A S U N T O - O S A K K A A N A TA L O Y H T I Ö S S Ä

Asunto-osakkeenomistajien asemaa halutaan vahvistaa

SAO rakentamassa vertaisverkostoa
osakkaiden aktiivisuuden
kasvattamiseksi taloyhtiöissä
Asunto-osakkaat kokevat varsin usein olevansa yksin ja voimattomia taloyhtiöidensä
ongelmatilanteissa.
Mistä yksittäinen
osakkeenomistaja saa
apua, miten hän voi
vaikuttaa taloyhtiön
hallintoon, päätöksiin
tai korjaustapojen valintoihin?

■ Teksti ja kuvat:

Riina Takala

S

uomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n tärkeimpänä tehtävänä onkin
puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari Patrick Lindgrenin
mukaan saada aikaan kattava
liitto, jonka jäsenistö toimii aktiivisesti ja yksittäisten asuntoosakkeenomistajien vertaistukena ja -verkostona.
Tässä vaiheessa tuore liitto
pyrkii lisäämään tunnettuuttaan ja rakentaa jäsenpalveluverkostoa, sovittelutoimintaa,
puhelinneuvontaa, laatii isännöinti- ja kiinteistönhuoltosopimusmalleja jne.

As Oy -laissa
muutostarpeita

R

unsas vuosi sitten voimaanastunut asuntoosakeyhtiölaki viritti
muutaman vuoden esiintuloansa odottaneen Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry:n toimintaan.
Yksi tärkeä tehtävä liitolla
on puheenjohtaja Patrick Lindgrenin mukaan ottaa kantaa
asunto-osakeyhtiölain tuomiin
käytännön ongelmiin. SAO:n
nimissä onkin tarkoitus koota
kirjelmä, johon oikeusministeriön ja lain mahdollisen seu-

– Asunto-osakeyhtiöiden
toiminta on muuttunut.
Niistä on tullut niin suuria
toimijoita, joissa yksittäiset
osakkeenomistajat tuntevat
itsensä usein alistetuiksi,
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n puheenjohtaja Patrick Lindgren arvioi.

rantaryhmän toivotaan ottavan
kantaa.
– Laki on sellainen kuin se
on ja yhtäältä meidän on nyt
elettävä sen kanssa. SAO:ssa on
kuitenkin hyvin vahva halu vaikuttaa siihen, että sitä muutettaisiin ongelmallisilta kohdin.
Tiedän, että lain muuttaminen
voi toistaiseksi olla hieman utopistinen ajatus, mutta mielestäni lainlaatijoidenkin pitäisi rehellisesti pystyä tunnistamaan
➺ JATKUU

KIINTEISTÖPOSTI 7/2011

85

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

virheensä, Lindgren sanoo.
Laissa on Lindgrenin mukaan useitakin kohtia, jotka
ovat selvästi vaikeuttaneet ja
heikentäneet yksittäisen asunto-osakkeenomistajan mahdollisuuksia vaikuttaa asunto-osakeyhtiöissä.
Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee osakkaan vastuulle tulleen velvollisuuden ilmoittaa
tekemistään kunnossapito- ja
muutostöistä.
– Laki velvoittaa osakkaita
noudattamaan tietynlaista byrokratiaa. Näin siitäkin huolimatta, että hallituksen esityksen mukaan ilmoitusmenettelyyn ei ole kaikissa tilanteissa
pakko mennä. Esimerkiksi jos
taloyhtiössä tiedetään riittävän
hyvin ja perustellusti, että jokin
muutostyö ei aiheuta yhtiölle
tai toiselle osakkaalle vahinkoa,
silloin muutostyöstä ei välttämättä tarvitse vaatia ilmoitusta.
Nyt niitä kuitenkin käytännös-
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Miksi taloyhtiöiden yhtiökokouksiin ei mennä samanlaisella innostuksella kuin
esimerkiksi Nokian tai
Sammon yhtiökokouksiin,
joihin osallistutaan, koska
halutaan kuulla, mitä
Wahlroos tai aikaisemmin
Ollila puhui? Toki sinne
mentiin myös kuulemaan,
onko luvassa osinkoja.
– Asunto-osakeyhtiössä
osakkeenomistajille ei voida
tarjota osinkoja, mutta voisi
ajatella, että taloyhtiön palvelut, asumisen taso, talon
toiminta ja muut asiat ovat
niitä osinkoja, joita saadaan
vastineeksi vastikkeiden
maksamisesta. Mitä läpinäkyvämmin taloyhtiön toiminnasta saa tietoa, sitä
parempi ja yhtiökokoukseen
osallistumisen kannaltakin
sen pitäisi olla kiinnostavampaa kuin nykyisin,
SAO:n varapuheenjohtaja
Jouko Taskinen pohtii.

sä useimmiten vaaditaan, hän
toteaa.
SAO:n varapuheenjohtaja
Jouko Taskisen mielestä alan
järjestötkään eivät osanneet
riittävästi varautua remonttiilmoitusvelvollisuuden tulkitsemisesta syntyneisiin ongelmiin.
Ristiriitaisia lausuntoja ja tulkintoja selkiinnyttämään laadittiin
myös opas "Kunnossapito- ja
muutostöitä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta
ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista".
– Se laadittiin liian hätiköiden
ja se tietyiltä osin vain pahensi
tilannetta. Siellä oli mielestäni
naurettavuuksia, kuten ilmoittamisvelvollisuus ovisilmästä. Sitä
perusteltiin sillä, että ulko-ovi
on yhtiön vastuulla. Oppaassa
ei olisi mielestäni pitänyt käydä
asioita näin puhdasoppisesti läpi. En myöskään vielä tiedä, mikä oppaan asema käytännössä
on. Onko se laki, määräys, suositus vai vain joidenkin mielipide
asioista,Taskinen kysyy.

Vähemmistön
vaikutusmahdollisuudet
heikot

V

iime aikoina tiedotusvälineiden keskusteluissa
on pohdittu, uskaltaako
tavallinen matti- tai maijameikäläinen lähteä mukaan hallitustyöhön, koska vastuusäännöt
ovat nykyisessä laissa entistä
tiukempia.
– Mielestäni vastuusäännöt
ovat nykyisessä laissa aika pakottavia ja siksi niidenkin osalta
pitäisi voida tehdä lievennyksiä.
Esimerkiksi yhtiökokousta koskevat säännöt ovat osin kovin
puutteellisia ja niidenkin pitäisi
olla mieluummin tahdonvaltaista kuin pakottavaa lainsäädäntöä, Lindgren jatkaa.
– Laki ei anna mahdollisuutta suhteelliseen äänestysmenettelyyn eli vähemmistö ei näin
ollen voi koskaan saada edus-

tajaansa esimerkiksi hallitukseen. Tilintarkastuksesta laissa
on nyt sellainen säädös, että jos
yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava HTM- tai KHT
-tilintarkastaja, voidaan käyttää
ainoastaan Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Näin olleen osakkaat voivat
toki esittää heidän tilalleen toiminnantarkastajia, mutta eivät
saa sitä käytännössä läpi, koska
yhtiöjärjestys on määritellyt yksiselitteisesti, keitä käytetään,
Lindgren selittää lain tietynlaisia erityispiirteitä.
Kaiken kaikkiaan taloyhtiöiden hallinnon ja toiminnan pitäisi olla nykyistä läpinäkyvämpää.
– Yksittäisellä osakkeenomistajalla on lain mukaan vain
kerran vuodessa mahdollisuus
esittää ja saada vastauksia kysymyksiinsä eli yhtiökokous. Näin
siinä tapauksessa, että hänellä
ei ole sitten takanaan kymmentä prosenttia osakkaista, joiden

turvin hän voi kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.
Tämä on esimerkki juuri siitä
lain suomasta hyvin kapeasta
mahdollisuudesta saada tietoa
asioista, jotka koskevat hänen
huoneistoaan ja maksuvelvollisuuttaan, Lindgren vielä toteaa.
SAO:n varapuheenjohtaja Jouko Taskinen näkeekin
SAO:n tärkeäksi tehtäväksi lisätä ja tukea osakkaiden osallistumista yhtiökokouksiin, koska
siellä on käytännössä tärkein
edunvalvonnan paikka. Yhtenä
ajatuksena onkin, että liiton sivustolle laaditaan ohjeistusta,
miten toimin asunto-osakkeenomistajana taloyhtiöni yhtiökokouksessa.
Lisäksi Lindgrenin mielestä
on osakkaiden edun kannalta
väärin, että kiinteistönvälittäjällä on asuntokauppatilanteissa
helpompi saada koko taloyhtiötä koskevaa tietoa kuin yksittäisellä osakkeenomistajalla.
Tästä syystä liitto pyrkii te-

kemään yhteistyötä myös kiinteistönvälittäjien kanssa, jotta
myyntitilanteissa turvattaisiin
paremmin tietojen saaminen
yksittäisten osakkeenomistajien, ostajakandidaattien ja kiinteistönvälittäjän välillä.

Kevennetään
isännöitsijän
työtaakkaa

-T

aloyhtiön hallinnon
pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää,
jotta jokaisella osakkaalla olisi
mahdollisuus myös itse nähdä
taloyhtiön asioiden olevan kunnossa. Näin varsinkin siksi, ettei
missään taloyhtiössä voida olla
sataprosenttisen varmoja siitä,
minkälaisia ihmisiä on palkattu esimerkiksi isännöitsijöiksi,
Lindgren nostaa esiin.
Tämä ajatus kulkee hänen
mukaansa käsi kädessä isän-

nöitsijöiden ammattipätevyyden kanssa.
– Isännöitsijän pätevyys on
ollut ja on edelleenkin sen varassa, minkälaista koulutusta ja
minkälaisen ammattipätevyyden hän on hankkinut esimerkiksi järjestöjensä kautta. Lainsäädännössä isännöitsijän ammattipätevyydelle ei ole asetettu minkäänlaisia vaatimuksia,
Lindgren luettelee.
– Toisaalta ei voida edellyttää
sitäkään, että osakkaat valvoisivat isännöitsijän tehtävien suorittamista, vaan kyllä hänelle
on voitava uskoa niiden hoito
ja luottaa siihen, että ne myös
hoidetaan. Mielestämme isännöitsijöille pitäisi kuitenkin
asettaa myös muita kuin teknisiä ja taloushallintoon liittyviä
vaatimuksia, Lindgren toteaa.
Jotta isännöitsijän, hallituksen ja yksittäisten osakkaidenkin suhde saataisiin nykyistä
parempaan tasapainoon, pitäisi
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Lindgrenin mielestä osakkaiden ottaa itse aktiivisemmin
osaa taloyhtiönsä hoitamiseen
ja hallintoon.
– Minun reseptini ei siis olekaan, miten voitaisiin uskoa
isännöitsijälle lisää töitä ja tehtäviä, vaan päinvastoin - uskoa
hänelle mahdollisimman vähän
tehtäviä ja osakkaiden pyörittää taloyhtiönsä hallintoa itse,
ilman ulkopuolisia. Uskon siihen, että osakkeenomistajat
pystyvät itse kantamaan huolen
oman taloyhtiönsä kunnosta ja
omista ja taloyhtiönkin varoista
paljon paremmin kuin ulkopuolinen, Lindgren vielä toteaa.
Osakkeenomistajilla on tärkeä roolinsa myös siinä, keitä
tulee valituksi taloyhtiön hallitukseen.
– Sinne pitäisi pystyä valitsemaan taitavia ihmisiä, joilla on
kiinnostusta, halua ja aikaa hoitaa taloyhtiön asioita, Taskinen
muistuttaa unohtamatta sitä, että valintoja on aina syytä myös
riittävästi valmistella etukäteen
yhtiökokousta varten.

Yhtiöjärjestyksen
rooli vahvemmaksi

Y

ksi keino selkiinnyttää
ja jakaa yhtiön ja osakkaiden vastuuta nykyistä yksityiskohtaisemmin on
muuttaa yhtiöjärjestyksiä.
– SAO korostaa yhtiöjärjestyksen merkitystä taloyhtiöissä.Yhtiöjärjestyksellä pitäisi pystyä
määräämään kiinteistökohtaisesti kaikki se, mikä on kyseisen
asunto-osakeyhtiön kannalta
olennaista, eikä esimerkiksi kopioida yhtiöjärjestys valmiista
malleista tai toisten yhtiöiden
yhtiöjärjestyksistä, Lindgren
sanoo.
Laki antaa mahdollisuuden
tehdä taloyhtiökohtaisia päätöksiä ja jakaa vastuuta toisin
ja yksityiskohtaisemmin kuin
mitä suoraan laista yhtiöjärjestykseen kirjattuina vastuita
määritellään yhtiön ja osakkaan
kesken.
– Osakkeenomistajien rah-
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keet eivät yleensä tahdo riittää
yhtiöjärjestyksen muuttamisprosessin läpiviemiseen. Me
kuitenkin voisimme SAO:ssa
toimia tältäkin osin jonkinlaisena katalysaattorina tai kannustajana ja tukea osakkeenomistajia näissä tilanteissa, Lindgren
sanoo.
Suomen asunto-osakkeenomistajien tärkeänä tehtävänä
on vahvistaa juuri yksittäisen
osakkeenomistajan asemaa ja
siksi yhtiöjärjestyksenkin sisältöön liittyen olisi tärkeä
mahdollistaa se, että jokainen
osakas voi elää ja asua hankkimissaan osakehuoneistoissa
niin kuin haluaa ja mikä sopii
vapaan yhteiskunnan henkeen.

Asuitpa minkälaisessa taloyhtiössä tahansa korjaustarpeita
varmasti riittää. Korjaustarveselvityksiä koskeva säännös
asunto-osakeyhtiölaissa on Suomen Asunto-osakkeenomistajat
ry:n puheenjohtajan, asianajaja, varatuomari Patrick
Lindgrenin mielestä vesitetty sellaisiksi, että korjaustarpeista
muutamilla riveillä kerrottuna täytetään lain minimivaatimus.
– Taloyhtiö voi luistaa tiedonantovelvollisuuden laatimalla jonkinlaisen lain minimivaatimukset täyttävän selvityksen, mutta se ei ole silloin niin informatiivinen kuin pitäisi olla, jotta
sillä olisi todellista informaatioarvoa osakkaille ja mahdollisille
asunnonostajille tai kiinteistönvälittäjille, hän harmittelee.

– Tällä ei tietenkään tarkoiteta sitä, että osakkeenomistajilla pitäisi olla mahdollisuus
käyttäytyä taloyhtiöissä, miten
haluavat tai yksittäisellä osakkeenomistajalla olisi oikeus
ruveta öykkäriksi ja hankalak-

si asukkaaksi, vaan pitää voida
luottaa ihmiseen ja siihen, että
kukin käyttää hankkimaansa
omaisuutta niin, ettei sille aiheudu vahinkoa, Lindgren painottaa.

