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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?

• Millaista on kielen asiantuntijoiden 

ja muiden asiantuntijoiden välinen 

keskustelu?



EsimerkkejEsimerkkejää ppööytytääkirjoista 1kirjoista 1

• ”Lisäksi lunastukseen toivottiin tarkennus 
siitä, että ainoastaan siirtyvä osake on 

lunastettavissa. A:n mukaan 
lunastusmääräykset on nyt kirjoitettu 

epäselvästi ja niistä jää käsitys, että yhtiö

voisi myös tilanteessa, jossa 
osakkeenomistaja jättää vastikkeet mak-

samatta, lunastaa hänen huoneistonsa. 

(Asunto-osakeyhtiölain uudistamistyöryhmän 

seurantaryhmän pöytäkirja 15.2.2006, kohta 1, 3. kpl.)



EsimerkkejEsimerkkejää ppööytytääkirjoista 2kirjoista 2

• ”Todettiin, että kunnossapitovastuussa 
on aina viime kädessä kysymys 

nimenomaan kunnossapidon 
kustannuksista. Myös lain terminologiaa

voisi vastaavasti täsmentää.”

(Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä, pöytäkirja 2, 

1.9.2004, kohta 2.)



Kielenhuoltajien kommenttien Kielenhuoltajien kommenttien 

aiheitaaiheita

• Tutun ja uuden tiedon esittäminen (esim. sana vai 
lause, sivulauseen paikka)

• Tiiviit ilmaukset (lause vai sitä korvaava ilmaus)

• Termit, sanasto (täsmällisyys, yksiselitteisyys, 

yhtenäisyys, tuttuus ym.)

• Sanajärjestys (neutraali, ellei syytä muuhun)

• Toisto, viittaukset (informatiivisuus)

• Otsikointi (yhtenäisyys, kuvaavuus)



Säädösehdotus (AsOyL 4:4):
Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta 

kunnossapitotyöstään

Jos kunnossapitotyö voi vaikuttaa yhtiön tai toisen 

osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, 

rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai 

toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevien tilojen 

käyttämiseen, siitä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti 

hallitukselle tai isännöitsijälle.
Jos kunnossapitotyö voi vaikuttaa toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan 

kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai hänen hallinnassaan olevien tilojen 

käyttämiseen, hallituksen tai isännöitsijän on annettava toiselle osakkeenomistajalle 

viipymättä tieto ilmoituksesta. Ilmoitus toiselle osakkeenomistajalle voidaan toimittaa 

yhtiölle ilmoitettuun osoitteeseen.

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen 

osakkeenomistaja voi arvioida hyvän rakennustavan noudattamista 

kunnossapitotyössä ja kunnossapidosta aiheutuvan vahingon tai muun haitan.



Kielenhuoltajien muotoilu-

ehdotus:

Kunnossapitotyöstä on ilmoitettava 

etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai 

isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai 

toisen osakkeenomistajan vastuulla 

olevaan kiinteistön, rakennuksen tai 

huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen 

osakkeenomistajan hallinnassa olevien 

tilojen käyttämiseen. [– –]



Säädösehdotus (AsOyL 7:3):

Kokouksessa on esitettävä

1) tilinpäätös, mikä emoyhtiössä

kattaa myös konsernitilinpäätöksen, ja

tilintarkastuskertomus – –.



Kielenhuoltajien muotoilu-

ehdotus:

Kokouksessa on esitettävä

1) tilinpäätös, johon sisältyy myös 

konsernitilinpäätös silloin, kun on kyse 

emoyhtiöstä, ja

tilintarkastuskertomus – –.



Säädösehdotus (AsOyL 5:2):

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja

vastaa yhtiölle ja toiselle

osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä

aiheutuvista tarpeellisista ja

kohtuullisista kuluista.



Kielenhuoltajien muotoilu-ehdotus:

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja

vastaa 

tarpeellisista ja kohtuullisista

kuluista, 

joita ilmoituksen käsittelystä aiheutuu yhtiölle ja 

toiselle osakkeenomistajalle.



Kielenhuoltajien muotoilu-ehdotus 
(AsOYL 6:7)

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.



Säädösehdotus (AsOyL 5:2):

Muutostyötä koskevaan ilmoitukseen

ja sen kieltämiseen, yhtiöjärjestyksen

muutokseen, tarvittavien lupien hakemiseen,

selvityskustannuksiin, työn

suorittamiseen ja valvontaan sovelletaan,

mitä 2-7 §:ssä säädetään.



Kielenhuoltajien muotoilu-ehdotus 
(AsOYL 5:8)

Yhtiön tiloissa tehtävää muutostyötä koskevaan 

ilmoitukseen ja muutostyön kieltämiseen, 

yhtiöjärjestyksen muutokseen, tarvittavien lupien 

hakemiseen, selvityskustannuksiin, työn

suorittamiseen ja valvontaan sovelletaan,

sovelletaan samoja tämän luvun 2–7 §:n 

säännöksiä kuin muutostyöhön osakkaan 

tiloissa.



Säädösehdotus (AsOyL 4:6):

Yhtiöllä on kuitenkin

oikeus suorittaa välittömästi kunnossapito-

tai korjaustyö, jota ei voi vahinkoa

tai haittaa aiheuttamatta siirtää.

Kielenhuoltajien muotoiluehdotus:

jota ei voi siirtää aiheuttamatta vahinkoa tai 
haittaa.



Säädösehdotus (5 luku):

Osakkeenomistajan muutostyöt

Kielenhuoltajien ehdotus:

Osakkeenomistajan suorittamat muutostyöt

Säädösehdotus (4:7):

Kunnossapitotyön teettäminen osakashallinnassa olevissa 

tiloissa

Kielenhuoltajien ehdotus:

Kunnossapitotyön teettäminen osakaan (hallinnassa 

olevissa tiloissa)

Säädösehdotus (6:10):

Muiden osallistuminen

Kielenhuoltajien ehdotus:

Muiden kuin osakkaiden osallistuminen


