskee ja mitä ei. 
Usein esimerkiksi perintöoikeudelliset, avio-oikeudelliset saannot tai lähisukulaisten kes-
ken tehtävät kaupat ja lahjat rajataan lunastusmahdollisuuden ulkopuolelle.  
 
Syynä lunastuslausekkeiden ottamiseen yhtiöjärjestyksiin se, että osakkeiden omistus halu-
taan pitää esimerkiksi suvun tai perheen piirissä. Nykyisin niiden ottaminen uusien taloyh-
tiöiden yhtiöjärjestyksiin on melko harvinaista. Vanhoissa yhtiöissä ne ovat puolestaan 
suhteellisen yleisiä.  
 
Se miten lunastuslausekkeita voidaan ottaa yhtiöjärjestykseen, poistaa tai muuttaa seloste-
taan luvussa 1.4.1 yhtiöjärjestyksen muuttaminen. 
 
2.1 Mitä lakia sovelletaan 
 
Yhtiöjärjestyksessä voi olla vanhan osakeyhtiölain (1895), uuden osakeyhtiölain 
(1.1.1981)  tai uuden asunto-osakeyhtiölain( 1.1.1992) mukaisia lunastuspykäliä. Lisäksi 
voi esiintyä ns. väliajan (1.3.1979-31.12.1979) lunastuslausekkeita. Edellä mainittuna ajan-
jaksona otettua lunastuslauseketta ei saa noudattaa, jolleivät lunastusta koskevat määräyk-
set täytä sekä vanhan (1895) että uuden (1980) lain määräyksiä. 
 
Uusi asunto-osakeyhtiölaki ( 1.1.1992) ei muuttanut niitä yhtiöjärjestyksiä, jotka olivat 
voimassa lain voimaantullessa, vaan ne voidaan pitää entisellään, vaikka ne eivät vastaisi-
kaan kaikilta osin uuden lain määräyksiä. Samoin sallittiin Uuden osakeyhtiölain 
(1.1.1980) tullessa voimaan yhtiöjärjestyksiin voitiin jättää vanhan osakeyhtiölain aikaiset 
luovutus- ja vaihdantarajoitukset sellaisenaan.  
 
Lunastuslausekkeen sisältö, mitä siihen on voitu ottaa, ja mitä siihen on otettava sekä tul-
kinta, riippuvat siis siitä, koska se on otettu yhtiöjärjestykseen. Ratkaiseva ajankohta on 
milloin se on merkitty kaupparekisteriin.  
 
Jos lunastuspykälää miltään osalta muutetaan uuden asunto-osakeyhtiölainsäädännön voi-
massa ollessa, täytyy lunastuslauseke muuttaa kokonaisuudessaan vastaamaan uutta lakia. 
Muussa tapauksessa lunastuslauseke on mitätön.  
 
Vastaava tilanne on, jos vanhan osakeyhtiölain (1895) mukaista lauseketta on muutettu 
uuden osakeyhtiölain ( 1980) aikana. Lunastuslauseke on tehoton (= mitätön), jos se ei täy-
tä uuden osake-osakeyhtiölain pakottavia määräyksiä.  
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KKO:1984-II-170 
As.oy:n 2.5.1895 annetun vanhan OYL:n voimassa ollessa kaupparekisteriin merkityssä yhtiöjärjes-
tyksessä oli ollut sanotun lain 32 §:ään perustunut määräys osakkeenomistajan lunastusoikeudesta. Se 
oli pyritty muuttamaan 29.9.1978 annetun uuden OYL:n voimaantulon jälkeen kaupparekisteriin 
merkityssä uudessa yhtiöjärjestyksessä uuden OYL:n mukaiseksi. Uuden yhtiöjärjestyksen lunastus-
lauseke ei kuitenkaan esitettävän lunastusvaatimuksen ajan ja esittämistavan osalta täyttänyt uuden 
lain 3 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan pakottavaa määräystä. Tämän vuoksi se oli tehoton. 
 
Lunastuslausekkeisiin liittyvät ongelmat koskevat yleensä vanhan osakeyhtiölain mukaisia 
lausekkeita. Monet periaatteet ovat kuitenkin samoja riippumatta mitä lakia sovelletaan, 
esimerkiksi lunastusajan laskeminen tai kuka on vanha osakkeenomistaja jne..  
 
2.2 Vanha osakeyhtiölaki  (1895)  
 
"Osakkaalla olkoon valta siirtää osakkeensa toiselle, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin säädetä; kuitenkin 
älköön siirto olko voimassa yhtiötä vastaan, ennen kuin uusi omistaja on osakeluetteloon kirjoitettu; ja 
olkoon yhtiöllä valta tutkia siirron pätevyyttä sellaista kirjoittamista pyydettäessä. 
 
Jos yhtiöjärjestyksessä on ehto tehty siitä, että osake toiselle siirrettäessä on osakkaille lunastettavaksi 
tarjottava, on sellainen ehto, ollakseen pätevä, osakekirjaan pantava."  
 
Edellä oleva lainkohta ei anna paljoakaan ohjeita lunastuslausekkeiden laatimiseen tai itse 
lunastusmenettelyyn. Sen vuoksi vanhan osakeyhtiölain mukaiset lausekkeet poikkeavat 
hyvinkin paljon toisistaan. Tämän lain aikaisiin lunastustapauksiin joudutaan soveltamaan 
vanhoja oikeusperiaatteita sekä -käytäntöä.  
  
2.3 Uusi osakeyhtiölaki 1.1.1980 
 
"Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla tai jollakulla muulla on oikeus lunas-
taa uudelle omistajalle siirtynyt osake.  Kun yhtiöjärjestykseen otetaan lunastuslauseke, on samalla 
määrättävä: 
 

1. keillä on lunastusoikeus sekä, jos lunastusoikeus ei koske määrätynlaisia saantoja, nämä saan-
not; 

2. miten lunastamiseen oikeutettujen keskinäinen etuoikeus määräytyy; 
3. lunastushinnan suuruus tai sen laskemisen perusteet; 
4. yhtiölle esitettävän lunastusvaatimuksen aika, enintään kaksi kuukautta siitä,  kun osakkeen 

siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu; 
5. lunastushinnan suorittamisen aika, enintään kuukausi 4 kohdassa mainitun määräajan päätty-

misestä  tai milloin lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, enintään kuukausi lunastushinnan 
vahvistamisesta ; sekä   ( 5.8.1983/687) (Voimassa 1.1.1984 lukien) sekä 

6. milloin ja miten hallituksen tulee antaa lunastamiseen oikeutetuille tieto osakkeen siirtymisestä  
uudelle omistajalle. 

 
Jos samalla saannolla on hankittu useita osakkeita, on ne kaikki lunastettava, jollei yhtiöjärjestyksessä 
toisin määrätä.  Mikäli lunastushinnan suuruutta koskevan yhtiöjärjestyksen määräyksen soveltami-
nen tuottaisi jollekulle kohtuutonta etua, voidaan määräystä sovitella. 
 
Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on käsiteltävä tuomioistuimes-
sa, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määräystä, jonka mukaan tällaiset riidat on siirrettävä välimiesten 
ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (46/28) mukaisessa järjestyksessä. 
 
Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö lunastusoikeutta, ei sillä, jolle osake on siirtynyt, ole yhti-
össä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta  kuin oikeus voittoon ja etuoikeus uuden osakkeen mer-
kitsemiseen osakepääomaa korotettaessa.  Sellaisesta merkinnästä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet 
siirtyvät sille, joka käyttää lunastusoikeuttaan." 
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2.4 Uusi asunto-osakeyhtiölaki ( 1.1.1992) 
 
Vuonna 1992 voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki ei aiheuttanut muutoksia lain voi-
maan tulleissa oleviin lunastuslausekkeisiin. Ne pysyivätkin voimassa siitä huolimatta, 
vaikka ne eivät täyttäneetkään uuden lain määräyksiä. Jos vanhaa lunastuspykälää miltään 
osalta muutetaan uuden asunto-osakeyhtiölainsäädännön voimassa ollessa, täytyy lunastus-
lauseke muuttaa kokonaisuudessaan vastaamaan uutta lakia. Muussa tapauksessa lunastus-
lauseke on mitätön.  
 
Jos asunto-osakeyhtiölain voimassa ollessa yhtiöjärjestykseen otetaan luovutusta rajoittava 
lunastuslauseke, sen on vastattava sisällöltään ko. lain 11 §:n säännöksiä.  
 
11 § Osakkeiden lunastaminen 
 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla tai nimeltä mainitulla julkisyhteisöllä 
on oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake ilmoittamalla lunastusvaatimuksestaan yhtiön 
hallitukselle. Yhtiöjärjestyksessä on tällöin määrättävä: 
1) keillä on lunastusoikeus ja mitä saantotilanteita se koskee; 
2) milloin ja miten hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille tieto osakkeen siirtymisestä uu-
delle omistajalle; 
3) lunastushinnan määräytymisen peruste; 
4) lunastusvaatimuksen esittämisen määräaika, joka saa olla enintään kaksi kuukautta siitä, kun uusi 
omistaja on ilmoittanut saannostaan hallitukselle; sekä 
5) lunastushinnan suorittamisen määräaika, joka saa olla enintään kuukausi 4 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä tai, jos lunastushinta ei vielä tällöin ole tiedossa tai se on 13 §:n mukaisesti 
tullut riitaiseksi, enintään kuukausi lunastushinnan vahvistamisesta. 
Jos samalla saannolla on hankittu useisiin osakeryhmiin kuuluvat osakkeet, on ne kaikki lunastettava, 
jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 
 
Lunastamiseen oikeutettujen keskinäinen etuoikeus on hallituksen ratkaistava arvalla, jollei yhtiöjär-
jestyksessä ole toisin määrätty. Lunastushinta on maksettava hallitukselle joko rahana tai sellaisella 
maksuvälineellä, josta Suomessa toimiva pankki vastaa. Maksettaessa lunastushinta posti- tai pankki-
siirtona maksupäivänä pidetään sitä päivää, jona maksaja on suorittanut lunastushinnan määrän 
pankille edelleen siirrettäväksi tai täyttänyt maksun suorittamiseksi vastaavan toimen. Hallitus ei saa 
suorittaa lunastushintaa sille, jolta osake lunastetaan, ennen kuin tämä luovuttaa osakekirjan. 
Mitä 1 ja 3 momentissa säädetään, on voimassa, jollei muussa laissa ole toisin säädetty 
 
2.5 Lunastusmenettely 
 
Niin kuin edellä kappaleessa 2.1 kerrottiin, lunastusmenettely riippuu siitä mitä lakia on 
noudatettava. Silti monet periaatteet ovat kuitenkin samoja riippumatta mitä lakia sovelle-
taan, esimerkiksi lunastusajan laskeminen, siirtymähetki tai kuka on vanha osakkeenomis-
taja jne..  
 

2.5.1 Lunastusaika, sen laskeminen ja siirtymähetken määrittäminen 
 
Lunastusaika ja sen alkaminen määritellään yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Se on se aika, jonka 
kuluessa lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien on esitettävä lunastusvaatimuksen-
sa. Yleensä lunastusaika alkaa kulua siitä hetkestä, kun osakkeiden siirtymisestä tai aikees-
ta siirtää osakkeet on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Siirtymishetki on se hetki, jolloin 
omistusoikeus on siirtynyt uudelle omistajalle. 
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Oikeuskäytännössä on katsottu, että myös yhtiön isännöitsijälle tehty siirtoilmoitus aloittaa 
lunastusajan. Määräajan laskemisessa ei sovelleta pyhäpäiväsääntöä. Lunastusaika voi siis 
päättyä esimerkiksi sunnuntaina, lauantaina tai jouluna, jona aikana lunastusvaatimus on 
tehtävä.  
 
KKO 1980 II 19 
Osakkeiden lunastusvaatimus, joka lunastusajan viimeisen päivän satuttua sunnuntaiksi oli tehty seu-
ranneena maanantaina, katsottiin myöhään tehdyksi. 
 

2.5.2 Ilmoitus saannosta hallitukselle 
 
Kun osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt, uuden omistajan tulee ilmoittaa saannostaan 
hallitukselle. Aikaa, jonka kuluessa ilmoitus on tehtävä, yhtiöjärjestyksessä ei yleensä ole 
määrätty. Uuden omistajan intressi on kuitenkin yleensä tehdä ilmoitus mahdollisimman 
nopeasti, sillä lunastusaika alkaa kulua ilmoitushetkestä. Korkein oikeus on myös ottanut 
asiaan kantaa seuraavassa ratkaisussaan.  
 
 
KKO 1951 II 12 
Osakkeiden haltija velvoitettiin osakkeenomistajan kanteesta sakon uhalla määräajassa ilmoittamaan 
saantonsa yhtiön hallitukselle, jotta kantaja voisi käyttää yhtiöjärjestyksen mukaisesti lunastusoikeut-
taan. 
 
Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä miten ilmoitus on tehtävä, voidaan se tehdä 
myös suullisesti tai puhelimitse. 
 
KKO 1988:19 
A oli ostettuaan yhtiön osakkeita ilmoittanut siitä suullisesti yhtiön hallitukselle. Sen jälkeen hän oli 
puhelimitse ilmoittanut osakkeiden numerot, ostajan nimen ja kauppahinnan. Vasta tämän jälkeen 
hän oli antanut hallitukselle jäljennöksen kauppakirjasta. Lunastusaika alkoi puhelimitse tehdystä il-
moituksesta. 
 
Ilmoitus voitiin tehdä kaupparekisteriin merkittyyn isännöitsijätoimistoon 
  
KKO:1984-II-207 
Määräaika luettiin alkavaksi siitä, kun osakkeiden kauppakirja oli jätetty osakeyhtiön toimipaikkana 
olleeseen kiinteistötoimistoon. 
 

2.5.3 Ilmoitus vanhoille osakkeenomistajille 
 
Sen jälkeen, kun hallitus on saanut siirrosta ilmoituksen, on sen annettava siitä tieto van-
hoille osakkeenomistajille. Ilmoituksessa on kerrottava vähintään siirronsaajasta, kohteesta 
sekä siirtohinnasta. 
 
Hallituksen ja isännöitsijän tulee olla tarkkoja, että ilmoitukset menevät osakkaille oikeas-
sa ajassa ja oikean sisältöisenä. Ilmoitukseen ei kannata laittaa tarkkoja menettelytapaoh-
jeita, vaan liittää siihen yllä mainittujen tietojen lisäksi yhtiöjärjestyksen lunastusta koske-
va lauseke, jolloin osakkeenomistajat voivat itse ottaa selville tarkemmat menettelytavat 
mahdollisissa lunastustilanteissa. Virheelliset ohjeet voivat aiheuttaa sekä yhtiölle että 
isännöitsijälle vahingonkorvausvastuun. 
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KKO:1992:66 
Osakkeenomistaja, joka oli noudattanut osakeyhtiön hallituksen antamaa virheellistä lunastusohjaus-
ta, oli menettänyt oikeutensa osakkeiden lunastamiseen. Kun lunastusohjauksen antamiseen osallistu-
nut hallituksen jäsen oli yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheuttanut vahinkoa osakkeenomistajalle, hänet 
velvoitettiin osakeyhtiölain nojalla korvaamaan vahinko ilman vahinkolajeihin kohdistuvia rajoituk-
sia. Yhtiö oli myös vastuussa vahingoista. 
 

2.5.4 Lunastushinnan määräytyminen 
 
Normaalitilanteissa lunastushinta on sama kuin osakkeiden kauppahinta.  Jos kysymykses-
sä on vastikkeeton luovutus kuten lahja tai perintö, on yhtiöjärjestyksessä oltava määräyk-
set miten lunastushinta määritetään. Lunastushintaa voidaan myös sovitella. 
 
KKO:1992:88 
Yhtiöjärjestyksen mukaan vastikkeettomasti luovutettujen osakkeiden lunastushinta määräytyi vii-
meiseen tilinpäätökseen perustuvan arvon mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen määräystä soviteltiin ja lu-
nastushinnaksi määrättiin osakkeiden käypä hinta siirtohetkellä. 
 

2.5.5. Lunastusvaatimus ja lunastushinnan maksaminen 
 
Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaiset tilanteet ovat kohtalaisen selväpiirteisiä ja ongelmia 
niiden suhteen esiintyy vähemmän. Vanhan osakeyhtiölain mukaiset lunastuksiin liittyvät 
tilanteet puolestaan ovat usein hankalia. Ohjeita on saatavissa oikeuskirjallisuudesta ja oi-
keuskäytännöstä.   
 
Uusi asunto-osakeyhtiölaki 1992 
 
Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisissa tilanteissa lunastusvaatimus on tehtävä yhtiöjär-
jestyksessä määrätyn ajan kuluessa hallitukselle. Kuten aiemmin todettiin, määräaika alkaa 
kulua siitä, kun osakkeiden siirrosta hallitukselle ilmoitettiin. Kun lunastusvaatimus on 
tehty, sitä ei voida enää yleensä peruuttaa. 
 
Lunastushinta on suoritettava määräajan kuluessa hallitukselle. Lunastushinta on makset-
tava rahana sellaisella maksuvälineellä, josta Suomessa toimiva pankki vastaa. Hyväksyt-
tyjä maksuvälineitä ovat eurot, pankin varmentama shekki tai pankkivekseli. Maksu voi-
daan suorittaa myös yhtiön pankkitilille, jolloin maksupäivä on se, jolloin maksu on pan-
kissa maksettu.   
 
Vanha osakeyhtiölaki 1895 
 
Lunastusvaatimus tehdään siirronsaajalle 

− samassa yhteydessä on tarjottava myös lunastushintaa 
 
Ellei yhtiöjärjestyksessä muuta mainita, vanhan osakeyhtiölain mukaisissa lunastustilan-
teissa lunastusvaatimus esitetään lunastusajan kuluessa siirronsaajalle. Lunastusvaatimuk-
sen yhteydessä on samanaikaisesti tarjottava lunastushintaa. Se on tarjottava käteisenä ra-
hana, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.   
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Lunastuksen yhteydessä lunastaja saa lunastushintaa vastaan osakekirjat haltuunsa. Lunas-
tushintaa ei tarvitse luovuttaa, jos samassa yhteydessä lunastaja ei saa osakekirjoja.  
 
Lunastushinnan tallentaminen lääninhallitukseen 

− talletuksesta ilmoitettava viipymättä siirronsaajalle 
 
Lunastushinta on mahdollista tallettaa siirronsaajan lukuun lääninhallitukseen, jos siirron-
saajaa ei tavoiteta todisteellisista yrityksistä huolimatta.. Talletuksen on tapahduttava lu-
nastusajan kuluessa, ja siitä on ilmoitettava viipymättä siirronsaajalle. Ilmoituksen ei tar-
vitse tapahtua lunastusajan kuluessa, mutta viipymättä talletuksen jälkeen.  
 
Lunastushinnan talletus on tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa siirronsaajaa ei yrityksistä 
huolimatta tavoiteta. Jos siirronsaaja tavoitetaan ja hänelle pystytään esittämään lunastus-
tarjous ja tarjoamaan lunastushintaa, ei talletusta tarvitse tehdä, vaikka lunastushintaa ei 
tuolloin luovutettaisikaan esimerkiksi sen vuoksi, ettei lunastaja saa osakekirjoja haltuun-
sa.  Lunastusvaatimuksen esittäjän on tarvittaessa pystyttävä todistamaan tehneensä lunas-
tusvaatimuksensa oikein ja määräajassa.  
 
Oikeustapauksia: 
 
Liian vähäiset tai muodolliset tavoittelut eivät ole riittäviä. 
 
KKO:1991:54 
Osakkeiden lunastamista halunnut osakkeenomistaja oli lunastusvaatimuksen esittämistä varten tu-
loksetta yrittänyt tavoittaa osakkeiden ostajaa puhelimitse ja sen jälkeen kerran käymällä ostajan 
toimistossa. Osakkeenomistaja ei ollut riittävän tehokkaasti pyrkinyt tavoittamaan ostajaa, minkä 
vuoksi hänen katsottiin menettäneen lunastusoikeutensa. 
 
Talletuksesta on ilmoitettava viipymättä 
 
KKO:1991:74 
Osakkeiden lunastaja oli, yritettyään tuloksetta tavoittaa osakkeiden ostajaa lunastusvaatimuksen 
esittämistä ja lunastushinnan maksamista varten, esittänyt lunastusvaatimuksen 20.2.1988 ostajan 
postiluukusta pudotetussa asiakirjassa sekä lunastusajan viimeisenä päivänä 22.2.1988 tallettanut lu-
nastushinnan ulosotonhaltijalle. Tallettamisesta lunastaja oli ilmoittanut ostajalle 9.3.1988 päivätyllä 
kirjeellä. 
 
Kun lunastaja ei ollut ilmoittanut tallettamisesta ostajalle lunastusajan kuluessa eikä viipymättä tallet-
tamisen jälkeen, lunastusoikeus oli menetetty. 
 
2.6 Yhteisomistustilanne 
 
Oikeustapauksia: 
 
KKO:1979-II-87 
Jakamattoman kuolinpesän osakas ei saanut omaan lukuunsa käyttää pesään kuuluviin osakkeisiin 
liittyvää lunastusoikeutta. 
 
KKO:1986-II-115 
Asunto-osakeyhtiön osakkeiden kahden yhteisomistajan katsottiin voivan vain yhdessä käyttää osak-
keisiin liittyvää lunastusoikeutta. Toisen yhteisomistajan suostumuksella katsottiin yhteisomistajalla 
kuitenkin olevan oikeus yksin lunastaa sivulliselle myydyt osakkeet. 
 
KKO:1947-II-105 
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Lunastuskanne hylättiin, koska ostajan jakamattoman kuolinpesän osakkaana jo oli katsottava osak-
keet ostaessaan olleen osakkeenomistajana yhtiössä. 
 

 
 

2.7 Useampi vanha osakas tehnyt lunastusvaatimuksen 
 
Mikäli lunastusajan kuluessa useammat vanhat osakkeenomistajat ovat tehneet lunastus-
vaatimuksen, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä yhtiöjärjestyksen määräämällä 
tavalla. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole mainintaa ratkaisutavasta, asunto-osakeyhtiöissä tilan-
ne ratkaistaan arvalla.  
 
2.8 Yhteenveto 
 
Vuoden 1992 asunto-osakeyhtiölaki ei muuttanut niitä lunastuslausekkeita, jotka oli otettu 
yhtiöjärjestykseen ennen tämän lain voimaan tuloa. Ne voitiin pitää entisellään, vaikka ne 
eivät vastanneetkaan kaikilta osin uuden lain määräyksiä. Vastaavasti uuden osakeyhtiö-
lain tullessa voimaan 1.1.1980 sallittiin yhtiöjärjestyksiin jättää vanhan osakeyhtiölain 
(1985) aikaiset luovutus- ja vaihdantarajoitukset sellaisenaan.  
 
Jos lunastuslausekkeita on muutettu uuden osakeyhtiölain tai uuden asunto-osakeyhtiölain 
voimassa ollessa, täytyy niiden vastata uuden lain pakottavia määräyksiä. Muussa tapauk-
sessa ne ovat mitättömiä. Ongelmana taloyhtiöissä on usein se, että ei tiedetä, milloin lu-
nastuslauseketta on muutettu. Näin ollen ei ole varmuutta myöskään siitä onko lunastus-
lauseke lainkaan voimassa. 
 
Yhtiöjärjestyksessä olevaa osakkeen luovuttamista tai hankkimista rajoittavaa määräystä 
on tulkittava sen lain mukaan, joka oli voimassa, kun lauseke otettiin yhtiöjärjestykseen. 
Kysymykseen voi tulla vanhan osakeyhtiölain (1895), uuden osakeyhtiölain (1980) tai uu-
den asunto-osakeyhtiölain (1992) soveltaminen.  
 
Vanha osakeyhtiölaki (1985) antaa vähiten ohjeita lunastuslausekkeiden laatimiseen tai lu-
nastusmenettelyyn. Tämän vuoksi lunastuslausekkeet poikkeavatkin hyvin paljon toisis-
taan. Näitä lausekkeita koskevat tulkinnat ovatkin muodostuneet täysin oikeuskäytännön 
kautta.  
 
Vanhan osakeyhtiölain mukaisessa lunastusmenettelyssä merkittävin ero uuteen asunto-
osakeyhtiölakiin verrattuna on siinä, että lunastusvaatimus on esitettävä siirronsaajalle eikä 
yhtiölle kuten uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisissa tapauksissa. Lunastusvaatimuksen 
esittämisen yhteydessä on myös tarjottava lunastushintaa. Lunastushinta on tarjottava kä-
teisenä rahana, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 
 
Lunastuslausekkeita koskevat riidat ovat melko tavallisia. Esimerkiksi Korkeimman oi-
keuden ratkaisuja löytyy kymmeniä. Monelta riidalta voitaisiin välttyä, jos yhtiöjärjestyk-
sen tutustuttaisiin huolella. Erityisesti vanhojen lunastuslausekkeiden sanamuodolla on 
merkittävä vaikutus.  
 
Mikäli jossakin menettelytavassa on tapahtunut virhe, voi lunastus peruuntua. Lisäksi seu-
rauksena voi olla oikeudenkäyntikuluja tai vahingonkorvauksia. Lunastusta koskevissa 
asioissa kannattaakin kääntyä asiantuntijoiden puoleen.  
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3. YHTIÖKOKOUS 
 
Taloyhtiön yhtiökokous on tärkein päätöksentekoelin ja se on paikka, jossa yksittäin osak-
keenomistaja voi vaikuttaa yhtiön asioihin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osal-
listua kokoukseen. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön toiminnan kanalta tärkeimmistä 
asioista. Yhtiökokouksia on kahdenlaisia; varsinaisia ja ylimääräisiä. Varsinaiset yhtiöko-
koukset on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja niitä on pidettävä vähintään kerran vuodessa. 
Hallitus toimii koollekutsujana. 
 
3.1 Varsinainen yhtiökokous 
 
Varsinaisten yhtiökokousten lukumäärästä ja käsiteltävistä asioista määrätään yhtiöjärjes-
tyksessä. Lain mukaan niitä on pidettävä vähintään yksi tilikaudessa.  
 
Lain määräämät varsinaisen yhtiökokouksen asiat: 
 
Kokouksessa esitettävä:  

1. tilinpäätös ja  
2. tilintarkastuskertomus. 
 
Kokouksessa päätettävä: 
1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 
2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle; 
4. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökokoukselle; 

sekä 
5.  muista asioista, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiöko-

koukselle (esimerkiksi hallituksen ja tilintarkastajan valinnat) 
 
Asunto-osakeyhtiöissä on yleensä joko yksi tai kaksi varsinaista yhtiökokousta vuodessa. 
Yhden kokouksen mallissa pidetään tilikauden päättymisen jälkeen kevätyhtiökokous. Toi-
sessa mallissa pidetään lisäksi syksyllä syysyhtiökokous. 
 
Jos yhtiössä on käytössä syysyhtiökokous, siinä käsitellään tavallisesti talousarvio- ja vas-
tikeasiat sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinnat. Muu asiat tulee lain mukaan käsitellä 
kevätyhtiökokouksessa, joka lain mukaan on pidettävä vähintään kuuden kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä. Yleensä yhtiöjärjestyksessä on määrätty edellä mainittua ly-
hyempi aika. 
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä lueteltujen asioiden lisäksi 
ne asiat, jotka hallitus haluaa otettavan käsiteltäväksi ja joista on maininta kokouskutsussa. 
Ks. kohta 2.3.4 
 
3.2 Ylimääräinen yhtiökokous 
 
Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa tai 
yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat il-
moittamansa asian käsittelemistä varten. Hallitus toimii pääsääntöisesti myös ylimääräisen 
yhtiökokouksen koollekutsujana.  
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Hallitus voi kieltäytyä kutsumasta koolle yhtiökokousta sellaista asiaa varten, joka ei esi-
merkiksi lainkaan kuulu asunto-osakeyhtiön toimivaltaan tai se kuuluu hallituksen ratkais-
taviin asioihin. Koska isännöitsijän valinta ja erottaminen on laissa säädetty hallituksen 
tehtäväksi, ei hallituksen tarvitse kutsua yhtiökokousta koolle käsittelemään isännöitsijän 
erottamista tai uuden valitsemista. Yhtiökokous ei myöskään tarvitse kutsua koolle käsitte-
lemään uudelleen jo päätettyä asiaa. 
Mikäli hallitus kieltäytyy kutsumasta yhtiökokousta koolle, voi hakija kääntyä lääninhalli-
tuksen puoleen. Kuultuaan hallitusta, lääninhallitus voi antaa hakijalle kutsuoikeuden. Kut-
su tapahtuu yhtiön kustannuksella. 
 
3.3 Yhtiökokous toimielimenä 

3.3.1 Yhtiökokouksen toimivalta 
 
Yhtiökokous on yhtiön tärkein päätäntäelin, ja se päättää yhtiön kannalta tärkeimmistä asi-
oita.  
 
Päätettävät asiat luetellaan asunto-osakeyhtiö, osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Es-
teitä ei ole, että hallitus vie toimivaltaansa kuuluvia asioita yhtiökokouksen päätettäväksi. 
Yhtiökokouksella on ns. yleistoimivalta ja se voi päättää niistä asioista, jota laissa tai yh-
tiöjärjestyksessä nimenomaan ei ole säädetty hallituksen toimivaltaan kuuluviksi. 
 
Hallitus tai isännöitsijä saa ryhtyä yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen epätavallisiin 
tai laajakantoisin taikka sellaisiin toimiin jotka vaikuttavat olennaisesti asumiseen tai asu-
miskustannuksiin, vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tällaisia asioita ovat tyypil-
lisesti korjaukset ja uudistukset. 
 
Yhtiökokous voi jossakin määrin siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita hallituksen päätet-
täväksi. Esimerkiksi yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen määrittelemään lopullisen ra-
hoitusvastikkeen suuruuden sen jälkeen, kun tiedetään lainan korko ja muut asiaan vaikut-
tavat seikat. 

3.3.2 Koollekutsuja 
 
Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Hallituksen jäsenellä, tilintarkastajalla tai osak-
keenomistajalla on joissakin laissa määritellyissä eritystilanteissa oikeus kutsua yhtiökoko-
us koolle. Ks. AOYL 32 § . 

3.3.3 Kokouskutsu 
 
Lain mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja jollei yh-
tiöjärjestyksessä ole määrätty pitempää aikaa, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsun 
toimittamistavasta on oltava aina määräykset yhtiöjärjestyksessä.  
Kokouskutsussa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat. Yksityiskohtia ei tarvitse 
mainita, mutta asia on esitettävä riittävän tarkasti. Osakkeenomistajien tulee voida valmis-
tautua asioiden käsittelyyn ja päättää osallistumisesta kokoukseen.  
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3.3.4 Asian saattaminen yhtiökokoukseen 
 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos hän vaatii 
sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

3.3.5 Kutsuajan laskeminen 
 
Jos yhtiöjärjestyksessä kutsuaika on määrätty viikkoina, lasketaan mukaan kutsun lähettä-
mispäivä. Esimerkiksi, jos kutsuaika on viikko ja kokouspäivä tiistai, riittää edellisenä tiis-
taina toimitettu kutsu Jos kutsuaika yhtiöjärjestyksessä on ilmoitettu päivinä, ei kutsuntoi-
mittamispäivää lasketa määräaikaan. Mikäli kutsut toimitetaan postitse, katsotaan kutsu 
postituspäivänä toimitetuksi. Ratkaisevaa ei siis ole se, milloin kutsu menee perille. 

3.3.6 Kutsutapa 
 
Kutsuvasta on aina määräykset yhtiöjärjestyksessä. Kutsutapoja onkin runsaasti. Tärkeintä 
on, että kutsu lähetetään täsmälleen yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Tyypillisiä kut-
sutapoja on: 
 

• kutsu ilmoitustaululla   
• osakkeenomistajan ilmoittamaan osoitteeseen lähetetty kirjallinen kutsu 
• kutsu sanomalehdessä  
• postitse lähetetty kutsu 
• kirjattuna kirjeenä lähetetty kutsu 
• jne. 

 

3.3.7 Kutsussa mainittavat asiat 

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos hallituksella on oma esitys, 
kannattaa se mainita kutsussa. Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, 
on vähintään ehdotuksen pääasiallinen sisältö esitettävä kutsussa. Suositeltavaa olisi, että 
kutsussa olisi esitetty sekä voimassa oleva että uudeksi yhtiöjärjestykseksi ehdotettu yhtiö-
järjestys. 

3.3.8 Kokouspaikka 

Yhtiökokous on pidettävä soveliaissa tiloissa yhtiön kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestyksessä 
ole määrätty, että kokous on pidettävä tai voidaan pitää jollakin toisella nimetyllä paikka-
kunnalla Suomessa. Erittäin painavista syistä yhtiökokous saadaan pitää muuallakin. 

3.3.9 Osallistumisoikeus 
 
Yhtiökokoukseen saavat osallistua kaikki osakkeenomistajat. Omistajuus tarkistetaan pää-
sääntöisesti osakeluettelosta. Jos osakeluettelomerkintää ei ole jostakin syystä tehty, voi-
daan omistusoikeus todeta esimerkiksi kauppakirjasta tai sen jäljennöksestä. Jos osakas on 
luopunut omistusoikeudesta, ei hänellä ole oikeutta osallistua kokoukseen, vaikka hänet 
olisikin merkitty omistajaksi osakeluetteloon. Hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä on oi-
keus osallistua kokoukseen. Tarvittaessa kokous voi pyytää heitä poistumaan paikalta. 
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Yhtiökokous voi myös sallia muidenkin osallistua kokoukseen. Esimerkiksi korjaustöiden 
suunnittelija tai urakoitsija voidaan kutsua kokoukseen selostamaan korjaushanketta.  

3.3.10 Asiamies ja valtuutus 
 
Jos omistajia on useampia, yhteisomistajien on valtuutettava yhtiökokoukseen yhteinen 
edustaja. Valtuutus tapahtuu valtakirjalla, joka voi olla voimassa enintään 3 vuotta.  
 
Avio- tai avopuolisot, jotka asuvat samassa rakennuksessa ja omistavat yhdessä osakkeet, 
ja jos vain toinen osallistuu kokoukseen, eivät tarvitse kirjallista valtuutusta.  Jos puolisois-
ta molemmat osallistuvat kokoukseen, heidän on sovittava kumpi käyttää äänioikeutta. 
Koska osakeryhmä on jakamaton, ääniä ei voi jakaa omistajien kesken.  
 
Mikäli osakkeenomistaja omistaa useampia osakkeita tai osakeryhmiä ( huoneistoja), hän 
voi antaa valtakirjan vain kaikista antamistaan osakkeista. Useampia osakeryhmiä omista-
van osakkaan on myös käytettävä koko äänimääräänsä itse tai yhden asiamiehen kautta. 
 
Mikäli asiamies edustaa useampia osakeryhmiä ja niissä on erilaiset äänestysohjeet, voi 
hän jakaa äänet eri ehdotusten kesken. Suositeltavaa kuitenkin olisi, että ääniä ei jaettaisi. 

3.3.11 Avustaja 
 
Osakkeenomistaja ja tämän asiamies voi ottaa kokoukseen mukaansa avustajan, joka voi 
käyttää puhevaltaa, mutta ei voi äänestää.  

3.3.12 Asukkaiden osallistumisoikeus 
 
Yhtiössä, jossa on vähintään viisi osakeryhmää ja vähintään viidellä osakeryhmällä eri 
omistaja, on yhtiön rakennuksessa vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteen nojalla 
asuvilla asukkailla oikeus osallistua sellaiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään yhtiön 
yhteisten tilojen käyttöä tai uusimista taikka yhtiössä noudatettavia järjestyssääntöjä. 
Asukkaalla on näissä asioissa oikeus käyttää kokouksessa puhevaltaa. Äänestysoikeutta ei 
ole. 
 
Kutsu voi tapahtua esimerkiksi yhtiön ilmoitustaululla tai jokaiselle vuokralaiselle voidaan 
lähettää oma kutsu.  Kutsun tulee tapahtua viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

3.3.13 Tilinpäätösasiakirjojen nähtävänä pitäminen 
 
Kun yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on sitä koskevat asiakirjat tai niiden jäljen-
nökset toimitettava osakkeenomistajille kokouskutsun mukana tai pidettävä vähintään vii-
kon ajan ennen kokousta isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona tai kokouskut-
sussa ilmoitetussa muussa paikassa osakkeenomistajien nähtävänä.  
 
Asiakirjoista on lähetettävä postitse jäljennös maksua vastaan sitä pyytävälle osakkeen-
omistajalle. 
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3.4 Menettely yhtiökokouksessa 

3.4.1 Puheenjohtaja  
 
Yleensä yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Joskus yhtiöjärjestyksessä määrä-
tään kuka toimii puheenjohtaja. Jollei tällaista määräystä ole, avauksen jälkeen kokous va-
litsee puheenjohtajan.  
Puheenjohtamisen lisäksi puheenjohtajan vastuulle on määrätty muitakin asioita. Hän vas-
taa pöytäkirjasta ja hänen on huolehdittava siitä, että läsnä olevista osakkeenomistajista, 
asiamiehistä ja avustajista laaditaan ns. ääniluettelo, johon merkitään kunkin osakkeen-
omistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Yhtiökokouksessa on oltava nähtävänä osa-
keluettelo. 

3.4.2 Pöytäkirja 
 
Puheenjohtajan huolehtii, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja, ja 
johon ääniluettelo merkitään tai liitetään. Pöytäkirja ei ole keskustelupöytäkirja, vaan sii-
hen kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset sekä milloin päätöksestä on äänestetty, äänes-
tyksen tulos. Mikäli kokouksessa on käsitelty yhtiöjärjestyksen muutosta, pöytäkirjaan on 
otettava hyväksymättä jätetyt yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat ehdotukset.  
 
Puheenjohtajan ja vähintään yhden pöytäkirjantarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja.  
Pöytäkirja on esitettävä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää, viimeistään kuukauden ku-
luttua kokouksesta.  Osakkeenomistajalla on oikeus saada maksua vastaan jäljennös pöytä-
kirjasta tai sen osasta.  

3.4.3 Yhtiön johdon tiedonantovelvollisuus 
 
Hallituksen ja isännöitsijän tulee osakkeenomistajan pyynnöstä antaa yhtiökokouksessa 
tarkempia tietoja sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön  
 

• tilinpäätökseen  
• taloudellisen asemaan tai  
• muuhun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin 

 
Jos osakkeenomistajan kysymykseen voidaan vastata vain sellaisten tietojen perusteella, 
jotka eivät ole kokouksessa käytettävissä, siihen saadaan vastata kirjallisesti kahden viikon 
kuluessa. Vastaus on lähetettävä kysymyksen tehneelle osakkeenomistajalle ja pyynnöstä 
esitettävä muille osakkeenomistajille. 

3.3.4 Päätöksenteko 
 
Pääsäännön mukaan yhtiökokouksen päätökseksi tulee pääsäännön mukaan se mielipide, 
jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut (yksinkertainen enemmistö) tai, äänten 
mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa (valittaessa hallituksen jäseniä ja ti-
lintarkastajia) katsotaan valituiksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten mennessä tasan 
ratkaistaan vaali arvalla. 
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Yhtiökokous voi ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain, jos saa yli puolet annetuista 
äänistä tai henkilöt valitaan kertaäänestyksellä ja valituiksi tulevat ne, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä. Yhtiökokouksessa voidaan päättää kannatusmenettelystä. Yleinen käytäntö 
on, että vaaleja hallituksen esityksiä lukuun ottamatta vain kannatetut ehdotukset otetaan 
äänestykseen.  
 
Kaikista asioista ei voida enemmistöpäätöksiä, vaan tietyissä lain määräämissä tapauksissa 
tarvitaan määräenemmistön kannatus tai tiettyjen osakkeenomistajien suostumukset. Mää-
räenemmistövaatimus tulee esille, kun muutetaan yhtiöjärjestystä. Osakkeenomistajan 
suostumusta tarvitaan esimerkiksi, jos osakkaanomistajan huoneiston käyttötarkoitusta 
muutetaan tai yhtiökokouksen päätöksen johdosta hänen maksuvelvollisuutensa yhtiötä 
kohtaan kasvaa. 

3.3.5 Osakkeenomistajan esteellisyys 
 
Osakkeenomistaja ei saa itse tai asiamiehen välityksellä äänestää yhtiökokouksessa asiasta, 
joka koskee: 
 

• vastuuvapauden myöntämistä hänelle  
• kannetta häntä vastaan tai  
• hänen vapauttamistaan vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoitteesta 

yhtiötä kohtaan  hänen huoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan.  
• kannetta muuta henkilöä vastaan tai tämän vapauttamista velvoitteesta, jos hä-

nellä on asiassa odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhti-
ön edun kanssa.  

3.3.6 Äänestysrajoitus (äänileikkuri) 
 
Yhtiökokouksessa kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin viidennellä osalla kokouksessa 
edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin 
määrätty. 
 
Esimerkki  
 
Yhtiöjärjestyksen muutosesitys 
 
Yhtiökokouksessa äänestettiin yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Jotta olisi ollut pätevä sitä 
pitänyt kannattaa vähintään 2/3 ( 66,67%) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista 
osakkeista. 
 
Kokouksessa oli edustettuina 2500 osaketta, joiden äänimäärä oli yhteensä 2500.  
Kokouksessa henkilö A, jolla itsellä oli 800 osaketta, joiden äänimäärä oli 800, edusti 
myös henkilö B:tä, jolla oli 300 osaketta, äänimäärän ollessa myös 300.   
 
Kokouksessa kukaan ei saanut äänestää enemmällä kuin 500 äänellä (= 20%* 2500). Tä-
män vuoksi henkilö A sai käyttää äänestyksessä vain 500 ääntä.  
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Osakkeet ja äänimäärät: 
 
Edustettuina Osakkeet Äänimäärä 
Henkilö A 800 800 
Henkilö B 300 300 ( henkilö A edusti valtakirjalla) 
Henkilö C 200 200 
Henkilö D 400 400 
Henkilö E 400 400 
Henkilö F 400 400 
 
Yhteensä 2500 2500 
 
Äänestys: 
 
Puolesta äänesti: 
  Osakkeet  äänimäärä 
Henkilö A+ B 1100  500 ( A edusti B:tä) 
Henkilö C 200  200 
Henkilö E 400  400 
 
Yhteensä 1700   1100  
 
Äänestystuloksen tarkastelu 
 
Päätöstä kannatti: 
Osakkeista 1700/2500 = 68 % (>67,67%) 
Annetuista äänistä  1100/2500 = 44 % (< 67,67% 
 
Päätös ei ollut pätevä, koska äänien kohdalla 2/3 ( 67,67%) määräenemmistövaatimus ei 
täyttynyt. 
 

3.3.7 Yhtiökokouksen siirtäminen 
 
Kokousta varten toimitettava eri kutsu, mikäli päätöksen tekeminen yhtiökokouksessa käsi-
teltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, joka pidetään myöhemmin kuin neljän viikon 
kuluttua,  
 
Jos yhtiöjärjestyksen mukaan päätös on pätevä vain, jos se tehdään kahdessa kokouksessa, 
saadaan kutsu jälkimmäiseen kokoukseen toimittaa vasta, kun edellinen kokous on pidetty. 
Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös. 
 

3.3.8 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 
 
Osakkeenomistaja, yhtiön hallitus, hallituksen jäsen tai isännöitsijä nostaa kanteen yhtiötä 
vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi tai sen muuttamiseksi seuraavissa tapauk-
sissa: 
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• Päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai/ jos 



• Se on asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen 
 
Kanne on pantava vireille yleensä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos 
osakkeenomistajalla on ollut hyväksyttävä syy viivästymiseen ja päätöksen päteväksi jää-
minen olisi hänelle ilmeisen kohtuutonta, kanne saadaan panna vireille viimeistään vuoden 
kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta ole nostettu määräajassa, on päätöstä pidet-
tävä pätevänä. 
 
Tuomioistuin voi muuttaa yhtiökokouksen päätöstä vain, jos voidaan todeta, minkä sisäl-
töinen päätöksen olisi pitänyt olla 

3.3.9 Yhtiökokouksen päätöksen mitättömyys 
 
Laissa luetellaan ne päätökset, jolloin päätös on moitekanteesta huolimatta mitätön.. Päätös 
on mitätön vain seuraavissa tapauksissa: 
 

1. päätös on sellainen, ettei sitä lain mukaan voi tehdä edes kaikkien osakkeen-
omistajien suostumuksella; 

2. päätökseen vaaditaan asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kaik-
kien tai tiettyjen osakkeenomistajien suostumus eikä sellaista suostumusta ole 
annettu; tai 

3. kokoukseen ei ole toimitettu kutsua tai kokouskutsusta voimassa olevia säännök-
siä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu. 

 
Mitätöntä tai pätemätöntä päätöstä ei saa laittaa täytäntöön. Osakkeenomistaja, hallitus, 
hallituksen jäsen tai isännöitsijä voi nostaa kanteen yhtiötä vastaan sen vahvistamiseksi, et-
tä yhtiökokouksen päätös on mitätön. 
 
Seuraavassa tapauksessa yhtiökokouksen päätös oli mitätön, koska yhtiöjärjestyksen muut-
tamiseksi puuttui yhden osakkeenomistajan suostumus. 
 

KKO 1989:35 
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa, johon osakkeenomistaja A ei ollut osallistunut, oli tehty kaikkien 
osakkeenomistajien suostumusta edellyttävä päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. A oli yhtiökokouksen 
jälkeen luovuttanut osakkeensa B:lle. A ei enää osakkeiden omistusoikeuden siirryttyä B:lle voinut hyväksyä 
yhtiöjärjestyksen muuttamista. B oli tultuaan merkityksi yhtiön osakeluetteloon oikeutettu ajamaan kannet-
ta yhtiökokouksen päätöksen kumoamiseksi 
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4. YHTIÖVASTIKE 
 
Asunto-osakeyhtiölaki 5 § 
 
Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen 
perusteiden mukaan. 
 
Yhtiövastike voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä perittäväksi siten, että erilaisia menoja varten on eri 
maksuperuste, kuten huoneiston pinta-ala, osakkeiden lukumäärä taikka veden, sähkön tai muun 
hyödykkeen todellinen kulutus. 
 
Yhtiövastikkeella voidaan kattaa yhtiön menot, jotka aiheutuvat: 
1) kiinteistön hankinnasta ja rakentamisesta; 
2) kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta ja hoidosta; 
3) sellaisesta perusparannuksesta, uudistuksesta, lisärakentamisesta ja lisäalueen hankkimisesta, jolla 
kiinteistö ja rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, jollei 
osakkeenomistajan maksuvelvollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi; sekä  
4) yhtiölle lain mukaan kuuluvista velvoitteista. 
 
Asunto-osakeyhtiö ei ole luonteeltaan tuloa tuottava yhtiö. Sen tarkoituksena on osakkeen-
omistajien asuminen ja siltä puuttuu yritykselle välttämätön, myytävistä tuotteista saatava 
kassavirta. Asunto-osakeyhtiöissä yhtiövastikkeella katetaan yhtiön toiminnasta aiheutuvat 
kulut. Yhtiövastike ei siis ole huoneiston käyttöoikeudesta johtuva maksu, vaan osakkeen-
omistajan maksuosuus yhtiön kaikista kustannuksista. 
 
Lähtökohtaisesti yhtiö voi periä osakkailtaan osakkeista suoritetun maksun lisäksi vain yh-
tiöjärjestyksen mukaisia maksuja. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa maksun olemas-
saolosta, ei yksittäistä osakkeenomistajaa voida velvoittaa sitä maksamaan. 
 

KKO 1969 II 27 
Kun as.oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ollut määräystä siitä, miten yhtiölle veden jakelusta aiheutu-
neet kustannukset oli suoritettava, ja noita kustannuksia oli pidettävä sellaisina yhtiön menoina, 
jotka oli suoritettava yhtiöjärjestyksessä vahvistetuin osakeluvun mukaan määräytyvin perustein 
kaikilta osakkeenomistajilta perityillä vastikkeilla, kumottiin vesimaksujen määräämistä yhden 
huoneiston kohdalta kulutuksen perusteella koskeva yhtiökokouksen päätös, jota kaikki osak-
keenomistajat eivät olleet kannattaneet 

 
4.1 Vastikeperuste 
 
Vastikeperuste on määriteltävä aina yhtiöjärjestyksessä. Vastikeperusteita voi olla yksi tai 
useampia. Tyypillisesti vastikeperuste on yhtiöjärjestyksen mukainen lattiapinta-ala tai 
osakkeiden lukumäärä. Vastikeperuste voi olla myös jyvitetty. Esimerkiksi liikehuoneis-
toilla voi kaksinkertainen vastike asuinhuoneistoihin verrattuna. Myös yhtiön eri kuluille 
voi olla määrätty eri vastikeperusteet.  
 
Mikäli yhtiöjärjestyksessä maksuperustetta ei ole, ei erillistä maksua voida periä 
 

KKO 1985 II 52 
Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkailta perittävä vastike määrättiin osakkeiden 
lukumäärän mukaan. Lisäksi yhtiöjärjestykseen sisältyi maininta lämpimästä vedestä suoritetta-
vasta eri korvauksesta, jonka suuruuden määrääminen kuului yhtiön hallitukselle. Kun yhtiöjär-
jestykseen ei sisältynyt määräystä lämminvesimaksun määräämisen perusteesta, yhtiökokouksen 
päätös, jolla lämminvesimaksu oli päätetty periä henkilöluvun mukaan, kumottiin eri mieltä ol-
leen osakkeenomistajan vaatimuksesta 
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4.1.2 Vastikeperusteen muuttaminen  
 
Päätös yhtiöjärjestykseen otetun vastikeperusteen muuttamisesta jo annettujen osakkeiden 
osalta vaatii määräenemmistön kannatuksen lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumuk-
sen, joiden maksuvelvollisuus muutoksen johdosta kasvaa 
 
4.2 Erilaisia vastikkeita 
 
Yhtiöjärjestyksessä on mahdollista määrätä perittäväksi erilaisia menoja varten eri vastik-
keita. Tyypillisesti vastikkeen perustana voi olla huoneiston pinta-ala, osakkeiden luku-
määrä taikka veden, sähkön tai muun hyödykkeen todellinen kulutus, rahoituskulut jne.. 
Käytössä voi olla esimerkiksi vesimaksu, joka on luonteeltaan vastiketta.   
 
4.3 Tasajako 
 
Pääsääntöisesti yhtiön suorittamat uudistukset ja korjaukset maksetaan yhtiöjärjestyksessä 
ilmenevällä vastikeperusteella.  
 
Asunto-osakeyhtiönlain 39 § antaa mahdollisuuden tietyissä erityistilanteissa periä osak-
keenomistajilta hankkeen johdosta syntyneet kustannukset yhtä suurina yhtiövastikkeina.  
 
Tasajako on mahdollista seuraavilla ehdoilla: 
 

1. yhtiön suorittama korjaus tai uudistus kohdistuu osakashallinnassa olevaan huo-
neistoon  

2. kunkin huoneiston osalta saatava hyöty ja aiheutuva kustannus ovat yhtä suuret  
3. päätöstä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa 

annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 
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Säännös tulee aika harvoin kysymykseen. Se voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi, jos jo-
kaiseen huoneistoon hankitaan uusi vesihana tai ulko-ovi.  Uusi vesihana tai ulko-ovi tulisi 
jokaiseen osakashallinnassa olevaan huoneistoon, mutta yleisiin tiloissa niitä ei uusittaisi. 
Jokaiseen huoneistoon kohdistuva kustannus ja hyöty olisivat samansuuruisia. 
 
Sitä vastoin tasajako ei tulisi kysymykseen, jos rivitalon jokaisen huoneiston postilaatikko 
uusittaisiin tai jokaisessa huoneistossa suoritettaisiin sähköjohtojen uusiminen. 
 
Postilaatikot ovat samanhintaisia ja myös hyöty olisi sama, mutta ne eivät sijaitse huoneis-
ton sisällä. Sähköjohtojen uusimisen kohdalla tasajaon esteeksi tulisi erisuuruiset  kustan-
nukset ja hyödyt. Erikokoisissa huoneistoissa johdon vetoa, valaisinpisteitä ja pistorasioita 
ei olisi sama määrä.    
 
Tasajakoa koskevat määräykset koskevat myös muita osakashallinnassa olevia tiloja, kuten 
varastoja ja autotalleja. 
 
4.4 Luotettavaan kulutukseen tai arvioon perustuva vesimaksu 
 
Useiden yhtiöjärjestysten mukaan vesi sisältyy hoitovastikkeeseen eikä erillistä vesimak-
sua peritä. Tämä ei ole aina oikeudenmukaista ja johtaa usein veden kulutuksen lisäänty-
miseen. 



Asunto-osakeyhtiölaki antaa mahdollisuuden päättä uudesta vesimaksua koskevasta vasti-
keperusteesta ilman suostumuksia. Uusi peruste voidaan ottaa käyttöön pelkällä määrä-
enemmistöpäätöksellä, jos perustetta muutetaan siten, että perusteeksi otetaan luotettavasti 
mitattavissa tai arvioitavissa oleva veden todellinen kulutus.   
 
Veden käytöstä aiheutuvien kustannusten kohdalla sallittuna perusteena pidetään paitsi ve-
simittareilla mitattua todellista kulutusta tai huoneistoissa asuvien lukumäärää perustuvaa 
arvioita. Kun kulutus voidaan luetettavasti mitata, ei kenenkään osakkeenomistajan oikeu-
tettuja etuja loukata siitäkään huolimatta, vaikka tosiasiallinen maksurasitus kasvaisi.  
 
Muitakin vastikeperusteita voidaan muuttaa edellä mainituilla perusteilla, esimerkkinä 
sähkö tai lämpö.   
 
4.5 Perusparannukset ja uudistukset 

4.5.1 Peruskorjaus vai perusparannus 
 
Peruskorjauksilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jolla tontti, rakennukset, koneet ja lait-
teet pidetään toiminnassa ja käyttökelpoisina korkeintaan alkuperäisessä kunnossa. Suuret-
kin vuosikorjaukset ovat luonteeltaan peruskorjauksia. Esimerkkeinä voidaan mainita put-
kistojen peruskorjaus tai julkisivujen kunnostus. 
 
Perusparannuksilla luodaan kiinteistöön jotain uutta, sitä laajennetaan tai muutetaan ta-
sokkaammaksi. Perusparantamisella nostetaan kiinteistön teknistä tai toiminnallista laatu-
tasoa. Perusparannus lisää rakennuksen alkuperäistä arvoa ja parantaa rakennuksen käytet-
tävyyttä tai koettavuutta. Perusparannuksesta on esimerkiksi kysymys silloin, kun raken-
nukseen asennetaan jälkikäteen hissi, tai parvekelasit.  

 
Ennen 1.6.2001 yhtiövastikkeella ei voitu kattaa yksinomaan huoneistojen asumistasoa ko-
hottavista perusparannuskustannuksia. Ennen kyseistä ajankohtaa esimerkiksi parvekkei-
den lasitukset, hissien laittamiset ja antennijärjestelmän uudistuksia ei voitu kattaa kaikilta 
perittävillä yhtiövastikkeella.  
 
Lakiin saatiin kuitenkin 5 ja 39 pykäliin muutos kesäkuun alusta 2001 lähtien, jonka jäl-
keen yksinomaan huoneistojen asumistasoa kohottavasta perusparannuksesta ja uudistuk-
sesta voidaan päättää asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa samoilla edellytyksillä kuin 
muistakin perusparannuksista ja uudistuksista. Edellytyksenä on, että kiinteistö ja rakennus 
saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia ja että osakkaan 
maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttoman ankaraksi ja osakkeenomistajia kohdellaan 
yhdenvertaisesti. 
 
Edellä mainittu  koskee siis vain perusparannuksia ja uudistuksia eikä peruskorjauksia. 
Kiinteistön ja rakennusten ylläpitoon ja hoitoon liittyvät menot kuuluvat yhtiön kannetta-
viksi ja yhtiövastikkeella katettaviksi kustannusten määrästä riippumatta. Esimerkiksi ra-
kenteiden ja putkistojen tarpeellinen uusiminen kuuluu näihin tällaisiin menoihin.  

4.5.2 Ajankohdan tavanomainen vaatimustaso 
 
Sitä, milloin yhtiön kiinteistön voidaan katsoa kunnoltaan täyttävän kunkin ajankohdan ta-
vanmukaiset vaatimukset, ei voida yksiselitteisesti määritellä. Käsitykset tavanomaisena 
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pidettävästä asumistasosta muuttuvat. Samalla laajenee niiden hankkeiden ja uudistusten 
piiri, joita varten osakkeenomistajilta voidaan periä yhtiövastiketta. Lain esitöissä on tuotu 
esille seuraavia näkökohtia, joita arvioinnissa voidaan käyttää: 
  

• Taso, jota rakennuslupaviranomaiset noudattavat myöntäessään uusia rakennus-
lupia 

• Yleisesti käytössä olevat laatuvaatimukset 
• Vastaavan uuden asuntotuotannon laatutaso 
• Kiinteistön sijaintipaikka 

 
Perusparannukset voivat olla sekä yhtiön rakennukseen kohdistuvia rakenteellisia muutos-
töitä että uusien laitteiden tai uudenaikaisen tekniikan hankintaa.  
 
Edellä mainitunlaisia hankkeita ja uudistuksia voivat olla  
 

• hissien rakentaminen 
• yhteisten saunatilojen rakentaminen 
• parvekelasitusten asentaminen 
• energiansäästöön tähtäävät parannukset  
• tehokkaamman sähköverkon rakentaminen   
• uuden tiedonsiirtoverkon rakentaminen  
• kiinteistön tai huoneiston liittäminen uuden palvelun piiriin (itse palvelua ei voi-

da kuitenkaan rahoittaa vastikkeella) 
 
Tekijänoikeus- ohjelma- ja internetmaksuja ei voida kattaa yhtiövastikkeella. Tarvittava 
tekniikka kylläkin voidaan rahoittaa yhtiövastikkeella. 
 

4.5.3 Maksurasitus 
 
Maksurasitus ei saa olla kohtuuton. Se on tapauskohtainen ja on yleensä järjestettävissä 
pitkäaikaisella lainoituksella. 
 

4.5.4 Yhdenvertaisuusperiaate 
 
Yleislauseke 46 § 
Yhtiökokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka on omansa tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle 
henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella 
 
Yhdenvertaisuusperiaatteen keskeinen sisältö  
 
SAMASSA ASEMASSA OLEVIA OSAKKEENOMISTAJIA ON KOHDELTAVA 
YHDENVERTAISESTI 
 
Yleislausekkeen keskeisenä tarkoituksena on suojata yksittäisiä osakkeenomistajia tai vä-
hemmistöryhmiä enemmistön väärinkäytöksiä vastaan.  
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Yleislauseke saattaa tulla sovellettavaksi, jos yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus ja osak-
kaan saama hyöty ovat huomattavassa epäsuhteessa keskenään. Yhtiövastikkeen perimi-
sessä noudatettava peruste on kuitenkin aina jossain määrin kaavamainen, minkä vuoksi 
osakkaiden suorittamat maksut ja kullekin tuleva hyöty eivät voi yleensä koskaan olla täy-
sin toisiaan vastaavat. Ratkaisevana seikkana yhdenvertaisuuden kannalta on  pidettävä 
huoneistoille eli huoneistojen hallintaan oikeuttaville osakkeille koituvaa objektiivisesti ar-
vioitavissa olevaa hyötyä, eikä kunkin osakkaan subjektiivisesti mieltämää hyötyä. Mikäli 
näin ei olisi, tulisi taloyhtiöissä päätöksenteko käytännössä mahdottomaksi. 
 
Osakkaiden onkin siedettävä kohtuulliseen määrään asti se, että kaikki eivät hyödy joka 
hankkeesta suorittamiaan maksuja vastaavassa suhteessa. 
 

KKO1986:25 
As.oy:n yhtiökokous oli yksinkertaisella enemmistöllä päättänyt vahvistaa yhtiön talosähköjoh-
toa, koska vanha johto ei kestänyt tavanomaisten sähkölaitteiden käytön lisääntymisen johdosta 
kasvanutta ja vastaisuudessa kasvavaksi arvioitua sähkön kulutusta. Päätöksen perusteeksi esitet-
tiin, että eräillä osakkeenomistajilla oli tarkoitus asentaa sähkökiuas, sähköllä toimiva lattialäm-
mitys ja korvata huoneistokohtainen öljylämmitys sähköllä 
Rakennettavaksi päätetyn sähköjohdon vahvuus ei olennaisesti poikennut kysymyksessä olevan-
laisissa rakennuksissa yleensä käytetystä. Muutostyö ei aiheuttanut osakkeenomistajille kohtuu-
tonta taloudellista rasitusta. Kun kaikilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää sähköjoh-
don vahvistamisella saatavaa lisävirtaa hyväkseen, eivät lisävirtaa käyttävät osakkeenomistajat 
saaneet epäoikeutettua etua yhtiön kustannuksella tai niiden osakkeenomistajien kustannuksella, 
jotka eivät lisävirtaa käyttäneet. Kun päätös ei myöskään loukannut osakkeenomistajien yhden-
vertaisuutta, hylättiin päätöstä vastustaneiden osakkeenomistajien kanne päätöksen julistamises-
ta pätemättömäksi. 

 
Edellä mainittu Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan yhtiökokouksen päätös ei lou-
kannut osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta koska 
 

• Rakennettavaksi päätetyn sähköjohdon vahvuus ei olennaisesti poikennut kysy-
myksessä olevanlaisissa rakennuksissa yleensä käytetystä 

• Muutostyö ei aiheuttanut osakkeenomistajille kohtuutonta taloudellista rasitusta 
• Kaikilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää sähköjohdon vahvistami-

sella saatavaa lisävirtaa hyväkseen 
 
Oikeuskäytännössä on yleisemminkin katsottu, että kun osakkailla on mahdollista käyttää 
uudistusta hyväkseen, eivät muut osakkaat saa epäoikeutettua etua niiden osakkaiden kus-
tannuksella, jotka eivät käytä tätä etua hyväkseen. 
 
4.6 Käyttökorvaukset 
 
Käyttökorvaukset eivät ole yhtiövastikkeita. Ne ovat vapaehtoisia ja niiden käyttäminen 
perustuu sopimukseen. Ominaista näille yhtiön tarjoamille palveluksille on se, että jokai-
nen asukas ei niitä asumisessa välttämättä tarvitse.  Käyttökorvauksen määrästä päättää 
yleensä yhtiön hallitus. Autopaikka- tai saunamaksut ovat tyypillisiä käyttökorvausmaksu-
ja.  
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5. TILINTARKASTUS 
 
5.1 Tilintarkastaja 
 
Asunto-osakeyhtiössä tulee olla vähintään yksi tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksessä voi olla 
määräykset useamman tilintarkastajan tai varatilintarkastajan valitsemiseksi. 
Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.  
 
Vaikka yhtiöjärjestyksessä ei olisikaan määräystä varatilintarkastajasta, yhtiökokous voi 
valita yhden tai useamman varatilintarkastajan. 
 
5.2.1 Toimikausi 
 
Tilintarkastajan toimikausi määrätään yhtiöjärjestyksessä. Toimikausi voi käsittää yhden 
tai useamman tilikauden tai se voi olla toistaiseksi jatkuva. 
 
Tilintarkastajan tehtävät päättyvät sen varsinaisen yhtiökokouksen lopussa, joka pidetään 
hänen toimikauteensa sisältyvän viimeisen tilikauden päätyttyä, tai jos hänet on valittu teh-
täväänsä toistaiseksi, silloin kun uusi tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. 
 
5.2.2 Tilintarkastajan kelpoisuusvaatimukset 
 
Tilintarkastajalla on oltava sellainen laskentatoimen, taloudellisten ja oikeudellisten asioi-
den sekä tilintarkastuksen tuntemus ja kokemus kuin yhteisön tai säätiön toiminnan laatuun 
ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Tilintarkastajalta ei edellytetä, että 
hän harjoittaa tilintarkastusta ammatikseen. Vajaavaltaista tai konkurssissa tai liiketoimin-
takiellossa olevaa ei voida valita tilintarkastajaksi. Sama koskee luonnollista henkilöä, jon-
ka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. 
 
5.2.3 Tilintarkastajan esteellisyys 
 
Tilintarkastajana ei saa olla henkilö, jolla ei ole edellytyksiä riippumattoman tarkastuksen 
toimittamiseen. Tilintarkastaja on esteellinen, jos hän mm.: 
 

• On hallituksen jäsen tai isännöitsijä 
• On edellisten aviopuoliso tai avioliitonomaisessa suhteessa elävä henkilö, veli 

tai sisar taikka se, joka on häneen suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus- 
tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa lankoussuhteessa, että toinen heistä on 
naimisissa toisen veljen tai sisaren kanssa 

• On yhtiöön taikka siinä tarkoitettuun henkilöön palvelussuhteessa tai muutoin 
alistussuhteessa oleva 

• Omistaa huomattavan määrän tarkastettavan yhtiön osakkeita tai hänellä on ra-
halaina tai vakuus yhtiöltä 

• On samassa tilintarkastus- ja kirjanpitotoimistossa työskentelevä on tehnyt kir-
janpidon ja/tai tilinpäätöksen 

• Tilintarkastaja tai henkilö tai hänen läheisensä on osakkaana tarkastuksen koh-
teena olevan yrityksen käyttämässä kirjanpitotoimistossa 

• Ystävyyssuhde 
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Varsinaista tilintarkastajaa koskevat esteellisyyssäännöt koskevat myös varatilintarkasta-
jaa. 
 
5.3 Ammattitilintarkastajan valitsemispakko 
 
Asunto-osakeyhtiöissä ei yleensä ole pakollista valita ammattitilintarkastajaa. Jos yhtiö on 
tarpeeksi suuri, ammattitilintarkastajan käyttäminen on pakollista. Myös yhtiöjärjestykses-
sä voi olla ammattitilintarkastajaa koskevat määräykset. Myös riittävän suuri osa osak-
keenomistajista voi yhtiökokouksessa vaatia ammattitilintarkastajan valitsemista.   
 
Asunto-osakeyhtiölain mukaan vähintään yhden tilintarkastajan on oltava Keskuskauppa-
kamarin ( KHT)  tai kauppakamarin hyväksymä (HTM) tilintarkastaja tai yhteisö: 
 

1. jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on huoneistoja vähintään 100; tai 
 
2. jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista 

tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä yhtiökoko-
uksessa, jossa tilintarkastajia on valittava. 

 
5.4 Lääninhallituksen määräämä tilintarkastaja 
 
Lääninhallitus määrää ilmoituksesta kelpoisuuden täyttävän tilintarkastajan, jos 
 

• Yhtiölle ei ole lainkaan valittu tilintarkastajaa  
• Valittu tilintarkastaja ei täytä kelpoisuusvaatimuksia   
• Valittu tilintarkastaja on esteellinen  

 
Lääninhallitus ei määrää kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa omasta aloitteestaan. Se 
toimii vain sille tehdyn ilmoituksen perusteella. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse olla osakas, 
vaan kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen. 
 
5.5 Erityinen tarkastus 
 
Erityinen tarkastus on tavallisesti vahingonkorvauskannetta valmisteleva toimenpide. Sen 
tarkoituksena on yleensä selvittää, onko joku yhtiön johtoon kuuluva menetellyt tavalla, 
joka aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden yhtiötä kohtaan.  Tarkastuksen tarkoitukse-
na on turvata vähemmistön oikeus saada tehokkaasti tietoja yhtiön asioista, erityisesti vää-
rinkäytös- ja enemmistön vähemmistöön kohdistaman syrjinnän tapauksissa.  
 
Vaatimus yhtiökokoukselle 
 
Osakkeenomistaja voi vaatia erityisen tarkastuksen toimittamista  
 

• Yhtiön hallinnosta ja  
• kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka 
• tietyistä toimenpiteistä tai seikoista  
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Erityistä tarkastusta koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä 
yhtiökokouksessa, jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.  
 



Kannatusvaatimus 
 

• Vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai  
• 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista  

 
Tarkastusta haetaan lääninhallitukselta 
 
Jos jompikumpi edellistä vaatimuksista täyttyy, osakkeenomistaja voi kuukauden kuluessa 
yhtiökokouksesta hakea lääninhallitukselta tarkastajan määräämistä. Hakemus on perustel-
tava ja siihen on liitettävä yhtiökokouksen pöytäkirjajäljennös. 
 
Lääninhallitus varaa yhtiön hallitukselle tilaisuuden tulla kuulluksi. Jos hakemus koskee 
tietyn henkilön, esimerkiksi isännöitsijän toimenpiteitä, tilaisuus on varattava myös hänel-
le.  
 
Lääninhallitus määrää erityistilintarkastuksen, jos siihen on painavia syitä. Tehtävään mää-
rätään yksi tai useampia tarkastajia. Yhtiö vastaa tarkastuspalkkioista. 
 
Tarkastuksesta annettava lausunto 
 
Tarkastuksesta annetaan yhtiökokoukselle lausunto, joka on pyynnöstä lähetettävä myös 
osakkeenomistajalle. Lausunnon on oltava nähtävillä yhtiökokouksessa. Isännöitsijän tai 
hallituksen puheenjohtajan on vähintään viikon aikana ennen yhtiökokousta varattava tilai-
suus lausuntoon perehtymiseen. lausunto käsitellään joko seuraavassa varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 
 
Jos tarkastus osoittautuu täysin aiheettomaksi ja hakemuksessa on esitetty totuudenvastai-
sia väitteitä, hakija voi joutua vahingonkorvauksiin. 
 
5.6 Vahingonkorvauskanteen nostaminen 
 
Lausunto ei sellaisenaan riitä vahingonkorvauskanteen nostamiseen, vaan siitä on päätettä-
vä yhtiökokouksessa. Päätökseen riittää yksinkertainen enemmistö. Koska vahingonkor-
vauskanne kohdistuu tavallisesti yhtiön johtoon, se on nostettava kolmen vuoden kuluttua 
sen tilikauden päättymisestä, jona se päätös tehtiin tai siihen toimenpiteeseen ryhdyttiin, 
johon kanne perustuu.  
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6. HUONEISTON OTTAMINEN YHTIÖN HALLINTAAN 
 
81 §  
Yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto on enintään kolmen vuo-
den ajaksi otettava yhtiön hallintaan, jos: 
 
1) osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta; 
 
2) huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle aiheutuu siitä hait-
taa; 
 
3) huoneistoa käytetään oleellisesti muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on aiottu tai muuten yhtiöjär-
jestyksen vastaisesti; 
 
4) huoneistossa vietetään häiritsevää elämää; tai 
 
5) osakkeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön ti-
loissa on tarpeen. 
 
Huoneistoa ei saa ottaa yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Päätöksessä 
on mainittava hallintaan ottamisen peruste, kestoaika ja kohteena olevat tilat. 
 
Hallintaanottamismenettely voidaan käynnistää, jos osakkeenomistaja laiminlyö jotain 81 
§:ssä mainittua velvollisuuttaan ja ei ota ojentuakseen hallituksen antamasta varoituksesta. 
Huoneiston ottamiseen yhtiön hallintaan ei riitä osakkeenomistajan vähäinen laiminlyönti. 
Jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, hallintaanottamisesta päättää yhtiökokous yksin-
kertaisella enemmistöllä. Osakkeenomistaja, jonka huoneistosta on kysymys, ei saa ottaa 
osaa äänestykseen. Hänellä on kuitenkin oikeus olla läsnä kokouksessa ja käyttää puheval-
taansa. Huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Mikäli osa-
kas ei moiti päätöstä, yhtiö vuokraa huoneiston ulkopuolisella. Vuokratuloista katetaan 
maksamattomat vastikkeet ja hallintaanottamisesta aiheutuneet kustannukset.  
 
6.1 Hallintaanottoperusteet 
 
1. Osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta 
 
Yhtiövastiketta on esim. hoitovastike, rahoitusvastike tai vesimaksu. Myös rahastointisuo-
ritusmaksut, joilla korotetaan omaa pääomaa, ja jotka käytetään perusparannuksiin tai suu-
rehkoihin vuosikorjauksiin, katsotaan yhtiövastikkeiksi.   
 
Maksamattomien vastikkeiden määrä ei saa olla vähäinen. Yleensä katsotaan, että 3- 4 
kuukauden maksamattomat vastikkeet riittävät hallintaanottamiseen. Varoitus kannattaa 
antaa 2 kuukauden rästeistä. 
Käyttökorvaukset kuten autopaikka- tai saunamaksut eivät ole yhtiövastiketta, eikä niiden 
laiminlyöminen voi johtaa huoneiston hallintaanottamiseen. Käyttökorvausten laiminlyön-
titapauksissa yhtiö voi lopettaa palvelun antamisen ja velkoa saataviaan esimerkiksi oike-
usteitse. 
 
2. Huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle aiheu-
tuu siitä haittaa; 
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Osakkeenomistajan tulee pääsääntöisesti pitää huoneistonsa sisäosat kunnossa. Ennen kuin 
huonoa hoitoa voidaan pitää hallintaanottamisperusteena, tulee siitä aiheutua haittaa joko 
yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. 
 
3. Huoneistoa käytetään oleellisesti muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on aiottu tai muu-
ten yhtiöjärjestyksen vastaisesti 
 
Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmä määrää huoneiston käyttötarkoituksen. Käyttötarkoi-
tus voi olla asuinhuoneisto, liikehuoneisto, varasto tai myymälä jne..  
 
Huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan, jos sitä käytetään olennaisesti yhtiöjärjestyksen 
vastaisesti. Osittainen käyttötarkoituksen vastainen käyttö ei riitä hallintaanottamiseen. 
 

KKO 1992:9 
Kunta oli käyttänyt asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistoa perhepäivähoidon järjestämiseksi siten, 
että kaksi hoitajaa oli arkipäivisin hoitanut huoneistossa enintään kahdeksaa lasta. Huoneistoa ei 
katsottu käytetyn oleellisesti muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen. 

 
4. Huoneistossa vietetään häiritsevää elämää 
 
Häirinnän tulee olla jatkuvaa tai toistuvaa sekä jollakin tavalla paheksuttavaa. Näin ollen 
häiritsevänä ei yleensä voida pitää hyväksytyn harrastuksen taikka ammattitaidon ylläpi-
tämisen vuoksi tarpeellisen harjoittelun aiheuttaa tavanomaista häiriötä. Esimerkiksi koh-
tuullinen pianonsoiton harjoittelu ei yleensä riitä perusteeksi hallintaanottamiseen.  
 
Öiseen aikaan tapahtuva metelöinti ja juopottelu ovat tyypillisiä hallintaanottamisperustei-
ta. Näissäkään tilanteissa vähäinen häiriö ei riitä. 
 
Koska osakkeenomistajalla on moiteoikeus ja taloyhtiön pitää pystyä tarvittaessa näyttä-
mään häiritsevän elämän viettäminen toteen, häiriötilanteet kannattaa kirjata tarkasti päi-
vämäärineen ja kellonaikoineen muistiin. 
 
5. Osakkeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi 
yhtiön tiloissa on tarpeen  
 
Asunto-osakeyhtiöissä jokaisen asukkaan tulee ottaa huomioon muut talon asukkaat. Eri-
laisia normeja sisältyy muun muassa terveydenhoitolainsäädäntöön sekä järjestyslakiin. Li-
säksi yhtiössä hyväksyttyihin järjestysmmääräyksiin sisältyy tällaisia määräyksiä. 
 
Säännös ei rajoitu pelkkään huoneistoon, vaan se koskee yhtiön muitakin tiloja. Rikkojan 
tulee olla joko osakkeenomistaja tai huoneistossa asuva. Osakkeenomistajan vieraitten rik-
komukset eivät riitä huoneiston hallintaanottamiseen. 
 
6.2 Varoituksen antaminen 
 
82 §  
Päätöstä huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan ei saa tehdä, ellei hallitus ole antanut osakkeenomis-
tajalle kirjallista varoitusta. Jos osakkeenomistaja on vuokrannut huoneiston tai sen osan taikka muu-
toin luovuttanut huoneiston toisen käytettäväksi, varoitus on annettava tiedoksi myös vuokralaiselle 
tai huoneistossa asuvalle muulle käyttöoikeuden saaneelle. Varoituksessa on ilmoitettava sen antami-
sen peruste sekä mainittava mahdollisuudesta ottaa huoneisto yhtiön hallintaan. Varoitus on annettava 
tiedoksi niin kuin haasteen tiedoksiantamisesta säädetään tai muuten todistettavasti. Jos osakkeen-
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omistajaa tai vuokralaista tai huoneistossa asuvaa muuta käyttöoikeuden saanutta ei yrityksistä huo-
limatta ole tavoitettu, varoitus voidaan toimittaa tälle kirjatulla kirjeellä, jonka katsotaan tulleen tie-
toon seitsemäntenä päivänä siitä, kun kirje on annettu postin kuljetettavaksi. Jos ei tiedetä, kuka 
osakkeenomistaja tai vuokralainen tai muu käyttöoikeuden saanut on, varoitus voidaan antaa osak-
keenomistajalle, vuokralaiselle tai muun käyttöoikeuden saaneen tiedoksi julkaisemalla se Virallisessa 
lehdessä tai muussa paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä ja lisäksi toimittamalla tieto siitä 
huoneistoon, jonka ottamisesta yhtiön hallintaan varoitetaan. Varoituksen katsotaan tällöin tulleen 
osakkeenomistajan, vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden saaneen tietoon lehden ilmestymispäivänä.  
Jos osakkeenomistaja varoituksen johdosta viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai oikaisu muuten 
tapahtuu, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa huoneistoa hallintaansa. 
 
Hallintaanottomenettelyyn kuuluu aina hallituksen kirjallisen varoituksen antaminen. Va-
roitus annetaan tiedoksi jokaiselle osakkeenomistajalle. Esimerkiksi, jos huoneiston omis-
taa aviopari, varoitus annetaan tiedoksi molemmille. Jos huoneisto on vuokrattu tai muuten 
luovutettu toisen käytettäväksi, on varoitus annettava tiedoksi huoneistossa asuvalle. Va-
roituksessa on ilmoitettava peruste sekä mainittava mahdollisuudesta ottaa huoneisto yhti-
ön hallintaan.  
 
Varoitus on annettava tiedoksi kirjallisesti ja todistettavasti. Postitse lähetetty tai posti-
luukkuun pudotettu varoitus ei täytä lain määräyksiä.  Paras tapa on antaa varoitus haaste-
miehen toimitettavaksi. Toinen hyvä tapa on toimittaa varoitus henkilökohtaisesti ja pyytää 
osakkeenomistajan kuittaus tai antaa varoitus esteettömän todistajan läsnä ollessa. 
 
Osakkeenomistajaa ei aina yrityksistä huolimatta tavoiteta. Tällöin laki antaa mahdollisuu-
den toimittaa varoitus kirjatussa kirjeessä. Varoituksen katsotaan tulleen osakkaan tietoon 
seitsemäntenä päivänä siitä, kun kirje on lähetetty. 
 
Jos yhtiöllä ei ole tiedossa kuka huoneiston osakkeet omistaa, voidaan tiedoksianto julkais-
ta Virallisessa lehdessä tai muussa paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä. Lehti-
ilmoituksen lisäksi on toimitettava tieto siitä huoneistoon, jonka ottamisesta yhtiön hallin-
taan varoitetaan. Varoituksen katsotaan tällöin tulleen tietoon lehden ilmestymispäivänä. 
 
6.3 Yhtiökokouksen päätös huoneiston hallintaanottamiseksi 
 
Jos osakkeenomistaja ei varoituksen saatuaan täytä velvollisuuttaan tai asia ei muuten kor-
jaannu, yhtiökokous voi tehdä yksinkertaisella enemmistöllä päätöksen huoneiston hallin-
taanottamisesta. Kokouksessa osakkeenomistaja, jonka huoneiston hallintaanottamista asia 
koskee, on esteellinen äänestämään. Kokouksessa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus. 
Huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.  
 
6.4 Päätöksestä tiedottaminen  
 
83 § 
Yhtiökokouksen päätös huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan on annettava osakkeenomistajalle, 
vuokralaiselle ja huoneistossa asuvalle muulle käyttöoikeuden saaneelle tiedoksi 60 päivän kuluessa 
päätöksen tekemisestä siinä järjestyksessä kuin varoituksesta 82 §:ssä säädetään uhalla, että päätös 
muuten on tehoton 
 
Hallintaanottamispäätös on annettava tiedoksi osakkeenomistajalle, vuokralaiselle ja huo-
neistossa asuvalle muulle käyttöoikeuden saaneelle. Tiedoksiantoaika on 60 päivää yhtiö-
kokouksen pitämisestä. Tiedoksianto tulee antaa kirjallisesti ja todistettavasti.  
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Tilanteissa, joissa osakkeenomistajaa ei oleteta tavoitettavan, voidaan käyttää sijaistiedok-
siantomenettelyä sekä tarvittaessa kirjattua kirjettä. Kun pöytäkirja on allekirjoitettu ja tar-
kistettu, se toimitetaan haastemiehelle. Mikäli osakkeenomistajaa ei tavoiteta, antaa haas-
temies siitä todistuksen. Tämän jälkeen lähetetään kirjattu kirje, jonka katsotaan tulleen pe-
rille seitsemäntenä päivänä. 
 
6.5 Päätöksen moittiminen 
 
84 §  
Osakkeenomistaja tai vuokralainen tai huoneistossa asuva muu käytöoikeuden saanut voi saattaa 
tuomioistuimen tutkittavaksi sen, onko huoneiston ottamiselle yhtiön hallintaan 81 §:ssä säädetty pe-
ruste. Moitekanne yhtiökokouksen päätöksen julistamisesta pätemättömäksi 81 §:n vastaisena on pan-
tava vireille yhtiötä vastaan 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös hallintaan ottamisesta on 83 §:ssä 
säädetyllä tavalla annettu tiedoksi. 
Jollei päätöstä 1 momentin mukaisesti moitita, yhtiöllä on oikeus saada ulosottolain mukaista virka-
apua tilojen hallintaan ottamiseen. 
Jollei päätöstä hallintaan ottamisesta julisteta pätemättömäksi, se saadaan panna täytäntöön niin kuin 
vuokralaiseen kohdistunut häätötuomio. Jos huoneiston yhtiön hallintaan ottaminen perustuu 81 §:n 1 
momentin 1 kohtaan, ei vuokralaista tai huoneistossa asuvaa muuta käyttöoikeuden saanutta saa hää-
tää, ellei tälle ole annettu tiedoksi yhtiön päätöstä huoneiston hallintaan ottamisesta.  
 
Osakkeenomistaja, vuokralainen tai vuokralaiseen rinnastettava käyttöoikeuden saanut voi 
nostaa kanteen yhtiötä vastaan yhtiökokouksen päätöksen kumoamiseksi. Kanneaika on 30 
päivää siitä, kun  päätös on annettu tiedoksi. Hallintaanottopäätöstä ei saa panna täytäntöön 
ennen kuin moiteoikeus ( 3 kuukautta) on kulunut umpeen.  
 
6.6 Yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraaminen 
 
85 § 
Kun huoneisto on otettu yhtiön hallintaan, on hallituksen viipymättä vuokrattava se paikkakunnalla 
käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralaiselle hallinnassa olon ajaksi. Jollei hallintaanotto johdu huo-
neistossa asuvan vuokralaisen tai muun asukkaan tai käyttöoikeuden saaneen menettelystä, on yhtiön 
ensisijaisesti tehtävä vuokrasopimus hallinnassaoloajaksi tämän kanssa. Jos huoneisto ei ole vuokraa-
mista varten asianmukaisessa kunnossa, siinä on ensin tehtävä tarpeelliset korjaukset osakkeenomista-
jan lukuun. Vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista viimeistään silloin, kun huoneiston yhtiön hal-
lintaanottoaika päättyy riippumatta siitä, mitä vuokrasuhteen kestosta on sovittu.  
Yhtiöllä on oikeus periä vuokrasta hallintaan ottamisesta aiheutuneet kustannukset, huoneiston kor-
jaamisesta yhtiölle aiheutuneet kustannukset ja maksamatta olevat yhtiövastikkeet sekä ne vastike-
erät, jotka erääntyvät osakkeenomistajan maksettaviksi hallinnassa olon aikana. Ylimenevä osa on vii-
vytyksettä tilitettävä osakkeenomistajalle. 
 
Huoneisto on sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman ja huoneisto on otettu yhtiön-
hallintaan, viipymättä vuokrattava paikkakunnan käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralai-
selle. Vuokraus tulee tapahtua koko hallintaanottoajaksi.  Jos hallintaanotto ei johdu vuok-
ralaisesta tai häneen rinnastettavasta, on vuokrasopimus ensisijassa tehtävä hänen kans-
saan. Jos huoneiston kunto ennen vuokrausta edellyttää korjauksia, eikä osakas niitä mak-
sa, on ne tehtävä yhtiön kustannuksella.    

6.6.1 Vuokran tilitys osakkeenomistajalle 
 
Ennen kuin vuokra tilitetään osakkeenomistajalle, vähennetään siitä ennen hallintaanottoa 
ja sen aikana erääntyneet vastikkeet, mahdolliset korjauskustannukset ja hallintaanottome-
nettelystä ja vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset. 
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7. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUU 
 
7.1 Hallitus 
 
Asunto-osakeyhtiöllä pitää olla hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen osoittama määrä 
jäseniä. Hallituksen jäsenille voidaan valita varajäseniä, jos yhtiöjärjestyksessä näin määrä-
tään. Yhtiöjärjestyksessä on määräys myös toimikauden pituudesta, joka on korkeintaan 
neljä vuotta. Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja isännöitsijä on ilmoitettava kaupparekiste-
riin. 
 
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet. Yhtiöjärjestyksessä 
voidaan määrätä, että osa hallituksen jäsenistä (vähemmän kuin puolet), valitaan muussa 
järjestyksessä. Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä tulee saada suostumus, jonka asunto-
osakeyhtiön kysymyksessä ollessa ei tarvitse olla kirjallinen. 
 
7.2 Hallituksen jäsenen kelpoisuus 
 

• Hallituksen jäsenistä vähintään yhdellä on oltava asuinpaikka Euroopan talous-
alueella, ellei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. 

• Vajaavaltainen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva henkilö ei voi olla 
hallituksen jäsenenä. 

• Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhtiön osakkeenomistaja (ellei yhtiöjärjestyk-
sessä toisin määrätä). 

• Isännöitsijä voi olla hallituksen jäsen, mutta ei sen puheenjohtaja 
 
Konkurssissa olevalla tarkoitetaan henkilöä, joka on henkilökohtaisessa konkurssissa. Jos 
henkilö on ollut hallituksen jäsenenä yms. asemassa konkurssiin menneessä yrityksessä, 
tämä seikka sinänsä ei ole este hallituksen jäsenyydelle toisessa yrityksessä. Vajaavaltai-
sella tarkoitetaan alaikäistä (alle 18 v) tai henkilöä, joka tuomioistuimen päätöksellä on ju-
listettu vajaavaltaiseksi.  
 
7.3 Hallituksen jäsenen ero ja erottaminen 
 
Hallituksen jäsen voi omasta tahdostaan erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä.  
Ketään ei voida valita hallituksen jäseneksi vastoin hänen omaa suostumustaan, eikä voida 
pakottaa toimimaan pidempään kuin hän itse haluaa. Eroamisestaan jäsenen on ilmoitetta-
va hallitukselle tai jos häntä ei ole valittu yhtiökokouksessa, sille joka jäsenen on valinnut.  
Perusteluja eropyynnölle ei tarvita.  
 
Hallituksen jäsen on osakkeenomistajien luottamusmies. Yhtiökokous, niin halutessaan, 
voi vapauttaa jäsenen toimestaan, eikä sen tarvitse mitenkään perustella erottamista.  Pää-
tös erottamisesta katkaisee heti jäsenyyden. 
 
7.4 Hallituksen täydentäminen 
 
Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan taikka kuolee tahi menettää kelpoisuutensa, halli-
tuksen on kutsuttava varajäsen osallistumaan hallituksen työhön. Mikäli varajäseniä ei ole, 
hallituksen velvollisuutena on ryhtyä toimiin uuden jäsenen valitsemiseksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. Vaali voidaan siirtää seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa se yhtiöjärjestyk-
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sen mukaan on suoritettava, jos hallitus jäljellä olevine jäsenineen ja varajäsenineen on 
edelleen päätösvaltainen ja täyttää asunto-osakeyhtiölain mukaisen minimimäärän.  
 
Vähintään viiden huoneiston yhtiöissä minimi jäsenmäärä on kolme. Edellistä pienimmissä 
yhtiöissä määrä voi olla vähemmän kuin kolme jäsentä. Tällöin hallituksessa tulee olla kui-
tenkin vähintään yksi varajäsen. 
 
Jos kaikki hallituksen jäsenet eroavat samanaikaisesti, on jokainen heistä vastuussa siitä, 
että yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uutta hallitusta. 
 
7.5 Hallituksen toimivalta   
 
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.   Jos yh-
tiöllä on isännöitsijä, hänen on huolehdittava yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen an-
tamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomi-
oon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka jotka vaikuttavat olennaisesti asumi-
seen tai asumiskustannuksiin, hallitus saa ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaises-
ti, paitsi milloin yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle 
olennaista haittaa. Esimerkkinä voidaan mainita vuototapaukset, joissa toimenpiteisiin on 
useimmiten ryhdyttävä viipymättä. Asiaa viedään myöhemmin yhtiökokouksen käsiteltä-
väksi.   
 
Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmu-
kaisesti järjestetty.  Isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 
 
7.6 Puheenjohtajan tehtävät 
 
Hallituksessa tulee olla puheenjohtaja, jos siihen kuuluu useampia kuin yksi jäsen.  Pu-
heenjohtajan valitsee hallitus, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty tai hallitusta va-
littaessa toisin päätetty. Seuraavana puheenjohtajan keskeisemmät tehtävät: 
 

1. hallituksen koolle kutsuminen 
2. kokouksissa puheen johtaminen 
3. kokouksen avaaminen 
4. osanottajien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
5. asian käsittelyn aloittaminen ja lopettaminen 
6. puheenvuorojen jakaminen 
7. päätösehdotusten toteaminen ja mahdollinen esittely 
8. äänestystavan ehdottaminen ja äänestyksen toteuttamisesta vastaaminen 
9. päätösten julistaminen 
10. kokouksen päättäminen 
11. ratkaisee hallituksen kannan äänestystilanteissa, kun äänet menevät tasan 
12. pöytäkirjan allekirjoittaminen 
13. yhteistyö isännöitsijän kanssa 
14. isännöitsijäntodistuksen antaminen, jollei yhtiöllä ole isännöitsijää tai tämä on 

estynyt 
15. avaa yhtiökokouksen ja toimii yleensä myös yhtiökokouksen puheenjohtajana 
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Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa ja kutsuttava hal-
litus koolle, jos hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. 
 
Kokoustekniikan hallinta ja jämäkkä ote kokouksessa (sovitussa aikataulussa pysyminen, 
puheenvuorojen jakaminen, asiassa pysyminen jne.) ovat puheenjohtajalle kuuluvia hyviä 
ominaisuuksia. 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistoiminta on ensiarvoisen tärkeää.  Usein 
puheenjohtaja ja isännöitsijä käyttävät yhdessä myös päätösvaltaa juoksevien asioiden hoi-
tamisessa. 
 
7.7 Hallituksen jäsenen esteellisyys 
 
Hallituksen jäsen ei saa osallistua hallituksen kokouksessa hänen ja yhtiön välistä sopimus-
ta koskevan asian käsittelyyn.  Hän ei myöskään saa osallistua yhtiön ja jonkun muun hen-
kilön (esim. puoliso) tai yhtiön (esim. omistaa merkittävän osan sopijapuolena olevasta yh-
tiöstä) välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänelle on siitä odotettavana olen-
naista etua, joka saattaa olla ristiriidassa (asunto-) yhtiön edun kanssa. 
 
7.8 Hallituksen keskeisimmät tehtävät 

Kirjanpidon ja varainhoidon (omaisuuden hoidon) valvonnan järjestäminen 
Lain esitöissä, eikä myöskään alan kirjallisuudessa asiaa ole käsitelty, vaikka säännös on 
hallituksen vastuun kannalta aivan keskeisimpiä.   
 
Valvonnan järjestäminen on ikään kuin ”piilevä velvollisuus”, joka konkretisoituu vahin-
kotilanteissa.  Mikäli yhtiölle on syntynyt lopullista vahinkoa, joudutaan tutkimaan, onko 
hallitus huolehtinut valvontavelvollisuudestaan.  Jos ei, silloin tuottamuksellisena vahinko-
na (laiminlyöntinä), hallituksen jäsenet ovat korvausvastuussa. 
 
Osakkailla ei ole oikeutta saada nähdäkseen yhtiön tilejä eikä hallituksen pöytäkirjoja.  He 
saavat vain tilinpäätöksen toimintakertomuksineen.   
Tilintarkastaja on osakkaiden asettamana valvontaelin, joka tarkastaa yhtiön kirjanpidon ja 
hallinnon. 
 
Hallitus voi poikkeustilanteissa käyttää tilintarkastusta apuna omankin valvontavelvolli-
suutensa toteuttamisessa. Tästä voi kuitenkin syntyä ristiriita, koska tilintarkastajan tehtä-
vänä on tarkastaa myös hallituksen toimintaa. 
 
Kun hallitus toimii kokouksiin kokoontumalla, se ei voi valvoa yhtiön juoksevaan hallin-
toon kuuluvien tehtävien suorittamista.  Sen on huolehdittava siitä, että seuranta ja valvon-
ta on asianmukaisesti järjestetty. 
 
Hallituksen tehtäviin ei kuulu yhtiön kiinteistön hoito. Hoito kuuluu isännöitsijälle. Halli-
tukselle kuuluu kuitenkin kiinteistön hoidon valvonta ja ohjaus.   

Suunnittelu- ja valvontatehtävä kuuluvat yhteen 
Johdon suunnittelutehtävä ja valvontatehtävä kuuluvat yhteen.  Hallituksella pitää olla ko-
konaiskuva yhtiön tilasta sekä kokonaisvaltainen ote toiminnasta (mitä tehdään ja miten 
valvotaan).  
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Isännöitsijän valinta 
Isännöitsijän valinta ja hänen tehtäviensä hoidon valvonta (ei siis henkilön valvonta) ovat 
hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Asunto-osakeyhtiössä isännöitsijän nimittää ja erottaa aina 
yhtiön hallitus (yhtiökokous ei ole toimivaltainen päättämään asiasta). 
 
Isännöitsijä päättää juoksevaan hallintoon liittyvistä asioista, mutta hänen on annettava hal-
litukselle tietoja yhtiön asioista.  Laissa on erityissäännös sitä, että isännöitsijän on huoleh-
dittava siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 
 
Laissa ei ole asetettu nimenomaisia pätevyysvaatimuksia isännöitsijäksi valittavan henki-
lön tai isännöitsijäyhteisön kyvyille ja taidoille.  

Laillisuusvalvonta 
Hallituksen jäsen, isännöitsijä tai muu yhtiön edustaja (toiminimen kirjoittaja) ei saa nou-
dattaa yhtiökokouksen, hallituksen tai isännöitsijän päätöstä, joka on lain (AsOyL ja siihen 
liittyvät OyL:n säädökset) tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. 
 
Täytäntöön panevan elimen on tutkittava täytäntöön pantavan päätöksen laillisuus. Yhtiö-
kokouksen virheelliset päätökset voivat olla joko mitättömiä tai moitteenvaraisia.  Moit-
teenvaraiset päätökset tulevat yleensä moiteajan kuluttua päteväksi. Sen jälkeen ne yleensä 
on pantava täytäntöön.  Mitättömät (nulliteetti) päätökset eivät saa koskaan lainvoimaa ja 
sen täytäntöönpanosta on kieltäydyttävä. 
 
Laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, milloin hallituksen ja isännöitsijän päätöksiä 
on pidettävä pätemättöminä.  Hallituksen tai isännöitsijän tekemä päätös, joka ei ole synty-
nyt asianmukaisessa järjestyksessä tai joka muutoin on asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjär-
jestyksen vastainen, on sinänsä pätemätön. 

Muutostöiden lupien antaminen ja valvonta 
Katso luku 9. 
 
7.9 Kielletyt toimenpiteet 
 
Hallituksen jäsen, isännöitsijä tai muu yhtiön edustaja (toiminimen kirjoittaja) ei saa ryhtyä 
sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen, joka on omansa tuottamaan osak-
keenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai osakkeenomistajan 
kustannuksella. 
 
Yhtiö ei saa antaa rahalainaa tai vakuutta osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun yhti-
ön lähipiiriin kuuluvalle: osakkaalle, hallituksen jäsenelle, isännöitsijälle, tilintarkastajalle, 
eikä näiden puolisolle, avopuolisolle, sisarelle, veljelle, sisarpuolelle, velipuolelle, eikä 
näiden ja heidän avio- ja avopuolisonsa vanhemmille, isovanhemmille, isoisovanhemmille, 
lapsille, lapsenlapsille, lapsenlapsenlapsille sekä näiden avio- ja avopuolisoille. 
 
Muulle kuin edellä mainitulle lähipiirille yhtiö voi antaa rahalainaa tai vakuuden tämän ve-
lasta vain, jos se on tarpeen yhtiön rakennuksen tai kiinteistön huoltoa ja käyttämistä var-
ten. Edellä mainittu kielto ei koske lainan antamista samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle 
tai vakuuden antamista sen velasta, jos toimenpide palvelee yhtiön ja sen osakkeenomista-
jien etua. 
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Pöytäkirjan pitäminen 
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheen-
johtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, yksi hallituksen siihen valitsema jäsen tai 
kokouksessa läsnä ollut isännöitsijä.  Hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus saa-
da eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.  Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja 
säilytettävä luotettavalla tavalla. 
 
Pöytäkirjan pitämisestä on vastuussa hallituksen puheenjohtaja, joka käytännössä antaa 
pöytäkirjan laatimisen isännöitsijän tehtäväksi.  Puheenjohtajan on valvottava, että isän-
nöitsijä huolehtii hänelle annetusta tehtävästä. 
 
7.10 Huolellisen hallituksen jäsenen toiminta 
 
Laki edellyttää hallituksen jäseniltä huolellisuutta. Hallituksen jäsen ja isännöitsijä on vel-
vollinen korvaamaan vahingon, jonka hän toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksesta aihe-
uttaa yhtiölle. Vastuun syntymisen perusteena on niin sanottu objektiivinen huolellisuus. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että henkilön toimintaa verrataan vastaavassa asemassa olevan huo-
lellisen miehen toimintaan. 
 
Hallitus käyttää taloyhtiöissä omistajan valtaa. Hallitus huolehtii taloyhtiön osakkeenomis-
tajien ehkä suurinta omaisuutta.  Hallituksella ja isännöitsijällä on tarvittaessa velvollisuus 
käyttää asiantuntijoiden apua. Hallituksen jäsenten tulisi kuitenkin aktiivisesti hankkia it-
selleen tietoa, osaamista, taustatukea ja kontakteja. Kun tehtävät hoitaa huolellisesti ja 
käyttää asiantuntija-apua tehtävien hoidossa, ei ongelmia pitäisi tulla. 

 
7.11 Hallituksen jäsenen vastuu 
 
Osakeyhtiölain 15 luvussa on säännös hallituksen jäsenen vastuusta. Hallituksen jäsen on 
velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän toimessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti 
aiheuttaa. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa huolimattomuutta. Huolellinen toiminta 
tarkoittaa sitä miten yleensä huolellinen henkilö toimii yhtiön etu huomioon ottaen vastaa-
vassa tilanteessa. Korvausvastuuta ei tietenkään synny, jos ei ole mitään vahinkoa.  
 
Hallituksen jäsenen korvausvastuu voi syntyä esimerkiksi, jos yhtiön varoista maksetaan 
yhtiölle kuulumattomia laskuja tai tehdään sopimus maksukyvyttömän yrityksen kanssa, ja 
josta on seurauksena taloudellisia menetyksiä. Hallituksen jäsenet voivat myös joutua kor-
vausvastuuseen, jos he laiminlyövät valvoa isännöitsijän toimia ja rahavarojen käyttöä. 
 
Hallituksen jäsenellä on yleinen velvollisuus tuntea sekä yhtiöjärjestyksen että soveltuvin 
osin asunto-osakeyhtiölain määräykset. Hallituksen jäsen vastaa mitä hän lakia tai yhtiö-
järjestystä rikkomalla aiheuttaa osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Eli vastuu muil-
le kuin yhtiölle on rajoitetumpaa ja edellyttää joko lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomista. 
Korvausvastuu osakkeenomistajille voi esimerkiksi syntyä, jos hallitus tekee sellaisia pää-
töksiä, joiden tekeminen kuuluisi yhtiökokoukselle, tai se tekee päätöksiä jotka eivät liity 
yhtiön toimialaan.  
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8. KUNNOSSAPITO JA KORJAUSVASTUU 
 
Kunnossapitovastuu (78 §) 
 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuun ja-
kamisesta osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Yhtiöllä on kuitenkin aina oikeus suorittaa välttämä-
tön korjaustyö. Sikäli kuin yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty kunnossapitovastuun jakamisesta, se 
jakautuu 2–4 momentin mukaan. 
Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut osakkeiden pe-
rusteella hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat si-
säpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, 
kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on 
asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle vii-
vytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. 
Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden suorittamisesta yhtiön 
kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaamatta. 
Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajille 
 
 
8.1 Osakkeenomistajan vastuu 
 
Osakashallinnassa olevien ( käy ilmi yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmästä ) tilojen sisä-
puolinen kunnossapitovastuu kuuluu osakkeenomistajalle rakenteita; putkistoja, johtoja, 
kanavia tai vesihanoja lukuun ottamatta. Osakas siis vastaa huoneiston seinien, kattojen ja 
lattioiden korjauksesta, kuten lattiapäällysteistä, maalauksista ja muista pinnoitteista, sisä-
ovista, ulko-oven sisäpuolesta, ikkunoiden tiivistämisestä, huoneistossa olevista kiinteistä 
laitteista, kuten jääkaapista, liedestä kiukaasta kaapistoista jne. 
Asunnon lisäksi osakashallinnassa voi olla esimerkiksi autotalli tai varasto. 
 

8.1.1 Erityisrakenteet ja sisustukselliset lisäykset 
 
Yhtiön suorittaessa korjausvastuuseensa kuuluvia töitä sen on periaatteessa saatettava huo-
neisto korjausta edeltävään tasoon. Jos osakas on kuitenkin asennuttanut huoneistoon nor-
maalista poikkeavia eritysrakenteita tai sisustuksellisia lisäyksiä, joiden ennalleen saatta-
minen tulee kalliimmaksi, ei yhtiöllä ole velvollisuutta maksaa tästä aiheutuvia lisäkustan-
nuksia.  Tämä tarkoittanee esimerkiksi sitä, jos osakkeenomistaja on tehnyt pesuhuonere-
montin ja korvannut muovimaton esim. kaakelilaatalla, vesivahingon sattuessa ja, jos kor-
jaus kuuluu yhtiölle, osakkeenomistaja korvaisi laatan ja maton välisen hintaeron. Toinen 
mahdollisuus olisi käyttää muovimattoa. 

8.1.2. Oikeustapauksia: 
 

KKO 1991:160: 
Kylpyhuoneessa jouduttiin tekemään korjausta huonokuntoisen maton vuoksi. Pesuhuoneen ai-
noana vesieristeenä ollut muovimatto kuului yhtiön kunnossapitovastuuseen. Sen sijaan pesuhuo-
neen laatoituksesta ja sen kunnosta huolehtiminen kuului osakkeenomistajalle. Vastuunjakoon ei 
vaikuttanut se, ettei osakkeenomistaja ollut tiennyt, että laatoitus oli huoneiston edellisen haltijan 
rakenteisiin kuulumaton sisustuksellinen lisäys.  
 
Helsingin HO 27.8.1975 nro 558  
Asunto-osakeyhtiö teetti osakkaan hallitsemassa huoneistossa vesi- ja viemärijohtojen yleistä uu-
simistyötä. Yhtiö oli joutunut purkamaan ja saattamaan ennalleen osakkeenomistajan teettämät 
tiiliseinärakenteet ja muovikaton. Erikoisrakenteista aiheutuneiden kustannusten oli katsottava 
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kuuluvan yhtiön osakkeenomistajan vastattaviin, joten yhtiöllä oli oikeus saada osakkailta korva-
us erityisrakenteiden aiheuttamista lisäkustannuksista. 
 
Helsingin HO 30.3.1994, nro 1260 
Huoneiston aikaisempi omistaja oli asunto-osakeyhtiön tieten ja suostumuksella rakentanut lisäti-
laa huoneistonsa pohjakerrokseen ottamalla käyttöön rakennuksen alta tilaa, joka alun perin oli 
tarkoitus jättää kaivamattomiksi alustatiloiksi. Kysymys oli lisätilassa myöhemmän osakkeen-
omistajan omistusaikana ilmenneiden sellaisten vesivahinkojen korjausvelvollisuudesta, joiden oli 
katsottava johtuneen lisätilan hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta. 

 
Hovioikeus katsoi, että asunto-osakeyhtiö ei vastaa osakkeenomistajan seuraajaa kohtaan 
sellaistenkaan aikaisemman osakkeenomistajan osakashallinnassa olleissa tiloissa tekemien 
virheellisten lisärakenteiden korjaamisesta, joista yhtiö ei muutoin lain nojalla vastaisi. Li-
särakentamisen suorittanut osakkeenomistaja ei voinut siirtää seuraajalleen parempaa oike-
utta yhtiötä kohtaan kuin hänellä itsellään on ollut.  
 

Helsingin HO 4.4.2001 nro 915 
Tila oli ollut alun perin wc. Aikaisempi osakas asentanut sinne suihkun. Yhtiön vastuun ei voitu katsoa koh-
distuvan jälkikäteisen muutostyön aiheuttamiin vahinkoihin. Osakkaan korvausvaatimus yhtiötä kohtaan 
hylättiin. 
 
Helsingin HO 21.9.2000 nro 2548 
Osakas havaitsi kylpyhuoneremontin yhteydessä kosteusvaurion. Tila oli ollut alun perin WC, mutta putki-
remontin yhteydessä sinne oli asennettu lattiakaivo. Oikeus katsoi, että osakkaan oli voitava luottaa siihen, 
että lattiakaivollista tilaa voi käyttää suihkuna. Yhtiö korvausvastuussa syntyneestä kosteusvauriosta. 
 
KKO 2003:80 
Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen eräässä huoneistossa oli rakennuksen virheellisestä rakennus-
tavasta johtuneiden kosteusvaurioiden korjaamisen yhteydessä jouduttu uusimaan osakkeenomistajan huo-
neistoon hankkima, yhtiön muiden huoneistojen tasoa kalliimpi lattian pinnoite ja lämmitysjärjestelmä. Täs-
tä aiheutui suuremmat kustannukset kuin huoneiston kunnostamisesta muiden huoneistojen tasoa vastaa-
vaksi olisi aiheutunut. Syntyneet lisäkustannukset jäivät osakkeenomistajan maksettavaksi.  

 
Vaikka osakkeenomistajan vastuu jälkeenpäin rakennetuista lisämateriaaleista ja niiden ai-
heuttamista kustannuksista voi tuntua yksittäisen osakkaan kannalta ankaralta, on se kui-
tenkin ymmärrettävää, kun otetaan huomioon asunto-osakeyhtiön luonne. Asunto-
osakeyhtiöhän ei saa varoja muualta kuin osakkeenomistajilta perittävällä vastikkeella. 
Muiden osakkeenomistajien kannalta olisi kohtuutonta, jos he joutuisivat osallistumaan 
ehkä kalliidenkin lisärakenteiden ennalleen saattamiseen, vaikka huoneistossa suoritetta-
vaan korjaukseen ei asunto-osakeyhtiö tai muut osakkeenomistajat ole voineet millään vai-
kuttaa.  
 

8.1.3 Osakkeenomistajan ylläpitovastuu 
 
Osakkeenomistajalle kuuluu huoneiston normaali ylläpitovastuu. Tämä sisältää siivouksen 
lisäksi mm. lattiakaivojen ja vesilukkojen puhdistuksen, oleskeluparvekkeen siivouksen- ja 
lumenpoiston jne.  
 

8.1.4 Laitteiden virheellinen käyttö  
 

Myös asunnon laitteiden virheellinen käyttö, kuten poistoilmapuhaltimien sulkeminen ja 
samanaikainen kosteutta lisäävä liiallinen ilmankostutus, esimerkiksi pyykin kuivattami-
nen, saattaa aiheuttaa osakkaalle korjausvastuun. 
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8.2 Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus 
 
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä 
sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Il-
moitus on syytä tehdä kirjallisesti. Erityisen tärkeää on ilmoittaa etenkin kosteissa tiloissa 
havaituista vioista, kuten irtoavasta muovimatosta, irvistelevästä saumasta tai reiästä. Il-
moittamatta jättäminen saattaa johtaa korvausvastuuseen. 
 
Jos vahinko on syntynyt osakkaan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyön-
nistä, ovat yhtiölle normaalisti kuuluvat korvauskustannukset perittävissä osakkaalta koko-
naan tai osittain. Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurauk-
sena voi siis olla vahingon korvaaminen. Jos esimerkiksi kosteusvaurio syntyy sen vuoksi, 
että osakkeenomistaja antaa veden päästä rakenteisiin näkyvästi irronneen muovimaton 
saumasta, voi syntynyt vahinko jäädä kokonaisuudessaan hänen korvattavakseen.  
 

Se, onko osakkeenomistaja laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa, arvioidaan tapauskoh-
taisesti. Lähtökohtana on se, mitä ns. "normaalin" rakennusalaa tuntemattoman henkilön 
olisi tullut havaita. Todistustaakka on taloyhtiöllä. 
 
8.3 YHTIÖN VASTUU  
 
Yhtiön kunnossapitovastuulla on rakenteet, huoneistoon asennetut johdot, putket ja kana-
vat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. 
 
Rakenteita ovat mm. runkorakenne, perustukset, lämpöeristeet, vesieristeet, ulkovaippa 
kokonaisuudessaan, sisältäen mm. katon, seinät ja parvekkeet  
 

8.3.1 Rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat 
 
Yhtiön kunnossapitovastuulla ovat rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat. Esimerkiksi pesu-
huoneen vesieristyksen rikkoontumisesta aihetuvan vesivahingon korjauskustannukset, 
mukaan lukien pinnoitteet, kuuluvat yhtiön vastattavaksi. Niin kuin aikaisemmin mainit-
tiin, yhtiö vastaa lähtökohtaisesti pinnoitteista ja rakenteista alkuperäiseen tasoon saakka. 
Tasonkorotuksesta aiheutuvat kustannukset jäävät osakkeenomistajalle.  
 

8.3.2 Putkistojen, johtojen ja kanavien samantasoisuus 
 
Yhtiö vastaa putkista, johdoista ja kanavista siitä huolimatta onko yhtiö vai osakas ne on 
asentanut. Ratkaisevaa on ainoastaan samantasoisuus. Esimerkiksi, jos osakas on asentanut 
muista huoneistoista selvästi poikkeavia, eritasoisia putkistoja, kunnossapitovastuu on 
osakkeenomistajalla.  Tulkinnanvaraista on mitä samantasoisuudella täsmällisesti tarkoite-
taan. 
 
Käytännössä samantasoisuus ei tarkoita sitä, että kaikissa huoneistoissa tulisi olla täsmäl-
leen samanlaiset putkistot ja johdot, jotta ne kuuluisivat yhtiön vastuulle. Lainsäätäjä on 
tässä yhteydessä tarkoittanut yhtiössä olevaa perustasoa ja normaalia tasoa putkistojen ja 
johtojen osalta samassa käyttötarkoituksessa olevissa huoneistoissa.  
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KKO 1998: 105 
Huoneisto, jonka yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus oli liikehuoneisto, oli aikanaan suunniteltu 
kahvilakäyttöön ja siihen oli sen vuoksi asennettu tehokkaampi ilmanvaihtojärjestelmä kuin talon muihin 
huoneistoihin. Huoneistossa ei ollut toiminut kahvilaa tai ravintolaa ennen kuin osakkeenomistajan vuokra-
lainen aloitti siinä pelisali- ja baaritoiminnan. Kahvila- tai ravintolatoiminnan harjoittaminen edellytti ny-
kyisten rakentamismääräysten mukaan tehokkaampaa ilmanvaihtoa kuin oli vaadittu rakennuksen valmis-
tuessa. 

 
Vastuu kustannuksista, jotka aiheutuivat ilmanvaihdon saattamisesta vastaamaan voimas-
saolevia määräyksiä, kuului asunto-osakeyhtiölle eikä osakkaalle (Ään.). 
 
8.4 Pesuhuoneiden vesieristykset 
 
Pesuhuoneiden vesi- ja kosteuseristeet ovat osa rakennetta. Mm. kylpyhuoneiden pinnoit-
teena ja samalla ainoana vesieristeenä oleva matto kuuluu yhtiön kunnossapitovastuuseen.  
 

KKO 1991:160:  
Pesuhuoneen lattiaan kiinnitetty muovimatto on saattanut laadultaan olla huoneistojen sisustuk-
seen käytettävää materiaalia. Koska se kuitenkin oli pesuhuoneen lattiarakenteen ainoana ve-
deneristeenä, se oli sellainen rakenteen osa, josta asunto-osakeyhtiö vastasi. 

 
Huomioitavaa on, että vastuu tarkoittaa nimenomaan kunnossapito-/ korjausvastuuta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vastuu konkretisoituu vasta sitten, kun kohteessa on vikaa, ja se vaatii 
korjaustoimenpiteitä. Täten esimerkiksi osakkeenomistajan tehdessä kylpyhuoneen sanee-
rausta, vesieristyksestä aiheutuva kustannus kuuluu hänelle.  
 
8.5 Vahinkojen korjaus ja laajuus 
 
Jos kysymyksessä on rakenteista johtuva vika tai putkistovuoto, vaurion korjaaminen kuu-
luu yhtiölle.  Yhtiön on lähtökohtaisesti saatettava huoneisto siihen tasoon, kuin se oli en-
nen korjausta. Jos kysymyksessä on kosteus- tai homevaurio, korjausten aloittamisessa ei 
kannata viivytellä. Tässä vaiheessa on turha alkaa riidellä siitä, onko osakas itse aiheutta-
nut vahingot esimerkiksi huolimattoman muutostyön seurauksena. Viivyttely saattaa pa-
hentaa vaurioita ja aiheuttaa asukkaille terveyshaittoja ja johtaa hallituksen ja isännöitsijän 
vahingonkorvausvastuuseen. Jos perusteita on, yhtiö vai korjaustöiden jälkeen vaatia osak-
keenomistajalta vahingonkorvauksia.   
 
Erimielisyyttä voi myös syntyä siitä, kuinka laajasti korjaus on suoritettava ja mihin kun-
toon huoneisto on saatettava korjauksen jälkeen. Jos korjaustöiden tekeminen on yhtiön 
vastuulla, saa se valita korjauksen tekijän ja korjaustavan. Lähtökohtana on vian korjaami-
nen eikä siihen automaattisesti kuuluu huoneiston tason parantaminen. Koska isännöitsijä 
ja hallituksen jäsenet harvoin ovat korjausrakentamisen asiantuntijoita, tulee heidän tarvit-
taessa käyttää apuna alan ammattilaisia, jotka esittävät korjaustavan, jolla vika saada pois-
tetuksi.  Jos myöhemmin käy ilmi, että korjaus ei ollutkaan riittävä, on yhtiö vastuullisena 
velvollinen tekemään tarvittavat uusinta- tai lisäkorjaukset.   
 
Vian johdosta usein joudutaan purkamaan pinnoitteet vain yhdeltä seinältä tai sen osalta ja 
aina ei ole saatavissa täsmälleen vastaavaa maalia, parkettia tai laattoja. Korjauskohta saat-
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taa jäädä erottumaan ympäristöstään.  Erimielisyyden aiheeksi tässä yhteydessä yleensä 
nousee kysymys siitä, onko yhtiö velvollisen pinnoittamaan myös huoneen muut seinät.  
 
Osakkeenomistajalla ei automaattisesti ole oikeutta vaatia koko huoneen pinnoituksia. 
Paikkakorjaus on hyväksyttävä, jos lopputulosta voidaan pitää teknisesti ja ulkonäöllisesti 
tyydyttävänä. Valittaessa korjaustöiden laajuutta ja hyväksyttävää tasoa, hallituksen jäsenet 
ja isännöitsijä voivat asettaa itselleen kysymyksen. Hyväksyisinkö itse oman huoneistoni 
kohdalla vastaavan lopputuloksen? 
 
Usein osakkeenomistaja on asennuttanut huoneistoonsa normaalista poikkeavia erityisra-
kenteita tai sisutuksellisia lisäyksiä. Niin kuin aikaisemmin todettiin, yhtiöllä ei ole velvol-
lisuutta maksaa niistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Näissä tilanteissa kannattaa lähteä siitä, 
että osakkeenomistaja itse sopii urakoitsijan kanssa lisätason ennalleen saattamisesta ja 
maksaa hänelle suoraan lisäkustannusosuuden. Tällöin osakkeenomistajalle siirtyy tilaajan 
vastuu, eikä yhtiön tarvitse olla myöhemmin selvittelemässä ja riitelemässä näitä lisätöitä 
mahdollisesti koskevista puutteista tai muista ongelmista.  
 
8.6 Osakkeenomistajan oikeus teettää korjaus itse 
 
Osakkeenomistaja ei saa yhtiön vastuulle kuuluvan vian ilmettyä teettää heti korjauksia it-
se. Osakkeenomistajan on ensin ilmoitettava yhtiölle havaitusta viasta ja vaadittava yhtiöl-
tä toimenpiteitä. Vasta siinä tapauksessa, että yhtiö kieltäytyy tekemästä korjauksia tai sel-
vittämästä vian laajuutta, on osakkeenomistajalla oikeus teettää selvitys itse ja korjauttaa 
vika itse.  
 
Yleensä osakkeenomistajan voi näissä tilanteissa korjata vian itse ja vaatia korvausta yhti-
öltä. Ellei yhtiö vapaaehtoisesti maksa korjausta, on mahdollista hakea korvausta tuomiois-
tuimen kautta. Osakkeenomistajalla on näissä tapauksissa oikeus vaatia kohtuullinen kor-
vaus korjaustyöhön käyttämistään kustannuksista. Osakkeenomistaja tulee tuolloin pystyä 
luotettavasti osoittamaan, että vika on ollut olemassa, minkä laajuinen vika on ollut, tarvit-
tavien korjausten laajuudesta sekä kustannusten kohtuullisuudesta. 
 
Osakkaalla on luonnollisesti oikeus korjata kiireellistä korjausta vaativa vaurio. Tällaisena 
korjauksena voidaan pitää sellaisen vian korjaamista, joka korjaamattomana voisi vaikuttaa 
nopeasti rakennuksen kestävyyteen ja kuntoon. Jos esimerkiksi putki hajoaa viikonlopun 
aikana, osakas voi tilata korjauksen, ellei yhtiön edustajaa saada kiinni. 
 
8.7 Kunnossapitovastuiden muutos 
 
Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä kunnossapitovastuu yhtiön ja 
osakkeenomistajan välillä toisin kuin laissa määrätään. Kunnossapitovastuuta voidaan 
muuttaa joko osakkeenomistajan taikka yhtiön suuntaan. 
 

8.7.1 Osakkeenomistajan kunnossapitovastuun laajennus  
 
Jos yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, osakkeenomistajan vastuun laajentamisesta voi-
daan päättää yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös on 

                                                 
                                                                   
                                                             OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS 2005 
                                                                         Hallituksen jäsenen tietopaketti 

sivu 45 



pätevä vain, jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista 
osakkeista, ovat sitä kannattaneet.  
 
Osakkeenomistajan vastuulle voidaan yhtiöjärjestyksessä esimerkiksi siirtää rakenteesta 
johtuvien vikojen korjaaminen sekä huoneistoihin asennettujen putkistojen, johtojen ja ve-
sihanojen kunnossapito jne. 
 
Jos yhtiölle on ilmoitettu sen korjausvastuulle kuuluvasta viasta, tai jos osakkaan ja taloyh-
tiön välillä on meneillään kunnossapitovastuuta koskeva riita, tarvitaan yhtiöjärjestyksen 
muuttamiseen myös sen osakkeenomistajan tai niiden osakkeenomistajien suostumus, jon-
ka tai joiden huoneiston kunnossapitoa ilmoitus tai riita koskee. Yhtiöjärjestyksen muutos-
ta voidaan noudattaa vasta sitten, kun se on rekisteröity. 
 

8.7.2 Yhtiön kunnossapitovastuun laajentaminen  
 
Yhtiökokous voi lisätä taloyhtiön kunnossapitovastuuta, jos sitä kannattaa yli 50 % anne-
tuista äänistä. Yhtiöjärjestystä ei ole välttämätöntä muuttaa. Osakkaita on kuitenkin koh-
deltava yhdenvertaisesti. 
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9. OSAKKEENOMISTAJAN SUORITTAMA MUUTOSTYÖ 
 
Muutostyöt 77 § 
Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoi-
keuden. Jos muutos voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osak-
keenomistajalle, siihen on saatava yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajan suostumus. Muutostyöstä, 
joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- 
tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista ilmoitettava hallituk-
selle tai isännöitsijälle. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan ra-
kennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Jos muutos vaatii yhtiöjärjestyksen 
muuttamista, on sitä koskevia 3 luvun säännöksiä noudatettava. 
Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on osakkeenomistajan kustannuksella haet-
tava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se. 
Jollei hallitus tai osakkeenomistaja anna suostumusta muutokseen, tuomioistuin voi oikeuttaa osak-
keenomistajan tekemään muutoksen, mikäli sen raukeaminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon toi-
saalta aiheutuvan haitan määrä ja toisaalta osakkeenomistajalle koituva hyöty. Jos tuomioistuin antaa 
suostumuksen muutokseen, sen on samalla velvoitettava osakkeenomistaja korvaamaan aiheutuva 
haitta täysimääräisesti sekä määrättävä muut tarpeelliset ehdot. Tuomioistuin voi myös oikeuttaa 
osakkeenomistajan hakemaan tarvittavan viranomaisen luvan. 
Mitä edellä on säädetty muutosten tekemisestä, koskee myös lisärakentamista. 
 
Osakkeenomistajalla on laajat oikeudet päättää hallitsemiensa tilojen käytöstä ja siitä missä 
kunnossa näitä tiloja pidetään. Tähän liittyy myös laaja muutostyöoikeus. Vastapainona 
muutostyöoikeuteen kuuluu laajoja velvoitteita sekä kova vastuu. 
 
9.1 Yhtiön lupaa edellyttävät muutostyöt 
 
Jos muutostyö voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle 
osakkeenomistajalle, siihen on saatava yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajan suostu-
mus. 
 
Osakkeenomistajan muutostyöoikeus ulottuu vain tämän hallitseman huoneiston sisätiloi-
hin. Jos muutos ulottuu huoneiston ulkopuolelle muutostyöoikeutta ei ole. Tällöin yhtiön 
harkinnassa on annetaanko osakkeenomistajalle lupa vai ei. 
 
Tyypillisesti lupa tarvitaan, jos esimerkiksi kantaviin seiniin tehdään muutoksia tai huo-
neistoon rakennetaan sauna. Yleensä tämän luonteiset muutostyöt edellyttävät myös viran-
omaislupaa, josta tarkemmin seuraavassa luvussa. 
 
9.2 Ilmoitusta edellyttävät muutostyöt 
 
Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennet-
tuihin vesi-, sähkö-, kaasu- tai vastaaviin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloit-
tamista ilmoitettava hallitukselle tai isännöitsijälle.  
Osakkaan tekemän ilmoituksen sisältö: 

• asukkaan / osakkaan nimi ja yhteystiedot  
• huoneistotunnus  
• selostus suunnitellusta työstä  
• tarvittavat suunnitelmat ja piirustukset  
• töiden suunniteltu ajankohta ja kesto  
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Osakkeenomistajalta voidaan tarvittaessa edellyttää lisäselvityksiä, kuten erilaisia suunni-
telmia ja työselostuksia. Muutostöiden asiakirjat varmistavat paremman lopputuloksen ja 
niiden avulla voidaan arvioida aiheuttaako muutostyö mahdollisesti haittaa tai vahinkoa 
rakennukselle tai toiselle osakkeenomistajalle. Lisäksi ne voivatkin olla tärkeitä dokument-
teja, jos myöhemmin joudutaan arvioimaan onko osakas aiheuttanut muutostöillään vahin-
koa.  
 
Tarvittaessa yhtiö hakee osakkeenomistajan kustannuksella rakennusluvan. Esimerkiksi 
saunan rakentaminen osakehuoneistoon vaatii rakennusluvan. 
 

KKO 1997:3: 
Asunto-osakeyhtiön hallitus sai huoneiston sisäpuolisen saunan rakentamisen yhteydessä vaatia 
osakkaalta lisäselvitystä siitä, että sauna voitiin rakentaa rakennusta vahingoittamatta. 

 
Viranomaislupaa edellyttäviin muutostöihin palataan luvussa 4. 
 
9.3 Muutostöiden valvonta 
 
Hallituksen jäsenellä tai isännöitsijällä on oikeus valvoa, että osakkeenomistaja tekee tai 
teettää muutostyöt vahingoittamatta rakennusta tai tuottamatta haittaa yhtiölle tai toiselle 
osakkeenomistajalle. Vaikka lakitekstissä käytetään sanaa ”oikeus”, tämä on ymmärrettävä 
mieluimmin velvollisuutena kuin oikeutena. 
 
Isännöitsijän tai hallituksen jäsenen suorittama valvonta tai tarkastus ei poista osakkeen-
omistajan tai urakoitsijan vastuuta. Yhdistys suosittelee, että vähänkin vaativimmissa muu-
tostöissä ( esim. pesuhuonesaneeraukset) yhtiöt edellyttäisivät ulkopuolisen valvojan käyt-
tämistä. Valvojan kustannuksista vastaisi osakkeenomistaja. 
 
9.4 Vastuu muutostöistä 
 
Osakkeenomistajan tulee tehdä muutostyöt huolellisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. 
Mikäli muutostyö myöhemmin aiheuttaa vahinkoa, voi siitä seurata vahingonkorvausvas-
tuu. Oikeuskäytännön mukaan korvausvastuu voi säilyä yli kymmenen vuotta. Jotta osak-
keenomistaja välttyisi korvausvastuulta, on etenkin pesuhuoneiden korjaus- ja muutostyöt 
suoritettava huolella ja mieluimmin antaa ne ammattilaisten tehtäväksi. 
 
Osakkeenomistajan muutostyöoikeus on varsin laaja, joten siihen liittyvät myös varsin laa-
jat velvoitteet. Osakkeenomistajat eivät usein ymmärräkään, että vaikka he teettävät muu-
tostyön ulkopuolisella urakoitsijalla, he ovat kuitenkin yhtiöön nähden vastuussa siitä, että 
muutos on toteutettu asianmukaisesti.  
 

Rovaniemen HO S 92/50, tuomio 1022 
Osakas oli teettänyt ilman yhtiön lupaa ja valvontaa kylpyhuoneremontin, joka myöhemmin 
osoittautui hyvän rakennustavan vastaisesti tehdyksi ja kosteusvauroita aiheuttaneeksi. Asunto-
osakeyhtiö havaitsi viat ja teetti korjaukset omalla kustannuksellaan. Osakkeenomistaja tuomit-
tiin korvaamaan yhtiölle aiheutuneita vahinkoja muutostyön teettäneenä osakkaana yhteisvas-
tuullisesti remontin tehneen ja suunnitelleen henkilön kanssa.   
 
Hgin HO 26.9.2000 S 99/1626 
Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat olivat tehneet ja teetättäneet hallitsemassaan huoneiston 
kylpyhuoneessa remontin, jossa lattia- ja seinäkaakeleiden lisäksi lattiarakenteiden vesieristeet oli 
uusittu. Osakkaat olivat käyttäneet remontissa apunaan talkoovoimaa ja itsenäistä yrittäjää. Uu-
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den osakkeenomistajan muutettua huoneistoon sen kylpyhuoneessa oli havaittu kosteusvaurioita. 
Asunto-osakeyhtiö vaati pois muuttaneilta osakkeenomistajilta vahingonkorvausta virheellisesti 
suoritetun remontin aiheuttamista vahingoista. 

 
Osakkeenomistajan katsottiin olevan vastuussa yhtiöön nähden sekä omasta työstään että 
käyttämästään urakoitsijasta. 
 

Turun HO 20.12.2001 nro 3149 
Osakas oli ottanut käyttöönsä ullakkotiloja yhtiön luvalla yli 10 vuotta aikaisemmin. Yhtiö hake-
nut tarvittavat viranomaisluvat. Osakas ei ollut vastuussa tilassa myöhemmin esiintyneistä vauri-
oista, koska muutoksen tekemisestä oli yli 10 v ja koska osakkaalla ei tuottamusta, kun oli käyttä-
nyt ulkopuolisia urakoitsijoita ja yhtiö oli valvonut muutostyön. 
 
Helsingin HO 14.3.2002 nro 674 
Osakas oli rikkonut vedeneristeen laatoituksen yhteydessä yli 10 vuotta aiemmin. Laatoitustyön 
tehnyt osakas oli muuttanut pois. Muutostyön tehneen osakkaan vastuu ei kuitenkaan tuomiois-
tuimen mielestä ollut vanhentunut ja sillä, että työn tekemiseen oli käytetty ulkopuolisia ei merki-
tystä osakkaan vastuun kannalta. 

 
Tuomioistuimessa osakkaan vastuu on nähty hyvin laajaksi. Osakkeenomistaja on pää-
säänöisesti velvollinen korjaamaan muutostyön yhteydessä aiheuttamansa vahingot ja vas-
taamaan myös käyttämiensä ulkopuolisten tekijöiden virheistä. Osakkeenomistajan vastuu 
on varsin laaja ja se voi ulottua jopa yli 10 vuoden päähän siitä, kun hän on remontin teh-
nyt. 
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10. VIRANOMAISTYÖLUPAA EDELLYTTÄVÄT MUUTOSTYÖT 
 
Uudet maankäyttö- ja rakennuslain voimaantultua rakennusvalvontavirastot ovat antaneet 
ohjeita niistä huoneistojen muutostöistä, jotka edellyttävät viranomaislupaa. Ennen remont-
tisuunnitelmien käynnistämistä onkin syytä varmistua siitä, vaatiiko suunniteltu korjaus- 
tai muutostyö viranomaislupaa. 
 
Tyypillisesti lupa tarvitaan: 

• piharakennelmiin 
• parvekelasitukseen 
• asuntosaunan rakentamiseen    
• märkätilojen laajentamiseen kuivaan tilaan  

 

10.1 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupatyypit  

• rakennuslupa  

• toimenpidelupa  

• maisematyölupa  

• purkamislupa  

10.1.1 Rakennuslupa (A-, tai B-tunnus) 

Uuden rakennuksen rakentaminen (tunnus A) tai lisärakentaminen (tunnus B), jota on 
myös rakennuksen korottaminen taikka ullakon tai kellarin ottaminen rakennuksen pää-
käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön, edellyttävät rakennusvalvontaviranomaisen myön-
tämän rakennusluvan. Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen 
korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen. 

10.1.2 Rakennuslupa  (D-tunnus) 

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat 1) rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennai-
nen muuttaminen sekä 2) sellainen korjaus- ja muutostyö, jolla ilmeisesti voi olla merkitys-
tä käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Edellä todetun toimenpiteen luvan-
varaisuus riippuu toimenpiteen seurausvaikutuksista. Harkinnan suorittaa viimekädessä ra-
kennusvalvontaviranomainen. Tällaisia korjaus- tai muutostoimenpiteitä voivat olla kanta-
viin rakenteisiin, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, paloturvallisuuteen, poistumistei-
hin tai lvi- laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet. 

10.1.3 Toimenpidelupa (C-tunnus) 

Rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyt 
edellyttävät toimenpideluvan hakemista. 
Erilaisten rakennelmien pystyttämiseen tarvitaan toimenpidelupa, jos toimenpiteellä on 
vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maise-
makuvaan. 
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10.1.4 Maisematyölupa (M-tunnus) 
 
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa 
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) asemakaava-alueella, yleis-
kaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään eikä alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä 
tarkoitettu kielto asemaakaavan laatimiseksi. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan to-
teuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töi-
den suorittamiseen eikä vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole 
tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tie-
suunnitelmaan. 

10.1.5 Purkamislupa (P-tunnus), purkamisilmoitus (N-tunnus) 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on 
voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tar-
peen, jos yleiskaavassa niin määrätään. 

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edel-
lyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun 
siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä histo-
riallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden 
osana. 

 
10.2 Taloyhtiö hakee luvan 
 
Rakennusluvan hakeminen vaatii aina ammattitaitoisen pääsuunnittelijan palkkaamista se-
kä suunnitelmien esittämisen taloyhtiön hyväksyttäväksi. Asunto-osakeyhtiölain mukaan 
yhtiö voi hakea luvan tai antaa valtuutuksen luvan hakemiseen. 
 
Viranomaislupa ei vielä riitä töiden aloittamiseen. Lisäksi vaaditaan vielä taloyhtiön halli-
tuksen hyväksyntä sekä ilmoitus töiden aloittamisesta.  
 
Joissakin tapauksissa hallituksen lupa ei ole riittävä, ja asia joudutaan viemään yhtiökoko-
uksen päätettäväksi. Tällainen tilanne on, kun muutostöiden johdosta joudutaan tekemään 
muutoksia yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen tulee kysymykseen esimer-
kiksi, kun muutostöiden johdosta huoneiston käyttötarkoitus muuttuu.  
 
10.3 Muutokset yhtiöjärjestykseen  
 
Vaikka oikeuskäytännön mukaan yhtiön ei tarvitse vastata sellaisista osakkaan tekemistä 
lisäyksistä, jotka aiheuttavat myöhemmin olennaisia lisäkustannuksia yhtiölle, ovat osak-
keenomistajan ja taloyhtiön väliset erimielisyydet korjaus- ja kunnossapitovastuista yleisiä, 
eivätkä vastuut aina olekaan selviä. Tämän vuoksi kannattaa jo luvan antamisen yhteydessä 
ottaa muutostöiden jälkeisten vastuuasioiden järjestäminen harkittavaksi.  
 
Paras keino järjestää asia, on tehdä tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen. Tyypillinen 
muutostyö, jonka yhteydessä yhtiöjärjestyksen muuttaminen tulee kysymykseen, on ullak-
ko- tai kellaritilojen käyttöön ottaminen. Tällöin harkittavaksi tulevat yhtiöjärjestyksen 
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muutokset huoneistoselitelmään, pinta-alaan, vastikeperusteisiin ja yhtiön ja osakkaan väli-
seen kunnossapitovastuuseen.  
 
Niin kuin aikaisemmin todettiin, lain mukaan yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää, että yh-
tiökokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista 
osakkeista kannattavat muutosta. Yhtiöjärjestys voi määrätä vielä tätäkin tiukempia ehtoja.  
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11. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TEETTÄMÄT KORJAUKSET JA MUUTOSTYÖT 
 
Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeessa tilaajana on asunto-osakeyhtiö. Asunto-osakeyhtiö 
vastaa tilaajalle kuuluvista velvoitteista, kuten tietojen antamisesta ja tarvittavien lupien 
hakemisesta, ellei muuta ole sovittu.  
 
Tilaajana asunto-osakeyhtiön on määrättävä se tai ne henkilöt, jotka hoitavat urakoitsijan 
suorituksen sopimuksenmukaisuutta koskevan valvonnan. Jos tällaisia henkilöitä on use-
ampia, heidän keskinäiset suhteensa ja valtuuksiensa laajuus on ilmoitettava urakoitsijalle. 
Asunto-osakeyhtiön puolesta rakennussuorituksen valvonnasta vastaava valvoja on raken-
nuttajan edustaja.  
 
Jos muutostyön tai korjaushankeen toteuttajana on osakkeenomistaja, tämä toimii yleensä 
myös tilaajana. Mitään estettä ei kuitenkaan ole, että tällöinkin yhtiö toimii tilaajana ja las-
kuttaa osakasta aiheutuneista kustannuksista.   
 
11.1 Tilaajan velvoitteet 

11.1.1 Tiedonantovelvollisuus 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän eli korjaushankkeessa asunto-osakeyhtiön on huolehditta-
va siitä, että rakennus suunnitellaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan mukaisesti. Tämä koskee myös korjausrakentamista niiltä osin kuin kor-
jaushankkeeseen vaaditaan rakennus- tai toimenpidelupaa. 
 
Tilaajan on annettava oikeat ja riittävät tiedot urakan kohteesta, jotta urakka voidaan to-
teuttaa asianmukaisesti. 
 

11.1.2 Myötävaikutusvelvollisuus 
 
Asunto-osakeyhtiön on hankittava tarvittavat viranomaisten luvat sekä suoritettava tästä 
aiheutuvat kustannukset, ellei näitä asioita ole jätetty sopimuksella urakoitsijan tehtäväksi.  
 
Asunto-osakeyhtiön tulee toimittaa sovitussa aikataulussa sopimuksen edellyttämät suunni-
telmat ja muut urakoitsijan tarvitsemat asiakirjat. Tarvittavat asiakirjat on toimitettava ura-
koitsijalle rakennustyön edistymisen mukaan siten, että urakoitsijalle jää riittävä aika han-
kintojen ja valmistavien toimenpiteiden suorittamiseen.  
 
Jos suunnitelmien laatiminen on ollut asunto-osakeyhtiön vastuulla, tulee yhtiön huolehtia 
myös toimittamiensa suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä siitä, että ne täyttävät lain ja 
asetusten sekä viranomaismääräysten asettamat velvoitteet.  
 
Jos tilaajan puutteellisesta myötävaikutusvelvollisuudesta aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, 
urakoitsija on oikeutettu saamaan täysimääräisen korvauksen ylimääräisistä kustannuksista 
sekä pidennystä suoritusaikaansa 
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11.1.3 Maksuvelvollisuus 
 
Asunto-osakeyhtiö on velvollinen suorittamaan urakasta urakoitsijalle sovitun korvauksen. 
Korvaus voidaan suorittaa yhtenä eränä urakan valmistumisen jälkeen tai maksutaulukon 
mukaisesti. Etenkin laajemmissa urakoissa maksut erääntyvät maksuaikataululukon mu-
kaan, mutta pienemmissä urakoissa sen sijaan korvaus urakasta suoritetaan yleensä kerralla 
kohteen valmistuttua.  
 
11.2 Urakkasopimuksen tekeminen 

11.2.1 Päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä 
 
Asunto-osakeyhtiössä korjaushankkeeseen ryhtyminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä. 
Korjaushankkeesta aiheutuvien kustannusten perintä edellyttää osakkeenomistajilta perit-
tävää vastiketta. Vastiketta puolestaan voi periä ainoastaan asunto-osakeyhtiölaissa määri-
teltyihin menoihin joita ovat:  
 

• kiinteistön hankinnasta ja rakentamisesta aiheutuvat kustannukset 
• kiinteistön rakennuksen ylläpitoon ja hoitoon liittyvät kustannukset 
• kiinteistön tai rakennuksen perusparannuksiin liittyvät kustannukset 
• lain mukaan asunto-osakeyhtiölle tulevat velvoitteet. 

 
Asunto-osakeyhtiössä päätös normaalista korjaushankkeesta tehdään yhtiökokouksen 
enemmistöpäätöksellä. 
 
Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen yleensä hallitus valtuutetaan valitsemaan urakoitsija to-
teuttamaan hanketta. 
 
Hallituksen tehtäväksi jää valmistella tarjouspyyntö, jolla pyydetään eri urakoitsijalta tar-
jouksia korjaushankkeen toteuttamiseksi. Tarjouksia on syytä pyytää riittävä määrä, jotta 
näiden perusteella pystytään valitsemaan yhtiön kannalta edullisin urakka. Edullisin urakka 
ei tarkoita välttämättä halvinta vaan kokonaisuudeltaan edullisinta. Mikäli halvin tarjousta 
ei hyväksytä, kannattaa se perustella.  
 
11.3 Urakkasopimus 
 
Ennen urakkasopimuksen tekemistä ja allekirjoittamista kannattaa käydä urakkaneuvotte-
lut, jossa urakka käydään tarkasti läpi. Molempien osapuolten kannalta on tärkeää, että mo-
lemmat osapuolet ovat käsittäneet ja ymmärtäneet asiat samalla tavalla. Samoin kuin tar-
jouspyyntöjä laadittaessa, myös urakkaneuvotteluissa taloyhtiöiden kannattaa käyttää apu-
na asiantuntijaa. 

11.3.1 YSE-pohjainen urakkasopimus vai pienurakkasopimus 
 
Rakennusurakasta tehdään kirjallinen sopimus. Se voi olla joko urakkasopimus, johon liite-
tään rakennusurakan yleiset sopimusehdot ( YSE 98) tai pienurakkasopimus. Tarjouspyyn-
nössä tulee ilmoittaa kumpaa sopimustyyppiä tullaan käyttämään.   
 

                                                 
                                                                   
                                                             OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS 2005 
                                                                         Hallituksen jäsenen tietopaketti 

sivu 54 



Jos urakkasopimus tehdään pienurakkasopimuslomakkeella, on sopimusehdot kirjattu jo 
osaksi sopimusta. Pienurakkasopimuslomakkeella olevat sopimusehdot eivät ole täysin yh-
tenäisiä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen kanssa eikä niissä sovita yhtä laajasti 
osapuolten velvoitteista kuin yleisissä sopimusehdoissa.  
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat laajuudeltaan sen tyyppisiä, että niitä käytetään 
yleensä vain suuriin korjauksiin. Asunto-osakeyhtiöiden pienemmät korjaushankkeet teh-
däänkin yleensä pienurakkasopimusehdoin. Mikään ei kuitenkaan estä osapuolia sopimasta 
siitä, että pienempäänkin urakkaan otetaan joitakin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
koskevia periaatteita noudatettavaksi. 
 
Kirjallisen sopimuksen etuna on se, että osapuolten väliset velvoitteet, urakan aikataulu se-
kä muut mahdolliset seikat tulevat sovituksi yhteisesti ymmärretyllä tavalla. Rakennusura-
kan yleiset sopimusehdot eivät tule automaattisesti urakkasuhteessa sovellettavaksi, ellei 
erikseen sovita niiden soveltamisesta.  
 
Usein urakoitsijat ehdottavat sopimuspohjaksi omia mallejaan, jotka muistuttavat pienu-
rakkasopimusta. Näistä sopimusmalleissa on kuitenkin urakoitsijoiden velvoitteita ja vas-
tuita on vähennetty.  Tämän vuoksi tilaajan kannattaa ennen allekirjoittamista tarkoin pe-
rehtyä sopimukseen.   
 
11.4 Urakoitsijan vastuu 
 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa(YSE 1998) sekä pienurakkasopimuksen eh-
doissa on urakoitsijan vastuuta koskevia säännöksiä ja määräyksiä urakoitsijan vastuun laa-
juudesta. Molemmissa sopimusehdoissa urakoitsijan vastuut ovat pitkälle yhdenmukaisia. 

11.4.1 Virhevastuu 
 
Urakoitsijan pääasiallisena velvoitteena on toteuttaa suorituksensa sopimusasiakirjojen ja 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että 
korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet 
sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttä-
jien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Rakenta-
misessa tulee muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa. 
 
Urakoitsija vastaa oman urakkansa sopimuksen mukaisesta toteuttamisesta siinä laajuudes-
sa, kuin urakkasopimuksessa on sovittu. Urakoitsija vastaa myös sellaisista muutos- ja lisä-
töistä, jotka on sovittu hänen tehtäväkseen.  
 
Huolimatta siitä, mitä urakkasopimuksessa on sovittu, jo lainsäädännöstä tulee siis velvoit-
teita, joissa edellytetään hyvää rakentamista ja hyvän rakentamistavan noudattamista. 

11.4.2 Valmistumisen olennainen viivästyminen  

Jos urakan valmistuminen näyttää viivästyvän olennaisesti tai on todennäköisestä, ettei 
urakoitsija pysty tekemään kohdetta loppuun, sopimus on mahdollista purkaa. Yhtiön kan-
nattaa ennen sopimuksen purkamista vaatia urakoitsijalta hankkeen toteuttamista sovittuun 
päivämäärään mennessä sillä uhalla, että yhtiö tulee muutoin purkamaan sopimuksen ja 
teettämään työt ulkopuolisella urakoitsijalla. Koska uudella urakoitsijalla töiden loppuun 
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teettäminen muodostuu yleensä alkuperäistä kalliimmaksi, yhtiön täytyy varata oikeus pe-
riä alkuperäiseltä urakoitsijalta korvaus purusta aiheutuvasta vahingosta. 

Kaikki yhteydenotot urakoitsijaan on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava todistettavasti tie-
doksi. Suullisia yhteydenottoja on myöhemmin hankala todistaa. Myös telefaksin tai säh-
köpostin käyttö saattaa muodostua ongelmalliseksi näytön osalta. Turvallisinta onkin lähet-
tää vaatimukset kirjattuna kirjeenä. 

11.4.3 Vastuu takuuaikana  
 
Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessa takuu-
aikana ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheu-
tuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaalikuluminen tai virheellisen käy-
tön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vau-
rio. Todistustaakka on siis urakoitsijalla. 
 
Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeu-
tumista, on urakoitsijan viipymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee 
edellä tarkoitettujen töiden tekemisessä, on tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsijan kustan-
nuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle. 

11.4.4 Vastuu takuuajan jälkeen  
 
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin (YSE 98) sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää 
aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai 
olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei 
ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.  
 
Urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottami-
sesta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde 
on otettu käyttöön 
 
Vastuu rakentamisessa sisältää vastuun suunnitelmien noudattamisesta, oikeiden rakennus-
aineiden ja -tarvikkeiden sekä työtapojen valinnasta ja velvollisuuden korjata rakentamisen 
aikana tapahtuneet virheet.  
 
Oikeuskäytännössä on mm. katsottu, että törkeä tuottamus tai täyttämättä jättäminen on 
olemassa, jos lämmön- tai vesieristeet on jätetty työselitysten vastaisesti pois tai viemäri-
putki puuttuu viemärikaivannosta.  Todistustaakka on rakennuttajalla eli tämän pitää pys-
tyä näyttämään törkeä tuottamus, suorituksen täyttämättä jättäminen tai laadunvarmistami-
sen laiminlyönti. 
 
Grynderin (perustajaurakoitsijan tai perustajarakennuttajan) kohdalla takuuajan jälkeinen 
vastuu on huomattavasti ankarampaa. Ks. kohta 5.6. 
 
11.5 Asunto-osakeyhtiön vastuu tilaajana 
 
Asunto-osakeyhtiö vastaa siitä, että urakoitsijalle annetut tiedot ja yhtiön vastuulla olleet 
suunnitelmat ovat asianmukaiset. Jos urakka toteutetaan virheellisesti sen vuoksi, että puu-
te on ollut asunto-osakeyhtiöllä antamissa tiedoissa, ei urakoitsija ole tästä vastuussa.  



 
Asunto-osakeyhtiö vastaa urakan viivästymisestä urakoitsijalle aiheutuvista vahingoista, 
jos yhtiö laiminlyö toimittaa tarpeelliset tiedot urakoitsijalle urakan toteuttamista varten. 
Urakoitsijan on kuitenkin pystyttävä näyttämään, mikä vaikutus asunto-osakeyhtiön mah-
dollisella laiminlyönnillä on ollut urakoitsijan menettelyyn ja kuinka suuri vahinko on ol-
lut. 
 
11.6 Grynderin vastuu 
 
Grynderiksi katsotaan se, joka perustaa asunto-osakeyhtiön, toteuttaa rakentamisen joko 
omana työnä (perustajaurakoitsija) tai käyttämällä ulkopuolisia urakoitsijoita (perustajara-
kennuttaja) sekä myy sen osakkeita.  
 
Oikeuskäytännön mukaan grynderi ei voi vedota kolmatta kohtaan itse laatimiensa sopi-
musten vastuunrajoitusehtoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että grynderi on vastuussa myös ura-
koitsijan YSE:n mukaisesta takuuajan jälkeisistä vastuista sekä mahdollisista suunnittelu-
virheistä. Grynderi vastaa pääsääntöisesti 10 vuoden ajan siitä, että talo on toteutettu hyvän 
rakennustavan mukaisesti. Grynderi on siis takuuajan jälkeenkin vastuussa rakennusvir-
heistä, eikä kymmenen vuoden vastuu grynderin kohdalla edellytä YSE:n mukaista törkeää 
tuottamusta, suorituksen täyttämättä jättämistä tai laadunvarmistamisen laiminlyöntiä.  
 
Kymmenen vuoden vastuu ei tarkoita takuuta. Takuuajan jälkeen taloyhtiöllä on todistus-
taakka näyttää, että vaurio on johtunut grynderin virheestä. Luonnollinen kululuminen ei 
aiheuta korjausvastuuta.  
 
Virheestä tulee reklamoida aina kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on havaittu tai olisi pitä-
nyt havaita. Kymmenen vuoden vastuu alkaa kulua siitä, kun yhtiökokous valitsee grynde-
rin miehittämän hallituksen sijaan osakkeenomistajista koostuvan hallituksen. 
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   Oulun läänin 
Kiinteistöyhdistys ry 
 
palvelee jäsentaloyhtiöitä juridisissa, taloudellisissa, teknisissä ja 
edunvalvontakysymyksissä. Jäsenyhtiöt saavat käyttöönsä alan tuo-
reimman tiedon ja kiinteistöalaan perehtyneiden asiantuntijoiden pal-
velut 
 
 
YHTEYSTIEDOT: 
 
Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry 
toiminnanjohtaja Pekka Luoto 
Kirkkokatu 19 A 15  90100 OULU 
Puh.  371712, gsm 040-8441371, faksi 3121933 
sähköposti: oulu@kiinteistoliitto.fi 
 www.kiinteistoliitto.fi/oulu 
 
Suomen Kiinteistöliitto 
Annankatu 24 00100 HELSINKI,puh. 09-166761 
 
 

Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut 
 
• NEUVONTAPALVELUT 
• KOULUTUS- JA 

JÄSENTILAISUUDET 
• EDUNVALVONTA 
• JÄSENTIEDOTTEET 
• TYÖSUHDENEUVONTA 
 

 
• SUOMEN     

KIINTEISTÖLEHTI 
• OULUN LÄÄNIN 

KIINTEISTÖVIESTI-LEHTI 
• JÄSENALENNUKSIA 
 



 


