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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 pyysi kielenhuoltajat 
mukaan asunto-osakeyhtiölain valmisteluun.

Salli Kankaanpää



Säädöstekstin muotoutuminen

• Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen pilottihanke

• alkanut maaliskuussa 2007, etenee 
lainvalmisteluryhmän tahdissa

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

Salli Kankaanpää



Tavoitteena on

• saada tietoa
– säädöstekstin synnystä prosessina

– säädöksistä tekstilajina

• hyödyttää säädösten kielen 
kehittämistä ja kielenhuoltotyötä. 

Salli Kankaanpää



Tutkimusongelmat

• Milloin lakitekstin tärkeimmät 
kielelliset ratkaisut tehdään?

• Millä perustein ne tehdään?

• Millaista on kielenhuoltajien ja 
lainvalmistelijoiden keskustelu?

Salli Kankaanpää



Millaista on kielenhuoltajien ja 
lain asiantuntijoiden 
keskustelu?

• Miten kielenhuoltajien ehdotuksiin 
suhtaudutaan?

• Millaisia muutoksia hyväksytään, 
millaisia taas hylätään?

• Miten torjuntaa perustellaan?

• Ovatko kielenhuoltajien ehdotukset eri 
asemassa kuin muiden keskusteluun 
osallistuvien? Miten?

Salli Kankaanpää



AineistoAineisto
• asunto-osakeyhtiölakia valmistelleen 

työryhmän pöytäkirjat ja niihin merkitty 
keskustelu 

• työryhmän ehdotus säädöstekstiksi ja 
säädöksen perusteluiksi

• lausunnot ehdotuksesta

• kielenhuoltajien kommentit ehdotukseen 
ja niiden vastaanotto

• lopullinen hallituksen esitys laiksi 
perusteluineen

• valmistelijoiden ym. haastattelut

Salli Kankaanpää



Säädösvalmistelun vaiheet

1 Esivalmistelu

2 Perusvalmistelu

3 Lausuntovaihe

4 Jatkovalmistelu syksy 2007

5 Kääntäminen

6 Laintarkastus

7 Saattaminen esittelykuntoon

8 Käsittely valtioneuvostossa ja tasavallan presidentin päätös

9 Asian ilmoittaminen ja lähetekeskustelu eduskunnassa

10 Valiokuntakäsittely syksy 2009

11 Pöydällepano sekä I ja II käsittely

12 Tarkistusvaihe ja eduskunnan vastaus

Aino Piehl



Kielenhuoltajien kommenttien aiheitaKielenhuoltajien kommenttien aiheita

Ehdotimme

virke- ja lauserakenteen yksinkertaistamista (esim.  
virke kahtia, määriteketjut sivulauseiksi)

informaatiorakenteen parantamista (esim. aloitetaan 
virke tutusta asiasta)

sanaston ja ilmausten korvaamista tutummilla

selittävän tiedon lisäämistä (esim. viittauksiin)

tiedolle sopivampaa paikkaa

tavallisempaa sanajärjestystä

ilmaisevampia otsikoita

toiston korvaamista viittaavilla ilmauksilla.

Aino Piehl



Useimmin ehdotetut muutokset

Pääosa kommenteistamme koski

virke- ja lauserakennetta 

sanastoa ja muita ilmauksia

tiedon määrää tekstissä. 
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Ehdotusten hyväksyminen

Useimmin valmistelijat hyväksyivät muutokset

virke- ja lauserakenteeseen 

informaatiorakenteeseen

sanastoon ja muihin ilmauksiin.

Harvemmin hyväksyttiin muutokset

selittävän tiedon määrään

tiedon paikkaan tekstissä

sanajärjestykseen.

Aino Piehl



Esimerkki 1, hyväksytty ehdotus lauserakenteen muuttamisesta

Alkuperäinen teksti, 6 luku, 36 §:

Jos yhtiökokous ei hyväksy ehdotusta

yhtiöjärjestykseen sisältyvän

kohtuuttomuuteen johtavan määräyksen

muuttamisesta siten, että kohtuut-

tomuus poistuu, on hallituksella ja

osakkeenomistajalla oikeus nostaa

yhtiön kotipaikan alioikeudessa kanne

yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 

Aino Piehl



Esimerkki 1, hyväksytty ehdotus lauserakenteen muuttamisesta

Alkuperäinen teksti:

Jos yhtiökokous ei hyväksy ehdotusta

yhtiöjärjestykseen sisältyvän

kohtuuttomuuteen johtavan määräyksen

muuttamisesta siten, että kohtuut-

tomuus poistuu, on hallituksella ja

osakkeenomistajalla oikeus nostaa

yhtiön kotipaikan alioikeudessa kanne

yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 
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Esimerkki 1, hyväksytty ehdotus lauserakenteen muuttamiseksi

Alkuperäinen teksti:

Jos yhtiökokous ei hyväksy ehdotusta

yhtiöjärjestykseen sisältyvän

kohtuuttomuuteen johtavan määräyksen

muuttamisesta siten, että kohtuut-

tomuus poistuu, on hallituksella ja

osakkeenomistajalla oikeus nostaa

yhtiön kotipaikan alioikeudessa kanne

yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 

Aino Piehl



Esimerkki 1, hyväksytty ehdotus lauserakenteen muuttamisesta

Mietinnössä ruotsiksi:

Jämkning av bolagsordningen

Om bolagsstämman inte godkänner

ett förslag till ändring av en bestämmelse

i bolagsordningen som leder

till oskälighet så, att oskäligheten

undanröjs, har styrelsen och aktieägaren

rätt att vid domstolen på bolagets

hemort väcka talan om ändring

av bolagsordningen.

Aino Piehl



Esimerkki 1, hyväksytty ehdotus lauserakenteen muuttamiseksi

Kielenhuoltajien ehdotus:

Jos yhtiöjärjestykseen sisältyy kohtuuttomuuteen johtava
määräys eikä yhtiökokous hyväksy ehdotusta sen 
poistamiseksi, on hallituksella ja osakkeenomistajalla oikeus 
nostaa yhtiön kotipaikan alioikeudessa kanne

yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 

Aino Piehl



Esimerkki 1, hyväksytty ehdotus lauserakenteen muuttamiseksi

Hallituksen esityksessä:

Jos yhtiöjärjestykseen sisältyy kohtuuttomuuteen johtava
määräys, hallituksella ja osakkeenomistajalla on oikeus 
nostaa yhtiön kotipaikan alioikeudessa kanne yhtiöjärjes-

tyksen muuttamiseksi. Hallitus saa panna kanteen vireille 
vain, jos ehdotusta yhtiökokouksessa kannattaneilla 
osakkeenomistajilla oli yli puolet annetuista äänistä. Kanteen 
nostamisen edellytyksenä on, että: 1) yhtiökokous on 
hylännyt ehdotuksen määräyksen muuttamisesta siten, että
kohtuuttomuus poistuu; taikka

Aino Piehl



Esimerkki 1, hyväksytty ehdotus lauserakenteen muuttamiseksi

Hallituksen esityksessä ruotsiksi:

Om bolagsordningen innehåller en bestämmelse som leder till 
oskälighet, har styrelsen och aktieägaren rätt att vid 
underrätten på bolagets hemort väcka talan om ändring av 
bolagsordningen. – –.

För väckande av talan förutsätts det att 1) bolagsstämman 
har förkastat ett förslag om ändring av bestämmelsen så att 
oskäligheten undanröjs,

Aino Piehl



Esimerkki 2, hylätty ehdotus virkerakenteen muuttamiseksi

Alkuperäinen teksti, 27 luku 1 §:

Asunto-osakeyhtiörikos

Joka tahallaan 

1) rikkoo hyväksytyn tilintarkastajan  24 luvun 4 §:ssä tai 25 
luvun 4 §:ssä tarkoitetun lausunnon laatimista koskevia 
säännöksiä,

2) osakkeenomistajan tai velkojien suojaa loukaten jakaa 
yhtiön varoja tämän lain säännösten vastaisesti, taikka

3) antaa rahalainan tai vakuuden 11 luvun 8 §:n vastaisesti, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, asunto-
osakeyhtiörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi. 

Aino Piehl



Esimerkki 2, hylätty ehdotus virkerakenteen muuttamiseksi

Kielenhuoltajien ehdotus:

Asunto-osakeyhtiörikos

Asunto-osakeyhtiörikoksesta on tuomittava sakkoon tai 
enintään yhden vuoden vankeuteen se, joka tahallaan 

1) rikkoo hyväksytyn tilintarkastajan 24 luvun 4 §:ssä tai 25 
luvun 4 §:ssä tarkoitetun lausunnon laatimista koskevia 
säännöksiä – –.

Tätä säännöstä ei sovelleta, jos teko on vähäinen tai jos 
teosta muualla laissa säädetään ankarampi rangaistus.

Aino Piehl



Esimerkki 2, hylätty ehdotus virkerakenteen muuttamiseksi

Hallituksen esityksessä ruotsiksi:

Bostadsaktiebolagsbrott 

Den som uppsåtligen 

1) bryter mot bestämmelserna om en revi-sors yttrande enligt 
19 kap. 4 § eller 20 kap. 4 §, 

2) kränker aktieägar- eller borgenärsskyd-det genom att 
betala ut medel i bolaget i strid med denna lag, eller 

3) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 11 kap. 
7 §,

ska, om gärningen inte är ringa eller om strängare straff 
för den inte föreskrivs någon annanstans i lag, för 
bostadsaktiebolagsbrott dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år.
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Esimerkki 3, hyväksytty ehdotus termin korvaamiseksi

Alkuperäinen teksti 6 luku, 7 §:

Osakkeenomistajien osallistuminen

Osakkeenomistajien osallistuminen

Jokaisella osakkeenomistajalla on

oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Osallistumisen edellytyksenä on

2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti,

että osakkeenomistaja on merkittynä

osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut

saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä

luotettavan selvityksen.
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Esimerkki 3, hyväksytty ehdotus termin korvaamiseksi

Kielenhuoltajien ehdotus ja hallituksen esitys:

Osallistumisen edellytyksenä on 2 luvun 2 §:n 1 
momentin mukaisesti, että osakkeenomistaja on 
merkittynä osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut 
yhtiölle osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä
itselleen ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Aino Piehl



Esimerkki 3, hyväksytty ehdotus termin korvaamiseksi

Mietinnössä ruotsiksi:

En förutsättning för deltagande är enligt 2 kap. 2 § 1 
mom. att aktieägaren är införd i aktieboken eller har 
anmält sitt förvärv till bolaget

Hallituksen esityksessä ruotsiksi:

eller har anmält till bolaget att äganderätten till aktierna 
har övergått till aktieägaren i fråga och lagt fram en 
tillförlitlig utredning om detta.

Aino Piehl



Esimerkki 4, hylätty ehdotus ilmauksen muuttamiseksi

Alkuperäinen teksti ja hallituksen esitys:

Lääninhallituksen päätös voidaan panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevana.

Ruotsiksi:

Länsstyrelsens beslut kan verkställas även om

det inte vunnit laga kraft.

Kielenhuoltajien ehdotus:

Lääninhallituksen päätös voidaan panna täytäntöön,
vaikka muutoksenhaku siitä olisi kesken.

Aino Piehl



Esimerkki 5, hyväksytty esimerkki tiedon lisäämiseksi

Alkuperäinen teksti, 6 luku 18 §:

Hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua yhtiökokous koolle 
7 luvun 12 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

Kielenhuoltajien ehdotus ja hallituksen esitys:

Hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua yhtiökokous koolle, 
jos hänellä on syytä olettaa, ettei hallituksessa ole enää
muita jäseniä.

Hallituksen esityksessä ruotsiksi:

En styrelseledamot har rätt att sammankalla 
bolagsstämman, om ledamoten har skäl att anta att 
styrelsen inte längre har några andra ledamöter.
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Esimerkki 6, hylätty esimerkki tiedon lisäämiseksi

Alkuperäinen teksti, 2 luku 5 §:

Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö
lunastusoikeutta, ei sillä, jolle osake on siirtynyt, ole 
yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin 
oikeus hallita huoneistoa sekä oikeus yhtiön varoja 
jaettaessa ja etuoikeus osakeannissa.

Kielenhuoltajien ehdotus:

oikeus osuuteen yhtiön varoja jaettaessa

Hallituksen esityksessä:

oikeus yhtiön varojen jaossa
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Esimerkki 6, hylätty esimerkki tiedon lisäämiseksi

Ruotsiksi:

Innan det har framgått om lösningsrätten

utnyttjas har den som en 

aktie har övergått till inte någon annan

på aktien grundad rätt i bolaget

än rätt att besitta lägenheten och rätt

vid utbetalning av bolagets medel

och företrädesrätt vid aktieemission.

Englanniksi:

the acquirer of the share shall have no shareholder rights in the 
company except for the right to payment in the event that assets are 
distributed and the pre-emptive right in a share issue.

Aino Piehl



Alkuperäinen teksti, 4 luku 6 §:

Yhtiöllä on kuitenkin oikeus suorittaa välittömästi 
kunnossapito- tai korjaustyö, jota ei voi vahinkoa tai 
haittaa aiheuttamatta siirtää. 

Kielenhuoltajien hyväksytty ehdotus:

…jota ei voi siirtää aiheuttamatta vahinkoa tai haittaa.

Alkuperäinen teksti, 2 luku 4 §, ja hallituksen esitys:

Samaan osakeryhmään kuuluvia
osakkeita ei saa erikseen merkitä, luovuttaa
tai muulla tavoin siirtää tai pantata…

Kielenhuoltajien hylätty ehdotus:

…ei saa merkitä, luovuttaa tai muulla tavoin siirtää tai 
pantata erikseen…

Esimerkit 7 ja 8 sanajärjestyksen muuttamisesta

Aino Piehl



Esimerkki 9 EU-fraasin muuttamisesta

Alkuperäinen teksti 2 luku 15 §:

…aiempaa omistajaa koskevia tietoja saa säilyttää, 
käyttää tai muutoin käsitellä vain historiallista tai tieteellistä
tutkimusta tai tilastointia varten.

Tietosuojadirektiivi englanniksi:

for statistical purposes or for the purposes of historical or 
scientific research

Kielenhuoltajat kehottivat selventämään, mikä ero on tieteellisellä ja 
historiallisella tutkimuksella

Hallituksen esityksessä:

…vain tieteellistä tutkimusta, yhtiön historian kirjoittamista
tai tilastointia varten.
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Esimerkki 9 EU-fraasin muuttamisesta

Mietinnössä ruotsiksi:

…Efter utgången av den tidsfrist som

avses i 14 § får uppgifter om tidigare

ägare bevaras, användas eller i övrigt

behandlas endast för historisk eller

vetenskaplig forskning eller statistikföring.

Hallituksen esityksessä ruotsiksi:

…endast för vetenskaplig forskning, bolagets historik eller 
statistikföring.
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Mitä opimme?

• Kieli muuttuu jatkovalmisteluvaiheessa 
vielä paljon, myös aivan lopussa.

• Olisi tarvittu enemmän keskustelua 
kielenhuoltajien ja valmistelijoiden 
kesken. Keskustelussa syntyi hyviä
ratkaisuja.

• Toisaalta valmistelijat löysivät ratkaisuja 
myös erehdyksiä sisältävien ehdotusten 
perusteella.

• Ulkopuolisen kommentit olisivat aina 
hyödyksi!

Aino Piehl



Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Kielitoimisto

Kiitos!Kiitos!

Aino Piehl

aino.piehl@kotus.fi


