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Osakeyhtiölain (OYL) keskeiset periaatteet

• Osakeyhtiöt jaetaan julkisiin (Oyj) ja yksityisiin osakeyhtiöihin (Oy)

• Vain julkisen yhtiön osakkeet voidaan ottaa säännellyillä markkinoilla 
kaupankäynnin kohteeksi

• Hallituksen tehtävänä on valvoa ensisijaisesti, että yhtiön toiminnassa otetaan 
huomioon ja noudatetaan kaikkia yhtiötä koskevia lakeja 

• Muita keskeisiä lakeja OYL: lisäksi ovat:

1. kirjanpitolaki- ja asetus

2. verolait

3. kaupparekisterilaki

4. arvopaperimarkkinalaki

5. kilpailua koskeva lainsäädäntö yleisesti
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Osakeyhtiölain (OYL) keskeiset periaatteet

• Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy 
rekisteröimisellä

• Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista ja 
velvoitteista

• Hallituksella on ensisijaisen tärkeä tehtävä seurata yhtiön taloudellista tilaa

– Tähän kuuluu mm. velvollisuus viipymättä laatia tilinpäätös tai toimintakertomus 
yhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi, jos julkisen osakeyhtiön oma pääoma on 
alle puolet osakepääomasta

– Mikäli oma pääoma on taseen mukaan alle puolet osakepääomasta, on hallituksen 
kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään mahdollisista talouden 
tervehdyttämistoimenpiteistä
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Osakeyhtiölain (OYL) keskeiset periaatteet

– Ja jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, on 
hallituksen viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus 
=> tieto velkojille ja potentiaalisille velkojille

• Varojenjaon (OYL 13:1 §) laillisia tapoja ovat:

1. Voitonjako ja varojen jakaminen vapaan pääoman rahastosta

2. Osakepääoman alentaminen

3. Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen

4. Yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen

5. (Lahjan antaminen on mahdollista, jos lahjan määrää voidaan olosuhteissa 
pitää kohtuullisena)
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Osakeyhtiölain (OYL) keskeiset periaatteet

• Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei 
yhtiöjärjestys toisin määrää

• Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa ja päätökset 
tehdään äänten enemmistöllä, ellei toisin ole OYL:ssä tai yhtiöjärjestyksessä 
määrätty

• Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä 
päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan 
osakkeenomistajille tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen 
osakkeenomistajan kustannuksella
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Yhtiökokouksen tehtävät:

– Hallituksen ja tilintarkastajien valinta
– Tilinpäätöksen vahvistaminen
– Vastuuvapauden myöntäminen
– Voiton ja muun vapaan pääoman jakaminen
– Osakkeiden antaminen, hankkiminen ja lunastaminen
– Osakepääoman alentaminen
– Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen
– Yhtiön asettaminen selvitystilaan
– Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
– Yhtiömuodon muuttaminen

• => näissä asioissa voidaan siirtää päätösvaltaa myös hallitukselle, mutta saattaa 
olla siis, että HEHA:n parhaita liittolaisia näissä asioissa ovat pienosakkaat 
(salassapitoasiat tulee ottaa toki huomioon)
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Huomio:

• Mikäli osingonjakopäätöksen jälkeen yhtiön taloudellinen tilanne on 
muuttunut olennaisesti niin, että maksuvalmius heikkenisi osinkojen maksun 
myötä, ei hallitus saa panna toteen yhtiökokouksen osingonjakopäätöstä, 
vaikka se olisikin hallituksen oman ehdotuksen mukainen
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Hallituksen muodostaminen

• ”Ihanteellinen lähtökohta on, että omistajat nimittävät yhtiökokouksessa 
hallitukseen parhaat mahdolliset jäsenet, jotka puolestaan vievät yrityksen 
kohti sille asetettuja tavoitteita” (Erma – Rasila- Virtanen: Hyvä hallitustyö, 
2017)

• Sama koskee myös henkilöstön edustajia: on kaikkien ja etenkin 
työntekijöiden edun mukaista, että yrityksen siihen elimeen, johon 
hallintoedustaja on nimetty, valitaan paras mahdollinen jäsen tai parhaat 
mahdolliset jäsenet
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Hallituksen muodostaminen

• Kelpoisuus:

– Täysi-ikäinen

– Ei vajaavaltainen

– Ei henkilökohtaisessa konkurssissa

– Ei samaan aikaa muussa tehtävässä yrityksessä (esim. tilintarkastaja jne.)

– Vähintään yhdellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella

• Hallituksessa tulee olla 1-5 jäsentä, ellei yhtiöjärjestys toisin määrää
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Hallituksen muodostaminen

• On hyvin harvinaista, että hallituksen jäsenyys jää vain vuoden mittaiseksi

• Yleensä vuosi menee jo yhtiön, markkinoiden ja ko. yhtiön 
hallitustyöskentelyn opetteluun ja totutteluun

• Käytännössä hallituskaudet kestävät n. 4-8 vuotta, usein selvästi 
pidempäänkin, mutta kausi ei saa olla liian pitkä (rutinoituminen)

• Sama koskee myös HEHA-paikkaa ja siksi on tärkeää, ettei aikaa sovita liian 
lyhyeksi myöskään heille
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Valmistautuminen hallitustyöhön

• Hallituksella tulee olla kokemusta ja näkemystä liiketoiminnasta yleensä sekä 
yhtiön toiminnasta

• Jäsen voi olla talon sisältä tai ulkopuolelta

• Lisäksi hallituksella tulee olla hallinnollista osaamista: tehtävänä on valvoa 
yhtiön toimintaa

• Laskentatoimi, kirjanpito, rahoituskysymykset oltava hallussa

• Valittavan henkilön on oltava myös sopiva henkilö ja hänellä tulee olla 
etenkin yhteistyökykyä ja  -halua

• Myös uudet näkökulmat ovat tärkeitä ja tässä nousee esille etenkin 
työntekijöiden edustajan rooli ja ”myyntivaltti”
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Valmistautuminen hallitustyöhön

• Uuden jäsenen tulee perehtyä perusteellisesti seuraaviin asioihin:
– Yhtiön tila
– Yhtiön tavoitteet ja tuotteet
– Yhtiön resurssit
– Investoinnit ja muut jo tekeillä olevat päätökset
– Muut vastaavat asiat

• Joissakin yrityksissä on tälle oma ohjelma, josta olisi HEHOille paljon hyötyä
• Lisäksi tulee keskustella puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa
• Lisäksi tulee tutustua seuraavaan materiaaliin:

– tilinpäätökset 3-5 viime vuoden ajalta
– yhtiön määritelty visio ja strategia
– toimintasuunnitelmat
– budjetit
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Valmistautuminen hallitustyöhön

– yhtiöjärjestys

– hallituksen työjärjestys

– toimitusjohtajasopimus

– muut yhtiön toimintaa ohjaavat dokumentit, kuten viestintäsuunnitelma, eettiset 
ohjeet, ympäristöpolitiikka jne.

– erilaiset asiakas- ja henkilöstötutkimuksiin, jos sellaisia on tehty, sillä ne antavat 
hyvän kuvan yhtiön tilasta

• Uuden jäsenen (ja koko hallituksen) tulee selvittää myös ns. omistajastrategia 
eli mitä omistajat yrityksessä tahtovat: kasvua, listautumista, arvonnousua vai 
tasaista osinkotuottoa? 

• Vasta tämän jälkeen hallituksessa voidaan tehdä liiketoimintastrategia ja 
myös omistajat (jos esim. yksi iso omistaja) on hyvä saada sitoutumaan tähän
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Hallituksen tehtävät

• OYL:n mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä = yleistoimivalta (kaikki muu, mitä muilla ei ole)

• Laaja edustusoikeus tuo mukanaan myös laajan vastuun, joka voi kohdistua niin 
osakkaisiin, yhtiöön kuin ulkopuolisiinkin, kuten yhtiön velkojiin

• Yleistoimivalta koskee kuitenkin nimenomaan hallituksen yhdessä tekemää 
päätöstä, josta tosin kaikki ovat yhteisvastuussa

• Jäsenten tulee edistää yhtiön ja sitä kautta sen omistajien yhteistä etua yhtiössä

• Yksinkertaisimmillaan tämä on voiton tuottamista pitkällä aikavälillä ja yrityksen ja 
sitä kautta yrityksen osakkeen arvon kasvattamista

• OYL:n mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa 
osakkeenomistajille, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä
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Hallituksen tehtävät

• Voiton maksiminnoissa ja omistajien etua määriteltäessä tulee muistaa 
kuitenkin muitakin asioita, joista seuraavat ovat tärkeimmät:

• Yhdenvertaisuusperiaate => ei haittaa tai hyötyä yhdelle muiden 
kustannuksella ja tarkoituksena on suojata nimenomaan 
vähimmistöosakkeenomistajia (esim. sisäpiirin tietoa ei saa luovuttaa yhdelle 
ja toiselle ei)

• Lisäksi pitkäaikainen omistajaintressi edellyttää myös voiton tuottamisen 
tarkastelua pitkällä aikavälillä: muutoin investoinnit esim. tuotekehitykseen ja 
tuotantokalustoon voitaisiin unohtaa (ei siis kvartaalikapitalismia, joka 
yleensä johtaa pidemmällä aikavälillä huonompaan tulokseen) => tässä on 
yleensä vaikutuksen paikka HEHOille
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Hallituksen tehtävät

• Lisäksi voiton tuottaminen pitkällä aikavälillä ja osakkeen arvon 
pitkäjänteinen kasvattaminen edellyttävät yhteiskunnallisesti hyväksyttävien 
toiminta- ja menettelytapojen noudattamista sellaisessakin tilanteessa, jossa 
lainsäädäntö ei siihen pakota 

• Esimerkiksi yhtiön julkisella kuvalla saattaa olla suuri merkitys 
yritystoiminnan ja yhtiön osakkeiden kannalta

• Kaiken kaikkiaan voiton tuottamista tulee arvioida eri toimenpiteiden 
muodostaman kokonaisuuden perusteella, johon etenkin HEHA voi tuoda 
lisää ns. ulkopuolista näkemystä
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Hallituksen tehtävät

• Hallitus on myös toimitusjohtajan esimies ja vaikka heidän tehtävänään on 
valvoa häntä, tulee heidän myös tukea häntä tarvittaessa

• Lisäksi hallituksen tulee valvoa sitä, että yhtiön toiminta on lakien ja 
yhtiöjärjestyksen mukaan järjestetty

• Tämän toiminnan on oltava hyvin järjestettyä ja osakkaiden tulee voida 
luottaa siihen, että yhtiön antama informaatio on luotettavaa, säännöksiä ja 
toimintaperiaatteita noudatetaan ja toiminta on tehokasta ja tuloksellista

• Hallituksen tulee myös valvoa ja hallita riskejä
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Hallituksen tehtävät

• Riskiryhmiä ovat mm.:

– ulkoiset ja sisäiset riskit

– operatiiviset ja strategiset riskit

– tietoiset ja tiedostamattomat riskit

– välilliset ja välittömät riskit

– oikeudelliset riskit ja sopimus- ja vastuuriskit

– liike- ja vahinkoriskit (onnistuuko joku aiottu operaatio taloudellisesti, 
markkinoiden kehitys ja esim. rakennetun hallin katto sortuu)
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Hallituksen tehtävät

• Riskien hallinta edellyttää riskilajien tunnistamista:
– liike-

– suhdanne-

– investointi-

– teknologia-

– tuote-

– markkina-

– ympäristö-

– henkilöstöriskit

– poliittinen ja kansainvälinen riski

– Ym.
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Hallituksen tehtävät

• Tämän jälkeen seuraa riskien kartoittaminen, tiedostaminen sekä 
varautuminen niihin yritykselle parhaalla mahdollisella tavalla esim.:

– vakuutukset

– rahoitusinstrumentit

– myös esim. ulkopuolisen riskiasiantuntijan käyttäminen

• Operatiiviset asiat jäävät yleensä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle, mutta 
kahdessa tilanteessa myös hallitus osallistuu näihin tilanteisiin, etenkin:

– startup – yritys (hallitus ohjaa usein prosessien kehittymistä, rahoitusta, 
markkinointia jne., kunnes yritys saavuttaa stabiilimman vaiheen)

– kriisitilanteet (esim. toimitusjohtajan ero, rahoituskriisi, tuotantoyksikön tulipalo 
jne.)
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Hallituksen toiminnasta (johtoryhmä)

• Isossa organisaatiossa voi toimia myös johtoryhmä, jossa on yleensä 
toimitusjohtaja ja hänen lähimmät alaisensa

• Johtoryhmällä ei ole juridista asemaa, vaan se toimii toimitusjohtajan 
vastuulla ja käyttää hänen valtaansa

• Johtoryhmän keskeinen tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa päätösten 
valmistelussa ja päätöksenteossa

• Lähtökohtaisesti hallituksella ei tule olla valtaa suoraan operatiiviseen 
johtoon ja siis ohi toimitusjohtajan ja on toimitusjohtajan tehtävä viedä 
hallituksen päätökset johtoryhmän tietoon ja panna ne täytäntöön

• Johtoryhmä tiedottaa asioista päätöksen teon yhteydessä myös hallitukseen 
päin
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Hallituksen toiminnasta (johtoryhmä)

• Hallitus voi esim. kuulla johtoryhmän jäseniä kokouksissaan heidän 
toimialaansa kuuluvissa asioissa

• Näissä tilanteissa asioista käydään keskustelua (johtoryhmästä tulevan) 
esittelijän kanssa, mutta päätökset tehdään yleensä vain hallituksen kesken
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Hallituksen toiminnasta

• Keskeisin toimintatapa on hallituksen kokous

• Laki lähtee siitä, että hallitus päättää asioista yhdessä omassa kokouksessaan (yli 
puolet paikalla ja enemmistöpäätös, ellei toisin ole sovittu)

• Yksittäisiä tehtäviä voidaan jakaa tietylle hallituksen jäsenelle, mutta tämä ei 
vaikuta hallituksen kollektiiviseen valvontavastuuseen

• Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja

• Sihteeri pitää pöytäkirjaa ja sen tulee täyttää lain vaatimat muotoseikat, koska se 
on virallinen ja todistuskelpoinen dokumentti => eriävien mielipiteiden 
kirjaaminen

• Suurissa yhtiöissä ja suurikokoisissa hallituksissa voidaan toimintaa tehostaa 
käyttämällä valiokuntia ja vastaavia toimielimiä (esim. tarkastus-, nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnat)
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Hallituksen toiminnasta

• Hallitus voi käyttää apunaan myös tilapäistä työryhmää (jos käsillä on esim. tärkeä 
päätös)

• Poissaolevankin hallituksen jäsenen suhde tehtyyn päätökseen on selkeä: 
hallituksella on aina kollektiivinen vastuu eli kaikki hallituksen jäsenet ovat 
vastuussa päätöksistä, olivat he paikalla tai eivät

• Näin ollen kaikille tulee varata tilaisuus osallistua tavalla tai toisella päätöksen 
käsittelyyn ja ainakin siis varaedustajan tulee olla paikalla

• Ollessaan eri mieltä hallituksen jäsenen tulee äänestää päätöstä vastaan ja 
tarvittaessa – esim. nähdessään päätöksen lainvastaiseksi – kirjauttaa selkeä ja 
perusteltu eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan

• Tässä tapauksessa hän ei saa myöskään edesauttaa päätöksen täytäntöönpanoa 
sen tekemisen jälkeen, vaan koko asiasta on tämän jälkeen pysyttävä erossa
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Hallituksen toiminnasta

• Tilanne on hankala varajäsenen kannalta, joka joutuu yhtäkkiä päätöksentekoon mukaan: jos 
varajäsen kannattaa päätöstä/on mukana sen tekemisessä, syntyy hänelle periaatteessa täysi 
vastuu tehdystä päätöksestä

• Nykyisin päätöksiä voidaan tehdä myös teknisin apuvälinein, mutta tällöinkin päätös on 
kirjattava, allekirjoitettava , numeroitava ja säilytettävä niin kuin muutkin hallituksen 
pöytäkirjat

• Proaktiivinen rooli päätöksentekijänä ja retkoaktiivinen rooli valvojana

• Ja vaikka tehtävät delegoidaan esim. toimivalle johdolle, on vastuu niiden ja niiden 
toteuttamisen valvonnasta silti yhä hallituksella

• Pöytäkirjaan tulee kirjata kaikki esitetyt vaihtoehdot ja muu päätöksenteon tukena ollut tai 
sellaiseksi esitetty materiaali => päättelyketjun todentaminen esim. myöhemmin esille 
nousevien vastuukysymysten selvittämisessä:

• Jos päätös on ollut yhtiön edun mukainen sitä tehtäessä, ei hallituksen jäsen joudu 
vastuuseen, vaikka myöhemmin käykin ilmi, että päätös on ollut väärä
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Hallituksen toiminnasta

• Ja vaikka varovaisuus ja huolellisuus ovat tärkeitä, ei vastuu ja päätösten 
välttelylläkään pääse eteenpäin, eikä yritystoiminta kehity

• Hallituksen jäsenyyden mukana seuraa jatkuva vastuu yhtiöstä, mikä 
edellyttää tiettyä saavutettavuutta ja ajankäyttöä asian hyväksi myös 
kokousten ulkopuolella

• Lisäksi asioista tulee pysyä perillä myös hallituksen kokousten ulkopuolella: 
mahdollisia jäsenyyksiä hallituksen nimittämissä valiokunnissa, työryhmissä, 
mahdolliset tiedotustehtävät, sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, muut 
mahdolliset toimeksiannot
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Hallituksen vastuusta

• OYL sisältää säännökset hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja 
toimitusjohtajan korvausvastuusta silloin, kun on rikottu OYL:n tai 
yhtiöjärjestyksen määräyksiä (ulottuu myös esim. kirjanpitolain rikkomiseen)

• Eivät sulje pois muuta vahingonkorvausvastuuta, kuten esim. 
sopimusperusteinen, arvopaperimarkkinalain (AML) mukainen tai 
vahingonkorvauslakiin (VahL) perustuva

• Yhtiön johto voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen

• Koskee kaikkia jäseniä, myös maallikkojäsenet ja työntekijöiden edustajat

• Tytäryhtiön hallituksella on myös samanlainen vastuu, vaikka joku määräys 
olisi emoyhtiöstä alun perin tullutkin
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Hallituksen vastuusta

• Yleistoimivaltaan kuuluva tehtävä voidaan siirtää yhtiökokoukselle, jolloin 
myös korvausvastuu siirtyy, mutta hallituksella on tällöinkin aina esittelijän 
vastuu (että kaikki tarpeellinen tieto on oltava saatavilla ja annettu 
eteenpäin) ja vastuu täytäntöönpanosta (kollektiivinen)

• Hallituksen vastuu on yhteisvastuuta, eikä passiivisuus vapauta vastuusta

• Johdon on siis huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua: voiton 
tuottaminen ja (kaikkien) osakkeenomistajien sijoitusten arvon 
maksimoimista

• Noudatettava huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutta

• Vastuu edellyttää vahingonaiheuttajan huolimattomuutta tai tahallisuutta (ei 
lievä tuottamus)
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Hallituksen vastuusta

• Johtoa koskee tuottamusolettama (eli tuotettu, ellei toisin voi näyttää)  ja 
näyttövelvollisuus huolellisuudesta (eli huolimaton, ellei toisin voida näyttää)

• Tuottamusolettama ei koske kuitenkaan yhdenvertaisuus-, huolellisuus- ja 
lojaliteettivelvoitteen rikkomista

• Tuottamusolettama koskee vain tavallista tuottamusta (ei siis törkeää tekotapaa 
tai tahallisuutta), jolloin väittäjän on kyettävä näyttämään tämä tekotapa toteen

• Liiketoiminnallisesti epäonnistunut päätös ei kuitenkaan johda 
korvausvelvollisuuteen, mikäli päätös on perustunut olosuhteisiin nähden 
asianmukaisiin selvityksiin ja objektiiviseen harkintaan 

• Tämä business judgment rule – periaate soveltuu kaikkiin OYL:n mukaisiin 
päätöksiin
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Hallituksen vastuusta

• Business judgment rulen (BJR) mukaan johto ei ole vastuussa liiketoiminnallisesta 
päätöksestä, jos
– Kyseessä ei ole liiketoimi henkilön lähipiirin kanssa, eikä asiassa ole intressiristiriitaa

– Hallitus käsittelee asian ja ratkaisee sen (ei siis suojaa passiivisuutta vastaan)

– Hallitus hankkii kaiken asianmukaisen informaation ennen päätöksentekoa

– Päätös ei ole täysin perusteeton tai epärationaalinen

• Oletuksena siis on, että johto toimii riittävien tietojen pohjalta sekä hyvässä 
uskossa luottaen siihen, että päätös on tehty yhtiön parhaaksi

• Kantajalla on tällöin näyttötaakka BJR:n rikkomisesta

• Ei kuitenkaan suojaa lainvastaisuudelta

• Vahingonkorvauskanne on nostettava viidessä (5) vuodessa kun sai tiedon tai piti 
saada
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Hallituksen vastuusta

• Lisäksi tulee aina olla valppaana itsensä jääväämisen ja eriävän mielipiteen 
kirjaamisen kanssa

• Osakeyhtiörikos (esim. yksityisen oy:n arvopaperin ottaminen AML:ssa
tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi, tilitarkastajan lausunnon 
laatimista koskevien säännösten rikkominen jne.)

• Tämä rangaistavuus edellyttää tahallisuutta

• Asteikko sakko => 1 a vankeutta

• Osakeyhtiörikkomus (osake- tai osakasluettelon näytteillä pitämisen 
laiminlyönti, lunastusoikeuden tai – velvollisuuden ilmoittamisesta yhtiölle 
koskevan säännöksen rikkominen jne.) 

• Edellyttää myös tahallisuutta ja seurauksena on sakkoa
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Hallituksen palkkioista

• Hallituksen jäsenet saavat pääsääntöisesti palkkiota, sillä he tekevät työtä joskus 
paljonkin ja kantavat lisäksi raskaan vastuun

• Palkkiosta päättää yhtiökokous

• Nyrkkisääntönä on, että jäsenen vuosipalkkio on yhtä suuri kuin toimitusjohtajan 
kuukausipalkka ilman muuttuvia lisiä

• Erilaisten arvioiden mukaan hallituksen jäsen joutuu käyttämään tähän työhön 
noin kuukauden verran työaikaa vuodessa 

• Myös esim. osakepohjaiset kannustimet ovat yleistyneet, vaikka ne eivät 
välttämättä ihan täytä tarkoitustaan pitkäntähtäimen ratkaisujen kehittämisestä 
yhtiön toiminnan pohjalle

• ”Yritys velvollinen suorittamaan hänelle kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat 
asianmukaiset kulut ja kokouspalkkiot” (HEHA-laki 10 §), mutta monesti asiasta 
sovitaan toisin
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Yrityksen päätöksentekorakenne
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Työstä vapauttaminen laissa

• ”Yrityksen on annettava tässä laissa tarkoitetulle henkilöstön edustajalle 
vapautusta säännönmukaisesta työstä ajaksi, jonka hän tarvitsee 4 tai 5 §:ssä 
tarkoitettua henkilöstön edustusta varten sekä välittömästi siihen liittyvää 
henkilöstön edustajien keskinäistä valmistautumista varten ja korvattava hänelle 
tästä aiheutuva ansionmenetys

• Muusta vapautuksesta työstä ja ansionmenetyksen korvaamisesta on kussakin 
tapauksessa sovittava yrityksen ja asianomaisen henkilöstön edustajan välillä

• Jos henkilöstön edustaja osallistuu työaikansa ulkopuolella tässä laissa tarkoitetun 
toimielimen kokoukseen, on yritys velvollinen suorittamaan hänelle kokoukseen 
osallistumisesta aiheutuvat asianmukaiset kulut ja kokouspalkkiot” 

• Tässä kannattaa sopia siis erikseen myös oikeudesta ylityökorvauksiin



Perehdyttäminen ja koulutus

• Näistä asioista on sovittava, ei oikeutta suoraan laissa

• Esim. henkilöstön valitsemilla varsinaisilla ja varaedustajilla on oikeus 
saada hyvä perehdyttäminen ja riittävä määrä koulutusta tehtäväänsä. 
Hallintoedustajakoulutusta tarjoaa mm. YTN ja 
hallintoedustajalla/hallintoedustajilla on oikeus osallistua kyseisen 
toimijan tarjoamiin koulutuksiin

• Lisäksi hallintoedustajalla/hallintoedustajilla on oikeus muuhun 
tarpeelliseen koulutukseen koskien taloustietoja, juridiikkaa tai kieltä 
(tämä lista ei ole tyhjentävä)

• Esim. koulutusta on oikeus saada vuodessa vähintään viisi (5) päivää tai 
vastaavasti kaksi (2) tuntia viikossa 25 viikkona vuodessa
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Hallintoedustajan työsuhdeturva

• Hallintoedustajalla on aina sama tehostettu irtisanomis- ja 
lomautussuoja kuin muillakin työntekijöiden edustajilla (työsopimuslain 
7 luvun 10 §:n mukaisesti)

• Tämä suoja koskee sekä varsinaista että varaedustajaa tämän 
osallistuessa kokouksiin joko varsinaisena edustajan tai varaedustajana 
ilman ääni- ja puhevaltaa

• Sovittava: lisäksi jokaisella hallintoedustajalla ja/tai hänen 
varaedustajallaan on kuuden (6) kuukauden pituinen jälkisuoja oman 
edustuskauden päättymisen jälkeen. Sama koskee yrityksessä 
työsuhteessa olevaa henkilöä, joka on ollut ehdolla tämän sopimuksen 
kohdan 5. mukaan järjestettävässä vaalissa 
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Vastuuvakuutuksesta

• Vastuuvakuutuksen kohdalla tulee selvittää, mitä vakuutus kattaa ja sen tulisi 
kattaa ainakin seuraavat asiat: 
– oikeudenkäyntikulut ja tarpeeksi suureen summaan saakka

– kilpailuoikeuteen kuuluvat asiat (immateriaalioikeudet yms.)

– maantieteellisesti riittävän laaja alue

– vahingonkorvaus ja tarpeeksi suureen summaan saakka ja kenelle

– mitä hallintoelimen toimia kattaa ja mitä ei

– miten kattaa mahdollisen rikostutkinnan ja siihen liittyvät oikeudenkäyntikulut 
(mikä tuottamuksen ja/tai tahallisuuden aste)

• Jos vastuuvakuutus jostain syystä poistetaan, on siitä heti ilmoitettava 
hallintoedustajalle/hallintoedustajille



KKO 2016:58

• KKO 2016:58

• Perunahiutaleita valmistaneen osakeyhtiön tuotantolaitokselta oli vuosina 
2004-2006 päästetty ympäristöön perunamultalietettä, joka oli aiheuttanut 
ympäristön pilaantumista

• Kysymys siitä, olivatko A ja B syyllistyneet ympäristön turmelemiseen 
laiminlyömällä velvollisuutensa osakeyhtiön hallituksen jäseninä



KKO 2016:58 perusteluja

• Asiassa esitetyn selvityksen mukaan yhtiön hallitus ei ole antanut ohjeita tai 
määräyksiä toimitusjohtajalle ympäristökysymysten hoidon ja valvonnan 
järjestämisestä taikka muutoinkaan delegoinut ympäristökysymysten hoitoa 
yhtiössä

• A:n ja B:n esittämästä voidaan päätellä heidän hyväksyneen sen, että 
ympäristöluvan hakemista lukuun ottamatta ympäristöasioiden hoidon ja 
valvonnan järjestäminen on jätetty toimitusjohtajan tehtäväksi ja että 
ympäristöasioita on käsitelty hallituksessa vain siinä laajuudessa kuin 
toimitusjohtaja on niitä esitellyt

• A ja B eivät myöskään ole riitauttaneet sitä hovioikeuden tuomiossa todettua 
seikkaa, etteivät he edes olleet tutustuneet ympäristölupaan



KKO 2016:58 perusteluja

• Asiassa ei ole ilmennyt, että yhtiön hallituksen tehtäviä olisi jaettu yhtiön sisäisillä 
ohjeilla tai määräyksillä

• A:n ja B:n velvollisuuksia ja vastuita hallituksen jäseninä ei ole poistanut tai vähentänyt 
se, että heidän tehtävänsä hallituksessa ovat painottuneet liikejuridiikkaan ja 
talouskonsultointiin, eikä kohdassa 21 lausuttu huomioon ottaen sekään, että yhtiön 
toimitusjohtaja on käytännössä huolehtinut yhtiön toiminnasta edeltä ilmenevin tavoin

• A:n ja B:n mahdollinen virheellinen käsitys hallituksen jäsenen tehtävistä ja vastuista ei 
myöskään poista heidän rikosoikeudellista vastuutaan

• Käsillä ei ole tilanne, jossa voitaisiin soveltaa kieltoerehdystä koskevaa rikoslain 4 luvun 
2 §:ää. A:n ja B:n vastuuta yhtiön hallituksen jäseninä arvioitaessa on vielä otettava 
huomioon se, että erilaisia toimenpiteitä yhtiöltä edellyttänyt ympäristölupa on 
myönnetty juuri heidän toimikaudellaan



KKO 2016:58 perusteluja

• Huomioon ottaen osakeyhtiön hallituksen jäsenyyteen perustuva A:n ja 
B:n asema sekä tehtävien ja toimivaltuuksien laatu ja laajuus sekä 
muutenkin heidän osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen 
Korkein oikeus katsoo, että he ovat vastuussa hovioikeuden toteamista 
ympäristöluvan ja lain vastaisista päästöistä

• Jokaisen hallituksen jäsenen on oltava huolellinen ja perillä yhtiön 
toimintaan liittyvistä asioista, mutta vastuuta kannattaa nimenomaisesti 
jakaa, jotta sitä voidaan supistaa myös todellisuudessa



KKO 2016:58 perusteluja

• A:n ja B:n edellä todettu tuottamus on osaltaan ilmennyt siten, etteivät he ole 
ottaneet selvää ympäristöluvan sisällöstä ja toimenpiteitä edellyttäneistä 
ympäristöongelmista. Tällöin loukkauksen todennäköisyyttä ei ole mahdollista 
arvioida sen tiedon perusteella, joka heillä oli tekoaikana. Sen sijaan arvion 
lähtökohtana on, mikä tieto huolellisella hallituksen jäsenellä olisi ollut teon 
hetkellä (ks. HE 44/2002 vps. 97 -98)

• Edellä kohdasta 21 ilmenevin tavoin A ja B ovat kuitenkin tietoisesti laiminlyöneet 
velvollisuutensa huolehtia siitä, että yhtiön toimintaan liittyvät 
ympäristökysymyksien järjestäminen ja muun organisoiminen otetaan 
käsiteltäviksi yhtiön hallituksessa. Heidän riskinottonsa siitä, että ympäristön 
turmeleminen jatkuu, puoltaa siten heidän huolimattomuutensa katsomista 
törkeäksi (Suomessa esim. vastuuvakuutus ei koskaan kata törkeää tekomuotoa)



Kiitos!
maria.Jauhiainen@ilry.fi
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