Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt
10.04.2013 PIETARSAARI
Pasi Pönkä
lakimies, varatuomari
pasi.ponka@kuntaliitto.fi

tilintarkastajat
yhtiökokous
hallintoneuvosto
hallitus
yhtiön johto

yhtiöoikeudellinen
organisaatio
toimitusjohtaja

ei työsuhde
osakeyhtiölaki
-----------------------------------------------------työsopimuslaki
+ vahingonkorvauslaki
muu organisaatio
työsuhteiset
johtajat
työsuhde
muu henkilöstö

15.4.2013

2

Osakeyhtiölaki, 1 luku

7§
Yhdenvertaisuus
Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus,
toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai
ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omansa tuottamaan
osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai
toisen osakkeenomistajan kustannuksella.
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Osakeyhtiölaki, 1 luku

8§
Johdon tehtävä
Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.
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Osakeyhtiölaki, 1 luku

9§
Tahdonvaltaisuus
Osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön
toiminnasta. Yhtiöjärjestykseen ei voida ottaa määräystä,
joka on tämän lain tai muun lain pakottavan säännöksen tai
muun pakottavan säännöksen taikka hyvän tavan vastainen.

15.4.2013

5

Osakeyhtiölaki, 22 luku
1§
Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus
Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan
on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä
säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.
Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan
on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten
tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai
muulle henkilölle.
Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin
pelkästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai jos
vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä,
vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei
menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti.
Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 8 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä
toimella.
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Osakeyhtiölaki, 22 luku

3§
Yhtiökokouksen puheenjohtajan
vahingonkorvausvelvollisuus
Yhtiökokouksen puheenjohtajan on korvattava vahinko, jonka
hän on tehtävässään tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla
tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle,
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.
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Osakeyhtiölaki, 22 luku

5§
Sovittelu ja korvausvastuun jakaantuminen
Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korvausvastuun
jakaantumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen
kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2
ja 6 luvussa säädetään.
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Osakeyhtiölaki, 22 luku
6§
Päätöksenteko yhtiössä
Asioista, jotka koskevat yhtiön 1-3 §:ään ja tilintarkastuslain
44 §:ään perustuvaa oikeutta vahingonkorvaukseen, päättää
6 luvun 2 §:n mukaisesti hallitus. Niistä voidaan kuitenkin
päättää myös yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen päätös vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenelle, hallintoneuvoston jäsenille tai
toimitusjohtajalle ei ole sitova, jos yhtiökokoukselle ei ole
annettu olennaisesti oikeita ja riittäviä tietoja
korvausvelvollisuuden perusteena olevasta päätöksestä tai
toimenpiteestä. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä ei
sido yhtiön konkurssipesää tai yrityksen saneerauksesta
annetussa laissa tarkoitettua selvittäjää, jos yhtiö asetetaan
konkurssiin tai saneerausmenettely aloitetaan hakemuksesta,
joka tehdään kahden vuoden kuluessa päätöksestä.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

1§
Yhtiön johto
Yhtiöllä on oltava hallitus. Sillä voi olla myös toimitusjohtaja
ja hallintoneuvosto.
Kiellosta tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia
päätöksiä säädetään 1 luvun 7 §:ssä,
huolellisuusvelvollisuudesta 1 luvun 8 §:ssä ja
vahingonkorvausvastuusta 22 luvussa.
Yhtiön edustamisesta säädetään 25-28 §:ssä.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

2§
Hallituksen yleiset tehtävät
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta
on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen,
hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on
tämän lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku
3§
Hallituksen päätöksenteko
Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei
yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan
vaalissa tasan, eikä hallitusta valittaessa tai yhtiöjärjestyksessä ole
määrätty muuta, vaali ratkaistaan arvalla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei
yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan
valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten
ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen
jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian
käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus on varattava
varajäsenelle. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, päätös on
kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä kuten hallituksen
kokouksen pöytäkirjasta 6 §:ssä säädetään.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

4§
Hallituksen jäsenen esteellisyys
Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta
koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua yhtiön ja
kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä
on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa
yhtiön edun kanssa. Mitä tässä pykälässä säädetään sopimuksesta,
sovelletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin
ja muuhun puhevallan käyttämiseen.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

5§
Hallituksen kokoontuminen
Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai
toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja
vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa
hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy
koolle kutsumisen, tai toimitusjohtaja.
Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä
kokouksessa. Toimitusjohtajan oikeudesta osallistua kokoukseen
säädetään 18 §:ssä. Läsnäolosta voidaan määrätä myös
yhtiöjärjestyksessä.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

6§
Hallituksen pöytäkirja
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa
kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä,
vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen
jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä
merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja
säilytettävä luotettavalla tavalla.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

7§
Tehtävien siirtäminen
Hallitus voi yksittäistapauksessa tai yhtiöjärjestyksen määräyksen
nojalla tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa
asiassa silloinkin, kun yhtiöllä on toimitusjohtaja.
Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan
kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi.

15.4.2013

16

Osakeyhtiölaki, 6 luku

8§
Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja
Hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu
vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi
varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan myös
varajäseneen.
Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja.
Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole
päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

9§
Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä
määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä
voidaan määrätä, että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä
valitaan muussa järjestyksessä. Jos jäsentä ei kuitenkaan ole valittu
muussa järjestyksessä, yhtiökokous voi valita jäsenen, jollei
yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

10 §
Hallituksen jäsenen kelpoisuus
Hallituksen jäsen ei voi olla se, joka on alaikäinen, jolle on määrätty
edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on
konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen
säädetään liiketoimintakiellosta annetussa laissa (1059/1985).
Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka
Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle
lupaa poiketa tästä.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku
11 §
Hallituksen jäsenen toimikausi
Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä
toistaiseksi. Julkisessa osakeyhtiössä toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimikaudesta
voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Toimikausi päättyy ja
uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän
yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä tai
uutta jäsentä valittaessa päätetä toisin.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

12 §
Hallituksen jäsenen eroaminen
Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden
päättymistä.
Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu
hallitukselle. Jos jäsenen on valinnut muu kuin yhtiökokous,
eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle.
Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syytä olettaa, että yhtiöllä ei
enää ole muita hallituksen jäseniä, hänen on huolehdittava siitä, että
yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uutta hallitusta.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

13 §
Hallituksen jäsenen erottaminen
Hallituksen jäsenen voi ennen toimikauden päättymistä erottaa se,
joka on hänet valinnut. Muun kuin yhtiökokouksen valitseman
jäsenen voi kuitenkin erottaa yhtiökokous, jos yhtiöjärjestystä on
muutettu siten, ettei valintaoikeutta enää ole.
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.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

14 §
Hallituksen täydentäminen
Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi
tai jos jäsen menettää 10 §:ssä tarkoitetun kelpoisuutensa, jäsenen
sijalle tulee varajäsen sen mukaan kun yhtiöjärjestyksessä
määrätään tai varajäsentä valittaessa on päätetty. Jos varajäsentä ei
ole, hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi
jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos kuitenkin valinta
kuuluu yhtiökokoukselle ja hallitus varajäsenineen on
päätösvaltainen, valinta voi tapahtua seuraavassa yhtiökokouksessa.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

15 §
Konsernisuhde
Jos yhtiöstä on tullut emoyhtiö tai se on lakannut olemasta emoyhtiö,
hallituksen on viivytyksettä ilmoitettava siitä tytäryhteisön
hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle. Tytäryhteisön hallituksen tai
vastaavan toimielimen on annettava emoyhtiön hallitukselle
konsernin aseman arvioimiseksi ja sen toiminnan tuloksen
laskemiseksi tarvittavat tiedot.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

16 §
Sopimus ainoan osakkeenomistajan kanssa
Sellainen yhtiön ja sen ainoan osakkeenomistajan välinen sopimus tai
sitoumus, joka ei kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, on
merkittävä tai liitettävä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku
17 §
Toimitusjohtajan yleiset tehtävät
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava
hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen
tehtävien hoitamiseksi.
Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon
ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet
siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa
aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa
tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto
toimenpiteestä.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

18 §
Toimitusjohtajan läsnäolo hallituksen kokouksessa
Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja
käyttää siellä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei
hallitus päätä toisin.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

19 §
Toimitusjohtajaan ja hänen sijaiseen sovellettavat säännökset
Toimitusjohtajaan sovelletaan lisäksi, mitä hallituksen jäsenestä
säädetään pätemättömiä päätöksiä koskevassa 2 §:n 2 momentissa,
esteellisyyttä koskevassa 4 §:ssä ja kelpoisuutta koskevassa 10 §:ssä 1
momentissa. Toimitusjohtajan asuinpaikan on aina oltava Euroopan
talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa
tästä.
Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohtajasta, sovelletaan myös hänen
sijaiseensa.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

20 §
Toimitusjohtajan valinta, eroaminen ja erottaminen
Hallitus valitsee toimitusjohtajan.
Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtävästään. Eroaminen tulee
voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle.
Hallitus voi erottaa toimitusjohtajan tehtävästään. Erottaminen tulee
voimaan välittömästi, jollei hallitus päätä myöhemmästä ajankohdasta.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

21 §
Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvostosta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvosto
valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa.
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallintoneuvosto valitsee
hallituksen.
Muuten hallintoneuvostolle voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä vain
hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvia tehtäviä ja tehtäviä, joita ei ole
säädetty muulle toimielimelle. Hallintoneuvostolle ei voida antaa
oikeutta edustaa yhtiötä.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

22 §
Hallintoneuvoston tiedonsaanti
Hallituksen, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava
hallintoneuvostolle ja sen jäsenelle ne tiedot, jotka ovat tarpeen
hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

23 §
Hallintoneuvoston jäsenet ja puheenjohtaja
Hallintoneuvostossa on oltava vähintään kolme jäsentä. Toimitusjohtaja
tai hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.
Hallintoneuvostolle on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee
hallintoneuvosto, jos hallintoneuvostoa valittaessa ei ole päätetty tai
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

24 §
Hallintoneuvostoon sovellettavat säännökset
Hallintoneuvostoon ja sen jäseneen sovelletaan lisäksi, mitä 2 §:n 2
momentissa säädetään pätemättömistä päätöksistä, 3-6 §:ssä
päätöksenteosta, esteellisyydestä, kokoontumisesta ja pöytäkirjasta
sekä 9-13 §:ssä valinnasta, kelpoisuudesta, toimikaudesta, eroamisesta
ja erottamisesta.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

25 §
Hallituksen ja toimitusjohtajan edustamisoikeus
Hallitus edustaa yhtiötä. Toimitusjohtaja voi edustaa yhtiötä asiassa,
joka 17 §:n nojalla kuuluu hänen tehtäviinsä.
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Osakeyhtiölaki, 6 luku

26 §
Muut edustajat
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallituksen jäsenellä tai
toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä tai että hallitus voi antaa
oikeuden jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle.
Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden yhtiön
edustamiseen.
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27 §
Edustamisoikeuden rajoitukset
Kaupparekisteriin voidaan merkitä ainoastaan sellainen rajoitus
oikeuteen edustaa yhtiötä, jonka mukaan kahdella tai useammalla
henkilöllä on vain yhdessä tämä oikeus.
Yhtiöjärjestyksen toimialamääräys rajoittaa edustajan toimivaltaa.
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28 §
Edustajan toimien sitovuus
Yhtiön tässä laissa tarkoitetun edustajan yhtiön puolesta tekemä
oikeustoimi ei sido yhtiötä, jos:
1) edustaja on toiminut vastoin tässä laissa säädettyä kelpoisuuden
rajoitusta;
2) edustaja on toiminut vastoin 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua
rajoitusta; tai
3) edustaja on ylittänyt toimivaltansa ja se, johon oikeustoimi
kohdistui, tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa riittävänä
osoituksena siitä, että oikeustoimen kohteena ollut tiesi tai että hänen
olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä, ei voida pitää pelkästään sitä,
että toimivaltaa koskevat rajoitukset on rekisteröity.
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