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Taustaa

• Säädösten kielen ymmärrettävyydessä on 
parantamisen varaa sekä soveltavien 
viranomaisten että kansalaisten kannalta.

• Kotus tarjosi SÄKE-ryhmälle
kielenhuoltoapua johonkin 
säädösvalmisteluhankkeeseen, jos saataisiin 
tutkia säädöstekstin muotoutumista 
prosessin aikana.

• Oikeusministeriö otti kielenhuoltajat mukaan 
asunto-osakeyhtiölain valmisteluun.



Säädöstekstin muotoutuminen

• Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen pilottihanke

• alkanut maaliskuussa 2007, etenee 
lainvalmisteluryhmän tahdissa

• vastuuhenkilö Aino Piehl, tutkijoina 
Salli Kankaanpää, Matti Räsänen 
ja Annastiina Viertiö



Tavoitteena on

• saada tietoa
– säädöstekstin synnystä prosessina

– säädöksistä tekstilajina

• hyödyttää säädösten kielen 
kehittämistä ja kielenhuoltotyötä. 



Tutkimusongelmat

• Milloin lakitekstin tärkeimmät 
kielelliset ratkaisut tehdään?

• Millä perustein ne tehdään?



AineistoAineisto
• asunto-osakeyhtiölakia valmistelleen 

työryhmän pöytäkirjat ja niihin merkitty 
keskustelu 

• työryhmän ehdotus säädöstekstiksi ja 
säädöksen perusteluiksi

• lausunnot ehdotuksesta

• tutkija-kielenhuoltajien kommentit 
ehdotukseen ja niiden vastaanotto

• lopullinen hallituksen esitys laiksi 
perusteluineen

• valmistelijoiden ym. haastattelut



Lain valmistelija:

• keskittyy 
sisältöön

• saa puuttua 
myös kieleen

Kielenhuoltaja:

• keskittyy kieleen

• ei saa puuttua 
sisältöön



Kielenhuoltajien kommenttien aiheitaKielenhuoltajien kommenttien aiheita

• Virkerakenne (esim. sivu- ja päälauseen 
järjestys, sivulauseiden määrä, mutkikas 
luetelma)

• Lauserakenne (esim. pitkät 
etumääritteet, rinnastukset)

• Nominaalistus vai lause

• Termit, sanasto (täsmällisyys, 
yksiselitteisyys, yhtenäisyys, tuttuus ym.)

• Sanajärjestys

• Toisto, viittaukset

• Otsikointi (yhtenäisyys)



LainvalmistelupLainvalmistelupööytytääkirjankirjan sissisäältltööpuhettapuhetta

2. Kunnossapitovastuu

Kunnossapitovastuusta keskusteltiin kutsun mukana jaetun 
muistion pohjalta (25.8.2004/er). Keskustelussa tuotiin esiin 
mm. seuraavaa (muistion mukaisessa järjestyksessä):

Muistion kohta 1.3: Yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuu / 
Arvio nykytilasta ja lausunnoista

- Selvitetään yksityiskohtaisemmin yhtiön vastuuta sen 
perusparannuksen yhteydessä vaurioituvien osakkaan 
pinnoitteiden ja muutosten ennalleen saattamisesta. Yhtiön 
vastuu ei voine kattaa esimerkiksi sellaisia epätavallisia 
osakkaan tekemiä muutoksia, joita yhtiö ei ole voinut ottaa 
huomioon (s. 3). [Ptk. 2/2004, s. 1.]



Miten kielestä puhutaan lain 

valmisteluvaiheen pöytäkirjoissa?

• Otetaanko lain valmistelussa sisällön ohella 
ylipäänsä kantaa kieleen? Kuinka avoimesti 
kielestä puhutaan?

• Erotetaanko säädöksen kieltä koskevat kommentit 
selvästi sisältöä koskevista, vai esitetäänkö nekin 
pikemminkin sisältöä koskevina? 

• Mihin kielen ilmiöihin kantaa otetaan ja miten?

• (Tunnistavatko tai tunnustavatko lainvalmistelijat 
itse, että pöytäkirjoissa mahdollisesti käsitellään 
myös kieltä? Mihin heidän mukaansa asettuu 
sisällön ja kielen raja?)



Termin muotoTermin muoto

3§ Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus 
omasta kunnossapitotyöstään

• 3 § 3 momentin kohdalla mietittiin, onko 
oikea termi hyvä rakennustapa vai hyvä
rakentamistapa. Termi tarkistetaan.

[Ptk. 13/2005, s. 3.]



Termin valinnan tTermin valinnan tääsmsmäällisyysllisyys

- Todettiin, että kunnossapitovastuussa on aina 
viime kädessä kysymys nimenomaan 
kunnossapidon kustannuksista. Myös lain 
terminologiaa voisi vastaavasti täsmentää.

[Ptk. 2/2004, s. 2.]



Termin valinnan tTermin valinnan tääsmsmäällisyysllisyys

• Päätettiin poistaa koko luvusta sana
”perusparannus”. Jatkossa puhuttaisiin 
osakkeenomistajan tai yhtiön muutostyöstä. 
Työryhmä perusteli tämän muutoksen sillä, että
kaikki uudistukset/muutostyöt ei tarvitse olla 
parannuksia.

[Ptk. 17/2005, s. 10.]



Erikoiskielen sanan korvaaminen Erikoiskielen sanan korvaaminen 
yleiskielen sanallayleiskielen sanalla

• 3 momentin mukaan; ”muu liiketapahtuma, joka 
vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman 
liiketaloudellista perustetta, on laitonta 
varojenjakoa.” Sana liiketapahtuma haluttiin poistaa 
tai muuttaa. Päätettiin poistaa sana liiketapahtuma 
ja lisätä sana toimenpide. Pykälän sanamuoto olisi 
seuraavanlainen; ” Muu toimenpide, joka vähentää
yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman 
liiketaloudellista perustetta, on laitonta 
varojenjakoa.” [Ptk. 17/2005, s. 1.]



Sananvalinnan yhtenSananvalinnan yhtenääististääminen lain eri minen lain eri 
kohdissakohdissa

• 1 momentissa puhutaan riittävästä ajasta ja 2 
momentissa kohtuullisesta ajasta. Jompi kumpi 
muutettava tai 2 momentissa oleva sana
kohtuullinen voitaisiin jopa kokonaan poistaa. 
Työryhmä esitti, että pykälä muutetaan niin, että 1 
momentissa oleva sana riittävä muutetaan 
kohtuulliseksi ja 2 momentissa sana kohtuullinen 
pidetään.

[Ptk. 13/2005, s. 5.]



Termien yhdenmukaisuus suhteessa Termien yhdenmukaisuus suhteessa 
muihin lakeihinmuihin lakeihin

- s. 8 kohta 5) AOYL:ssa käytettävien termien
(kunnossapito, perusparannus, uudistus, 
lisärakentaminen jne.) tulisi sisällöltään vastata 
muussa lainsäädännössä käytettyjä samoja termejä, 
määrittely perusteluissa? 

[Ptk. 3/2004, s. 2.]



KKääsitteen msitteen määäärittely suhteessa muissa rittely suhteessa muissa 
laeissa klaeissa kääytettyihin mytettyihin määääritelmiinritelmiin

9§ Yhtiön lähipiiri

• Todettiin, että tämä lähipiiripykälä on kirjoitettu 
osuuskuntalain eikä osakeyhtiölain pohjalta. 
Todettiin, että osuuskuntalain lähipiirin määritelmä
soveltuu paremmin asunto-osakeyhtiölakiin kuin 
osakeyhtiölain mukainen määritelmä.

[Ptk. 17/2005, s. 3.]



Uusi termi ja sen mUusi termi ja sen määäärittelyrittely

1§ Sovellettava laki

• Keskusteltiin asukasvalvojan termistä; onko tehtävät 
määriteltävä samalla tavalla kuin tilintarkastajan 
tehtävät vai olisivatko asukasvalvojan tehtävät 
ainoastaan yhtiön hallinnon valvomista. Esitettiin 
pohdittavaksi, että asukasvalvojan (jota terminä
tulee siis vielä harkita) velvollisuuksiin ei kuuluisi 
tilintarkastuskertomuksen tekeminen vaan 
ainoastaan hallinnon tarkistaminen. 

[Ptk. 16/2005, s. 1.]



Termin uudelleenmTermin uudelleenmäääärittelyn vaikutus rittelyn vaikutus 
tekstisstekstissää kkääytettyihin termeihinytettyihin termeihin

• Todettiin, että mikäli tilintarkastuslakia 
muutetaan niin , että termi tilintarkastaja[a] koskee 
vain ammattitilintarkastajaa niin 8 lukua asunto-
osakeyhtiölaissa tulisi silloin muuttaa 
yhteensopivaksi. Esimerkiksi 5 §:n otsikko olisi 
”velvollisuus valita tilintarkastaja” eikä ”velvollisuus 
valita hyväksyttyä tilintarkastajaa”. Tässä tilanteessa 
8 lukuun olisi myös lisättävä määräykset 
asukasvalvojasta, joka siis ei olisi 
ammattitilintarkastaja. [Ptk. 16/2005, s. 2.]



Termin mTermin määääritelmritelmään muuttaminen + n muuttaminen + 
mmääääritelmritelmään esittn esittääminen tekstissminen tekstissää

7§ Kunnossapitotyön valvonta

• 7 § 3 momentin mukaan kunnossapitotyön 
suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja 
kohtuullisista yhtiön valvontakuluista. Pitäisikö termi
suorittava osakkeenomistaja muuttaa niin, että se 
selkeästi tarkoittaa myös tilannetta, jossa osakas 
tilaa työn ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Perusteluissa 
pitää ainakin selkeästi todeta, että sana suorittava 
viittaa myös osakkeenomistajan käyttämään 
urakoitsijaan.

[Ptk. 13/2005, s. 4.]



KKääsitteen tai lsitteen tai läähikhikääsitteiden rajaussitteiden rajaus

• Työryhmä pohti myös varsinaisen virheen 
määritelmää. Esimerkkinä käytettiin mm. 
pintamateriaalin epätasaisuutta. Milloin on kyse 
virheestä ja milloin ei, sekä kuka siitä vastaa.

[Ptk. 13/2005, s. 2.]

• Keskusteltiin välttämätön – hyödyllinen -käsitteiden 
rajanvedon vaikeudesta. [Ptk. 1/2004, s. 2.]



Kielellisen ilmauksen tulkintaKielellisen ilmauksen tulkinta
• 4 momentin osalta työryhmä pohti ehdotukse[n] 

sanamuotoa: ”Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään 
kunnossa asentamansa tai vastuulleen hyväksymänsä
lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, 
ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset järjestelmät.” Työryhmä
pohti, mikä on yhtiön vastuu, mikäli osakas tekee 
jälkikäteen korjaustyötä, esimerkiksi vaihtaa vanhan 
kupariputken uuteen samanlaiseen. Vaatiiko työ yhtiön 
hyväksymistä, jotta putki olisi jatkossa yhtiön vastuulla?
Työryhmä oli sitä mieltä, että yhtiön asennusta vastaavan 
putken tms. asentaminen osakkaan toimesta siten, että
yhtiö on voinut valvoa työtä, ei rajoita yhtiön 
kunnossapitovastuuta. [Ptk. 13/2005, s. 1.]



Kielellisen ilmauksen ja tarkoitetun Kielellisen ilmauksen ja tarkoitetun 
sissisäällllöön ristiriitaisuusn ristiriitaisuus

Tasoitteen kunnossapitovastuu kuuluu voimassa 
olevan oikeuden mukaan osakkaan vastuulle, vaikka 
tulkinta ei olekaan yhdenmukainen AOYL 78 §:n 
sanamuodon kanssa. Mikäli tasoitteet halutaan 
säilyttää uudessakin laissa osakkeenomistajan 
vastuulla, tulisi ristiriita sanamuodon suhteen poistaa. 
[Ptk. 20/2005, s. 2.]



Kieliopillisen muodon yhtenKieliopillisen muodon yhtenääisyys isyys 
suhteessa muihin lakeihinsuhteessa muihin lakeihin

• Todettiin, että uudessa osuuskuntalaissa käytetään 
sana[a] omiaan eikä omansa tuottamaan. UAOYL 
10§:ssä sana ”omansa” voisi muuttaa sanaksi
”omiaan”.  [Ptk. 17/2005, s. 9.]



Virheellisen lauserakenteen korjausVirheellisen lauserakenteen korjaus
• 3 momentissa on kirjoitusvirhe. Momentissa lukee; 

”Tässä laissa asunto-osakeyhtiöllä tarkoitetaan 
myös sellaista ennen 1 päivää maaliskuuta 1926 
rekisteröityyn osakeyhtiöön,”. Lause kuuluisi olla: 
Tässä laissa asunto-osakeyhtiöllä tarkoitetaan 
myös sellaista ennen 1 päivää maaliskuuta 1926 
rekisteröityä osakeyhtiötä. [Ptk. 17/2005, s. 9.]

1 momentin mukaan: ”Sitoumus työn tai palvelun 
koskeva sitoumus ei voi olla apporttiomaisuutta.”
Todettiin, että lauseen ensimmäinen sana
”sitoumus” on poistettava. [Ptk. 16/2005, s. 4.]



LyLyööntivirheen korjausntivirheen korjaus

• 1§:n viimeisessä momentissa kirjoitusvirhe; 
momentissa lukee ”osuuskuntalan”, eikä
osuuskuntalain. [Ptk. 18/2005, s. 1.]

5§ Velvollisuus valita hyväksytty tilintarkastajaa

• Otsikkoon lisätään yksi ”a” sanaan tilintarkastajaa.

[Ptk. 16/2005, s. 2.]



PPööytytääkirjojen kielipuheen aiheitakirjojen kielipuheen aiheita

• Termin muoto

• Sananvalinnan täsmällisyys (suhteessa 
tarkoitettuun sisältöön)

• Erikoiskielen sanan korvaaminen 
yleiskielen sanalla

• Sananvalinnan yhtenäistäminen lain eri 
kohdissa

• Termien sisällöllinen yhdenmukaisuus 
suhteessa muihin lakeihin



PPööytytääkirjojen kielipuheen aiheitakirjojen kielipuheen aiheita

• Uusi termi ja sen määrittely

• Termin uudelleenmäärittelyn vaikutus 
tekstissä käytettyihin termeihin

• Määritelmän esittäminen tekstissä

• Käsitteen tai lähikäsitteiden rajaus

• Kielellisen ilmauksen tulkinta (suhteessa 
tarkoitettuun sisältöön)



PPööytytääkirjojen kielipuheen aiheitakirjojen kielipuheen aiheita

• Kieliopillisen muodon yhtenäisyys 
suhteessa muihin lakeihin

• Virheellisen lauserakenteen korjaus

• Lyöntivirheen korjaus



KieliKieli-- vai sisvai sisäältltööpuhetta?puhetta?

• Kielestä puhuttaessa käytetään usein suoraan 
kieleen viittaavia ilmauksia (termi, sana, 

sanamuoto, lause jne.).

• Samoja ilmauksia käytetään myös sisällöstä
puhuttaessa, jolloin niillä viitataan tekstin kohtaan 
(vrt. sanoihin kohta, rivi, pykälä).

• Ei aina selvää, puhutaanko ensisijaisesti kielestä
vai sisällöstä.

• Toisaalta saatetaan eksplisiittisesti osoittaa, että
muutosta pidetään nimenomaan kielellisenä eikä
sisällöllisenä.



””Kielellinen muutosKielellinen muutos””

3§ Muutoksen kieltäminen ja ehdot

• Kielellinen muutos; muutostyön raukeaminen pois 
ja tilalle muutostyön kieltäminen.

[Ptk. 13/2005, s. 4.]

6§ Muutostyö tuomioistuimen päätöksellä

• Sana raukeaminen pois, korvataan sanalla 
kieltäminen.

[Ptk. 13/2005, s. 5.]



Sana poistettavana tekstin osana Sana poistettavana tekstin osana 
(sis(sisäällllöön muutosta)n muutosta)
• 2 momentista poistetaan sana ”painettuna”.

Perusteluissa voisi todeta miksi poiketaan 
nykyisestä AOYL:sta. [Ptk. 17/2005, s. 9.]

• Päätettiin poistaa pykälästä kokonaan sana 
”tasoitteet”. Perusteluissa todetaan kuitenkin miten 
tasoitteiden osalta toimitaan. Pykälässä olisi siten 
vain maininnat rakenteet, eristeet ja järjestelmät. 
[Ptk. 17/2005, s. 10.]

17§ Maksuton osakeanti, Päätöksen sisältä

• 1 momentissa oleva sana ”osakelajeittain”
poistetaan tarpeettomana.

[Ptk. 16/2005, s. 6.]



Lause lisLause lisäättttäävväännää tai poistettavana tekstin tai poistettavana tekstin 
osana (sisosana (sisäällllöön muutosta)n muutosta)

Kolmas kappale, s. 7: lisätään loppuun lause ”jos 
vastauksesta ei muuta ilmene.”

[Ptk. 20/2005, s. 3.]

8§ Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja

• 2 momentin 2 kohta poistetaan.

• Samaten 3 momentin viimeinen lause koskien 
viittausta arvopaperimarkkinalakiin poistetaan. 

[Ptk. 16/2005, s. 5.]



Lauseeseen viittaaminen tekstinkohtanaLauseeseen viittaaminen tekstinkohtana

• Ensimmäiseen lauseeseen voisi lisätä: yhtiön 
rakennuksen tai kiinteistön perusparannus.

[Ptk. 13/2005, s. 5.]

• 1 momentin 2 lausetta ei ole tarkoitus muuttaa 
vallitsevasta tilanteesta, jonka mukaan hallitus 
yksinomaan valitsee ja erottaa yhtiön isännöitsijän.

[Ptk. 13/2005, s. 5.]



Kielellisen ilmauksen muuttaminen Kielellisen ilmauksen muuttaminen 
tarkoitetun sistarkoitetun sisäällllöön ilmaisemiseenn ilmaisemiseen

Kannatusta sai säännöksen sanamuodon
painottaminen sen suuntaisesti, että yhtiön 
suostumuksella osakas voi tehdä muutostöitä myös 
yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. Yhtiö ei saa evätä
suostumustaan tällaiseen muutokseen, jos…
(=muistiossa mainitut perusteet). [Ptk. 1/2004, s. 2.]



Kielellisen ilmauksen tKielellisen ilmauksen tääsmentsmentääminen minen 
tarkoitetun sistarkoitetun sisäällllöön ilmaisemiseenn ilmaisemiseen

- Yhtiön kunnossapitovastuuta rakenteesta tulisi 
tarkentaa: esimerkiksi lainkohdan sanamuotoa
”rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista”
voitaisiin täsmentää lisäämällä siihen myös itse 
rakenteet. Perusteluissa tulisi käsitellä myös sitä, 
kuinka pitkälle yhtiön vastuu rakenteellisista vioista 
ulottuu. [Ptk. 2/2004, s. 1.]



Kielellisen ilmauksen muuttaminen uutta Kielellisen ilmauksen muuttaminen uutta 
sissisäältltöäöä vastaavaksivastaavaksi

• Kuka vastaa parkettilattian alla olevasta 
tasoitusmateriaalista esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, 
jossa pintamateriaalin alle on jäänyt tasoitus laittamatta. 
Nykyisen oikeuskäytännön mukaan tasoitukset ovat 
pintamateriaalia ja siten osakkaan vastuulla. Voisiko 
kuitenkin uudessa laissa nämä tasoitukset jäädä yhtiölle?
Sanamuoto voisi olla; uloimman pinnan alla oleva tasoite 
on yhtiön vastuulla. Työryhmä totesi kuitenkin, että vaikka 
tasoite jätettäisiinkin osakkaan vastuulle, kuten nykyinen 
tulkinta on, olisi siitä otettava maininta lain perusteluihin. 
[Ptk. 13/2005, s. 2.]



Kielellisen ilmauksen tarkistaminen  Kielellisen ilmauksen tarkistaminen  
tarkoitettua sistarkoitettua sisäältltöäöä vastaavaksivastaavaksi

• Tarkistettiin pykälän sanamuoto niin, ettei pykälän 
tarkoitus muuttuisi niin, että yhtiökokous ei enää olisi 
yleistoimivaltainen elin. Esitetyn pykälän sanamuoto
todettiin olevan sama kuin nykyisessäkin laissa.

[Ptk. 13/2005, s. 5.]



Päätelmiä

• Lain valmisteluvaiheen pöytäkirjoissa 
kieleen ja sisältöön liittyvät kommentit 
usein limittyvät ja sisältö painottuu, 
vaikka myös selvästi kieleen liittyviä
kommentteja on.

• Kielenhuoltajilla ja lain valmistelijoilla on 
osin yhteisistä pyrkimyksistä (tekstin 
täsmällisyys, selkeys, ymmärrettävyys) 
huolimatta erilainen näkökulma ja myös 
erilainen tapa tarkastella tekstiä.
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