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Kielenhuoltajien kommenttien aiheitaKielenhuoltajien kommenttien aiheita

Saako lukija tarpeeksi tietoa sopivassa muodossa?

• Tutun ja uuden tiedon esittäminen (esim. otsikon ja 

tekstin alun suhde, sivulause alussa vai lopussa, 
uusi asia esitetty sanalla vai lauseella)

• Otsikointi (yhtenäisyys, kuvailevuus)

• Sanajärjestys (neutraali, ellei syytä muuhun, uusi 

asia loppuun, määrite pääsanan viereen)

• Pitkät, liian monta asiaa sisältävät virkkeet

• Viittaukset (selkeys ja informatiivisuus)

• Tiiviit ilmaukset (lause vai sitä korvaava ilmaus)

• Termit, sanasto (yhtenäisyys, tuttuus ym.)



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. (16:1)

Tutun ja uuden tiedon esittäminen



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.

Tutun ja uuden tiedon esittäminen



Kokouksessa on esitettävä

1) tilinpäätös, mikä emoyhtiössä

kattaa myös konsernitilinpäätöksen, ja

tilintarkastuskertomus – –. (6:3)

Tutun ja uuden tiedon esittäminen



Kokouksessa on esitettävä

1) tilinpäätös, johon sisältyy myös 
konsernitilinpäätös silloin, kun on kyse 
emoyhtiöstä, ja

tilintarkastuskertomus – –. 

Tutun ja uuden tiedon esittäminen



7 §

Päätöksenteko yhtiössä

Yhtiökokous päättää asioista, jotka

koskevat yhtiön 1—3 §:ään ja tilintarkastuslain

44 §:ään perustuvaa oikeutta

vahingonkorvaukseen. (13:7)

Otsikot



7 §

Yhtiön oikeus päättää vahingonkorvausasioista

Päätöksenteko asioissa, jotka

koskevat yhtiön 1—3 §:ään ja tilintarkastuslain

44 §:ään perustuvaa oikeutta

vahingonkorvaukseen, kuuluu yhtiökokoukselle. 

Otsikot



Otsikot

Säädösehdotus (6:10):

Muiden osallistuminen

Kielenhuoltajien ehdotus:

Muiden kuin osakkaiden osallistuminen



Yhtiökokouksen puheenjohtajan on

korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään

tätä lakia tai yhtiöjärjestystä

rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta

aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle

tai muulle henkilölle.

Sanajärjestys



Yhtiökokouksen puheenjohtajan on

korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 
aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle

tai muulle henkilölle rikkomalla tätä lakia tai 
yhtiöjärjestystä tahallaan tai 
huolimattomuudesta.

Sanajärjestys



Yhtiöllä on kuitenkin oikeus suorittaa 
välittömästi kunnossapito- tai korjaustyö, jota 
ei voi vahinkoa tai haittaa aiheuttamatta siirtää. 
(4:6)

Kielenhuoltajien muotoiluehdotus:

– – jota ei voi siirtää aiheuttamatta vahinkoa tai 
haittaa.

Sanajärjestys



22 §

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitäminen 
ja lähettäminen

Hallituksen päätösehdotukset sekä, / jos 
kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä,/ 
tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus on / vähintään kahden 
viikon ajan ennen kokousta / pidettävä
osakkeenomistajien nähtävänä
kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa tai 
internet-sivuilla, / sekä viivytyksettä lähetettävä
osakkeenomistajalle, joka pyytää sitä. (6:22) 

Pituus, liian monta asiaa virkkeessä



22 §

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitäminen 
ja lähettäminen

Hallituksen päätösehdotukset, sekä
tilinpäätöstä käsiteltäessä tilinpäätös, 
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on 
pidettävä vähintään kahden viikon ajan ennen 
kokousta osakkeenomistajien nähtävänä
kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa tai 
internetsivuilla. Nämä asiakirjat on myös 
viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, 
jos osakkeenomistaja niitä pyytää. (6:22)

Pituus, liian monta asiaa virkkeessä



Viittaukset

Jäljempänä 7 luvun 7 §:ssä säädetään

yhtiön hallituksen ja isännöitsijän

toimivaltaan kuuluvan asian saattamisesta

yhtiökokouksen päätettäväksi.

Osakkeenomistajat voivat yksimielisinä

muutenkin tehdä yksittäistapauksessa 
päätöksen asiassa, jonka hallitus

voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi. (6:2)



Viittaukset

Jäljempänä 7 luvun 7 §:ssä säädetään

yhtiön hallituksen ja isännöitsijän

toimivaltaan kuuluvan asian saattamisesta

yhtiökokouksen päätettäväksi.

Jos osakkeenomistajat ovat yksimielisiä, he 
voivat myös yhtiökokousta pitämättä tehdä
yksittäistapauksessa päätöksen asiassa, 
jonka hallitus voi siirtää yhtiökokouksen 
päätettäväksi.



Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla

tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään

rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja

periaatteita tai jos vahinko on aiheutettu

rikkomalla yhtiöjärjestyksen 

määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi

huolimattomuudesta, jollei yhtiö

osoita sen edustajan menetelleen huolellisesti. 
(13:5)

Viittaukset



Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia 
muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 
luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä
periaatteista tai jos vahinko on aiheutettu 
rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, 
vahinko katsotaan aiheutetuksi 
huolimattomuudesta, jollei yhtiö osoita sen 
edustajan menetelleen huolellisesti.

Viittaukset



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

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

Viittaukset



Päätöstä kannattaneen osakkeenomistajan 
katsotaan suostuneen siihen.

Jos osakkeenomistaja kannattaa päätöstä
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
yhtiökokouksessa, hänen katsotaan 
suostuneen siihen.

Liian tiiviit ilmaukset, tilalle sivulause



Liian tiiviit ilmaukset, tilalle sivulause

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja 
vastaa yhtiölle ja toiselle 
osakkeenomistajalle ilmoituksen 
käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja 
kohtuullisista kuluista. (5:2)



Liian tiiviit ilmaukset, tilalle sivulause

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja

vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista

kuluista, joita ilmoituksen käsittelystä aiheutuu 

yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle.



Termien yhtenäisyys

Terminä osakas vai osakkeenomistaja vai 
molemmat?

Nyt osakas 6 kertaa, osakkeenomistaja 331 
kertaa.

Turhia termejä? 

osakashallinnassa oleva

vrt. osakkaiden hallinnassa oleva



Vaikeat erikoisalan termit ja ilmaukset

Lääninhallituksen päätös voidaan panna 
täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Lääninhallituksen päätös voidaan panna 
täytäntöön jo muutoksenhakuaikana .



Vaikeat erikoisalan termit ja ilmaukset

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

omistusoikeuden siirtymisestä itselleen

(saantonsa) yhtiölle ja esittänyt siitä

luotettavan selvityksen. (6:7)


