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Yhteishallintolaki



Yhteishallinnon 
tarkoitus
• Antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan 

koskevissa 

• Lisätä asumisviihtyvyyttä

• Edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa
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Yhteishallinnon 
keinot
• Asukkaiden kokous

• vähintään kerran kalenterivuodessa 

• asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyttävät päätösvaltaa

• Asukastoimikunta

• Asukkaiden kokous valitsee

• Tehtävät määritelty yhteishallintolain 10 §:ssä

• Hallituksen jäsenet

• Asukkaiden kokouksella oikeus nimetä ehdokkaita hallitukseen 

• 1 (jos enintään 4 hallituksen jäsentä) – 2 (jos viisi tai enemmän hallituksen 
jäsentä)

• Valvoja

• Asukkaiden kokous valitsee

• Seuraa ja tarkastaa vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon hoitoa  
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Yhtiön johto

• Yhtiöllä on oltava hallitus

• Jäseniä 1 – 5, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin , säätiöissä 3- 7

• Jos jäseniä vähemmän kuin 3, valittava vähintään 1 varajäsen, säätiöissä aina 
vähintään 3 jäsentä

• Varajäseniä valitaan vain siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestyksessä on määräys 
varajäsenistä – yhtiökokous ei voi päättää 

• Hallituksella oltava puheenjohtaja, jos useampia kuin yksi jäsen

• Hallitus valitsee keskuudestaan, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin

• Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja
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Hallituksen jäseneksi



Valinta
• Valittavien jäsenten lukumäärä määritellään yhtiöjärjestyksessä

• Yhtiökokous valitsee

• Säätiöissä hallitus täydentää itse itseään, jollei säännöissä määrätä toisin. Jos 
säätiöllä on hallintoneuvosto, valitsee hallintoneuvosto hallituksen jäsenet, jollei 
säännöissä määrätä toisin.

• Yhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että vähemmistä jäsenistä 
valitaan muussa järjestyksessä

• Asukkaiden kokouksella oikeus nimetä ehdokkaita hallitukseen : 1 (jos enintään 4 
hallituksen jäsentä) – 2 (jos viisi tai enemmän hallituksen jäsentä)

• Kelpoisuus – kuka voidaan valita

• Luonnollinen henkilö – ei yritys

• Täysivaltainen

• Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä oltava asuinpaikka Euroopan 
talousalueella 

• Jäsenet valitaan toistaiseksi, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mainita

• Säätiöissä 3 kalenterivuotta, ellei säännöissä toisin
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Eroaminen

• Hallituksen jäsenen voi erottaa vain sen valinnut taho

• Erotetun jäsenen toimikausi päättyy erottamisesta päättävän yhtiökokouksen 
päättyessä, jollei yhtiökokous päätä muusta ajankohdasta

• Muun kuin yhtiökokouksen erottaman jäsenen toimikausi päättyy välittömästi, 
jollei erottamisen yhteydestä käy muuta ilmi

• Hallituksen jäsen voi erota koska tahansa

• Eroaminen tulee voimaan, kun erosta ilmoitettu hallitukselle

• Lisäksi ilmoitettava valinneelle taholle, jos muu kuin yhtiökokous

• Jos hallituksen jäsenellä syytä olettaa, ettei hallituksessa enää muita jäseniä, 
tulee ensin kutsua yhtiökokous koolle (ns. viimeinen lähtijä huolehtii)

• Eronneen tilalle kutsuttava varajäsen, jos sellaisia on valittu

• Jos eron jälkeen hallitus ei enää päätösvaltainen, kutsuttava yhtiökokous koolle 
täydentämään
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Hallituksen tehtävät



Tehtävät
• Yleiset tehtävät

• Huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä

• Vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta 
järjestämisestä

• Yhtiökokouksen valmistelu, koollekutsuminen, esitysten tekeminen 
yhtiökokoukselle

• Erityiset tehtävät

• Yhtiön toiminnan luonteesta johtuvat tehtävät kuten esim. kiinteistöjen kuntoon 
ja korjauksiin liittyvät asiat (AOYL ” Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä 
kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä.”)

• Muusta lainsäädännöstä tulevat velvoitteet

• Mm. järjestyslaki  - kiinteistön turvallisuudesta huolehtiminen

• ”Kiinteistön omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei 
rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka 
muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle ”
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Tehtävät

• Säätiö

• johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja 
säätiön etua

• varainhoidon on oltava suunnitelmallista, varainhoitoon kuuluu säätiön 
toimintaan käytettävien varojen sijoitustoiminta ja liiketoiminta

• Sijoitustoimintaa voi harjoittaa, ellei säännöissä rajoiteta
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Tehtävien siirtäminen 

• Hallitus voi yksittäistapauksessa tai yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla 
tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa 
silloinkin, kun yhtiöllä on toimitusjohtaja.

• Toimitusjohtajan yleistoimivalta liittyy juoksevan hallinnon hoitamiseen

• Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan 
kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi.
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Hallituksen kokous



Hallituksen 
kokoontuminen
• Hallitus kokoontuu tarvittaessa

• Hallituksen puheenjohtaja vastaa 

• Hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla oikeus vaatia kokousta koolle 
kutsuttavaksi

• Jos puheenjohtaja ei kutsu kokousta koolle, yksittäinenkin jäsen voi kutsua, jos 
väh. puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy menettely (myös toimitusjohtaja voi 
kutsua)

• Kokoontumisten määrä vaihtelee yhtiön tilanteesta riippuen

• Työsuunnitelma vuoden alussa helpottaa työskentelyä, mutta ei ole pakollinen 

• Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia, hallitus päättää saavatko muut kuin 
hallituksen jäsenet osallistua

• Toimitusjohtaja saa osallistua ja käyttää puhevaltaa, ellei hallitus toisin päätä
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Kokouskutsu

• Laissa ei muotomääräyksiä

• Ei määrämuotoa

• Ei kutsuaikaa, ei kutsutapaa

• Edellytyksenä, että kaikille hallituksen jäsenille toimitetaan kutsu (varataan 
mahdollisuus osallistua kokoukseen)

• Kirjallinen kutsu n. viikkoa ennen kokousta suositeltava
• HUOM! Kiireelliset kokoukset

• Kutsussa hyvä mainita päätettävät asiat
• Kokouksessa voidaan tehdä päätös myös muista asioista
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Päätösvaltaisuus

• Päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei 
yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää

• Lasketaan valituista jäsenistä (esteellisen ei katsota olevan paikalla)

• Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole 
mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn

• Jos hallituksen jäsen estynyt, varajäsen kutsuttava, jos sellaisia on valittu

• Jos useita varajäseniä, hallitus päättää kuka, ellei yhtiökokous ole päättänyt 
järjestystä tai elleivät varajäsenet ole henkilökohtaisia 

• Päätös ilman kokousta mahdollinen, jos

• Päätös kirjataan, allekirjoitetaan, numeroidaan ja säilytettävä luotettavalla 
tavalla koko yhtiön olemassaolon ajan
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Kokouksen kulku
esimerkki
• Avaus

• Päätettävien asioiden listaaminen

• Asioiden käsittely

• Asian esittely

• Keskustelu 

• Päätös, mahdollinen äänestyksen tulos

• Puheenjohtajan on hyvä tehdä yhteenveto päätöksestä

• Kokouksen päättäminen

17



Päätöksenteko

• Jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni

• Päätös syntyy, kun enemmistö paikalla olevista jäsenistä kannattaa

• Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni

• Puheenjohtajan vaalissa ratkaisee arpa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty 
muuta

• Hallituksen jäsen ei saa osallistua käsittelyyn (esteellisyys), jos

• kyse hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevasta asiasta

• kyse yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevasta asiasta, jos hänellä on 
odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun 
kanssa

• Sovelletaan vastaavasti myös muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja 
muuhun puhevallan käyttämiseen 

• Juridinen esteellisyys – moraalinen esteellisyys eli miltä asia ulkopuolisen silmin 
näyttää 
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Hallituksen päätökset

• Hallituksen päätökset eivät ole salaisia, kuitenkin poikkeuksena

• Hallitus tehnyt päätöksen, ettei päätöksiä kerrota

• Liikesalaisuudet

• Yksittäistä henkilöä koskevat asiat   - tietosuoja

• Tiedot, joiden julkistaminen voisi vahingoittaa yhtiön etua
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Pöytäkirja

• Hallituksen kokouksesta on aina laadittava pöytäkirja

• Puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen allekirjoittaa

• Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että kaikki allekirjoittavat

• Pöytäkirjaan kirjataan päätöksen, mahdolliset eriävät mielipiteet

• Pöytäkirja numeroidaan

• Säilytettävä luotettavasti koko yhtiön toiminnan ajan

• Hallituksen pöytäkirja ei ole julkinen

• Hallitus päättää pöytäkirjan julkisuudesta, ei yksittäinen jäsen
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Vahingonkorvausvastuu



Eri vastuumuodot

• Yhtiöoikeudellinen

• Toimiminen hallituksen jäsenenä – henkilökohtainen (vakuutettavissa)

• Vahingonkorvausoikeudellinen

• Yhtiön vastuu (vakuutettavissa) tai jäsenen henkilökohtainen (oma 
kotivakuutuksen vastuuvakuutus)

• Rikosoikeudellinen

• Rikoksen tunnusmerkistö täyttyy (esim. ruumiin vamman tuottamus, kuoleman 
tuottamus) - henkilökohtainen
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Hallituksen jäsenen 
vastuu
• Huolellisuusvelvoite

• Hoidettava kuten vastaavassa asemassa oleva huolellinen henkilö hoitaisi 
tehtävää

• Eri hallituksen jäsenillä samanlainen vastuu, koulutustausta saattaa vaikuttaa 
korvauksen suuruuteen

• Asiantuntijoiden käyttö, jos päätettävä asia vaatii   

• Vastuu myös, jos rikotaan lakia tai yhtiöjärjestystä
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Vastuusta 
päättäminen
• Hallitus päättää, yhtiökokous voi päättää

• Vastuuvapauden merkitys

• Osakkaan oikeus ajaa korvauskannetta
• Todennäköistä, ettei yhtiö nosta kannetta

• Omistaa vähintään 10 % osakekannasta tai nostamatta jättäminen loukkaisi 
yhdenvertaisuutta

• vastaavat itse oikeudenkäyntikuluista, mutta oikeus saada niistä korvaus yhtiöltä sikäli 
kuin yhtiölle oikeudenkäynnillä saatavat varat siihen riittävät.
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KKO 1938 II 501

• Hallituksen jäsenet korvausvastuussa, kun laiminlyöneet valvoa 
isännöitsijän toimia ja rahavarojen käyttöä 
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KKO 1962 I 3

• Yhtiön varat eivät enää vastanneet velkoja

• Hallitus laiminlyönyt VOYL 39 §:n mukaisen velvollisuutensa heti luovuttaa 
yhtiön omaisuus konkurssiin 

• Valtiolle ei suoritusta yhtiön maksettavaksi sittemmin pannuista veroista

• Hallituksen jäsenet velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan valtiolle 
verojen yhteistä määrää vastaava vahingonkorvaus, jolle 5 % korko 
haastepäivästä 
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KKO 1990:177

• Hallituksen ainoa jäsen laiminlöi kutsua yhtiökokouksen koolle 
käsittelemään yhtiön asettamista selvitystilaan

• Oma pääoma pienempi kuin 1/3 osakepääomasta

• Korvausvastuu yhtiön velkojalle, joka oli toimittanut yhtiölle tavaroita 
luotolla
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KKO 2003:33

• Ylivelkainen kiinteistöosakeyhtiö hakeutunut konkurssiin

• Osakkaille ei määrätty sellaista vastiketta, joka olisi riittänyt vastaamaan 
yhtiön lainoista ja lyhennyksistä 

• Hallituksen olisi tullut toimia huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti

• Liian pieni vastike ei ollut yhtiön edun mukaista 
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Helsingin HO 
26.3.1986 nro 1512
• Hallitus päätti isännöitsijän esittelystä teettää putkiremontin 

urakointiyrityksellä, joka aikaisemminkin oli tälle asunto-osakeyhtiölle 
tehnyt vastaavia töitä

• Urakkahinta 54 000 markkaa halvinta tarjousta kalliimpi

• Hovioikeus velvoitti hallituksen jäsenet ja isännöitsijän maksamaan yhtiölle 
vahingonkorvausta

• Aikaisemmat remontit eivät olleet riittävä syy halvimmasta tarjouksesta 
poikkeamiseen

• Vahingoksi katsottiin 45 000 markkaa

• Hallituksen jäsenten osalta korvausta soviteltiin 30 000 markkaa
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KKO 2009:89

• Osakkaalle aiheutettu vahinko

• B:n osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen vastaisten toimien johdosta A:n 
osakkeet olivat menettäneet arvonsa

• Siirretty toimintaa ja kalustoa hallituksen jäsenten perustamalle toiselle yhtiölle 
ja nostaneet ylisuurta palkkaa

• Syyllistytty peiteltyyn osingonjakoon, samalla rikottu yhtiöjärjestyksen määräystä 
siivouspalvelujen tuottamisesta

• Korvausta ei ollut vaadittu yhtiölle aiheutetusta vahingosta, osakas A:llä 
oikeus saada korvaus
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KKO 1992:66

• Hallituksen jäsen antanut virheellisiä osakkeiden lunastamiseen liittyviä 
ohjeita

• Vastasi osakkaalle syntyneestä vahingosta (yhteisvastuu)

• korvausmäärä menetetystä tuotosta 100 000 markkaa

• rahoituskuluja  16 586,08 markkaa

• huoneiston arviointikuluja  4200 markkaa

• oikeudenkäyntikuluja
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KKO 2016: 58

• Osakeyhtiön tuotantolaitokselta vuosina 2004-2006 päästetty ympäristöön 
perunamultalietettä, joka oli aiheuttanut ympäristön pilaantumista

• Kyse siitä, olivatko hallituksen jäsenet vastuussa

• Kyse muun lain rikkomisesta, vastuun edellytyksenä tahallisuus tai törkeä 
tuottamus

• Hallituksen jäsenet A ja B ovat kuitenkin tietoisesti laiminlyöneet 
velvollisuutensa huolehtia, 

• että yhtiön toimintaan liittyvät ympäristökysymyksien järjestäminen

• ja muun organisoiminen otetaan käsiteltäviksi yhtiön hallituksessa

• riskinotto siitä, että ympäristön turmeleminen jatkuu

• puolsi siten heidän huolimattomuutensa katsomista törkeäksi
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KKO 2007:62

• Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa asioinut henkilö saanut 
surmansa jäälohkareen pudottua katolta hänen päähänsä

• Kiinteistönhoito oli sopimuksella uskottu huoltoyhtiölle

• Lumen ja jään poistamista katolta ei sisällytetty sopimuksessa lueteltuihin 
huoltoyhtiön tehtäviin

• Vastuuta ei tältä osin ollut selvästi siirretty huoltoyhtiölle, asunto-osakeyhtiön 
olisi tullut huolehtia tarvittaessa katon puhdistamisesta

• Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin rangaistukseen 
kuolemantuottamuksesta, kun turvallisuusvelvoite oli laiminlyöty. 
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Vastuun 
vanhentuminen
• Vahingonkorvauslain mukainen vastuu vanhentuu yleisen vanhentumislain 

mukaan

• Rikosoikeudellinen vastuu vanhentuu rikoksen vanhentumissäännösten 
mukaan

• Osakeyhtiö- ja säätiölain mukaan

• Viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena 
oleva päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin
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Kiitos!

Fondia Oyj
Helena Kinnunen
Senior Legal Counsel
Helena.kinnunen@fondia.com


