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• Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu
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Miten kunnossapitovastuu jakautuu?



AsOYL Kunnossapito- ja muutostyöt 4 ja 5 luku

• Kaikki osakkeenomistajan ja yhtiön kunnossapitovastuuta ja muutostöitä koskevat 
säännökset sisältyvät asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 lukuun

• Vahingonkorvausvastuu 24 luku

• Mikäli kunnossapito jaetaan laista poikkeavalla tavalla, tulee sen tapahtua 
yhtiöjärjestyksessä

• Kunnossapitotaulukko liitettävä osaksi yhtiöjärjestystä, viittaus ei riitä

• Poikkeus: Yhtiökokous voi kuitenkin päättää osakkeenomistajalle kuuluvan 
kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ liittyy yhtiön kunnossapito-
tai uudistustyöhön tai työ on yhtiön kannalta muuten taloudellisesti tarkoituksenmukainen 
eikä se loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.
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Yhtiön kunnossapitovastuu

• Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin, kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle
• Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. 
• Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, 

vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. 
• Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. 
• Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai 

yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen 
vuoksi
– usein ongelmallista
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Yhtiön kunnossapitovastuu

• Yhtiön vastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on 
toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankohdan 
perustasoon yhtiössä. 

• KKO 2009:60
– kyse lämminvaraston kunnossapitovastuusta, kun vuonna 1938 rakennettu varastotila oli aikojen kuluessa 

pinnoitettu uudelleen
– KKO: ”se seikka, että nykyään maanalaisiin kellaritiloihin rakennetaan huomattavasti korkeammat vaatimukset 

täyttäviä lämminvarastoja, ei vaikuta asunto-osakeyhtiön vastuuseen tämän noin 70 vuotta vanhan varastotilan 
kunnosta.”

– Asunto-osakeyhtiöllä ei velvollisuutta ryhtyä korjauksiin, jotka parantaisivat tilan käyttömahdollisuuksia (mm. korjata 
ja poistaa homeet ja mikrobit)

• Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka 
rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka 
toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten kuin tässä laissa säädetään.
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Yhtiön kunnossapitotarvesuunnitelma

• AsOyL 22.12.2009/1599 6 luku (Yhtiökokous)
• 3 § Varsinainen yhtiökokous
• Kokouksessa on esitettävä
• ----
• 2) hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen 

kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti 
osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä 
aiheutuviin kustannuksiin; sekä

• ----
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Yhtiön kunnossapitotarvesuunnitelma II

• Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja 
isännöitsijäntodistuksesta

• 5 § Yhtiön kiinteistöstä ja rakennuksista isännöitsijäntodistukseen on merkittävä
• ---
• 9) asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu selvitys yhtiön 

rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta;

926.1.2021



Suunnitelman sisältö

• Yhtiön hallinnossa toimivien ja osakkeenomistajien huomion kiinnittäminen
• Pitkäjänteinen kiinteistön hoidon tarve
• Tulevien toimenpiteiden rahoituksen järjestäminen
• Kiinteistön kunnon seuranta
• Hoidon suunnitelmallisuus
• Hyvä kiinteistöhoitotapa (?) 
• Tarvittaessa asiantuntemus ja kuntotarkastukset
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Suunnitelman sisältö II

• Vanhat yhtiöt  alkuun perusselvitys? 
• Uudisrakennuksen osalta on yleensä riittävää todeta, että kunnossapito on huoltokirjan 

mukaista tai muuten suunnitelmallista ja että rakennuksen osien teknistä käyttöikää on 
huomattavasti jäljellä.

• Vaikka yhtiössä ilmenisi pian yhtiökokouksen jälkeen uusi merkittävä korjaustarve, 
hallituksen ja isännöitsijän ei voida katsoa rikkoneen selvityksen antamista koskevaa 
säännöstä, jos selvitys on laadittu ja sen perusteena mahdollisesti olevat ulkopuoliset arviot 
on hankittu tuolloin noudatetun hyvän tavan mukaisesti.
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Suunnitelman sisältö III

• Vaatimuksen ei voida katsoa tarkoittavan sitä, että hallituksen tulisi vuosittain tilata 
esimerkiksi ulkopuoliselta rakennusalan ammattilaiselta selvitys tulevasta 
kunnossapitotarpeesta.

• Osakkeenomistajat voivat esimerkiksi talousarviosta päättäessään määritellä sen, missä 
laajuudessa ja minkä hintaisia selvityksiä tulee laatia.

• Missään ei edellytetä sitä, että tällaisten selvitysten tulisi olla ulkopuolisten kiinteistöjen 
kunnossapidon asiantuntijoiden laatimia
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Suunnitelman sisältö IV

• Kunnossapitotarveselvityksen pohjalta käydään keskustelua seuraavan viiden vuoden 
kunnossapidon tarpeesta, joka vaikuttaa olennaisesti yhtiövastikkeisiin. 

• Selvityksen perusteella ei tehdä varsinaisia päätöksiä korjaushankkeiden käynnistämisestä. 
• Kunnossapitotarveselvitys ei myöskään ole päätös siinä esillä olevien korjaushankkeiden 

toteuttamisesta, vaan jokainen remontti päätetään erikseen myöhemmissä 
yhtiökokouksissa.

• Kirjallinen vaatimus
• Yhtiökokouksen pöytäkirjassa ei voida vain todeta hallituksen antaneen selvityksen 

kunnossapidon tarpeesta
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Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu

• Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat.
• Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava 

kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston 
osat eivät rikkoudu. 

• Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu 
tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

• Kunnossapitovastuun vaikutus asunto-osakkeen kaupassa myyjän virhevastuuseen?
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Osakkeenomistajan muutostyöoikeus

• Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa
• Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston 

käyttötarkoituksen mukainen
• Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän 

rakennustavan mukaisesti
• Edellyttää useimmiten ilmoituksen tekemistä
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Muutostyöoikeus ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

• Muutoksen toteuttamiseen liittyvään yhtiöjärjestyksen muuttamiseen sovelletaan 6 luvun 
säännöksiä yhtiökokouksen päätöksestä

• Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on haettava lupa tai valtuutettava 
osakkeenomistaja hakemaan se

• Voi koskea myös osakehuoneiston hallintaan kuuluvaa piha-aluetta
– Huom. rivitalon piha-alue
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Muutostyö tuomioistuimen päätöksellä

• Jos yhtiö tai toinen osakkeenomistaja kieltää muutoksen, tuomioistuin voi oikeuttaa 
osakkeenomistajan tekemään muutoksen

• Tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään muutoksen, jos sen kieltäminen tai 
toteuttaminen yhtiön tai toisen osakkeenomistajan asettamin ehdoin olisi kohtuutonta, kun 
otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty

• Jos tuomioistuin antaa suostumuksen muutokseen, sen on samalla velvoitettava 
osakkeenomistaja korvaamaan aiheutuva haitta täysimääräisesti sekä määrättävä muut 
tarpeelliset ehdot
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Kunnossapito- ja muutostöiden 
ilmoitusvelvollisuus



Yhtiön ilmoitusvelvollisuus

• Ilmoitusvelvollisuus ei ole riippuvainen siitä tehdäänkö työ itse vai teetetäänkö ulkopuolisella.

• Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säädetty nimenomaisesta määräajasta.

• Ilmoitettava osakkeenomistajalle ja osakehuoneiston käyttöoikeuden haltijalle ”riittävän 
ajoissa”.

• Toimitetaan osakkeenomistajan ilmoittamaan osoitteeseen sekä huoneistoon.

• Ei erityisiä muotovaatimuksia.

• Sellaisista kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämiseen.
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Yhtiön ilmoitusvelvollisuus II

• Yleisluontoinen ilmoitus riittää, jos osakkeenomistaja voi ilmoituksen perusteella riittävällä 
tavalla arvioida työn pääasialliset vaikutukset oman huoneistonsa käyttämisen kannalta.

• Käytännössä tulee antaa kirjallisesti.

• Vastaava ilmoitus myös, vaikka teettäisi osakkeenomistajan vastuulle kuuluvan 
kunnossapitotyön.

• Ei ilmoitusvelvollisuutta, jos kunnossapitotyötä ei voi siirtää aiheuttamatta  vahinkoa tai 
haittaa.

• Yhtiöllä vastaava velvollisuus ilmoittaa myös tekemistään muutostöistä.
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• Säädetty yksityiskohtaisemmalla tavalla kuin yhtiön ilmoitusvelvollisuus.

• Ilmoitusvelvollisuus ei ole riippuvainen siitä tehdäänkö työ itse vai teetetäänkö ulkopuolisella.

• Tulee ilmoittaa kunnossapitotyöstään hallitukselle tai isännöitsijälle.

• Jos kunnossapitotyö voi vaikuttaa muun kuin osakkeenomistajan itsensä vastuulla olevaan 
kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka toisen osakkeenomistajan hallinnassa 
olevien tilojen käyttämiseen.

• Jos on selvää, ettei mainittuja vaikutuksia synny, ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

• Vaikutuksen ei tarvitse välttämättä aina tarkoittaa rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia:
• Vaikutus voi ilmetä myös kosteuden, lämmön, valaistuksen, äänien tai hajun muutoksina.
• Myös kunnossapitotyönaikainen vaikutus voi synnyttää ilmoitusvelvollisuuden
• Ei tavanomainen häiriö (normaali pöly, melu tai haju) -> sietämisvelvollisuus

Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus



Millaisista töistä on ilmoitettava aina?

• Parketin asentaminen muovimaton tilalle 
• wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa 

vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
• putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc) vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista 

edellyttävät työt
• viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperusjärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, 

muuttaminen ja poistaminen, jos laite voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan 
• pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole 

liitäntävalmiutta
• kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen (kytketty muuten kuin pistorasiaan),
• muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen 
• kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos seinän sisällä on sähköjohtoja, 

tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja, tms.
• huoneiston ulko-oven lukituksen, rakenteen (esim. ovisilmä, postiluukku) ja huoneiston ulkopuolelle näkyvän 

pinnoitteen muuttaminen.
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Mistä töistä ei tarvitse tehdä ilmoitusta?

• tapetointi ja sisäseinien maalaus
• lattiapinnoitteen vaihtaminen vastaavan kaltaiseen pinnoitteeseen 
• taulujen, lamppujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittäminen
• eteisen, olohuoneen, makuuhuoneen, työhuoneen ja muun kuivatilan kaappien rakentaminen 

asentaminen ja poistaminen, jos ei vaikuta ilmanvaihtoon
• keittiön, kylpyhuoneen, wc:n tai muun märkätilan kaappien asentaminen, jos ei vaikuta vesieristykseen, 

viemäröintiin tai ilmanvaihtoon
• muiden kuin käyttövesi-, viemäri-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden 

asentaminen, muuttaminen tai poistaminen
• huonekorkeuden laskeminen, jos se ei vaikuta ilmastointikanaviin tai sähköjohtoihin
• väliovien vaihtaminen tai poistaminen
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Mistä mahdollisesti tarvitsee tehdä ilmoitus?

• huoneen lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen voi edellyttää ilmoitusta, jos 
järjestely voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä tai vaikuttaa kosteuden siirtymiseen 
rakenteen kautta

• Altaan ja allaskaapin vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen voi edellyttää ilmoitusta, 
jos työ vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin.
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Osakkeenomistaja / ilmoituksen tekeminen

• Ilmoitus aina kirjallisesti ja etukäteen

• Muuten voidaan vaatia keskeyttämään, kunnes asianmukainen ilmoitus on tehty

• Riittävät tiedot, jotta yhtiö/toinen osakkeenomistaja voi arvioida, noudatetaanko hyvää 
rakennustapaa ja aiheutuuko  vahinkoa tai muuta haittaa?

• Käytännössä hallituksen ja isännöitsijän tulee huolehtia siitä, että osakkeenomistajan 
saatavilla on ohjeet, joiden perusteella voi kerralla antaa riittävät tiedot
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Osakkeenomistaja / ilmoitus muutostöistä

• Osakkeenomistajalla on oikeus kustannuksellaan tehdä muutoksia osakehuoneistossa

• Muutostyötä suunnittelevan osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen 
kirjallisesti yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, jos muutostyö voi vaikuttaa yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan 
taikka toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

• Ilmoitusvelvollisuus on vastaava kuin edellä on todettu kunnossapitotyön suorittamisen 
osalta. 
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Osakkeenomistaja / ilmoitus muutostöistä II

• Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi kieltää muutostyön, jos työn suorittaminen olisi 
kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle 
koituva hyöty.

• Toisinaan osakkeenomistaja saattaa tehdä työn kiellosta huolimatta, jolloin hän kantaa 
riskin siitä, että työ olisi voitu kieltää. 
– Jos kieltämiselle on olemassa perusteet, kiellon vastaisesti tehty muutostyö tulee yleensä 

purkaa ja yhtiölle sekä toisille osakkeenomistajille aiheutuneet vahingot korvata.

• Saatuaan muutostyöilmoituksen on yhtiön tai toisen osakkeenomistajan viivytyksettä 
ilmoitettava muutostyöilmoituksen tehneelle osakkeenomistajalle työn sallimisesta, työn 
kieltämisestä tai työtä koskevista ehdoista. 
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Muutostyöoikeus parvekkeella 

• Asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajalla on oikeus 
tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa

• Mainitun lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan osakehuoneistolla tarkoitetaan sellaista 
huoneistoa ja muuta rakennuksen tai kiinteistön osaa, jonka hallintaan osakkeet tuottavat 
oikeuden

• Säännöksen 2 momentin mukaan osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle 
on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä 
parvekkeen hallintaoikeudesta toisin.

• Ero aikaisempaan (asoyl 809/1991): ei olettamasäännöstä siitä, että huoneistokohtainen 
parveke kuuluu osakkeenomistajan hallintaan
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Muutostyöoikeus parvekkeella II

• Osakkeet tuottavat yleensä myös muutosten tekemiseen oikeuttavan hallintaoikeuden 
sellaisella parvekkeella, jolle on kulkuyhteys vain osakkeenomistajan osakehuoneistosta

• Muutostyöoikeus ei ole kuitenkaan ehdoton
• Parvekkeiden osalta muutostyöoikeutta rajoittaa se, miten muutos vaikuttaa kiinteistön 

ulkonäköön tai yhtiön kunnossapidettäviin rakennuksen osiin
• Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan yhtiön on pidettävä kunnossa 

muun ohella osakehuoneistojen rakenteet
• Tietyn huoneiston sisäpuolisen kunnossapitotehtävän kuuluminen yhtiölle ei kuitenkaan 

sinänsä estä osakkeenomistajaa tekemästä omalla kustannuksellaan muutoksia myös 
näihin, yhtiön kunnossapitovelvollisuuden alaisiin kohteisiin (HE 216/1990 vp s. 56)

•  Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun määrittelemä kunnossapitovastuun jako ei sellaisenaan 
rajoita osakkaan oikeutta muutostöihin

2926.1.2021



Muutostyöoikeus parvekkeella III

• Osakkeenomistajalla on siis lähtökohtaisesti muutostyöoikeus, jos muutostyön kohteena 
oleva tila on hänen hallinnassaan

• Kysymys hallintaoikeudesta ratkeaa asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten 
perusteella

• Konkreettisen muutostyön suorittamistapaan ja kunnossapitovelvollisuuden jakautumiseen 
liittyvillä seikoilla, kuten sillä, että muutos kajoaa rakennuksen kantaviin rakenteisiin, ei 
tulisi olla tässä arvioinnissa merkitystä

• Ne voivat sen sijaan vaikuttaa siihen, voiko yhtiö yksittäistapauksessa hyötyjen ja haittojen 
punninnan perusteella kieltää muutostyön
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Muutostyöoikeus parvekkeella tapaus

• Asunto Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan X:n omistamat yhtiön osakkeet numero 123 
tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoa 123, jonka hallintaan kuuluu lasitettu parveke

• Koska parveke on X:n hallinnassa, hänellä on siihen ja siten myös asuinhuoneiston ja 
parvekkeen väliseen seinään lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 
mukainen muutostyöoikeus 

• Yhtiön kiellettyä muutostyön asiassa on seuraavaksi arvioitava muutostyön sallittavuutta 
mainitun luvun 3 ja 6 §:n nojalla

• Hyöty-haitta –punninta  kohtuusarviointi

• KKO 14.10.2013 Nro 2183
• Esim. Kiinteistöliitto Uusimaa: ”Sen sijaan muutostyöt, jotka edellyttävät reikien tai 

läpivientien tekemistä yhtiön vastuulle kuuluviin seinärakenteisiin, vaativat yhtiön luvan.”
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Kunnossapito- ja muutostyöt / 
vahingonkorvausvastuun perusteet



Vahingonkorvausvastuu / osakkeenomistaja

• Osakkeenomistajan on korvattava vahinko, 

– jonka hän on omalla toiminnallaan 
– myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen 
– tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttanut 
– yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. 

• vahingonkorvausvastuun synnyttävä toiminta liittyy kunnossapitoa ja uudistusta koskevien 
asunto-osakeyhtiölain säännösten tai yhtiöjärjestyksen määräysten rikkomiseen. 
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Vahingonkorvausvastuu / osakkeenomistaja II

• Osakkeenomistaja vastaa kunnossapito- ja muutostyösäännösten rikkomisesta syntyneestä 
vahingosta, ellei hän osoita toimineensa huolellisesti. 

• Osakkeenomistajan on kyettävä näyttämään, että hän on toiminut, esimerkiksi 
kunnossapitotyötä tehdessään tai teettäessään työn ulkopuolisella, riittävän huolellisesti. 

• Osakkeenomistaja voi olla vastuussa myös mikäli hänen oma sopimuskumppaninsa  rikkoo 
työn teettämistä koskevia määräyksiä ja aiheuttaa vahinkoa. 
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Vahingonkorvausvastuu / osakkeenomistaja III

• Osakkeenomistaja voi vapautua vastuusta lähinnä yhtiölle aiheutuneen vahingon osalta 
silloin, kun hän on urakoitsijaa valitessaan, työsuunnitelmat tarkastaessaan ja työtä 
valvoessaan toiminut riittävän huolellisesti.

• Tuottamuksen puuttuminen soveltuu, jos osakkeenomistaja ei olisi omalla toiminnallaan 
voinut estää vahingon syntymistä. 

• Jos osakkeenomistaja on tuottamuksellisesti aiheuttanut yhtiön kunnossapitovastuulla 
olevan rakenteen tai laitteen vioittumisen siten, että toisen osakkeenomistajan hallinnassa 
olevan huoneiston sisäosat vahingoittuvat, yhtiön on korjattava tämän huoneiston sisäosat 
vastaavalla tavalla kuin jos vahinko olisi aiheutunut yhtiön vastuulla olevan rakenteen tai 
rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.



Vahingonkorvausvastuu / Yhtiö
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• Yhtiön on korvattava vahinko, jonka yhtiö 

• myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen on 

• tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut 

• osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. 

• Säännöksen keskeinen käyttöala kohdistuu nimenomaan yhtiön teettämiin kunnossapito- ja 
muutostöihin.

• Lain rikkomiseen myötävaikuttaminen voi tulla kysymykseen myös passiivisuutena, jos 
esimerkiksi yhtiökokous kieltäytyy tekemästä sellaista välttämätöntä kunnossapitotyötä, joka 
yhtiön olisi tehtävä, ja tästä aiheutuu vahinkoa osakkeenomistajalle.



Vahingonkorvausvastuu / Yhtiö II

• Yhtiön tulee teettäessään töitä varmistua osakkeenomistajaa vastaavalla tavalla, että yhtiön 
sopimuskumppani toteuttaa työt hyvää rakennustapaa noudattaen siten, ettei 
osakkeenomistajille aiheudu vahinkoa. 

• Yhtiöllä on erityinen vastuu siitä, että työt tehdään hyvän rakennustavan mukaisesti. 

• Yhtiö vastaa lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheutetusta vahingosta, ellei yhtiö osoita 
toimineensa huolellisesti. (tuottamusolettama)
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Kiitos!
Petri Arnamo
asianajaja, varatuomari
010 320 8448
petri.arnamo@lrhto.fi
www.lrhto.fi

Anna Oksanen
asianajaja, varatuomari
010 320 8428
anna.oksanen@lrhto.fi
www.lrhto.fi

http://www.lrhto.fi/
mailto:anna.oksanen@lrhto.fi
http://www.lrhto.fi/
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