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1 JOHDANTO 
 

Oikeusministeriön 16.2.2001 asettama työryhmä antoi mietintönsä 6.5.2003, jossa se 

ehdotti uuden osakeyhtiölain säätämistä. Ehdotuksessa tavoitteena on ollut yritysten 

toimintamahdollisuuksien hallittu lisääminen ilman, että velkojien ja vähemmistö-

osakkeenomistajien asema olennaisella tavalla muuttuu. Työryhmän mietinnössä on 

kiinnitetty erityistä huomiota pienten yhtiöiden asemaan sekä pyritty korostamaan 

osakeyhtiöoikeuden keskeisten periaatteiden merkitystä. (Oikeusministeriö 2003:4).  

 

Tällä hetkellä voimassa oleva laki on vuodelta 1980. Lakia on monelta osin uudistet-

tu, viimeisin osittaisuudistus toteutettiin 1997. Toimintaympäristön muutokset sekä 

kansainvälinen kehitys edellyttää kuitenkin lainsäädännön ajantasaistamista.  

 

Osakeyhtiölakityöryhmän mietinnön pohjalta hallitus antoi Eduskunnalle esityksen 

uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi 2.9.2005 ja se on tarkoitus käsitellä syysistunto-

kaudella 2006. Lain on määrä astua voimaan 1.9.2006. (Oikeusministeriö 2006) 

 

Suomessa osakeyhtiömuotoinen yritystoiminta kattaa noin kaksi kolmasosaa yrityk-

sistä, joten voidaan sanoa osakeyhtiömuodon olevan kansantaloudellisesti erittäin 

merkittävä, paitsi tuotetun liikevaihdon, myös työllistämisen kautta. Tilastokeskuksen 

mukaan (Tilastokeskus, 2005) vuonna 2004 henkilöstön määrä kasvoi sekä pienissä 

että keskisuurissa yrityksissä yhteensä lähes 9 000 hengellä. Suurissa, vähintään 

250 henkilöä työllistävissä yrityksissä henkilöstön määrä sen sijaan väheni 4 648 

hengellä. Kaikkien yritysten henkilöstöstä 61,7 prosenttia työskenteli pienissä ja kes-

kisuurissa yrityksissä. Tämä suuntaus osoittaa selvästi sen, että suuryritysten merki-

tys kansantaloudelle on vähenemässä. Tästä johtuen tarve suunnata huomio pieniin 

yrityksiin on myös lainsäädännön osalta suuri.  
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 1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tutkimuksen taustalla on kiinnostus uudistuvaa osakeyhtiölakia kohtaan. Erityisesti 

kiinnostaa se, kuinka tämän lain muutokset vaikuttavat pienen osakeyhtiön käytän-

töihin. Sekä työryhmämietintö että hallituksen esitys painottavat yhtenä tavoitteena 

lain muotoilemista niin, että pienten osakeyhtiöiden asemaan kiinnitetään erityistä 

huomiota.  Itse osakkaan ja hallituksen ainoan jäsenen ominaisuudessa haluan tutkia 

muutoksia ja niiden mahdollisesti asettamia ongelmatilanteita, paitsi yleisellä tasolla, 

myös oman yhtiöni näkökulmasta.  

 

Uutta osakeyhtiölakia käsittelevää kirjallisuutta on odotettavissa lain hyväksymisen 

jälkeen paljonkin, mutta huomio keskittynee alussa vain julkisiin osakeyhtiöihin sekä 

suuriin yksityisiin osakeyhtiöihin.  Pienyhtiönäkökulmalla tavoitteenani on lisätä omaa 

tietoisuuttani johtoon kohdistuvista muutoksista sekä tehdä pohjatyötä pro gradu -

tutkielmaa varten, jossa perehdyn aiheeseen syvällisemmin.  

 

1.2 Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 
Tutkimuksen pääongelma voidaan muotoilla kysymykseksi: Millaisia vaikutuksia osa-

keyhtiölain uudistuksella on pienen osakeyhtiön hallintoon? Hallinnon lisäksi tutki-

mukseen otetaan mukaan osakeyhtiölain keskeiset periaatteet. 

 

Tutkimuksessa käydään läpi osakeyhtiön hallinnon eri osiin kohdistuvat muutokset ja 

osakeyhtiölain keskeisten periaatteiden sisältö. Muutoksia pyritään vertaamaan voi-

massa olevaan lainsäädäntöön ja pohtimaan tämän pohjalta millaisia vaikutuksia lail-

la tulee olemaan pienen osakeyhtiön johtamiseen ja hallinnointiin. Lisäksi mahdolli-

suuksien mukaan pyritään pohtimaan mitkä seikat ovat vaikuttaneet lain muutostar-

peisiin.  

 

Tutkimuksen alaongelmat kysymyksen muodossa ovat: 

- Miten uudistus vaikuttaa yhtiökokouksen velvollisuuksiin ja oikeuksiin? 

- Miten hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu määräytyy uudistuksessa? 

- Miten uudistuksessa tuodaan esiin osakeyhtiölain keskeiset periaatteet? 
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- Miten muutokset vaikuttavat yhtiön voitonjakoon? 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan osakeyhtiön perustaminen, kirjanpito, tilinpäätös, 

rahoitus, osakemerkintä sekä yritysrakenteen muutokset. Myös vero-oikeudellinen 

näkökulma rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Ajallinen rajaus tehdään nykyhetkeen 

ja uuden lain voimaantulon jälkeiseen aikaan. 

 

Maantieteellisesti tutkimus rajataan vain Suomeen. Vaikka kansalliseen lainsäädän-

töön Suomessa vaikuttavat sekä Euroopan unioni että muiden pohjoismaiden lain-

säädäntö, on tässä tutkimuksessa tarkoitus keskittyä ainoastaan osakeyhtiölainsää-

däntöön suomalaisten pienyhtiöiden näkökulmasta.  

 

1.3 Tutkimusaineistot ja -menetelmät 

 
 
Tutkimusaineistona käytetään sekä kirjallisuutta että artikkeleja. Tutkimusaineisto 

kootaan enimmäkseen tutustumalla kirjallisuuteen. Päälähteinä ovat Hallituksen esi-

tys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi sekä tähän esitykseen liittyvät lainvalmistelu-

työt. Koska kyseessä on tuore aihe eikä lakia ole vielä vahvistettu, ei myöskään kir-

jallisuutta ole juuri saatavissa. Siksi kirjallisuuden osalta keskitytään voimassa olevan 

lain tulkintoihin ja uudistusta pyritään käsittelemään artikkeleiden kautta. Aihe on he-

rättänyt paljon mielenkiintoa ja siitä on kirjoitettu artikkeleita sekä laskentatoimen että 

juridiikan asiantuntijoiden toimesta. Lähdeaineisto on melko kattava, mutta sen kan-

sainvälisyyttä rajoittaa kuitenkin se, että kysymys on erittäin kansallisesta aiheesta.  

 

Vaikka tutkimuksessa ei olekaan varsinaista empiiristä osaa, tavoitteena on kuitenkin 

tuoda omaa pohdintaa nimenomaan oman yhtiön kautta. Case-yrityksen mukaan 

ottaminen ei tutkimuksen laajuuteen nähden ole perusteltua.  

 

Kyseessä on kvalitatiivinen ja deskriptiivinen tutkimus, jossa pyritään vertaamaan 

voimassa olevan ja valmisteilla olevan lain vaatimuksia pienyhtiön hallinnolle. Tavoit-

teena on tehdä päätelmät siitä, mikä hallinnossa muuttuu ja miten yksittäinen muutos 

vaikuttaa hallintoon kokonaisuudessaan. Päätelmät tehdään johdon näkökulmasta. 
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1.4 Tutkielman rakenne 

 

Koska osakeyhtiöoikeuden keskeiset periaatteet ovat ne perusteet, joihin koko sään-

tely perustuu, on johdonmukaista käsitellä niitä tutkimuksen alussa kappaleessa kak-

si. Tässä osassa periaatteet ja niiden merkitys käydään yksitellen läpi, jotta saadaan 

kuva siitä millaisen pohjan ne luovat osakeyhtiölainsäädännölle ja yhtiöiden toimin-

nalle. 

 

Yhtiöjärjestystä käsitellään kappaleessa kolme, lähinnä sen merkityksestä osak-

keenomistajien keskinäisenä sopimuksena ja yhtiön toiminnan kannalta keskeisenä 

normilähteenä. 

 

Kappaleessa neljä kuvataan osakkeenomistajien vaikuttamista yhtiökokouksen kaut-

ta. Osiossa perehdytään kokouksen koollekutsumiseen, osakkeenomistajien oikeuk-

siin ja yhtiökokouksen päätöksiin. 

 

Osakeyhtiön johtoa ja yhtiön edustamista käsitellään kappaleessa viisi. Osion tarkoi-

tuksena on valaista johdon toimivaltaa ja pyrkiä tekemään ero hallituksen ja toimitus-

johtajan tehtävien välillä. 

 

Yhtiön varojen jakamista käsitellään kappaleessa kuusi, sekä voimassaolevan että 

tulevan lain säädösten valossa. Tässä osassa selvitetään varojenjakotavat sekä 

maksukykyisyysvaatimus. 

 

Viimeisenä osana ovat yhteenveto ja johtopäätökset. Osiossa summataan yhteen 

tutkimuksen tiedot ja haetaan vastauksia alussa esitettyihin kysymyksiin.  
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1.5 Käsitteistö ja käytetyt lyhenteet 

 

Pienellä osakeyhtiöllä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan osakeyhtiömuotoista yritystä, 

jonka osalta täyttyy korkeintaan kaksi seuraavista kolmesta rajasta: 

1. vuosiliikevaihto enintään 7 miljoonaa euroa 

2. taseen loppusumma enintään 5 miljoonaa euroa 

3. palveluksessa alle 50 henkilöä. 

 

Lisäksi tutkimuksessa käsiteltävä pieni osakeyhtiö on ns. harvainyhtiö eli osakkeen-

omistajia on alle kymmenen. (Viitala ym. 2001: 11, Airaksinen 2001: 14.) 

 

Voimassa olevalla osakeyhtiölailla tarkoitetaan vuonna 1980 voimaan tullutta ja 1997 

osittaisuudistettua osakeyhtiölakia ja tähän voidaan viitata myös lyhenteellä OYL. 

Osakeyhtiölakiuudistuksella tarkoitetaan Hallituksen esitystä Eduskunnalle uudeksi 

osakeyhtiölainsäädännöksi HE 109/2005, johon voidaan viitata myös lyhenteellä 

EOYL.  
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2 OSAKEYHTIÖOIKEUDEN KESKEISET PERIAATTEET 
 
 
HE 109/2005 mukaan osakeyhtiöoikeuden keskeisten periaatteiden esittely lain alus-

sa antaa lukijalle käsityksen siitä mihin periaatteisiin laki perustuu ja mitä oikeushyviä 

laissa pyritään suojelemaan. Pyrkimyksenä on helpottaa yksityiskohtaisempien pykä-

lien tarkoituksen ja sisällön ymmärtämistä. Erityisesti pienten osakeyhtiöiden toimin-

nan kannalta on katsottu tarpeelliseksi esittää heti lain alussa ne periaatteet, joille 

myöhempi sääntely perustuu.  

 

Keskeisten periaatteiden esittäminen lain alussa korostaa niiden merkitystä oikeus-

periaatteina, jolloin niihin vetoaminen oikeudenkäynnissä helpottuu. Lainsäätäjä ei 

voi säännellä kaikkia uusia rahoitukseen tai yritysjärjestelyihin liittyviä erityisiä menet-

telyjä, jolloin näiden asianmukaisuuden arviointi jää yleisten periaatteiden varaan. 

(Airaksinen, 2003 s.8) 

 

Keskeisiä periaatteita on arvioitava kokonaisuutena suhteessa toisiinsa ja suhteessa 

lain yksityiskohtaiseen sääntelyyn. Laajempaa aineellista merkitystä on yhtiön toi-

minnan tarkoitusta, osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta ja johdon huolellisuusvel-

voitetta koskevilla säännöksillä. Oman pääoman pysyvyyttä ja enemmistöperiaatetta 

koskevat säännökset ovat luonteeltaan esisijassa informatiivisia. (HE 109/2005) 

 

Osakeyhtiön toiminnan keskeisiä periaatteita ovat oikeushenkilöllisyys ja osakkaan 

rajoitettu vastuu, osakepääoma ja sen pysyvyys, osakkeen vapaan luovutettavuuden 

periaate, voitontuottamistarkoitus, päätöksenteossa noudatettavat enemmistöperiaa-

te, osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden periaate, johdon huolellisuusvelvoite sekä 

tahdonvaltaisuus. (Sillanpää 2005, s.34) 

 

2.1 Oikeushenkilöllisyys ja osakkaan rajoitettu vastuu 

 
Osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys sisältää sekä oikeuskelpoisuuden että oikeustoimi-

kelpoisuuden. Oikeuskelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että yhtiö voi saada oikeuksia 

ja tulla velvoitetuksi. Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa yhtiön kykyä itse määrätä oike-

uksistaan ja velvollisuuksistaan. (HE 109/2005.) 
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Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö ja sen varallisuus on 

erillään osakkeenomistajien varallisuudesta. Oikeushenkilöllisyys tarkoittaa osak-

keenomistajien kannalta sitä, että osakeyhtiön osakas ei saa ilman velkojien lupaa 

ottaa omaan käyttöönsä yhtiöön sijoitettua pääomaa yhtiön toiminnan aikana eikä 

pelkän osakkuuden nojalla edustaa yhtiötä. Yhtiön velkoja ei voida periä osakkeen-

omistajilta eikä yhtiön toimielinten yhtiön puolesta tekemät oikeustoimet tule heitä 

sitovaksi. (HE 109/2005, Airaksinen, 2001. s. 16) 

 

Osakkailla on yhtiökokouksessa ja muulloinkin osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä 

noudattaessaan vastuu, joka on rajoitettu heidän maksamaansa osakepääomaan. 

Tällöin osakkaat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. Mikäli 

osakkaat toimivat vastoin osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä, on heillä kuitenkin sijoit-

tamastaan osakepääomasta riippumaton vastuu yhtiötä ja muita osakkaita kohtaan. 

(Hannula, 2003. s.21) 

 

Airaksisen (2001) mukaan kuitenkin käytännössä pienyhtiöiden osakkaat joutuvat 

lähes aina takaamaan yhtiön velkoja tai antamaan yhtiön puolesta vakuuksia. Vaikka 

osakkeenomistajilla ei ole velvollisuutta sijoittaa lisävaroja yhtiöön, on heillä omassa 

intressissä velvottautua yhtiön puolesta tai sijoittaa lisäpääomaa. Näin on varsinkin 

toiminnan alkuvaiheessa ja tilapäisen taloudellisen kannattamattomuuden ollessa 

kyseessä.  

 

2.2 Osakepääoma ja sen pysyvyys 

 
  
Sekä EOYL:n että OYL:n mukaan yhtiöllä pitää olla osakepääoma. Yksityisen osake-

yhtiön osakepääoman on oltava vähintään 8.000 euroa ja julkisen osakeyhtiön vähin-

tään 80.000 euroa. Yhtiön, jonka pääoma on yli 80.000 euroa, ei kuitenkaan tarvitse 

olla julkinen osakeyhtiö. (af Schultén, 2003. s.12.) 

 

Yhtiöön sijoitettu pääoma eli sidottu pääoma on osakkeenomistajan rajoitetun vas-

tuun vastapaino. Osakkaat eivät voi yhtiön toiminnan aikana palauttaa sidottua pää-

omaa itselleen ilman velkojainsuojamenettelyä. Lisäksi osakkeenomistajat saavat 

pääomasijoitukselleen tuottoa vain, jos yhtiö tuottaa voittoa. Sidotun pääoman pysy-
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vyyden periaatteen tarkoitus on ennen kaikkea suojata. yhtiön velkojia. Yhtiön kon-

kurssissa ja yhtiötä muuten purettaessa sidottu pääoma voidaan palauttaa osakkaille 

vasta yhtiön velkojen tultua maksetuksi. (Airaksinen, 2001, s.15) 

 

Vähimmäisosakepääoman suuruudesta ja tarpeellisuudesta on keskusteltu paljon ja 

muun muassa Oikeusministeriön osakepääoman takautuvaa korottamista pohtinut 

työryhmä (2003:12) on esittänyt argumentteja aiheesta. Niiden mukaan osakepää-

omaa on perinteisesti pidetty puskurina velkojien tappioita vastaan. Osakepääoman 

puskurivaikutus on kuitenkin pieni puhuttaessa vähimmäispääomalla toimivista yhti-

öistä. Vähimmäisosakepääoman merkitys pienissä yhtiöissä onkin lähinnä siinä, että 

velvollisuus panna yhtiöön tietty panos merkitsee yrittäjälle tappion vaaraa ja sitou-

tumista yhtiöön. Tällainen sitoutuminen kohottaa velkojien luottamusta yhtiön toimin-

taa kohtaan. 

 

2.3 Osakkeen luovutettavuus 

 

Osakkeen vapaa luovutettavuus tekee mahdolliseksi irrottautumisen yhtiöstä sekä 

omistuksen muuttamisen rahaksi tilanteessa, jossa sijoitusta ei voida velkojainsuojan 

takia palauttaa yhtiöstä. Vapaan luovutettavuuden periaatteeseen katsotaan sisälty-

vän myös oikeus hankkia osakkeita. Näitä oikeuksia voidaan rajoittaa vain lunastus- 

tai suostumuslausekkeella. Osakkeenomistajien suostumuksella rajoitukset voidaan 

ottaa yhtiöjärjestykseen. (HE 109/2005) 

 

2.4 Toiminnan tarkoitus 

 
EOYL 1. luku 1§ määrittelee osakeyhtiön toiminnan tarkoituksen seuraavasti: ”Yhtiön 

toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyk-

sessä määrätä toisin.”  Voiton tuottamisen tarkoitus ei kuitenkaan merkitse voiton 

maksimointia lyhyellä aikavälillä, vaan going concern –periaatteen mukaan lähinnä 

pitkällä tähtäyksellä tarkasteltuna. Tätä periaatetta voidaan luonnehtia myös yhtiön 

osakkeiden arvon maksimoimiseksi, koska yhtiön voitontuottamiskyvyn paraneminen 

lisää yhtiön arvoa, joka heijastuu osakkeen arvoon.  
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Pienten osakeyhtiöiden kohdalla niinkään olennaista ei ole osakkeiden arvon maksi-

mointi, koska tuotto-odotukset eivät heijastu osakkeiden arvoon, vaan lähinnä yhtiön 

myyntihintaan. (Airaksinen, 2001, 21) 

 

2.5 Enemmistöperiaate 

 
Osakeyhtiön päätöksenteossa noudatetaan enemmistöperiaatetta. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että osakkeenomistajat päättävät yhtiön asioista äänten enemmistöllä, vain 

poikkeustapaukset vaativat määräenemmistön (esimerkiksi 2/3). Villan (2001, 128) ja 

Airaksisen mukaan (2001, 17) osakkaiden enemmistöllä on oikeus määrätä siitä, mi-

ten yhtiö sijoittaa varansa eli mitä liiketoimintaa harjoitetaan ja miten sitä harjoitetaan.  

 

Yhtiössä enemmistö käyttää valtaa ja sen päätöksiä rajoittavat yhdenvertaisuusperi-

aate, voiton tuottamisen tarkoitus sekä yhtiöjärjestyksen toimialamääräykset. Käy-

tännössä vallankäyttö on välillistä eli valittu hallitus tekee liiketoimintaratkaisut. (Villa 

2001, 128, Airaksinen, 2001, 17) 

 

2.6 Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus 

 

Yhdenvertaisuusperiaatteen tarkoituksena on suojata vähemmistöosakkeenomistajia 

ja estää enemmistöosakkeenomistajien suosimisen vähemmistön kustannuksella. Se 

tarkoittaa, ettei yhtiössä saa tehdä päätöstä, joka tuottaa osakkaalle tai jollekin muul-

le epäoikeutettua etua toisen osakkaan tai yhtiön kustannuksella. Yhdenvertaisuus-

periaate soveltuu tyypillisesti varojen jakamiseen, mutta myös muut tilanteet voivat 

tulla kyseeseen. (Villa 2001, 128, HE 109/2005, 39) 

 

Yhdenvertaisuusperiaatteella pyritään siihen, että osakas voi luottaa asemansa yhti-

össä säilyvän pysyvästi, mutta ei siihen, että kaikkien osakkaiden asema yhtiössä 

olisi samanlainen. Pohjan osakkaan oikeuksille luo yhtiöjärjestyksessä määritellyt 

osakeoikeudet. Oikeuksia voidaan muuttaa, mutta silloinkin omistuksen arvon tulee 

säilyä.  (HE 109/2005, 39 – 40, Airaksinen 2001, 18 -19) 
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2.7 Johdon huolellisuusvelvoite 

 

Johdon yleinen tehtävä HE 109/2005:n mukaan sisältää velvollisuuden toimia huolel-

lisesti ja velvollisuuden toimia yhtiön edun mukaisesti. Yhtiön edun mukaisuus sisäl-

tää lojaliteettivelvoitteen sekä yhtiötä että sen kaikkia osakkeenomistajia kohtaan.  

 

Huolellisuusvelvoite koskee koko yhtiön johtoa ja määritellään niin, että johdon jäse-

nen on toimittava siten kuin huolellinen henkilö toimisi vastaavissa olosuhteissa. Toi-

sin sanoen huolellisuutta arvioidaan objektiivista lähtökohdista, ei henkilökohtaisista 

ominaisuuksista. Huolellisen toiminnan merkitys korostuu arvioitaessa johdon jäse-

nen vahingonkorvausvastuuta. (HE 109/2005, 40 – 41, Hannula 2003, 159-160) 

 

2.8 Tahdonvaltaisuus 

  

Osakkeenomistajilla on oikeus määrätä yhtiöjärjestyksessä yhtiön toiminnasta niissä 

puitteissa, jotka osakeyhtiölainsäädäntö, muu pakottava lainsäädäntö ja hyvä tapa 

luovat. Osakeyhtiömuoto siis perustuu osakkeenomistajien sopimusvapauteen ja yh-

tiöjärjestys voidaan nähdä osakkeenomistajien keskinäisenä sopimuksena siitä, mikä 

yhtiö on ja minkälaisilla säännöillä toimitaan. (HE 109/2005, 41, Hannula 2003, 42) 

 

Yhtiöjärjestyksellä osakkeenomistajat voivat sopia vapaasti monesta osakeyhtiön 

tahdonvaltaisesta säännöksestä ja sääntelyn ulkopuolisista asioista. EOYL:ssa mai-

nitaan, että tahdonvaltaisuudesta poiketaan vain pakottavissa säännöksissä, jotka 

liittyvät velkojien suojaan, vähemmistön suojaan ja viranomaisiin suuntautuviin toi-

miin. (Airaksinen 2001, 23, HE 109/2005, 41)   

 

Yhtiöjärjestystä osakkeenomistajien tahdonvaltaisena sopimuksena tarkastellaan 

lähemmin seuraavassa kappaleessa. 
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3 YHTIÖJÄRJESTYS 
 

Kuten edellisestä kappaleesta ilmeni, on yhtiöjärjestys osakkaiden keskinäinen sopi-

mus yhtiön toiminnasta ja sen määräykset koskevat kaikkia osakkaita ja yhtiön joh-

toa. Yhtiöjärjestys on osakeyhtiön toiminnan normilähde yhdessä osakeyhtiölain ja 

muun pakottavan lainsäädännön kanssa. (Airaksinen, 2001, 57) 

 

Osakeyhtiölain valmisteluissa (OM 2003:29, 15) esitettiin argumentteja sen puolesta, 

ettei yhtiöjärjestystä tarvitsisi laatia. Tätä perusteltiin sillä, että lakiin voitaisiin ottaa 

olettamasäännökset nykyiseen yhtiöjärjestykseen otettavista asioista (Kyläkallio 

2003, 19). Yhtiöjärjestyksen olemassaoloa puollettiin valmisteluissa (OM 2003:29, 

15) muun muassa tarpeella löytää yhtiötä koskevat perussäännöt yhdestä asiakirjas-

ta. sekä sillä, että yhtiöjärjestyksen laatimisvelvollisuus saa pienyrittäjän harkitse-

maan, miten toimintansa järjestää.  

 

3.1 Yhtiöjärjestyksen pakolliset määräykset 

 
Koska osakeyhtiölakiuudistuksen yhtenä päätavoitteista oli sääntelyn selkiyttäminen 

ja joustavuus, voi HE 109/2005:n mukaan yhtiöjärjestyksen laatia hyvin suppeana. 

Yhtiöjärjestyksessä on pakko määrätä vain yhtiön toiminimestä, kotipaikasta ja toimi-

alasta. Muiden säännösten osalta laki sisältää olettamasäännökset, joita sovelletaan 

silloin, kun yhtiöjärjestykseen ei ole otettu niiden sijasta toisenlaisia määräyksiä.  

 

Voimassa olevassa laissa vähimmäissisältövaatimukset ovat laajemmat, vaikka näi-

denkin mukaan yhtiöjärjestys on voitu laatia yksinkertaiseksi ja lyhyeksi. EOYL:n mu-

kaisten vaatimusten lisäksi yhtiöjärjestyksessä on pitänyt mainita osakepääoma, 

osakkeen nimellisarvo, hallituksen ja tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi, yhtiö-

kokouksen kutsutapa, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiön 

tilikausi. (af Schultén, 2003, 58) 

 

Yhtiöjärjestyksessä on ilmoitettava kotipaikkana Suomessa oleva kunta ja yhtiökoko-

us pidetään pääsääntöisesti yhtiön kotipaikassa. Yhtiön toimiala voidaan ilmoittaa 

yleistoimialana kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta. (HE 109/2005) 
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3.2 Yhtiöjärjestyksen vapaaehtoiset määräykset 

 
Yhtiöjärjestykseen voidaan sisällyttää muita määräyksiä vapaaehtoisesti. Nämä mää-

räykset ovat luonteeltaan joko tahdonvaltaisten säännösten syrjäyttäviä tai osakeyh-

tiölain sääntelyn ulkopuolella olevia. Tietyt osakeyhtiöoikeudelliset mahdollisuudet 

voidaan hyväksikäyttää vain, jos ne on otettu mukaan yhtiöjärjestykseen. (Kyläkallio 

et al. 2001, 136) 

 

Vapaaehtoisten määräysten tarkoituksena on säännellä keskinäisesti seikoista, jotka 

pakollisten määräysten ohella ovat tarpeen yhtiön toiminnan kannalta. Osakkaat voi-

vat ottaa yhtiöjärjestykseen lähes vapaasti mitä tahansa määräyksiä, jotka eivät ole 

lain tai hyvän tavan vastaisia. Näillä määräyksillä ei kuitenkaan voida sopia pätevästi 

vähemmistönsuojan heikentämisestä, mutta vahvistamisesta kylläkin. (Airaksinen, 

2001, 63-65) 

 

3.3 Pienen yhtiön yhtiöjärjestys 

 
Pienyhtiön yhtiöjärjestystä laadittaessa kannattaa huomioida joustavuus. Näin yhtiön 

on mahdollista kehittyä ilman yhtiöjärjestyksen muutostarvetta. Yhtiöjärjestykseen 

otettu lunastusehto ja suostumuslauseke mahdollistavat osakaspiirin kontrolloinnin, 

joka on pienissä yhtiöissä usein tarpeen, sillä osakkaiden henkilöllä voi olla ratkaise-

va merkitys yhtiön toiminnan kannalta. Joustavuus lisää toisaalta myös toiminnan 

riskejä, jotka tosin konkretisoituvat vasta siinä vaiheessa, kun johto ja omistus eriyty-

vät. 

 

Lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen on Tilisanomien 6/2005 haastattelussa (Rytsy, 

2005 16-17) todennut yhtiöjärjestyksestä seuraavasti: ”Mitä enemmän yritys kasvaa, 

sitä todennäköisempää on lain olettamasäännösten, jotka koskevat etupäässä pie-

nempiä yrityksiä, käyttökelpoisuuden väheneminen. ” Lausunnon tulkinta antaa ym-

märtää, että kyseiset olettamasäännökset on tuotu lakiin juuri pienyhtiöitä silmällä 

pitäen.  
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Samassa lehdessä Pauli Vahtera (Vahtera, 2005, 32) kommentoi kolumnissaan laki-

uudistuksia pienten yhtiöiden osalta seuraavasti: ”Uusi osakeyhtiölaki yksinkertaistaa 

pienen osakeyhtiön byrokratiamenettelyjä jonkin verran. Tulevaisuudessa yhtiöjärjes-

tyksessä voi olla vain toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Tilikauden muutos voidaan 

ilmoittaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. - Monen vanhan osakeyhtiön yhtiöjärjestys on 

tämän päivän mittapuun mukaan huono. Uusi minimiyhtiöjärjestys olisi niitä parempi 

ja selkeämpi.”  Nähtäväksi jää kuinka moni olemassa olevista yhtiöstä muuttaa yhtiö-

järjestystänsä uuden lain suoman mahdollisuuden mukaan. 

 

Kyläkallion mukaan (Kyläkallio, 2003,19) yhtiöjärjestyksen laatiminen laajana on suo-

siteltavaa, koska varsinkaan pienten yhtiöiden hallituksilla ei ole käytettävissään asi-

anomaista säädöskokoelman lehteä, lakikirjaa tai muutakaan osakeyhtiölain tekstiä, 

josta ilmenisi ne seikat, joista laissa on olettamasäännökset tai jotka tavanomaisesti 

mainitaan yhtiöjärjestyksessä.  

 

Pienen osakeyhtiön kannattaa yhtiöjärjestystä rakentaessaan panostaa asiantuntijan 

neuvoihin, jotta yhtiöjärjestyksessä tulisi huomioitua ne seikat, jotka vaikuttavat yhti-

ön toimintaa. Uudistuksessa esitetty minimiyhtiöjärjestys ei todennäköisesti palvele 

kovinkaan hyvin pienen yhtiön tarpeita, erityisesti yhtiöoikeudellisen tietämyksen 

puutteen vuoksi. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää lunastusehtoon, sillä ei-

toivottavien osakkeenomistajien pääseminen yhtiön suljettuun omistajapiiriin voi koi-

tua ongelmalliseksi. Vaikka osakeyhtiössä osakkeenomistajilla on rajoitettu vastuu, 

pienen osakeyhtiön toiminnalle on erittäin tärkeää, että osakkeenomistajien keskinäi-

set luottamussuhteet ovat kunnossa.  

 
Seuraavassa osassa luodaan katsaus osakkeenomistajien vallankäyttöön ja vaiku-

tusmahdollisuuksiin. Osakkeenomistajien vaikuttamisen ja vallan välineenä toimii yh-

tiökokous. 
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4 YHTIÖKOKOUS 

 

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat käyttävät 

päätösvaltaansa. Yhtiökokouksen päätettävissä oleva asia voidaan päättää myös 

erillistä kokousta pitämättä, jos kaikki osakkeenomistajat antavat siihen suostumuk-

sensa. Tällainen menettely on tyypillistä pienille osakeyhtiöille. Jos päätös tehdään 

ilman kokousmenettelyä, on päätös kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitet-

tava. (HE 109/2005, 65, Airaksinen 2001, 104) 

 

Pulkkisen mukaan (Rytsy 2005, 17) uusi laki selventää yhtiökokousmenettelyä, mutta 

ei tuo siihen radikaaleja muutoksia. Varsinaisissa yhtiökokouksissa käsiteltävistä pa-

kollisista asioista vastuuvapaudesta ei ole jatkossa enää pakko päättää. Siitä kuiten-

kin voidaan päättää ja voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä päätettäväksi ihan samal-

la tavalla kuin nykyisinkin. Syynä tähän uudistukseen on ollut vastuuvapauden melko 

vähäinen juridinen merkitys. 

 

4.1 Yhtiökokouksen toimivalta 

 
Yhtiökokous voi päättää vain sille lain mukaan kuuluvista asioista. Yleinen toimivalta 

yhtiön päätöksenteossa kuuluu hallitukselle. Kuitenkin yhtiökokous voi ottaa käsitel-

täväkseen sekä hallituksen että toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvia asioita.  

Myös hallituksella on mahdollisuus siirtää hallituksen ja toimitusjohtajan yleistoimival-

taan kuuluvia asioita yhtiökokouksen päätettäväksi. (HE 109/2005, 65 – 67) 

 

Yhtiössä on pidettävä vähintään yksi varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden 

kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämän lisäksi voidaan pitää ylimääräinen yhtiöko-

kous. Koollekutsujana molemmissa tapauksissa toimii hallitus. Varsinaisessa yhtiö-

kokouksessa lakisääteisesti käsiteltävät asiat, jotka poikkeuksetta vaikuttavat osake-

sijoitusten arvoon. (Airaksinen, 2001, 106) 

 

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle useasta syystä. Tavallisimpia tällai-

sia syitä ovat osakepääoman korotuksiin, omien osakkeiden hankkimiseen, yhtiöjär-
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jestyksen muuttamiseen ja hallituksen valtuuttamisiin liittyvät asiat (Hannula, A., 

2003, 226). 

 

 Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain mukaisesti käsiteltäviä asioita ovat (af Schultén, 

2004, 53 – 55, HE 109/2005, 67): 

 

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

Tilinpäätöstä ei saa vahvistaa ennen kuin tilintarkastuskertomus ja 

mahdollisen hallintoneuvoston lausunto on esitetty kokouksessa. En-

nen vahvistamispäätöstä yhtiökokous voi tehdä muutoksia hallituksen 

esittämään tilinpäätökseen.  

 

2. Voiton käyttäminen tai tappion peittäminen 

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen on päätettävä toimenpiteistä, 

joihin taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta. Jos yhtiö on 

tuottanut tappiota, siirretään tappio tilikauden voitto/tappio –tilille il-

man eri päätöstä. 

 

3. Johdon ja tilintarkastajien valinta 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään hallituksen ja hallintoneu-

voston jäsenten ja tilintarkastajien valinnaista, mikäli yhtiöjärjestyk-

sessä ei ole toisin määrätty.  

 

4. Muut lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asi-

at  

 

Koska kaikki yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on lueteltava yhtiöjärjestyksessä, 

voimassa olevan lain mukaan käsiteltävien asioiden lista on melko pitkä. Vaikka laki-

uudistus ei enää velvoita yhtiökokousta päättämään vastuuvapauden myöntämises-

tä, on se kuitenkin käsiteltävä, mikäli yhtiöjärjestystä ei muuteta.  

 

Yhtiökokouksessa voidaan päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai 

joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Kuitenkin, mikäli 



 16

kaikki osakkaat ovat läsnä ja antavat suostumuksensa, voidaan yhtiökokouksessa 

päättää muustakin seikasta, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. (HE 109/2005, 70) 

 

4.2 Yhtiökokouksen koollekutsuminen 

 
Lähtökohtaisesti yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa, ellei yhtiöjärjestyksessä 

ole toisin määritelty. Voimassa olevan lain mukaan yhtiökokous voidaan järjestää 

vain Suomessa, mutta EOYL:n mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös 

paikkakunta ulkomailla. Yhtiökokoukseen voi osallistua myös teknisen apuvälineen 

avulla, joka voi olla esimerkiksi reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys tai tietoverkkoyhte-

ys. (HE 109/2005, 71) 

 

Yhtiökokouksen kutsuu koolle, kuten edellisessä osassa mainittiin, hallitus. Jos yhti-

össä on hallintoneuvosto, kutsuoikeus voidaan osoittaa sille. Kokouskutsussa on 

mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, kokouspaikka ja aika. Jos kokouksen tar-

koitus on muuttaa yhtiöjärjestystä, muutoksen pääasiallinen sisältö on selostettava 

kutsussa. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 

viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on toimitettava kirjallisesti, ellei yhtiöjärjestykses-

sä toisin määrätä. (HE 109/2005, 72, af Schultén, 2004, 62 - 64) 

 
Kokoukseen liittyvät asiakirjat, kuten hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös, toi-

mintakertomus ja tilintarkastuskertomus on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä 

vähintään viikkoa ennen yhtiökokousta. Voimassa olevan lain mukaan asiakirjat on 

pidettävä nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, mutta uudistuksen mukaan asiakirjat voi-

daan esittää myös yhtiön internet-sivuilla, edellyttäen, että sivut ovat asianmukaisesti 

toimivat ja osakkeenomistajien yleisesti tuntemat. (HE 109/2005, 73) 

  
4.3 Yhtiökokouksen kokousmenettely 

 
Yhtiökokouksen avaa sen koollekutsujan nimeämä henkilö, käytännössä hallitus ni-

meää tavallisesti avaajaksi puheenjohtajansa. Yhtiökokous valitsee kokouksen pu-

heenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä ole tätä tehtävää määrätty tietylle henkilölle, 

esimerkiksi hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtajalle. (af Schultén, 2004, 78) 
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Puheenjohtajan velvollisuutena on laatia ääniluettelo, josta on käytävä ilmi kaikkien 

läsnä olevien osakkaiden lukumäärä ja äänimäärä. Nämä tiedot ovat olennaisia, jos 

kokouksessa tehdään päätöksiä määräenemmistöllä, sillä tällöin enemmistö laske-

taan sekä annetuista äänistä että edustetuista osakkeista. (HE 109/2005, 74) 

 

Puheenjohtaja vastaa myös pöytäkirjan pitämisestä yhtiökokouksessa. Käytännössä 

pöytäkirjan laatii yleensä puheenjohtajan avukseen kutsuma sihteeri, joka voi olla 

myös ulkopuolinen.  Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulos. 

Pöytäkirja on todiste niistä päätöksistä ja muista toimista, joita kokouksessa on tehty. 

Pöytäkirja vahvistetaan puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjantarkastajan allekirjoituk-

sella. Pöytäkirjaan sisällytetään tai liitetään laadittu ääniluettelo. (af Schultén, 2005, 

83) 

 

Voimassaolevan lain mukaan ns. yhdenyhtiöissä on valittava ulkopuolinen pöytäkir-

jan tarkastaja, jos ainoa osakkeenomistaja toimii itse puheenjohtajana. Uudistukses-

sa tämä lainkohta muuttuu niin, että ainoan osakkeenomistajan allekirjoitus riittää. 

(HE 109/2005, 75) 

 

Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta pidettävä nähtävänä 

yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävänä. Tämä nähtävänäpitovelvolli-

suus koskee myös niitä osakkeenomistajia, jotka eivät olleet läsnä kyseisessä koko-

uksessa. Nähtävänäpito on hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla. (Kyläkallio, J et. 

al., 2000, 730) 

 

Lakiuudistus mahdollistaa pöytäkirjan nähtävänäpidon toteuttamisen myös yhtiön 

internet sivuilla, samoin edellytyksin kuin muut kokouksen liittyvät asiakirjat. Pöytäkir-

jasta voi osakkeenomistaja pyytää maksutta kopion, liitteistä voidaan periä kuluja 

vastaava korvaus. Pöytäkirja on yhtiön omaisuutta eikä se ole julkinen asiakirja, joten 

muilla kuin osakkeenomistajilla ei ole oikeutta saada kopiota siitä. Yhtiön johto voi 

antaa pöytäkirjakopiot sidosryhmien edustajille, jos se on yhtiön edun mukaista.  Mi-

käli pöytäkirja pidetään nähtävillä internet-sivuilla, on huolehdittava, ettei siitä aiheu-

du vahinkoa yhtiölle.  Pöytäkirjat on säilytettävä huolellisesti, vähintään yhtiön toimin-

nan ajan ja toiminnan loputtua vähintään kirjanpitoaineiston säilyttämistä vastaavan 

ajan. (HE 109/2005, 75) 
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4.4 Osakkeenomistajan oikeudet yhtiökokouksessa 

4.4.1 Osallistumisoikeus 
 
Jokaisella äänivaltaisen osakkeen omistajalla on oikeus osallistua kaikkiin yhtiökoko-

uksiin.  Osallistumisoikeus koskee myös äänivallattomien osakkeiden omistajia, jollei 

yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Jokainen osake tuottaa yhden äänen ja osak-

kaalla on oikeus äänestää osakkeidensa yhteenlasketulla äänimäärällä.  Osallistu-

misoikeutta ei ole yhtiön omilla osakkeilla eikä tällaista osaketta oteta lukuun kun las-

ketaan pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn oikeuden käyttämiseen vaadittavaa 

kaikkien osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien määräosan suostumusta. (Ai-

raksinen, 2001, 109 – 110, 117) 

 

Osallistumisoikeuden edellytyksenä on, että osakas on merkitty omistajaksi yhtiön 

osakeluetteloon tai osakkeenomistaja ilmoittaa yhtiölle saantonsa ja esittää siitä luo-

tettavan selvityksen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä ilmoittautumisvelvollisuu-

desta eli yhtiökokoukseen osallistumisen ehtona on tällöin se, että osakkeenomistaja 

on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa määrättynä päivänä. (af 

Schultén, 2004, 6) 

 

4.4.2 Oikeus käyttää asiamiestä 
 

Osakkeenomistajalla on aina oikeus käyttää asiamiestä ja hän voi valita asiamiehek-

seen kenet haluaa. Tätä oikeutta ei voida pätevästi yhtiöjärjestyksessä rajoittaa. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muu luotettava osoitus oikeudestaan edustaa 

osakkeenomistajaa. Asiamiehenä voi toimia myös juridinen henkilö. Voimassa ole-

vassa laissa on valtakirjalle säännelty enintään 3 vuoden voimassaoloaika. Uudistuk-

sessa ei voimassaoloaikaa enää rajoiteta, joten se voi olla voimassa jatkuvasti. Val-

tuutus on aina peruutettavissa, vaikka asiasta olisi sovittu toisin valtuutetun ja valtuut-

tajan välillä. (Kyläkallio et. al. 2000, 711 – 712, HE 109/2005, 68) 

 

 



 19

4.4.3 Oikeus käyttää avustajaa 
 

Sekä osakkeenomistajalla että hänen valtuutetulla asiamiehellään on oikeus käyttää 

avustajaa. Oikeutta valita avustaja ei voida pätevästi yhtiöjärjestyksessä rajoittaa. 

Avustajana voi olla ainoastaan luonnollinen henkilö, mutta tämä voi olla esimerkiksi 

toinen osakas tai toisen osakkaan asiamies. (Kyläkallio et. al. 2000, 712) 

 

4.4.4 Puheoikeus 

 

Puheoikeus kokouksessa on niillä osakkailla, joilla on osallistumisoikeus, kokouksen 

puheenjohtajalla sekä yhtiön toimielimiin kuuluvilla. Puheoikeutta saadaan käyttää 

kunkin kokouksessa käsiteltävän asian osalta ja jokaisen, jolla on puheoikeus, on 

pyydettäessä annettava puhua. (Kyläkallio et al. 2000, 703, Airaksinen, 2001, 113) 

 

4.4.5 Kyselyoikeus 

 

Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa myös kyselyoikeus. Tämä tarkoittaa oike-

utta saada lisätietoja kokouksessa käsiteltävistä asioista hallituksen jäseniltä ja toimi-

tusjohtajalta. Käytännössä kysymyksillä pyritään saamaan lisätietoja yhtiön toimin-

nasta ja taloudellisesta tilasta tilinpäätöstä, voitonjakoa tai muuta sellaista koskevan 

asian arvioimiseksi. Yhtiön johdolla on tiedonantovelvollisuus, mikäli se katsoo, ettei 

tietojen antamisesta aiheudu olennaista haittaa yhtiön toiminnalle. Mikäli kysymyk-

seen ei voida vastata heti riittävien tietojen puuttuessa, kirjallinen vastaus on annet-

tava kahden viikon kuluessa. Voimassa olevan lain mukaan vastaus on pidettävä 

nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja uudistuksen mukaan vastaus on lähetettävä sitä 

pyytäneelle. (Airaksinen, 2001, 113, Kyläkallio et. al. 2000, 703, HE 109/2005, 76.) 

 

Tietojen antamista yhtiön asioista rajoittaa Kyläkallion mukaan (Kyläkallio, K., 2002, 

29) johdon vaitiolovelvollisuus, josta ei suoranaisesti säädetä OYL:ssa. Lain esitöi-

den mukaan hallituksen ja toimitusjohtajan on hyvän liiketavan mukaisesti ja kaikin 

tavoin edistettävä yhtiön parasta, mikä johtaa sääntöön, jonka mukaan hallitus ja 

toimitusjohtaja eivät saa ilmaista asioita, joiden ilmitulosta voi aiheutua vahinkoa yh-

tiölle. 
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Pienissä osakeyhtiöissä osakkeenomistajalla on OYL 9:12.4 §:n mukaan erityinen 

oikeus tutustua yhtiön kirjanpitoon ja muihin yhtiön toimintaan liittyviin asiakirjoihin 

siinä laajuudessa kuin se on käsiteltävään asiaan liittyvien seikkojen arvioimiseksi 

tarpeen. Hallitus voi evätä oikeuden siltä osin kuin se katsoo, että tutustumisesta ai-

heutuu olennaista haittaa yhtiölle. Muilla asiakirjoilla tarkoitetaan muun muassa yhti-

ön tekemiä sopimuksia. Uudistuksessa tämä oikeus on poistettu, koska sillä on kat-

sottu olevan hyvin vähän merkitystä (HE 109/2005 75.) 

 

4.5 Yhtiökokouksen päätöksenteko 

 

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tiettyä osallistujien minimimäärää, mikäli 

se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokous on päätösvaltainen, vaikka paikalla olisi vain 

yksi osakkeenomistaja. (Kyläkallio et. al. 2000, 732) 

 

Yhtiökokouksissa päätökset tehdään useimmissa tapauksissa yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä eli päätöksen teossa noudatetaan enemmistöperiaatetta. Yhtiökokouk-

sen päätökseksi tulee tällöin ehdotus, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Tasati-

lanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli kyseessä on vaali, tasatilanne rat-

kaistaan arvalla. (HE 109/2005, Airaksinen, 2001, 119) 

 

Osakeyhtiölaissa on mainittu asioita, joiden päättäminen edellyttää määräenemmis-

töä tai jopa kaikkien osakkeenomistajien suostumusta. Määräenemmistöllä tarkoite-

taan sitä, että ehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista ää-

nistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.  Määräenemmistön vaativia päätöksiä 

ovat muun muassa sulautumista, jakautumista ja vapaaehtoiseen selvitystilaan aset-

tamista koskevat päätökset. (Kyläkallio et. al. 735 –736) 

 

Kaikkien osakkeenomistajien suostumus on saatava muun muassa silloin, kun yhtiö-

järjestystä muutetaan yhtiön tarkoituksen, osakkeenomistajan maksuvelvollisuuden, 

vähemmistönsuojasäännösten tai lunastus- tai hankintaehdon osalta niin, että se 

muuttaa osakkeenomistajan asemaa yhtiössä.  (HE 109/2005, 77) 
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Yhtiökokouksessa tehtävien päätösten toimeenpano on hallituksen tehtävä. Täytän-

töönpano edellyttää, että päätökset ovat oikeudellisesti päteviä. Hallituksen tehtävä-

nä on lisäksi huolehtia, että yhtiökokouksen päätöksiä noudatetaan. (Hannula, A. 

2003, 244 – 245) Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviä tarkastellaan lähemmin seu-

raavassa osassa.  

 



 22

5 OSAKEYHTIÖN JOHTO JA YHTIÖN EDUSTAMINEN 
 

Osakeyhtiölain yhtiön johdon käsite kattaa hallituksen, toimitusjohtajan ja hallinto-

neuvoston. Yhtiöllä on aina oltava hallitus, joka on ainoa pakollinen toimielin osake-

yhtiössä. Voimassaolevan lain mukaan niissä yhtiöissä, joissa osakepääoma on vä-

hintään 80.000 euroa, on oltava toimitusjohtaja (Reinikainen et. al. 2005, 36). Lain-

säädäntöneuvos Pulkkisen mukaan (Rytsy 2005, 17-18) uusi laki liberalisoi yhtiön 

hallintoa poistamalla osakepääomaan sidotun jaottelun isoihin ja pieniin yrityksiin. 

Uudistus lähtee liikkeelle siitä, että yhtiöllä on hallitus ja sen yläpuolella yhtiökokous 

käyttää ylintä päätösvaltaa. Muuten yhtiön sisäisen hallinnon järjestäminen on yhtiön 

oma asia riippumatta sen osakepääomasta.  

 

Hallituksen, toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston lisäksi yhtiön johtoon voi kuulua 

myös muita henkilöitä, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Tällaisia henkilöitä ovat muun 

muassa prokuristit ja muulla valtuutuksella toimivat edustajat. (Reinikainen et. al. 

2005, 37) Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt eivät ole työsuhteessa yhtiöön, eivätkä 

siten kuulu työoikeudellisen lainsäädännön soveltamisalaan. Heidän ja yhtiön väliset 

oikeudet ja velvollisuudet määritellään yleensä tarkemmin toimi- tai palvelusopimuk-

sessa. (HE 109/2005, 79) 

 

Voimassa olevan lain mukaan yhtiön johtoon valittavalta henkilöltä on ennen valintaa 

saatava kirjallinen suostumus. Toimi ei voi alkaa ennen suostumuksen antamista.  

Tällä suostumuksella on pyritty varmistamaan, että valittava on tietoinen valinnas-

taan. Uudistuksessa on kuitenkin katsottu, että kirjalliset suostumukset ovat tarpee-

tonta byrokratiaa, joka voidaan jättää pois. (HE 109/2005, 79) Pienyhtiöissä suostu-

mukset ovat kuitenkin edelleen tarpeellisia, jotta johtoon valittavat henkilöt todella 

tiedostaisivat vastuunsa. Esimerkiksi perheyrityksissä hallituksen jäsenet voivat 

suostua toimeen pelkän sukulaisuussuhteen vuoksi, tiedostamatta mitä tehtävä heiltä 

todella vaatii.  
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5.1 Hallitus 

 
Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, jokaisella osakeyhtiöllä on oltava hallitus. 

Voimassa oleva laki määrittelee hallituksen tehtävät seuraavasti: ”Hallitus huolehtii 

yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä… Hallituksen on 

huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jär-

jestetty. ” (OYL 8:6 §.) Lakiuudistuksessa tehtävien määrittely vastaa edellistä määri-

telmää vaikka sanamuotoa on hieman muutettu. EOYL:n mukaan ”hallitus huolehtii 

yhtiön hallinnosta sekä sen asianmukaisesta järjestämisestä.” Sekä OYL:n että EO-

YL:n tehtävien määrittely kuvaa hallituksen yleistoimivaltaa, joka käytännössä tarkoit-

taa sitä, että hallitukselle kuuluvat kaikki ne asiat, joita ei ole nimetty muiden vastuul-

le. Jos yhtiössä ei ole toimitusjohtajaa, kuuluu yhtiön juokseva hallinto myös hallituk-

selle. (HE 109/2005, 79, Airaksinen, 2001, 73) 

 

5.1.1 Hallituksen jäsenten valitseminen ja kelpoisuus 
 

Kuten aiemmin yhtiökokousta käsittelevässä kappaleessa mainittiin, yhtiökokous va-

litsee hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös, että hallinto-

neuvosto valitsee hallituksen jäsenet tai että enintään puolet hallituksen jäsenistä 

valitsee jokin muu taho.  (Hannula, A., 2003, 49) 

 

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ei pysty huolehtimaan omista asi-

oistaan. Tällä tarkoitetaan vajaavaltaista tai henkilökohtaisessa konkurssissa olevaa 

henkilöä. Jäseneksi ei voida myöskään valita liiketoimintakiellossa olevaa henkilöä. 

Valittavien jäsenten tulee olla luonnollisia henkilöitä ja vähintään yhden hallituksen 

jäsenen kotipaikan on oltava Euroopan talousalueella. Hallituksen jäsen ei saa yhtä 

aikaa olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen eikä yhtiön tilintarkastaja. 

 

5.1.2 Hallituksen päätöksenteko 
 

Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ellei yhtiöjärjestyksen 

määräyksistä tai erityislainsäädännöstä muuta johdu. Hallitus on päätösvaltainen, 

kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Jos kaikille jäsenille ei ole varattu mahdolli-
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suutta osallistua asian käsittelyyn, asiasta ei saa tehdä päätöstä.  Hallituksen päätös 

voi menettelyvirheen johdosta olla pätemätön eikä hallitus saa tehdä päätöstä, joka 

on lain, yhtiöjärjestyksen tai hyvien tapojen vastainen.  

 

5.1.3 Pienen osakeyhtiön hallitus 
 

Pienessä osakeyhtiössä hallituksen merkitys kasvaa, sillä usein yhtiöön ei ole talou-

dellisesti järkevää nimetä toimitusjohtajaa. Hallitus pystyy hoitamaan juoksevan hal-

linnon asiat, koska organisaatio itsessään on yksinkertainen eikä tämän tehtävän 

hoitaminen edellytä kokoaikaista paneutumista. Myös prokuristin käyttäminen toimi-

tusjohtajan tilalla voi olla taloudellisesti kannattavampaa. Hallituksen jäsenet ovat 

useimmiten yhtiön pääomistajat, jotka itse työskentelevät yhtiössä ja ovat siksi lähellä 

sen käytännön toimintaa.  

 

Hallitukseen on myös mahdollista valita sellaisia henkilöitä, joilla on tarvittavaa liike-

taloudellista tai yhtiöoikeudellista osaamista. Näin parannetaan yhtiön toimintamah-

dollisuuksia, kun neuvonantajana toimivat on omalta osaltaan sitoutettu yhtiöön.  

 

5.2 Toimitusjohtaja 

 
Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan valitsee hallitus tai hallinto-

neuvosto. Toimitusjohtaja on oltava yhtiöissä, joiden osakepääoma on yli 80.000 eu-

roa, pienemmissä yhtiöissä voidaan valita toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää tai 

asiasta on otettu määräys yhtiöjärjestykseen. (Reinikainen et. al. 2005, 17) 

 

Uudistuksessa lähdetään siitä, ettei yhtiöitä jaeta pieniin tai suuriin osakepääoman 

perusteella ja sitä kautta myös toimitusjohtajan olemassaolo muuttuu tahdonvaltai-

seksi. Toimitusjohtajan valintaa ei voitaisi enää siirtää hallintoneuvostolle. (HE 

109/2005, 20) 
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5.2.1 Toimitusjohtajan kelpoisuus 
 
Toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimukset ovat samanlaiset kuin hallituksen jäsenilläkin 

eli toimitusjohtajaksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka kotipaikan on ol-

tava Euroopan talousalueella. Vajaavaltaista tai konkurssissa olevaa ei voida valita 

toimitusjohtajaksi. Lisäksi osakeyhtiölaki asettaa esteitä kaksoisrooleille, joten toimi-

tusjohtaja ei voi samanaikaisesti toimia tilintarkastajana tai hallituksen puheenjohta-

jana.  (Reinikainen et. al. 2005, 17 – 18) 

 

5.2.2 Toimitusjohtajan tehtävät 
 

Toimitusjohtaja toimii hallituksen valvonnan alaisuutena ja on velvollinen toimimaan 

hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtajalle kuuluu hallituksen 

päätösten käytännön toimeenpano ja päätösten lainmukaisuuden varmistaminen. 

(Hannula, A. 2003, 201) 

 

OYL määrittelee toimitusjohtajan tehtävät seuraavasti: ”Jos yhtiöllä on toimitusjohta-

ja, tulee hänen hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 

määräysten mukaisesti.” (OYL 8:6.1 §) EOYL määrittelee toimitusjohtajan yleistoimi-

vallan juoksevien asioiden hoitamiseksi. (HE 109/2005, 86) 

 

Toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluu liiketoimintaan kuuluvien sopimusten teke-

minen, yhtiön edustaminen ulospäin sekä tiedottaminen yhtiön hallitukselle yhtiön 

asioista. Yleistoimivaltaa rajoittavat toimitusjohtajan yleiset velvollisuudet. Toimitus-

johtajalla on toiminnassaan huolellisuus- ja lojaalisuusvelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, 

että toimitusjohtajan on toimittava huolella ja yhtiön edun mukaisesti. Kuten huolelli-

suusvelvoitetta käsittelevässä kappaleessa aiemmin todettiin, huolellisuutta arvioi-

daan objektiivisesti: toimitusjohtajan toimintaa verrataan siihen, miten pätevä huolel-

linen henkilö menettelisi. (Reinikainen et. al. 2005, 26 – 27) 

 

Toimitusjohtajan esteellisyydestä lausutaan OYL:n 8:10 §:ssä. Toimitusjohtaja ei saa 

osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta, oikeudenkäyntiä tai muuta sellaista kos-

kevan asian käsittelyyn eikä yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta, oikeudenkäyntiä 
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tai muuta sellaista koskevan asian käsittelyyn, jos siitä on odotettavissa hänelle 

olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. (Reinikainen et. al. 

2005, 34) 

 

Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävien erottaminen toisistaan ei aina ole yksinker-

taista, kun pohditaan sitä, missä kulkee raja juoksevan hallinnon ja epätavallisten ja 

laajakantoisten asioiden raja. Kriteereinä rajan määrittelyyn voidaan käyttää esimer-

kiksi hankkeen kokoa, kestoa, joustavuutta, tuntemattomien tekijöiden osuutta ja mit-

tauskelpoisuutta. Mitä suuremmasta ja pidempiaikaisesta hankkeesta on kyse, sitä 

selvemmin se on hallituksen asia. Mitä jäykemmästä hankkeesta on kyse, sitä vaike-

ampaa siitä tehtyjä ratkaisuja on myöhemmin muuttaa, joten käsitteleminen hallitus-

tasolla on välttämättömyys. Jos hanke sisältää paljon tuntemattomia tekijöitä, on ar-

vioinnissa tärkeää hyödyntää hallituksen jäsenten kokeneisuutta. Hanke voidaan jät-

tää toimitusjohtajan itsenäisesti hoidettavaksi, jos päätöksen vaikutukset ovat helpos-

ti mitattavissa. (Reinikainen et. al. 2005, 40 – 41) 
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6 YHTIÖN VAROJEN JAKO 
 
 
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön ensisijainen tarkoitus on voiton tuottaminen 

osakkeenomistajille, jos yhtiöjärjestyksessä ei muuta määrätä (voitontuottamistarkoi-

tus). Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan saa rajoituksitta siirtää yhtiön likvidejä varo-

ja itselleen, vaan varojen jakamisessa on noudatettava osakeyhtiölain säännöksiä 

(pääoman pysyvyys). Pääperiaatteena on, että osakkeenomistajille saadaan yhtiön 

toiminnan aikana esteittä jakaa vain voitonjakokelpoisia varoja. (af Schultén, 2004, 

301) 

 

Yhdenvertaisuusperiaatteella on erityinen merkitys varojen jaon yhteydessä, sillä 

kaikkien osakkeenomistajien tulee pääsääntöisesti saada varoja yhtiöstä omistettujen 

osakkeiden lukumäärän suhteessa. Toinen huomioonotettava seikka on velkojain-

suoja. Tämän perusteella velkojat voivat odottaa, että yhtiö ei voi jakaa osakkeen-

omistajille sidottua omaa pääomaa vastaavia varoja. (Airaksinen, 2001, 181 – 182) 

 
6.1 Sidottu ja vapaa oma pääoma, jakokelpoiset varat 

 
Voimassa oleva laki jakaa oman pääoman sidottuun ja vapaaseen omaan. Sidottua 

pääomaa ei saa käyttää voitonjakoon, vaan voitonjakoon on käytettävä vapaata 

omaa pääomaa. Jotta saataisiin selville yhtiön voitonjakokelpoiset varat, on vapaasta 

pääomasta vähennettävä jakokelvottomat erät, muun muassa aiemmat tappiot. 

(Tuokko, Y. 2000, 7) 

 

Uudistuksen mukaan sidottua pääomaa ovat osakepääoma, arvonkorotusrahasto ja 

käyvän arvorahasto, muut oman pääoman erät ovat vapaata pääomaa. Osingonja-

koa rajoittaa vapaan oman pääoman lisäksi ehto, jonka mukaan osingonjako ei saa 

johtaa yhtiön maksukyvyttömyyteen. (Riistama, 2005 s.29) 

 



 28

6.2 Lakiuudistuksen maksukykyisyysvaatimus 

 

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen toteaa lakiuudistuksen varojen jaosta seuraavasti: 

(Rytsy, 2005, 18) ”Varojen jakamisen osalta uudistus nostaa lain tasolle säännön, 

jonka mukaan jakokelpoisten varojen määrä arvioidaan taseen lisäksi myös yhtiön 

maksukyvyn näkökulmasta. Yrityksen tulee säilyä maksukykyisenä varojen jaon jäl-

keen. Jako on laiton, jos yhtiön johto on tietoinen siitä, että näin ei ole. Yhtiön johdol-

la on tälläkin hetkellä katsottu olevan vastaava huolellisuusvelvollisuus, vaikka se ei 

ole selkeästi laissa näkynytkään. Koska asialla toisaalta on tärkeä periaatteellinen 

merkitys, siitä on syytä säätää laissa. Ensi vuoden syksystä varojenjakoa koskevat 

menettelyt ovat nykyistä yksinkertaisempia. Esimerkiksi väliosingot ovat mahdollisia 

yhtiökokouksen vahvistaman, tilintarkastetun välitilinpäätöksen mandaatilla. Myös 

yhtiön hallitukselle voidaan antaa valtuutus jakaa osinko yhtiökokousten välillä.”  

 

6.3 Maksukykyisyyden arviointi  

 

Pulkkisen kommentissa mainittu maksukykyisyyden vaatimuksen arviointi kuuluu hal-

litukselle. Myös voimassa olevassa laissa maksukykyisyyden vaatimus on, tosin si-

säänrakennettuna hallituksen yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen. Uudistuksessa 

maksukykyisyysvaatimus tulee säännellyksi ja sitä kautta myös laiton varojenjako      

-käsite laajenee. Vaatimus kuuluu seuraavasti: ”varoja ei saa jakaa, jos varoja jaetta-

essa tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön. Varoja ei myöskään saa 

jakaa, jos tiedetään tai pitäisi tietää, että jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden.” 

Säännös koskee kaikkia varojenjakotapoja.  

 

Pienessä osakeyhtiössä johto joutuu maksukykyisyyttä arvioidessaan ison haasteen 

eteen. Tarvitaan tietoa siitä, kuinka maksukykyisyyttä arvioidaan ja millaisia mittareita 

voidaan käyttää. Yhtiön tilintarkastaja joutuu varmasti monessa tilanteessa ottamaan 

kantaa aiheeseen ja muillekin asiantuntijoille lienee käyttöä lakiuudistuksen myötä. 
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6.4 Varojenjakotavat 

Osakeyhtiölain mukaan varojen jakoa osakkeenomistajille ovat voitonjako, varojen 

jako osakepääoman alentamisen yhteydessä, omien osakkeiden hankkiminen sekä 

varojen jako yhtiön purkautuessa. (Mäntysaari, 2000, 15) OYL 12:1.1 §:n mukaan 

varojen jakoa voi olla myös muu varojen käyttö, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:  

1. Oikeustoimi on mahdollista tehdä vain osakkeenomistajan asemassa olevan hen-

kilön hyväksi  

2. Oikeustoimi tehdään ilman vastasuoritusta tai ilman muuta vastasuoritusta kuin 

yhtiön tai emoyhtiön omat osakkeet.  

Voitonjaolla tarkoitetaan yhtiön toiminnasta syntyneen ylijäämän jakamista osittain tai 

kokonaan osakkeenomistajille vastikkeetta. Voitonjaon tulee perustua varsinaisessa 

yhtiökokouksessa vahvistettuun taseeseen. Yhtiökokouksen voitonjakopäätös perus-

tuu hallituksen esitykseen (af Schultén, 2004, 308). 

 

Voitonjakokelpoisia varoja voidaan jakaa myös niin, että yhtiö hankkii omia osakkeita 

osakkeenomistajilta vastikkeellisesti. Hankinnasta päättää yhtiökokous tai hallitus 

yhtiökokouksen valtuuttamana. Omien osakkeiden hankinnan vaikutukset näkyvät 

osakeoikeuksien jakautumisessa ja osingonmaksuvelvollisuuden piiriin kuuluvan 

osakepääoman määrässä. (Airaksinen, 2001, 183)  

 

Omien osakkeiden lunastuksella osakeyhtiö voi alentaa osakepääomaa ja lunastus-

hinta voidaan maksaa sekä sidotusta että voitonjakokelpoisesta omasta pääomasta. 

Osakepääoman alentamisen jälkeen on yhtiön koko jäljelle jäävälle sidotulle omalle 

pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jäätävä täysi kate. (Airaksinen, 2001, 183) 

 

Osakeyhtiö voidaan OYL 13. luvun mukaan asettaa selvitystilaan ja purkaa, jolloin 

yhtiön toiminta loppuu. Selvitystilan aikana yhtiön velat maksetaan ja jäljelle jäävä 

omaisuus jaetaan osakkeenomistajille osakeomistusten suhteessa. (af Schultén, 

2004, 311) 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia muutoksia osakeyhtiölain uudistus tuo 

pienen osakeyhtiön hallintoon. Osakeyhtiölain uudistuksella pyritään vastaamaan 

niihin haasteisiin, joita kansainvälistyminen ja yhtiöiden kilpailukyvyn säilyttäminen 

luovat. Uudistuksen tavoitteena oli joustavan lainsäädännön luominen ja pienten 

osakeyhtiöiden tarpeiden huomioiminen. Tähän pyritään lain selkeyttämisellä ja by-

rokratian vähentämisellä. Selkeyttämisen merkitys pienyhtiöille on suuri, sillä lain tul-

kitsemiseen tarvittavaa osaamista pienyhtiöistä harvoin löytyy. Ei liene kenenkään 

edun mukaista, että pienyhtiön johdon aika menee lainsäädännön tutkimiseen. 

 

Konkreettiset muutokset johdon toimintaan tulevat lähinnä esiin erilaisten menettely-

jen helpottumisena. Toisaalta maksukykyisyysvaatimus luo lisähaastetta pienyhtiöi-

den hallitukselle, ainakin kunnes vakiintuu käytäntö maksukykyisyyden määrittämi-

selle. Oman yhtiökokemukseni valossa muutokset tullevat helpottamaan käytännön 

toimintaa, vaikka muutos ei kovin dramaattinen olekaan.  

 

Osakeyhtiöoikeuden perusperiaatteiden tuominen lain alkuun auttaa myös pienyhti-

öiden osakkeenomistajia ja hallitusta hahmottamaan lain rakennetta. Vaikka perus-

periaatteet ovat olleet sisäänrakennettuina myös voimassa olevassa laissa, niiden 

korostaminen lisää tietoisuutta siitä, mikä on osakeyhtiön toiminnan pohja. Tämä 

saattaa vaikuttaa myös perustamisvaiheessa yritysmuodon valintaan, onhan yksityi-

nen toiminimi sekä henkilöyhtiöt huomattavasti kevyempiä hallinnoida. Toisaalta 

varmasti rajoitettu riski houkuttelee valitsemaan osakeyhtiömuodon. Käytännössä 

pienyhtiöissä riskin rajoittamisella ei ole suurtakaan merkitystä, sillä osakkeenomista-

jat joutuvat usein sitoutumaan henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteisiin takauksien ja 

vakuuksien muodossa. 

 

Tutkimuksen rajauksen vuoksi tuloksena oli melko yleisluonteinen esitys yhtiön toi-

mielimien toiminnasta ja varojen jaosta. Muutoinkin uudistus on niin laajamittainen, 

että sen käsitteleminen lyhyesti on lähes mahdotonta. Aihetta jatkotutkimukselle siis 

on ja aion pro gradu –tutkielmassani syventyä pienyhtiön hallinnon toimintaan tätä 

esitystä yksityiskohtaisemmin.  
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