
Defensor Legis N:o 4/2013

Referee-artikkeli

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYDESTÄ,  
MITÄTTÖMYYDESTÄ JA OLEMATTOMUUDESTA

(Über die Anfechtbarkeit, die Nichtigkeit und die fehlende Existenz 
des Beschlusses der Hauptversammlung)

1.	 Tutkimuskohde	ja	kysymyksenasettelu

Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyys on 
oikeustieteessä varsin paljon keskustelua herättänyt 
teema. Tärkein aihetta koskevana tieteellinen 
puheenvuoro on Juhani Kyläkallion vuonna 1970 
julkaisema monografia ”Osakeyhtiön yhtiöko-
kouksen päätöksen pätemättömyydestä”, jossa käsi-
tellään vuoden 1895 lain osakeyhtiöstä (22/1895, 
myöhemmin ”VVOYL”) aikaista sääntelyä koski-
en osakkeenomistajan oikeussuojaa yhtiökokouksen 
virheellisiä päätöksiä vastaan1. Kuten kirjoittaja 
itsekin huomauttaa, tutkimus on varsin laaja ja 
tämän takia esimerkiksi kysymys siitä, milloin 
yhtiökokouksen päätöstä rasittaa virhe, on jätetty 
tarkoituksellisesti tarkastelun ulkopuolelle2. Kysei-
nen rajaus on ollut varmasti järkevä ja tämänkin 
artikkelin kysymyksenasettelussa on otettu huo-

mioon se tosiasia, että yhtiökokouksen päätöksen 
pätemättömyyden käsittely yleisesti mahdollistai-
si ainoastaan sääntelyn pintapuolisen esittelyn.

Tämän artikkelin tutkimuskohteena on yhtiöko-
kouksen päätöksen3 pätemättömyys, mitättömyys 
ja olemattomuus. Tarkoituksena on ensinnäkin sel-
vittää, mitä nämä käsitteet osakeyhtiöoikeudelli-
sessa kontekstissa tarkoittavat, miten ne eroavat 
toisistaan ja mitä konkreettista merkitystä sillä on, 
pidetäänkö yhtiökokouksen päätöstä pätemättömä-
nä, mitättömänä vai olemattomana. 

Toiseksi, kirjoituksessa tullaan tarkastelemaan 
osakeyhtiöoikeudellisen pätemättömyyden, mität-
tömyyden ja olemattomuuden suhdetta sopimus-
oikeudelliseen käsitteistöön. Tämän vertailun tar-
koituksena on havainnollistaa sitä, miten erilaisen 
merkityksen sisällöltään verrattain vakiintuneet 
käsitteet saavat eri oikeudenaloilla. Koska moder-

1 Toisena aihetta koskevana tärkeänä tieteellisenä puheenvuorona voidaan mainita Allan Huttusen monografia ”Osakeyhtiön 
yhtiökokouksesta” (Vaasa 1984). Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyyttä on käsitelty laajasti s. 333–427. Ruotsin oikeus-
kirjallisuuden osalta maininnan ansaitsee puolestaan Håkan Nialin teos ”Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut” 
(Stockholm 1934), joka on tiettävästi pohjoismaiden ensimmäinen aihetta koskeva laajempi tutkimus. Teoksen iäkkyydestä 
huolimatta sillä on edelleenkin käyttöarvoa.

2 Kyläkallio, Juhani: Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydestä. Vammala 1970 s. 2.
3 Tässä artikkelissa kiinnitetään huomiota vain yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen. Hallituksen, toimitusjohtajan tai 

hallintoneuvoston tekemää päätöstä ei sen sijaan ole mahdollista moittia osakeyhtiöoikeudellisella perusteella, ellei kyse ole 
OYL 21:3:ssä tarkoitetusta erityistilanteesta. Ks. alaviite 15. Tässä artikkelissa ei myöskään arvioida de lege ferenda, onko 
osakkeenomistajan moiteoikeuden kohdistaminen ainoastaan yhtiökokouspäätöksiin tarkoituksenmukaista vai pitäisikö moi-
tesääntelyä tältä osin muuttaa.
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nissa osakeyhtiöoikeudessa sopimuksellisuuden ja 
sopimusoikeudellisten liityntöjen merkitystä on 
tapana korostaa4, teema on sekä akateemisesti että 
käytännöllisesti mielenkiintoinen. Lisäksi vertailun 
tarpeellisuutta puoltaa se seikka, että yhtiökokouk-
sen päätös saattaa olla pätemätön myös muulla kuin 
osakeyhtiöoikeudellisella perusteella. Osakeyhtiö-
lain esitöissä on tuotu esiin esimerkiksi mahdolli-
suus katsoa yhtiökokouksen päätös pätemättömäk-
si varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun 
lain (228/1929, myöhemmin ”OikTL” tai ”oikeus-
toimilaki”) nojalla5.

Kirjoitus on toteutettu siten, että tarkastelu aloi-
tetaan esittelemällä yhtiökokouksen päätöksen 
moittimista koskevaa sääntelyä yleisesti (luku 2). 
Tämän jälkeen vastataan kysymykseen, mitä yhtiö-
kokouksen päätöksen pätemättömyys, mitättömyys 
ja olemattomuus tarkoittavat (luku 3) ja lopuksi 
tarkastellaan kyseisten käsitteiden sopimusoikeu-
dellisia yhteyksiä (luku 4). Artikkelin tutkimustu-
lokset esitetään tiivistetysti yhteenvetoluvussa (luku 
5).

2.	 Yhtiökokouksen	päätöksen	moittimista	
koskevasta	sääntelystä

2.1 Moitesääntelyn taustoista

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksente-
koelin ja sille kuuluu viimekätinen päätöksenteko-
valta monissa osakeoikeuksien toteutumisen kan-
nalta tärkeissä asioissa, kuten varojenjaossa. Tästä 
syystä yhtiökokouksen päätöksen moittimisoikeus 
on muodostanut yhdessä osakeyhtiöoikeudellisen 
vahingonkorvausvastuun kanssa jo vuoden 1895 
osakeyhtiölain aikana osakkeenomistajan muodol-
lisen oikeussuojan ytimen. Hieman yleistäen voi-

daan sanoa, että kun osakkeenomistajan aineellinen 
oikeussuoja on rakentunut yhdenvertaisuusperiaat-
teen varaan6, yhtiökokouksen päätöksen moiteoi-
keus on taannut sen, että sisällöllisesti virheellisiin 
päätöksiin on ollut myös käytännössä mahdollista 
puuttua.

Vuoden 1895 osakeyhtiölain esitöissä tarvetta 
yhtiökokouksen päätöksen tarkkarajaiselle moite-
säännölle on perusteltu enemmistöperiaatteesta 
johtuvalla vähemmistön suojaamisen tarpeella: 
Enemmistöperiaatteen nojalla määräävän osak-
keenomistajan on saatava käyttää vaikutusvaltaan-
sa yhtiön asioissa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyk-
sen asettamissa rajoissa vapaasti, mutta kuitenkin 
sillä tavalla, ettei tälle tarjoudu mahdollisuutta mää-
räysvallan hylättävään väärinkäyttöön. Jos enem-
mistöosakkeenomistaja rikkoo lain tai yhtiöjärjes-
tyksen määräyksiä, on yksittäisen osakkeenomis-
tajan voitava ”turvata itseään yhtiökokouksen yli-
valtaa vastaan”.7 

Yhtiökokouksen päätöksen moitesäännöksen 
sisällöstä käytiin vuoden 1895 osakeyhtiölain val-
misteluvaiheessa verrattain paljon keskustelua8 ja 
lopulta VVOYL 30 § sai seuraavan muodon:

”Päätös, joka on yhtiökokouksessa tehty vastoin 
lakia tahi yhtiöjärjestystä, olkoon tehoton osakkeen-
omistajaa vastaan, joka on päätöstä vastustanut ta-
hi muutoin voi näyttää, että hän ei ole päätöksessä 
osallisena ollut. Ja olkoon hänellä oikeus pyytää 
kieltoa sellaisen päätöksen toimeenpanoa vastaan.

Jollei päätös, vaikka se yhtiökokouksen toimi-
valtaan kuuluu, ole tehty oikeassa järjestyksessä, 
olkoon osakas oikeutettu vaatimaan uutta yhtiöko-
kousta asian tutkimista varten sillä tavalla kuin 
31 §:ssä sanotaan.

Jos päätös taas on sellainen, ettei yhtiökokouk-
sella olisi ollut valtaa sitä tehdä, olkoon osakkaal-
la oikeus tehdä kanne sellaisen päätöksen ja sille 
perustetun toimenpiteen kumoamisesta, taikka, mi-

4 Ks. mm. Vahtera, Veikko: Sopimusajattelun käyttö osakeyhtiöoikeudessa. Lakimies 2012 s. 1048–1069.
5 HE 109/2005 Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi s. 191. Aihetta käsitellään tarkemmin luvussa 4.
6 Ks. aiheesta tarkemmin Pönkä, Ville: Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä. Helsinki 2012 ja erityisesti s. 147–153.
7 Ks. Lagberedningens betänkande och förslag till lag om aktiebolag 1890 s. 40–43 ja Lag- och Ekonomiutskottets betänkande 

N.o 2 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, angående lag om aktiebolag 1891 s. 34–35. Vuonna 1894 
annettiin vielä uusi esitys osakeyhtiölaiksi, mutta se ei sisältänyt yhtiökokouksen päätöksen moitesäännöksen osalta mitään 
olennaista uutta. Taxell, Lars Erik: Aktieägarens rättsskydd. Åbo 1961 s. 173.

8 Ks. tästä keskustelusta tiivistetysti Kyläkallio 1970 s. 5–11.
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käli se ei voi tapahtua, siitä korvauksesta joka on 
yhtiölle tuleva toimenpiteen tuottamasta vahingos-
ta.

Sama olkoon laki, milloin laiton jakaminen on 
tapahtunut ilman yhtiökokouksen päätöstä ja yhtiö-
kokous on hyljännyt tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Tässä mainittua kannetta älköön kuitenkaan, muu-
toin kuin laittoman jakamisen perusteella, nostet-
tako myöhemmin kuin vuoden kuluessa sen jälkeen, 
kun valituksen alainen päätös on täytäntöönpantu; 
ja olkoon oikeudella valta, jos katsotaan kohtuulli-
seksi, määrätä, että hakijan on tyytyminen ottamaan 
lunastus osuudestaan yhtiössä.”

Vuoden 1895 osakeyhtiölain vähemmistösuo-
jajärjestelmä oli hyvin aukollinen ja vähemmistö-
osakkeenomistajiin kohdistuvat väärinkäytöksen 
tästä syystä yleisiä9. Lauri Cederbergin myötävai-
kutuksesta vähemmistösuojajärjestelmä kokikin 
laajan reformaation vuonna 193510. Samassa 
yhtey dessä muutettiin myös yhtiökokouksen pää-
töksen moitesäännöstä siten, että VVOYL 30 §:n 
neljäs momentti kumottiin ja sen tilalle otettiin 
määräysvallan väärinkäytön kieltävä yleislauseke11. 
Lisäksi viidennessä momentissa mainittua, kanteen 
nostamiseen varattua, määräaikaa lyhennettiin tar-
kemmitta perusteluitta vuodesta puoleen vuoteen.

Vuoden 1935 uudistuksen jälkeen VVOYL 30 § 
pysyi sellaisenaan voimassa yli 40 vuotta, kunnes 
osakeyhtiölain ensimmäisessä kokonaisuudistuk-
sessa moitesääntelyä, kuten koko vähemmistösuo-
jajärjestelmää, modernisoitiin olennaisesti. Vuoden 
1978 osakeyhtiölain (734/1978, myöhemmin 
”VOYL”) esitöissä on nimenomaisesti tuotu esiin, 
että VVOYL 30 § oli koettu käytännön oikeuden-
hoidossa sekä epäselväksi että vaikeasti sovellet-
tavaksi12. Vaikka asiaa ei ole esitöissä eksplisiitti-

sesti mainittu, lainvalmistelua tarkastelemalla on 
nopeasti huomattavissa, että mainittu epäselvyys 
koski erityisesti yhtiökokouksen päätöksen päte-
mättömyyden ja mitättömyyden rajanvetoa. Uusi 
moitesäännös otettiin yhtiökokousta koskevan luvun 
loppuun (VOYL 9:17) seuraavassa muodossa:

”Jos yhtiökokouksen päätös ei ole syntynyt asi-
anmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on 
tämän lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen, voi osak-
keenomistaja, yhtiön hallitus, hallituksen jäsen tai 
toimitusjohtaja nostaa kanteen yhtiötä vastaan pää-
töksen julistamiseksi pätemättömäksi tai sen muut-
tamiseksi.

Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden ku-
luessa päätöksen tekemisestä. Jos osakkeenomista-
jalla on ollut hyväksyttävä syy viivästymiseen ja 
päätöksen päteväksi jääminen olisi hänelle ilmei-
sen kohtuutonta, kanne saadaan panna vireille vii-
meistään vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. 
Jollei kannetta nosteta määräajassa, on päätöstä pi-
dettävä pätevänä.

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan 
ole voimassa,

1) jos päätös on sellainen, ettei sitä lain mukaan 
voida tehdä edes kaikkien osakkeenomistajien suos-
tumuksella;

2) jos päätökseen vaaditaan tämän lain tai yhtiö-
järjestyksen mukaan kaikkien tai tiettyjen osakkeen-
omistajien suostumus eikä sellaista suostumusta ole 
annettu; tai

3) ellei kokoukseen ole toimitettu kutsua tai jos 
kokouskutsusta voimassa olevia säännöksiä tai mää-
räyksiä on olennaisesti rikottu.

Tuomioistuimen ratkaisu, jolla yhtiökokouksen 
päätös on julistettu pätemättömäksi tai muutettu, 
on voimassa myös niihin osakkeenomistajiin näh-
den, jotka eivät ole yhtyneet kanteeseen. Tuomiois-
tuin voi muuttaa yhtiökokouksen päätöstä vain, jos 
voidaan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi 
pitänyt olla.”13

9 Cederberg, Lauri: Osakeyhtiölain uusiminen vähemmistösuojaa silmälläpitäen. Lakimies 1934 s. 1–51, s. 2 alaviite 29 
ja Osakeyhtiölain uudet määräykset. Osakkeenomistajien ja osakkeenomistajien vähemmistön oikeuksien turvaamisesta osa-
keyhtiössä. Porvoo 1936 s. 9.

10 Ks. osakeyhtiön vähemmistösuojajärjestelmän kehityksestä Pönkä 2012 s. 153–164.
11 VVOYL 30.4 § kuului seuraavasti: ”Mitä 3 momentissa säädetään, sovelletaan myöskin sellaiseen yhtiökokouksen pää-

tökseen, jonka kautta päätökseen osallistuneet osakkeenomistajat ovat muiden osakkeenomistajien kustannuksella hankkineet 
itselleen tai toiselle ilmeisesti epäoikeutettuja etuja, niin myös siihen tapaukseen, että laiton jakaminen on tapahtunut ilman 
yhtiökokouksen päätöstä ja yhtiökokous on hylännyt tehdyn oikaisuvaatimuksen.”

12 HE 27/1977 Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi s. 68 ja KM 1969: A 20 Ehdotus uudeksi osakeyhtiölaiksi 
– Osakeyhtiölakikomitean mietintö ja pohjoismaiset rinnakkaisehdotukset s. 127.

13 Ks. vuoden 1895 ja vuoden 1978 osakeyhtiölain moitesäännösten vertailusta Huttunen 1984 s. 336–337.
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Vaikka vuoden 1978 osakeyhtiölakiin tehtiin 
useita uudistuksia vuonna 1997, moitesäännöstä ei 
muutettu ennen osakeyhtiölain seuraavaa kokonais-
uudistusta.

2.2 Moitesääntelyn nykytila

Myös osakeyhtiölain toisessa – ja viimeisim-
mässä – kokonaisuudistuksessa yhtiökokouksen 
päätöksen moitesääntelyä modernisoitiin. Nykyisin 
suurin ero VOYL 9:17:ään näkyy sääntelyn esitys-
tavassa. Kun vuoden 1978 osakeyhtiölaissa yhtiö-
kokouksen päätöksen moittimisesta säänneltiin vain 
yhdessä pykälässä, vuoden 2006 osakeyhtiölaissa 
(624/2006, myöhemmin ”OYL”) moiteoikeudesta 
säännellään erillisessä, neljästä pykälästä koostu-
vassa, luvussa (OYL 21:1–4).

Vaikka moitesääntelyä muutettiin näennäisesti 
paljon, sisällölliset uudistukset jäivät kuitenkin 
käytännössä melko harvalukuisiksi. Tärkeimpinä 
muutoksina voidaan mainita jälleen pätemättömyy-
den ja mitättömyyden rajanvedon tarkentaminen, 
moiteoikeuden ulottaminen hallituksen valtuutuk-
sen nojalla tekemiin sellaisiin päätöksiin, joita rasit-
taa niin vakava aineellinen virheellisyys, että se 
johtaisi yhtiökokouksen päätöksen mitättömyyteen 
sekä hallituksen tai sen jäsenen ja toimitusjohtajan 
moiteoikeudesta luopuminen. Lisäksi voimassa 
oleva osakeyhtiölaki ei sisällä päätöksen täytän-
töönpanoa koskevaa kieltoa (vrt. VOYL 16:3), kos-
ka sekä yhtiökokouksen että hallituksen päätösten 
täytäntöönpanon kieltäminen on mahdollista oikeu-
denkäymiskaaren (4/1734) 7 luvun turvaamistoimia 
koskevien säännösten nojalla.14

OYL 21:1:ssä on säädetty yhtiökokouksen pää-
töksen moittimisesta seuraavasti: 

”Osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen 
päätöstä yhtiötä vastaan ajettavalla kanteella, jos:

1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu menette-
lyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjes-
tyksen määräyksiä ja virhe on voinut vaikuttaa pää-
töksen sisältöön tai muuten osakkeenomistajan oi-
keuteen; taikka

2) päätös on muuten tämän lain tai yhtiöjärjes-
tyksen vastainen.

Moitekanne on nostettava kolmen kuukauden ku-
luessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta nos-
teta määräajassa, päätöstä pidetään pätevänä.”

Lisäksi OYL 21:2:ssa on säädetty mitättömästä 
yhtiökokouksen päätöksestä seuraavasti:

”Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhtiöko-
kouksen päätös on mitätön, jos:

1) kokoukseen ei ole toimitettu kutsua taikka ko-
kouskutsua koskevia säännöksiä tai määräyksiä on 
olennaisesti rikottu;

2) päätökseen vaaditaan 5 luvun 29 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettu osakkeenomistajan suostu-
mus, jota ei ole saatu;

3) päätös on selvästi 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetun 
yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen eikä 5 luvun 
29 §:n 3 momentissa tarkoitettua osakkeenomista-
jan suostumusta ole saatu; taikka

4) päätöstä ei olisi lain mukaan saanut tehdä edes 
kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.

Tällaiseen päätökseen ei sovelleta, mitä 1 §:n 2 
momentissa säädetään moitekanteen nostamisesta 
määräajassa. Sulautumis- tai jakautumispäätöstä 
koskevaa kannetta ei kuitenkaan voida nostaa, kun 
yli kuusi kuukautta on kulunut sulautumisen tai ja-
kautumisen rekisteröimisestä.”

Edelleen OYL 21:3:ssä säädetään yhtiökokouk-
sen päätökseen rinnastuvan hallituksen päätöksen 
mitättömyydestä15 ja OYL 21:4:ssä moitekanteen 
johdosta annettavan tuomion sisällöstä ja vaikutuk-
sista16. Moitesääntelyyn ei ole tehty osakeyhtiölain 
voimaantulon jälkeen muutoksia.

Tässä yhteydessä moitesääntelyn yksityiskoh-
taisempi tarkastelu ei ole kirjoituksen rajausten 

14 HE 109/2005 s. 190–191.
15 ”Jos hallituksen yhtiökokoukselle kuuluvassa asiassa valtuutuksen nojalla tekemä päätös on sellainen kuin 2 §:n 1 

momentin 2–4 kohdassa säädetään, siihen sovelletaan, mitä yhtiökokouksen vastaavasta päätöksestä säädetään.”
16 ”Moitekanteen johdosta annettavassa tuomiossa päätös voidaan kantajan vaatimuksesta julistaa pätemättömäksi tai sitä 

voidaan muuttaa. Kantajan vaatimuksesta voidaan samalla kieltää yhtiötä panemasta pätemätöntä päätöstä täytäntöön. Päätöstä 
voidaan muuttaa vain, jos voidaan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla.

Tuomio, jolla yhtiökokouksen päätös on julistettu pätemättömäksi tai päätöstä on muutettu, on voimassa myös niihin osak-
keenomistajiin nähden, jotka eivät ole yhtyneet kanteeseen.”
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takia mahdollista, saati tarkoituksenmukaista. Esi-
merkiksi moiteoikeuden sisällön ja eräiden proses-
suaalisten kysymysten käsittely joudutaan tässä 
yhteydessä sivuuttamaan.17 Seuraavissa luvuissa 
keskitytäänkin ainoastaan yhtiökokouksen päätök-
sen pätemättömyyden, mitättömyyden ja olemat-
tomuuden määrittelyyn ja ilmiöiden oikeusvaiku-
tusten tarkasteluun.

Jäljempänä tullaan hyödyntämään laajasti kir-
joituksen aihetta koskevaa ruotsalaista oikeuskir-
jallisuutta ja lainvalmistelua. Tästä syystä Ruotsin 
osakeyhtiölain (aktiebolagslag 2005:551, myöhem-
min ”SABL”) moitesääntelyn tiivis esittely tässä 
yhteydessä on tarpeen.

Yhtiökokouksen päätöksen moittimisesta on sää-
detty Ruotsin osakeyhtiölain 7:50–52:issä. SABL 
7:50:n mukaan osakkeenomistaja, hallitus, hallituk-
sen jäsen tai toimitusjohtaja saa vaatia, että tuo mio-
istuin julistaa yhtiökokouksen päätöksen pätemät-
tömäksi tai muuttaa sitä, jos päätös ei ole syntynyt 
oikeassa järjestyksessä tai jos se on muutoin osa-
keyhtiölain, tilintarkastuslain tai yhtiöjärjestyksen 
vastainen18. 

ABL 7:51:n mukaan kyseinen kanne on nostet-
tava kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouspää-
töksen tekemisestä, minkä jälkeen oikeutta kanteen 
nostamiseen ei enää ole. Kyseistä määräaikaa ei 
kuitenkaan ole noudatettava, jos 1. päätös on sel-
lainen, etteivät osakkeenomistajat edes yksimieli-
sinä olisi saaneet tehdä sitä, 2. päätöksen tekemi-
nen olisi ollut mahdollista vain kaikkien tai joiden-
kin osakkeenomistajien suostumuksella eikä tällais-
ta suostumusta ole saatu taikka 3. kutsua yhtiöko-
koukseen ei ole toimitettu tai yhtiökokouskutsua 
koskevia säännöksiä on olennaisesti rikottu. 

ABL 7:52 vastaa pääosin OYL 21:4:ää eikä sitä 
siksi referoida tässä.

Edelleen on syytä nostaa esiin asunto-osakeyh-
tiölain (1599/2009, myöhemmin ”AOYL”) moite-
sääntely (ks. AOYL 23 luku), joka vastaa lähes sa-
natarkasti osakeyhtiölain moitesääntelyä. Keskei-
nen ero asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain sään-
nöksissä on AOYL 23:2.3, jonka mukaan osakkeen-
omistaja, hallitus, hallituksen jäsen tai isännöitsijä 
voi nostaa kanteen yhtiötä vastaan sen vahvistami-
seksi, että yhtiökokouksen päätös on mitätön. Sään-
telyn samankaltaisuuden takia, asunto-osakeyhtiö-
lain moitesääntelyä koskevaa lainvalmistelumate-
riaalia, oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta on 
tiettyä varovaisuutta noudattaen mahdollista sovel-
taa OYL 21 luvun säännösten tulkinnassa.19

3.	 Pätemättömyys,	mitättömyys	ja	
olemattomuus	osakeyhtiöoikeudessa

3.1 Yleisiä huomioita

Kuten edellä luvussa 2.1 on tuotu esiin, jo vuo-
den 1895 osakeyhtiölain esitöissä yhtiökokouksen 
päätöksen moitesäännöksen keskeisenä tarkoituk-
sena pidettiin vähemmistöosakkeenomistajan suo-
jaamista enemmistövallan väärinkäytöksiltä. OYL 
21 luvun säännökset ovat siis tosiasiallisesti vähem-
mistösuojasäännöksiä, vaikka ei ole tietenkään ole-
massa mitään suoranaista normatiivista estettä sil-
le, etteikö myös enemmistöosakkeenomistaja voi-
si moittia yhtiökokouksen tekemää päätöstä20. OYL 
21 luvun säännösten luonne vähemmistösuojasään-
nöksinä on otettava huomioon esitettäessä niitä 
koskevia tulkintasuosituksia.

Vähemmistösuojasäännöksiä on mahdollista tar-
kastella monesta eri näkökulmasta ja erilaisin pai-

17 OYL 21 lukua on käsitelty tarkemmin seuraavissa esityksissä: Airaksinen, Manne – Pulkkinen, Pekka – Rasinaho, Vesa: 
Osakeyhtiölaki II. 2., uudistettu painos. Helsinki 2010 s. 721–747, Immonen, Raimo – Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden 
perusteet. Liettua 2012 s. 90–93, Kyläkallio, Juhani – Iirola, Olli – Kyläkallio, Kalle: Osakeyhtiö I. Porvoo 2012 s. 486–503 
ja Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö III – Corporate governance. 2., uudistettu painos. Juva 2010 s. 297–310.

18 Vrt. osakeyhtiölain moitesääntely, jossa ainoa moiteoikeutettu taho on yhtiön osakkeenomistaja.
19 Ks. AOYL 23 luvusta tarkemmin HE 24/2009 Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi s. 264–269, 

Jauhiainen, Jyrki – Järvinen, Timo A. – Nevala, Tapio: Asunto-osakeyhtiölaki. Hämeenlinna 2010 s. 903–929 ja Sillanpää, 
Matti J. – Vahtera, Veikko: Asunto-osakeyhtiölaki käytännössä. Juva 2010 s. 229–241. 

20 Ks. Ruotsin osakeyhtiölain osalta samansuuntaisesti Bergström, Clas – Samuelsson, Per: Aktiebolagets grundproblem. 
Tredje upplagan.Vällingby 2009 s. 170. Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on korostettu moitesääntelyn merkitystä myös enem-
mistösuojan kannalta. Sehän estää tehokkaasti enemmistön tekemien päätösten moittimisen pätemättömyyskanteen nostamiselle 
varatun – ja käytännössä varsin lyhyen – määräajan umpeuduttua. Skog, Rolf: Rodhes Aktiebolagsrätt. Tjugoandra upplagan. 
Mölnlycke 2009 s. 257.
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notuksin21. Varsinkin oikeustaloustieteellisesti sä-
vyttyneessä tutkimuksessa on käyty keskustelua sii-
tä, tulisiko vähemmistö- ja enemmistöosakkeen-
omistajien väliseen päämies-agentti -suhteeseen 
puuttuvien valvonta- ja kontrollimekanismien olla 
ex ante vai ex post -painotteisia22. Yhtiökokouksen 
päätöksen moitesääntely edustaa selvästi jälkikä-
teisesti painottunutta kontrollimekanismia, joskin 
varsinkin ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa on 
painotettu moiteoikeuden väärinkäytöksiä ennalta-
ehkäisevää merkitystä: Koska yhtiökokouksen pää-
töksen moittiminen on harvinainen ilmiö, on ole-
tettu, että moitesääntelyllä on erilaisia enemmistö-
vallan väärinkäytöksiä ennaltaehkäisevää merkitys-
tä.23 Tähän olettamaan tarkemmin kantaa ottamat-
ta voidaan joka tapauksessa pitää ilmeisenä, että 
keskustelu agentin (tässä siis enemmistöosakkeen-
omistajan) valvonta- ja kontrollimekanismien ex 
ante – ex post -luonteesta on korostuneen akatee-
mista. Käytännössä monet näistä mekanismeista 
ovat näet tosiasiallisilta vaikutuksiltaan molempia24. 

Puhuttaessa vähemmistösuojasäännösten tul-
kinnasta on tärkeää kiinnittää huomiota osakeyh-
tiön vähemmistösuojajärjestelmän oikeuspoliittisiin 
tavoitteisiin. Oikeustutkimuksessa on osoitettu, 
ettei tämän järjestelmän justifikaatio lepää heikom-
man suojaamisen – saati hyvittämisen – tavoittees-
sa, vaikka on toki selvää, että vähemmistöosak-
keenomistaja on yhtiön päätöksenteossa alisteises-
sa asemassa enemmistöosakkeenomistajaan nähden. 
Osakeyhtiön ensisijaisen tarkoituksen ollessa ta lou-
dellisen tehokkuuden, ei esimerkiksi yhteiskunnal-
lisen hyvinvoinnin tai sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden, edistäminen, osakeyhtiöoikeudellinen 
vähemmistösuojajärjestelmä on ymmärrettävä 
taloudellista tehokkuutta palvelevana riskinjako-
järjestelmänä. Sen tehtävänä on palvella osakeyh-
tiön tarkoitusta pääoman keräämisen ja hallinnoi-
misen välineenä. Tätä taustaa vasten on varottava 
antamasta vähemmistösuojasäännöksille – tässä 

siis yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyyttä ja 
mitättömyyttä koskeville säännöksille – sellaista 
tulkintaa, jonka taustalla on ajatus heikomman suo-
jaamisen tavoitteen härkäpäisestä edistämisestä. 
Heikomman suojaamisen tavoitteen varaan raken-
tuva argumentointi kuuluu esimerkiksi kuluttaja- ja 
työoikeuteen, ei osakeyhtiöoikeuteen.25

Toiseksi on muistettava, että yhtiökokouksen 
oikeudellisesti virheellisen päätöksen oikeusseu-
raamusten sääntely on hyvin vaikeaa ja kaikkia 
osapuolia tyydyttävän sääntelyratkaisun löytäminen 
lienee ilmeisen mahdotonta. Tästä syystä OYL 21 
luvun säännökset ovat eräänlainen kompromissi, 
jossa on yhtäältä otettu huomioon se tosiasia, että 
lain ja yhtiöjärjestyksen vastaisten yhtiökokous-
päätösten tulisi olla oikeudellisesti vaikutuksetto-
mia. Toisaalta sääntelyä rakennettaessa on pidetty 
mielessä, että tämän periaatteen liian ankara nou-
dattaminen saattaisi johtaa käytännössä kestämät-
tömään tilanteeseen, koska ajan kulusta riippumat-
toman moiteajan noudattaminen aiheuttaisi koh-
tuutonta epävarmuutta varsinkin täytäntöönpantu-
jen yhtiökokouspäätösten osalta.26 Myös näiden 
seikkojen – siis vähemmistösuojan ja oikeusvar-
muuden – jännite on pidettävä mielessä esitettäes-
sä OYL 21 luvun säännöksiä koskevia tulkintasuo-
situksia.

3.2 Mitä tarkoitetaan pätemättömyydellä, 
mitättömyydellä ja olemattomuudella?

3.2.1 Yhtiökokouksen päätöksen  
 pätemättömyys

Osakeyhtiöoikeudellisen pätemättömyyden, 
mitättömyyden ja olemattomuuden määrittelyssä 
on luonnollisesti lähdettävä liikkeelle tarkastele-

21 Ks. aiheesta tarkemmin Pönkä 2012 s. 77–183.
22 Ks. aiheesta tiivistetysti Pönkä m.t.s. 95 ja siellä mainittu kirjallisuus.
23 Ks. mm. Nerep, Erik: Aktiebolagsrättslig analys. Ett tvärsnitt av nyckelfrågor. Stockholm 2003 s. 313–314, Stattin, Daniel: 

Minoritetsskydd och klander. Teoksessa Svernlöv, Carl (toim.): Aktiebolagslagens minoritetsskydd. Västerås 2008 s. 75–107, 
s. 106 ja Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet. Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt. Vällingby 2007 s. 395.

24 Armour, John – Hansmann, Henry – Kraakman, Reiner: Tekosessa Kraakman, Reiner – Armour, John – Davies, Paul 
– Enriques, Luca – Hansmann, Henry – Hertig, Gerard – Hopt, Klaus – Kanda, Hideki – Rock, Edward: The Anatomy of 
Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Second Edition. Oxford 2009 s. 35–53, s. 44.

25 Pönkä 2012 s. 130–109.
26 Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 486.
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malla osakeyhtiölain säännöksiä. OYL 21:1:n 
mukaan yhtiökokouksen päätös on oletusarvoises-
ti pätemätön, jos sen tekemisessä ei ole noudatettu 
menettelyä koskevia osakeyhtiölain säännöksiä tai 
yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja virhe on voinut 
vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten osakkeen-
omistajan oikeuteen. Yhtiökokousta koskevien 
menettelysäännösten rikkomisen osalta pätemättö-
myys toisin sanoen edellyttää, että 1. kyse on 
nimenomaan osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen 
menettelysäännön – ei esimerkiksi osakassopimuk-
seen perustuvat menettelysäännön – rikkomisesta 
ja 2. virheellä on voinut olla jotain tosiasiallista 
merkitystä päätöksen sisällön tai osakkeenomista-
jan oikeuden kannalta. Esimerkiksi tilanteessa, 
jossa osakkeenomistaja yhtiökokouskutsussa olevan 
virheen vuoksi menettää mahdollisuutensa vaatia 
sulautumisessa osakkeidensa lunastamista, virheel-
lä on ollut tosiasiallista merkitystä osakeoikeuden 
toteutumisen kannalta27.

Toiseksi, yhtiökokouksen päätös on oletusar-
voisesti pätemätön myös silloin, kun päätöstä rasit-
taa aineellinen (”sisällöllinen”) virhe eli se on muu-
ten kuin edellä tarkoitetulla tavalla osakeyhtiölain 
tai yhtiöjärjestyksen vastainen. Muun lain, sopi-
musoikeudellisten periaatteiden tai osakassopimuk-
sen vastaisuus ei siis kelpaa yhtiökokouksen pää-
töksen moiteperusteeksi28. On kuitenkin huomat-
tava, että OYL 21:1.1:n 2 kohtaa on tulkittu laajen-
tavasti siten, että se kattaa lakiin kirjoittamattomat-
kin osakeyhtiöoikeudelliset periaatteet29, kuten 
esimerkiksi osakkeen jakamattomuuden periaat-

teen30. Lisäksi moiteoikeus koskee sellaisten mui-
den lakien, kuten kirjanpitolain (1336/1997) ja 
tilintarkastuslain (459/2007), säännösten rikkomis-
ta, joihin osakeyhtiölaissa on nimenomaisesti vii-
tattu31. On edelleen tärkeää pitää mielessä, että 
yhtiökokouksen päätöksen moiteoikeus koskee vain 
oikeudellisia virheitä. Esimerkiksi yhtiön kannalta 
epäedullista liiketoimintapäätöstä ei ole mahdol-
lista moittia. Tällöin joudutaan turvautumaan OYL 
22:1:ssä säänneltyyn vahingonkorvausvaatimukseen 
ja/tai oikeuteen erottaa huonon liiketoiminnallisen 
ratkaisun tehnyt johto32.

3.2.2 Yhtiökokouksen päätöksen mitättömyys

Yhtiökokouksen päätös on mitätön vain OYL 
21:1:n soveltamisedellytysten ja OYL 21:2.1:ssa 
säädettyjen lisäedellytysten täyttyessä33. Kyseisten 
lisäedellytysten avaaminen vastaa kysymykseen, 
missä kulkee raja yhtiökokouksen päätöksen päte-
mättömyyden ja mitättömyyden välillä. Tästä syys-
tä OYL 21:2.1:a tarkastellaan seuraavaksi hieman 
lähemmin.

1. Mitätön on ensinnäkin yhtiökokouksen pää-
tös, jos kokoukseen ei ole toimitettu kutsua taikka 
kokouskutsua koskevia säännöksiä tai määräyksiä 
on olennaisesti rikottu. Yhtiökokouskutsun toimit-
tamatta jättämisen osalta laki on varsin selkeä: Jos 
kutsua ei ole toimitettu, yhtiökokouksen tekemät 
päätökset ovat mitättömiä, mutta tietenkin vain 
sillä edellytyksellä, että OYL 21:1.1:n 1 kohdan 
soveltamisedellytykset ovat samanaikaisesti käsil-

27 HE 109/2005 s. 191. Ks. myös Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio m.t.s. 487, jotka ovat esitelleet erilaisia tavanomaisia 
muotovirhetilanteita.

28 Eri asia on tietenkin se, että toisinaan muun lain, sopimusoikeudellisen periaatteen tai osakassopimuksen rikkominen 
rikkoo tosiasiallisesti myös osakeyhtiöoikeudellista periaatetta, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta. Ks. Pönkä 2012 s. 314–319. 
Ks. osakassopimuksen yhtiöoikeudellisesta sitomattomuudesta yhtiökokouksen päätöksen moiteoikeuden näkökulmasta Pönkä, 
Ville: Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta. Helsinki 2008 s. 313–340.

29 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 727, Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 448 ja Stattin 2008 s. 90–91. 
Ks. myös KKO 2000:78.

30 Ks. osakkeen jakamattomuuden periaatteesta tarkemmin Pönkä, Ville: Oppi osakkeen jakamattomuudesta. Defensor 
Legis 2013 s. 326–337.

31 Edelleen yhtiöjärjestyksen määräyksellä osakkeenomistajan moiteoikeus lienee laajennettavissa koskemaan muun lain 
kuin edellä mainittujen lakien rikkomista. Huttunen 1984 s. 348–349.

32 Stattin 2008 s. 104 ja Taxell 1961 s. 207.
33 Kuten Manne Airaksinen, Pekka Pulkkinen ja Vesa Rasinaho ovat osuvasti huomauttaneet, OYL 21:2:n tarkoittamassa 

mitättömyydessä on kyse OYL 21:1:ssä määritellyn pätemättömyyden ”alalajista”. Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 734.
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lä34. Sen sijaan se, milloin kokouskutsu on sillä 
tavoin olennaisen virheellinen, että yhtiökokouksen 
päätös on mitätön, joudutaan ratkaisemaan tapaus-
kohtaisesti.

Oman – ja käytännössä hyvin ongelmallisen ja 
melko yleisen – tilanteen muodostaa se, että yhtiö-
kokouskutsu on toimitettu, mutta vain tietyille osak-
keenomistajille. Kyseisen menettelyn tarkoitukse-
na saattaa olla esimerkiksi vähemmistöosakkeen-
omistajan tietoinen sorsiminen.

Jos osakkeenomistajaa ei ole lainkaan kutsuttu 
kokoukseen, on luonnollista lähteä siitä, että kyse 
on yhtiökokouksen päätösten mitättömyyteen joh-
tavasta virheestä35. OYL 21:1.1:n 1 kohdan samoin 
kuin taloudellisen tehokkuuden hengessä on kui-
tenkin mahdollista argumentoida sen puolesta, et-
tä mikäli vähemmistöosakkeenomistajan kokouk-
seen kutsumatta jättäminen ei ole voinut vaikuttaa 
yhtiökokouksen tekemien päätösten sisältöön, nii-
den moittimisen kutsuvirheen perusteella ei pitäisi 
olla mahdollista36. OYL 5:6.1:n mukaista oikeutta 
osallistua yhtiökokoukseen voidaan kuitenkin pitää 
osakkeenomistajan eräänlaisena ”perusoikeutena”, 
minkä takia OYL 21:2.1:n 1 kohdan soveltaminen 
lienee luontevinta, jos osakkeenomistaja – siitä riip-
pumatta onko hänellä ollut esimerkiksi osakkeiden-
sa tuottaman äänimäärän perusteella mahdollista 
vaikuttaa yhtiökokouksen päätöksiin – on jätetty 
kutsumatta kokoukseen. On näet selvää, ettei tiet-
tyjen perustavanlaatuisten osakeoikeuksien, kuten 
kyselyoikeuden (OYL 5:25), hyödyntäminen ole 
mahdollista, jos osakkeenomistajalle ei ole tarjou-
tunut tilaisuutta osallistua yhtiökokoukseen. Osal-
listumalla yhtiökokoukseen osakkeenomistaja voi 
lisäksi valvoa, että muut osakkeenomistajat noudat-
tavat yhdenvertaisuusperiaatetta ja muita vähem-
mistöä suojaavia säännöksiä.

Jos osakkeenomistajaa ei ole kutsuttu yhtiöko-
koukseen, mutta hän siitä huolimatta osallistuu sii-
hen (esimerkiksi kuultuaan kokouksesta epäviral-
lisesti yhtiön johdolta tai toiselta osakkeenomista-
jalta), joudutaan tapauskohtaisesti harkitsemaan ko-
kouskutsun toimittamatta jättämisen seurauksia. Yh-
täältä on ilmeistä, ettei tällaisella osakkeenomista-
jalla tulisi olla oikeutta moittia kyseisessä tilantees-
sa yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä, jos tälle ei 
ole aiheutunut laiminlyönnistä olennaista haittaa. 
Muuten osakkeenomistajalle tarjoutuisi OYL 21:1.1:n 
1 kohdan vastaisesti mahdollisuus käyttää moiteoi-
keuttaan shikaanimaisesti. Toisaalta on niin ikään 
ilmeistä, että moiteoikeus on sallittava, jos osak-
keenomistaja ei ole pystynyt kokouskutsun toimit-
tamatta jättämisen takia tekemään riittäviä valmis-
teluita yhtiökokousta varten37. Siitä riippumatta, 
onko kutsuvelvollisuuden laiminlyönti vaikuttanut 
tosiasiallisesti osakkeenomistajan oikeuteen, on kui-
tenkin yleensä turvallisempaa lähteä siitä, että osak-
keenomistajalla on oltava oikeus ajaa mitättömyys-
kannetta yhtiötä vastaan. 

Voimassa olevan osakeyhtiölain esitöissä olen-
naisuuden käsitteen sisältöä ei ole avattu tarkem-
min38. Vuoden 1978 osakeyhtiölain hallituksen 
esityksessä esimerkkinä olennaisesti virheellisestä 
yhtiökokouskutsusta on mainittu kutsu, jossa ei ole 
yksilöity kokouksessa käsiteltäviä asioita39. Jos 
kutsussa on yksilöity kokouksessa käsiteltäviä asioi-
ta, mutta puutteellisesti, joudutaan tapauskohtai-
sesti arvioimaan, onko kyse sellaisesta olennaises-
ta virheestä, jonka tulisi johtaa mitättömyysseuraa-
mukseen. Tällöin huomiota on kiinnitettävä esi-
merkiksi siihen, miten olennaista asiaa kutsussa 
oleva virhe on koskenut40.

34 Ks. aiheesta tarkemmin Huttunen 1984 s. 406–409.
35 Ks. samansuuntaisesti Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 735.
36 Ks. samansuuntaisesti Samuelsson 2008 s. 546.
37 Se, mitä tällaiset ”riittävät valmistelut” ovat, joudutaan luonnollisesti ratkaisemaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon 

kaikki yhtiökohtaiset seikat.
38 Vastaava ongelma vaivaa myös Ruotsin osakeyhtiölain esitöitä. Ruotsin vuoden 1975 osakeyhtiölain (aktiebolagslag 

1975:1385) esitöissä viittauksella yhtiökokouskutsua koskevien säännösten olennaiseen rikkomukseen on sanottu olevan vain 
”suuntaa antavaa merkitystä”. Prop. 1975:103 s. 416–417. Ruotsin oikeuskirjallisuudessa mitättömyysseuraamukseen yhtiö-
kokouskutsua koskevien virheellisyyksien osalta on suhtauduttu melko varauksellisesti. Esimerkiksi Nial on katsonut, että 
vain ”ilmeiset” (”flagrant”) rikkomukset voivat johtaa mitättömyyteen. Nial 1934 s. 66. Samuelsson on puolestaan korostanut 
säännöksen shikaanimaisen väärinkäytön riskiä ja tästä syystä suhtautunut pidättyväisesti yhtiökokouskutsun virheellisyyk-
siin nojautuviin mitättömyysväitteisiin. Samuelsson 2008 s. 545–546. Ks. aiheesta myös Svernlöv 2007 s. 402–403 ja Nerep 
2003 342–343. 

39 HE 27/1977 s. 70.
40 Huttunen 1984 s. 410–411.
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Toisinaan esiintyy tilanteita, joissa yhtiöko kouk-
sen pitopaikka ja/tai -aika on ilmoitettu yhtiöko-
kouskutsussa väärin. Vaikka kyse on ainakin näen-
näisesti OYL 21:2.1:n 1 kohdassa tarkoitetusta olen-
naisesta virheellisyydestä, on arvioitava tarkasti, 
onko virhe kuitenkaan vaikuttanut tosiasiallisesti 
osakkeenomistajan oikeuteen, toisin sanoen mah-
dollisuuteen osallistua yhtiökokoukseen. Esimer-
kiksi korkeimman oikeuden ratkaisussa 1987:136 
katsottiin, ettei yhtiökokouksen päätöstä voitu ju-
listaa pätemättömäksi, vaikka kokous oli pidetty 
väärällä paikkakunnalla. Tapauksessa asunto-osa-
keyhtiön yhtiöjärjestys ei ollut sisältänyt määräys-
tä yhtiökokouksen pitopaikasta. Yhden osakkeen-
omistajan vastustuksesta huolimatta yhtiökokous 
oli pidetty lain muotosäännön vastaisesti yhtiön ko-
tipaikan ulkopuolella. Kun kaikki yhtiön osakkeen-
omistajat olivat kuitenkin olleet kokouksessa läsnä 
ja ottaneet siinä osaa asioiden käsittelyyn ja niitä 
koskeviin äänestyksiin ja kun siten oli ilmeistä, et-
tei sillä seikalla, että kokous oli pidetty väärällä 
paikkakunnalla, ollut vaikutusta kokouksessa teh-
tyjen päätösten sisältöön, ei niitä voitu julistaa pä-
temättömiksi saati mitättömiksi. 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu – ja sinänsä 
aivan oikein – että mitättömyyteen johtava olen-
nainen virheellisyys voi koskea kutsun sisällön 
lisäksi kutsuaikaa ja -tapaa41. Virhe voi johtua edel-
leen siitä, että kutsun yhtiökokoukseen on antanut 
sellainen taho jolla ei olisi ollut siihen oikeutta, 
kuten hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen, 
toimitusjohtaja tai yhtiön velkoja taikka osakkeen-
omistaja ilman aluehallintoviraston lupaa42. 

Kutsuajan rikkomisen osalta on mahdotonta 
ottaa eksaktisti kantaa siihen, missä kulkee raja 
olennaisen ja epäolennaisen rikkomuksen välillä. 

Eräänä suuntaa antavana huomiona voidaan pitää 
lainvalmistelussa esitettyä näkemystä, jonka 
mukaan kutsuaikaa on rikottu olennaisesti silloin, 
kun se on ollut kolme päivää yhtiöjärjestyksessä 
määrätyn kolmen viikon sijasta43. Sen sijaan vain 
päivän tai parin viivästys sanotusta kolmen viikon 
määräajasta ei voine johtaa yhtiökokouksen pää-
töksen mitättömyyteen44. Tällaiset esimerkit lain-
valmistelussa ovat kuitenkin vaarallisia, koska niil-
le saatetaan käytännössä antaa liikaakin itseisar-
voa45. Hyvin lyhyt kutsuaika ei voi näet automaat-
tisesti tarkoittaa, että kyse olisi mitättömyyteen 
johtavasta virheellisyydestä. Olennaisuusharkin-
nassa ei tältä osin voida ylikorostaa yhtiökohtaisten 
erityispiirteiden huomioon ottamisen merkitystä.46

Yhtiökokouskutsutavan osalta OYL 21:2.1:n 1 
kohdan tarkoittamana olennaisena virheellisyytenä 
saatetaan pitää esimerkiksi sitä, että yhtiökokous-
kutsu julkaistaan sanomalehdessä tai taloyhtiön 
ilmoitustaululla, vaikka se pitäisi lain tai yhtiöjär-
jestyksen mukaan lähettää kirjeteitse osakkeen-
omistajille47. Sen sijaan silloin, kun kutsu lähetetään 
sinänsä oikeassa muodossa, mutta vaadittua ”tehot-
tomammalla” tavalla (esimerkiksi vähälevikkises-
sä sanomalehdessä laajalevikkisen sanomalehden 
sijasta tai tavallisena kirjeenä kirjatun kirjeen sijas-
ta), on tapauskohtaisesti harkittava, voiko kyse olla 
olennaisesta virheellisyydestä. Joka tapauksessa 
on ilmeistä, ettei mitättömyys voi tulla kyseeseen, 
jos osakkeenomistajat ovat saaneet kutsuvirheestä 
huolimatta tilaisuuden osallistua yhtiökokoukseen. 
Esimerkiksi suullinen kutsu yhtiökokoukseen kir-
jallisen sijasta ei voi automaattisesti johtaa mität-

41 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 734 ja Huttunen m.t.s. 409. Ks. samansuuntaisesti Prop. 1975:103 med 
förslag till ny aktiebolagslag, m.m. s. 417.

42 Ks. Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 494 ja erityisesti kirjoittajien mainitsemat lukuisat hovioikeusratkaisut.
43 KM 1969: a 20 s. 129.
44 Huttunen 1984 s. 410, Mähönen – Villa 2010 s. 304 ja af Schultén, Gerhard: Osakeyhtiölain kommentaari II – luvut 

9–17. Jyväskylä 2004 s. 136.
45 Esimerkkinä sanotusta voidaan mainita HE 64/2009 Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 

6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta s. 27, jossa esitettiin esimerkki pikaluottoa koskevien kustannusten kohtuuttomuudesta. 
Käytännössä kyseinen esimerkki on vaikuttanut korkokattosäännöksen tavoin eli lainanantajayhteisöt ovat antaneet esitöille 
sellaista itseisarvoa, jota lainsäätäjä kaikessa varomattomuudessaan on tuskin tarkoittanut. Ks. Pönkä, Ville – Parkkali, Eeva: 
Pikaluottojen oikeudelliset ongelmat. Defensor Legis 2010 s. 585–605, s. 600–601 ja Tapani, Jussi: Kiskontarikokset: luotto-
kiskonta. Lakimies 2010 s. 517–536, s. 528–529.

46 Huttunen 1984 s. 409–410.
47 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 734, Huttunen m.t.s. 410 ja Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 494.
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tömyyteen, jos osakkeenomistajat ovat saaneet 
kohtuullisen mahdollisuuden osallistua kokoukseen 
ja siellä esillä olevien asioiden käsittelyyn48. Tämä 
johtuu siitä, ettei näennäisesti olennainen muoto-
virhe ole vaikuttanut tosiasiallisesti yhtiökokouksen 
päätöksen sisältöön.

2. Toiseksi, yhtiökokouksen päätös on OYL 
21:2.1:n 2 kohdan mukaan mitätön, jos päätöksen 
tekemiseksi vaadittavaa, OYL 5:29.1–2 momentis-
sa tarkoitettua, osakkeenomistajan suostumusta ei 
ole saatu49. Kyseisessä pykälässä suostumuksen 
hankkiminen on liitetty seuraaviin päätöksenteko-
tilanteisiin:

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, kun:
1) osakkeenomistajan oikeutta yhtiön voittoon 

tai netto-omaisuuteen vähennetään OYL 13:9 
tarkoitetulla yhtiöjärjestyksen määräyksellä;
2) osakkeenomistajan maksuvelvollisuutta yh-

tiötä kohtaan lisätään;
3) oikeutta hankkia osakkeenomistajan osake ra-

joitetaan ottamalla lunastus- (OYL 3:7) tai suostu-
muslauseke (OYL 3:8);

4) osakkeenomistajan etuoikeutta osakeannissa 
rajoitetaan OYL 9:3.3:ssa tarkoitetulla tavalla;

5) oikeutta vähemmistöosinkoon rajoitetaan OYL 
13:7:ssä tarkoitetulla tavalla;

6) osakkeenomistajan osakkeeseen liitetään OYL 
15:10:ssä tarkoitettu lunastusehto;

7) yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen rajoite-
taan OYL 22:9:ssä tarkoitetulla tavalla; taikka

8) samanlajisten osakkeiden tuottamien oikeuk-
sien keskinäistä suhdetta muutetaan ja muutos kos-
kee osakkeenomistajan osakkeita.

Osakkeenomistajalta on saatava suostumus myös 
silloin, kun osakkeita lunastetaan suunnatusti (OYL 
15:6) tai kun päätetään yritysmuodon muuttamises-
ta OYL 19:5:ssä tarkoitetulla tavalla.

Tässä yhteydessä osakkeenomistajan suostu-
musta edellyttäviä päätöksentekotilanteita ei ole 

kirjoituksen rajausten takia mahdollista avata tar-
kemmin. Sen sijaan OYL 21:2.1:n 2 kohdan osalta 
on tehtävä kolme tärkeää yleishuomautusta.

Ensinnäkin kyseisen säännöksen ration voidaan 
todeta olevan sopusoinnussa osakeyhtiön sopimus-
oikeudellisia liityntöjä korostavan lähestymistavan 
kanssa. Kun osakeyhtiölaki, yhtiöjärjestys (ja osa-
kassopimus) mielletään osakkeenomistajien kes-
kinäisiä sekä osakkeenomistajan ja yhtiön välisiä 
suhteita jäsentäväksi ”perussopimukseksi”, on sopi-
musoikeuden yleisten oppien valossa selvää, ettei 
kyseisen sopimuksen muuttaminen voi olla mah-
dollista ilman sopijapuolen (tässä siis osakkeen-
omistajan) suostumusta50. Tästä syystä on luontevaa 
lähteä siitä, että mikäli yhtiökokous päättää ilman 
osakkeenomistajan suostumusta esimerkiksi yhtiö-
järjestyksen muuttamisesta OYL 5:29:ssä tarkoi-
tetulla tavalla, tällaisen päätöksen on oltava mitä-
tön51. Sopimusoikeudellisessa kontekstissa kyseis-
tä toimenpidettä pidettäisiin sopimuksen oikeudet-
tomana muutosyrityksenä ja on katsottu, ettei 
ilmeisen perusteettomasta muutosilmoituksesta 
tarvitse edes reklamoida52.

OYL 21:2.1:n 2 kohtaa koskeva toinen huomio 
kohdistuu siihen, missä vaiheessa osakkeenomis-
tajan suostumus on saatava, jotta yhtiökokouksen 
päätöstä ei pidettäisi mitättömänä. Voimassaolevaa 
osakeyhtiölakia koskevassa oikeuskirjallisuudessa 
Manne Airaksinen, Pekka Pulkkinen ja Vesa Rasin-
aho ovat katsoneet, että suostumus on mahdollista 
hankkia jälkikäteenkin53, kun taas Juhani Kyläkal-
lio, Olli Iirola ja Kalle Kyläkallio ovat pitäneet 
ilmeisenä, ettei päätös voi lähtökohtaisesti pätevöi-
tyä yhtiökokouksen jälkeen annetuin suostumuksin. 
Ensiksi mainitut kirjoittajat ovat perustelleet näke-
mystään nojautumalla lainsäätäjän tarkoitukseen 
ja käytännön tarpeisiin, viimeksi mainitut puoles-

48 Andersson, Sten – Johansson, Svante – Skog, Rolf: Aktiebolagslagen. En kommentar. Del I, 1–10 kap. Med Supplement 
5, maj 2010. Vällingby 2010 s. 7:103. 

49 Selvyyden vuoksi on syytä korostaa, että mitättömyysseuraamus on liitetty vain osakkeenomistajan suostumusta edel-
lyttäviin päätöksentekotilanteisiin. Säännös ei siis koske määräenemmistösäännösten rikkomista. Säännös ei myöskään koske 
muun tahon, kuten velkojan, suostumuksen saamista. Ks. KKO 1989:35, Mähönen – Villa 2010 s. 305 ja Prop. 1975:103 s. 416.

50 Pönkä 2012 s. 231.
51 Ks. myös KKO 2008:7.
52 Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II. Jyväskylä 2003 s. 38.
53 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 735–736.
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taan vain siihen, ettei päätöstä ole syntynyt, jos 
osakkeenomistajan suostumusta ei ole saatu pää-
töksentekohetkellä54. Esitetyistä kannanotoista 
Airaksisen, Pulkkisen ja Rasinahon tulkinta on 
epäilyksittä oikea. Kirjoittajien mainitsemien perus-
teiden lisäksi tulkinnan voidaan todeta olevan sopu-
soinnussa sopimusoikeudellisten oppien kanssa: 
Sopimusoikeudellinen pätemättömyys voi korjau-
tua jälkikäteen annettavan tahdonilmaisun tai jopa 
passiivisuuden perusteella. Pätemättömyyden ja 
mitättömyyden korjaantumista käsitellään seikka-
peräisesti jäljempänä luvussa 3.3, minkä takia tee-
maa ei käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin.

Kolmas OYL 21:2.1:n 2 kohtaa koskeva huomio 
liittyy viittaukseen OYL 5:29.1–2:iin. Säännöksen 
mukaan yhtiökokouksen päätös on mitätön, jos 
viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitettua osak-
keenomistajan suostumusta ei ole saatu. Osakkeen-
omistajan suostumusta koskevan sääntelyn osalta 
OYL 5:29 ei ole kuitenkaan tyhjentävä, vaan osak-
keenomistajan suostumuksen hankkimista edelly-
tetään myös esimerkiksi päätettäessä jakautumi-
sesta perustettavaan yhtiöön, jos jakautuvan yhtiön 
osakkeenomistaja ei saa vastaanottavassa yhtiössä 
samaa omistusosuutta ja vastaavia oikeuksia kuin 
hänellä on jakautuvassa yhtiössä (OYL 17:9.4). 
Lisäksi osakkeenomistajan suostumusta edellyte-
tään muutettaessa osakelajin oikeuksia OYL 
5:28:ssä tarkoitetulla tavalla. Edelleen on mahdol-
lista, että vähemmistösuojaa parannetaan yhtiöjär-
jestyksessä liittämällä yksimielisyys- tai suostu-
musvaatimus sellaisiin päätöksentekotilanteisiin, 
jotka voitaisiin muuten tehdä äänten enemmistöllä 
tai osakeyhtiölaissa säädetyn määräenemmistön 
kannatuksesta. Ongelmana on siis se, koskeeko 
OYL 21:2.1:n 2 kohta myös mainittuja päätöksen-
tekotilanteita?

Suostumussääntelyn osalta lienee lähdettävä 
siitä, että jos osakeyhtiölaissa on määrätty velvol-

lisuudesta hankkia osakkeenomistajan suostumus 
ja jos tätä velvoitetta on rikottu, yhtiökokouksen 
päätös on mitätön siitä riippumatta, onko asia mai-
nittu OYL 5:29:n luettelossa55. Sen sijaan rikot-
taessa OYL 17:9.4:n mukaista suostumuksen hank-
kimisvelvoitetta, mitättömyysseuraamus voi tuskin 
tulla kyseeseen. OYL 21:2.2:n mukaan ”(s)ulautu-
mis- tai jakautumispäätöstä koskevaa kannetta ei 
… voida nostaa, kun yli kuusi kuukautta on kulunut 
sulautumisen tai jakautumisen rekisteröimisestä”. 
Toisin sanoen sulautumista ja jakautumista koske-
va päätöksenteko on rajattu nimenomaisesti mität-
tömyysseuraamuksen ulottumattomiin.

Ongelmallisen tulkintakysymyksen muodostaa 
se, koskeeko OYL 21:2.1:n 2 kohta yhtiöjärjestyk-
seen otettua yksimielisyys- tai suostumusvaatimuk-
sen rikkomista. Oikeuskirjallisuudessa Airaksinen, 
Pulkkinen ja Rasinaho ovat katsoneet, ettei säännös 
kata tilannetta, jossa kyse on yhtiöjärjestykseen 
perustuvan suostumusmääräyksen rikkomisesta56. 
Sen sijaan vuoden 1978 osakeyhtiölain esitöissä 
on todettu nimenomaisesti VOYL 9:17.3:n 2 kohdan 
olevan voimassa myös silloin, kun yksimielisyyttä 
tai tietyn osakkeenomistajan suostumusta koskeva 
vaatimus perustuu yhtiöjärjestyksen määräykseen57. 
Koska OYL 21:2.1:n 2 kohdan on tarkoitettu läh-
tökohtaisesti vastaavan aikaisempaa sääntelyä, 
myös voimassaolevan osakeyhtiölain aikana lienee 
perusteltua lähteä siitä, että yhtiöjärjestyksen yksi-
mielisyys- tai suostumusvaatimuksen rikkominen 
kuuluu säännöksen soveltamisalaan58. Tätä näke-
mystä voidaan perustella myös tarkoituksenmukai-
suussyin: Jos ”vakiosopimukseen” (osakeyhtiöla-
kiin) perustuvan yleismääräyksen (OYL 5:29:n) 
rikkominen johtaa mitättömyyteen, onko olemassa 
mitään järkevää syytä sille, miksei vakiosopimus-
ta tarkentavaan, osakkeenomistajien yksilöllisten 
neuvotteluiden tuloksena syntyneeseen ”erityisso-
pimukseen” (yhtiöjärjestykseen) perustuvan ehdon 

54 Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 483.
55 Ks. samansuuntaisesti Stattin 2008 s. 100.
56 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 736.
57 HE 27/1977 s. 70.
58 Ks. Ruotsin oikeuskirjallisuuden osalta samansuuntaisesti Andersson – Johansson – Skog 2010 s. 7:102 ja Stattin 2008 

s. 100.
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(yksimielisyys- tai suostumusvaatimuksen) rikko-
misella tulisi olla vähintään yhtä ankara seuraamus. 
Kun osakkeenomistajat ovat itse laatineet viimek-
si mainitun ”sopimusehdon” ja tällä tavalla tarken-
taneet mallisääntelyä, eikö osakkeenomistajien 
tietoisuus yhtiöjärjestyksen yksimielisyys- tai suos-
tumusvaatimuksen olemassaolosta ja merkitykses-
tä ole ennemminkin omiaan tekemään tällaisen 
määräyksen rikkomisesta tavallista moitittavampaa?

3. Yhtiökokouksen päätös on edelleen mitätön, 
jos se on selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vas-
tainen eikä OYL 5:29.3:ssa tarkoitettua osakkeen-
omistajan suostumusta ole saatu. Säännöksen ratio-
na on se, että muullakin kuin yhtiön asioita aktii-
visesti seuraavalla osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus luottaa siihen, ettei yhtiökokouksessa tehdä 
hänen oikeuksiaan karkeasti loukkaavia, ja muita 
hänen kustannuksellaan hyödyttäviä, päätöksiä59. 
Toisin sanoen säännöksen tarkoituksena on suoja-
ta vähemmistöosakkeenomistajan ”rationaalista 
passiivisuutta” yhtiön asioiden hoidossa.

OYL 21:2.1:n 3 kohdan soveltamisen kannalta 
on olennaista määrittää, mitä tarkoitetaan ”selväl-
lä” yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomisella. Osa-
keyhtiölain esitöissä selvä yhdenvertaisuusperiaat-
teen vastaisuus on rinnastettu lähinnä tahallisiin 
OYL 1:7:n rikkomuksiin. Lisäksi sanalla ”selvästi” 
ei ole tarkoitettu viitattavan esimerkiksi saadun 
hyödyn ja aiheutuneen vahingon määrään vaan 
siihen, että oikeudenloukkaus on tullut havaita pää-
töstä tehtäessä. Edelleen hallituksen esityksessä on 
korostettu, ettei säännös sovellu tilanteisiin, joissa 
kysymys yhdenvertaisuuden loukkauksesta on 
oikeudellisesti tulkinnanvarainen tai se ei muuten 

ole ollut täysin selvästi arvioitavissa päätöstä teh-
täessä.60

Oikeuskirjallisuudessa Ville Pönkä on tulkinnut 
OYL 21:2.1:n 3 kohdan selvyys -vaatimusta siten, 
että lähinnä yhdenvertaisuusperiaatteen muodolli-
sen puolen, siis osakkeiden yhtäläisiä oikeuksia 
koskevan olettamasäännöksen, rikkominen voi joh-
taa – jos sekään – mitättömyysseuraamukseen61. 
Kun kyse on yhdenvertaisuusperiaatteen aineellisen 
puolen, siis yleislausekkeen, rikkomisesta, joudu-
taan sen sijaan väistämättä pohtimaan, onko kyse 
OYL 1:7:ssä tarkoitetusta epäoikeutetun edun hank-
kimisesta, mikä puolestaan tarkoittaa, että yhden-
vertaisuusperiaatteen väitetty rikkomus on käytän-
nössä aina oikeudellisesti – enemmän tai vähemmän 
– tulkinnanvarainen.62 Lisäksi yleislausekkeen rik-
komukset on yleensä naamioitu siten, ettei yhden-
vertaisuusloukkausta ole mahdollista pitää senkään 
puolesta OYL 21:2.1:n 3 kohdan edellyttämällä 
tavalla selvänä63.

Koska käytännössä mitättömyysseuraamus voi 
tulla kyseeseen vain hyvin poikkeuksellisesti, on 
jopa kysyttävissä, lisääkö OYL 21:2.1:n 3 kohta 
aidosti osakkeenomistajan oikeussuojaa vai aiheut-
taako se lähinnä epäselvyyksiä64. Ruotsin oikeus-
kirjallisuudessa aiheen ympärillä on käyty varsin 
laajasti keskustelua, mikä perustuu lähinnä siihen, 
ettei Ruotsin osakeyhtiölakiin sisälly OYL 21:2.1:n 
3 kohtaa vastaavaa säännöstä. Vallitseva kanta Ruot-
sissa vaikuttaisi joka tapauksessa olevan se, ettei 
yhdenvertaisuusperiaatteen rikkominen voi itses-
sään johtaa mitättömyysseuraamukseen, vaan pää-
töstä on moitittava kolmen kuukauden määräajas-
sa. Koska tällä keskustelulla ei ole osakeyhtiölain 

59 HE 109/2005 s. 192.
60 Ibid.
61 Esimerkkinä selvästä yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomisesta voidaan mainita osingonjakopäätös, jossa osinkoa pääte-

tään jakaa yhdelle osakkeelle enemmän kuin toiselle samanlajiselle osakkeelle. Tällaisessa tilanteessa saattaa kuitenkin olla 
mahdollista ajatella niin, että jos osakassopimuksessa on sovittu, ettei osinkoa jaeta osakeyhtiölain tarkoittamassa suhteessa 
ja kaikki osakkeenomistajat ovat liittyneet sopimukseen, osakassopimusta pidetään osakkeenomistajan etukäteisenä suostu-
muksena yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiselle. Toisaalta on pidettävä mielessä, ettei osakassopimuksen rikkominen 
esimerkiksi osingonjaossa voi toimia yhtiökokouksen päätöksen yksinomaisena moiteperusteena.

62 Pönkä 2012 s. 409–410. Ks. samansuuntaisesti Taxell 1961 s. 190.
63 Savela, Ari: Osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate. Defensor Legis 2010 s. 3–24, s. 23.
64 Af Schultén, Gerhard: Innehåller nya aktiebolagslagens staganden för mycket dispositiva regler? Tidskrift utgiven av 

Juridiska Föreningen i Finland 2006 s. 309–318, s. 314.
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tulkinnan kannalta merkitystä, sitä ei referoida täs-
sä tarkemmin65.

4. Viimeisen mitättömyysperusteen mukaan 
yhtiökokouksen päätös on mitätön, jos päätöstä ei 
olisi lain mukaan saanut tehdä edes kaikkien osak-
keenomistajien suostumuksella. Toisin sanoen sel-
lainen päätös, joka ei kuulu yhtiökokouksen pää-
töksentekokompetenssiin, on mitätön. Yksimielis-
ten osakkeenomistajien disponointikompetenssin 
ja yhtiökokouksen päätöksentekokompetenssin rajat 
ovat käytännössä samat66.

Osakkeenomistajien disponointivallan ulkopuo-
lelle kuuluvia säännöksiä ovat esimerkiksi osakeyh-
tiölain velkojiensuojasäännökset67. OYL 21:2.1:n 4 
kohdan rationa on se, että koska yhtiökokouksen 
päätöksen moiteoikeus kuuluu ainoastaan osakkeen-
omistajalle, on ilmeistä, ettei osakkeenomistajalla 
ole intressiä moittia yhtiön tekemää sellaista päätös-
tä, joka ei loukkaa välittömästi hänen oikeuksiaan. 
Koska esimerkiksi velkoja ei voi moittia yhtiökoko-
uksen tekemää velkojiensuojasäännösten vastaista 
päätöstä, on luontevaa lähteä siitä, että tällainen pää-
tös on mitätön, ei moitteenvarainen eli pätemätön.68 

Vaikka asiasta ei ole OYL 21:2.1 4 kohdassa 
nimenomaista mainintaa, on ilmeistä, että viittauk-
sella lakiin tarkoitetaan osakeyhtiölakia ja sellaisia 
muiden lakien säännöksiä, joihin osakeyhtiölaissa 
on nimenomaisesti viitattu69. Säännös ei sen sijaan 

koske muun pakottavan sääntelyn rikkomista. Tul-
kinta on yhdenmukainen sen tosiasian kanssa, ettei 
osakeyhtiöoikeudellista moiteoikeutta ole tarkoi-
tettu ulottaa osakeyhtiöoikeudellisten, siis osake-
yhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen liittyvien, asioiden 
ulkopuolelle. 

3.2.3 Yhtiökokouksen päätöksen  
 olemattomuus

Yhtiökokouksen päätöksen niin sanotusta ole-
mattomuudesta ei ole säädetty osakeyhtiölaissa, 
mutta lainvalmistelussa olemattomuustilanteen 
mahdollisuus on tiedostettu. Osakeyhtiölakia kos-
kevassa hallituksen esityksessä on katsottu, että 
esimerkiksi yhtiökokouskutsua koskevat virheet 
saattavat ”vakavimmillaan johtaa … olemattomuus-
tilanteeseen, jossa minkäänlaista yhtiökokouksen 
päätöstä ei voida katsoa syntyneen”. Edelleen esi-
töissä on korostettu yhtiökokouksen päätöksen 
mitättömyyden ja pätemättömyyden rajanvedon 
merkitystä, koska ”vakiintuneen käsityksen 
mukaan” päätöksen mitättömyys saattaa passiivi-
suuden seurauksena korjaantua, kun taas olemat-
tomuustilanteessa tällainen korjaantuminen ei ole 
mahdollista.70 Tätä silmällä pitäen mitättömyyden 
ja olemattomuuden rajanveto vaikuttaisi osakkeen-
omistajan oikeussuojan samoin kuin oikeusvar-
muuden nimissä tärkeältä tehtävältä71.

65 Ks. keskustelusta tiivistetysti Andersson, Jan – Pehrson, Lars: Likhetsprincipen och generalklausulerna. Teoksessa 
Svernlöv, Carl (toim.): Aktiebolagslagens minoritetsskydd. Västerås 2008 s. 109–144, s. 141–143.

66 Samuelsson 2008 s. 541 ja 542–543. Käytännössä mainittujen rajojen määrittäminen, toisin sanoen pakottavan ja tahdon-
valtaisen sääntelyn erottaminen, on vaikea tehtävä. Kyseistä vaikeutta voidaan havainnollistaa esimerkillä: Yhdenvertaisuuspe-
riaatteen pakottavuudesta ei ole osakeyhtiölaissa säännöksiä. Koska periaatteen tarkoituksena on suojata osakkeenomistajaa, 
siitä poikkeaminen loukattavan osakkeenomistajan suostumuksella on yksittäistapauksellisesti mahdollista. Sen sijaan se, 
missä määrin yhdenvertaisuusperiaatteesta on mahdollista poiketa yhtiöjärjestyksessä, on vaikea kysymys. On joka tapauk-
sessa ilmeistä, ettei periaatteeseen vetoamista voida kieltää yleisesti yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Ks. aiheesta tarkemmin 
Pönkä 2012 s. 150–153.

67 HE 109/2005 s. 192 ja Stattin 2008 s. 96. Ks. oikeuskäytännön osalta mm. KKO 1999:23, jossa päätös yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta katsottiin sitomattomaksi päätöksen osakeyhtiölain pakottavan säännöksen vastaisuuden perusteella.

68 Ks. samansuuntaisesti Prop. 1975:103 s. 416. Tässä yhteydessä on huomattava, että velkojiensuojasäännösten vastainen 
yhtiökokouksen päätös on mitätön, vaikka rikkomuksesta ei olisi aiheutunut yhtiön velkojille mitään konkreettista vahinkoa. 
Taxell 1961 s. 186.

69 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 738 ja Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 488–489.
70 HE 109/2005 s. 192.
71 Muuten kyseisen rajanvedon määrittäminen ei ole erityisen merkityksellistä, koska mitättömyydellä ja olemattomuudella 

ei ole muuta käytännöllistä eroavaisuutta. Af Schultén 2004 s. 128–129. Mitättömyyskanne ei esimerkiksi yleensä eroa kan-
teesta, jolla vaaditaan sen seikan vahvistamista, ettei tiettyä päätöstä voida pitää lainkaan yhtiökokouksen päätöksenä. SOU 
1971:15. Förslag till aktiebolagslag m.m. s. 245. On kuitenkin tärkeää huomata, ettei olematonta päätöstä ole mahdollista 
muuttaa OYL 21:4:n nojalla. Huttunen 1984 s. 339.
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Voimassa olevaa osakeyhtiölakia koskevassa 
oikeuskirjallisuudessa mahdollisuus katsoa yhtiö-
kokouksen päätös olemattomaksi on hyväksytty 
varsin yksimielisesti72. Kyläkallion, Iirolan ja Kylä-
kallion osakeyhtiölakia koskevaa yleisteosta lukuun 
ottamatta olemattomuustilanteiden arviointi on jää-
nyt modernissa oikeustieteessä kuitenkin varsin 
vähäiseksi. Mainitut kirjoittajat ovat yksilöineet 
mahdollisina olemattomuustilanteina muun muas-
sa seuraavat tilanteet: 1. Yhtiökokouksena koolle 
kutsuttu kokoontuminen, jossa päätäntävalta on 
annettu olennaisilta osin muille kuin osakkeenomis-
tajille, kuten velkojille; 2. ”yhtiökokous”, johon 
osallistuminen on oikeudettomasti estetty osak-
keenomistajilta, joilla on huomattava määrä yhtiön 
osakkeita, tai johon ei ole toimitettu kutsua tällai-
sille osakkeenomistajille73 sekä 3. laillisessa 
kokouk sessa tehty sellainen päätös, jota ei ole lain-
kaan käsitelty kokouksessa tai vaikka asiasta olisi-
kin keskusteltu, mitään päätöstä (edes virheellistä) 
ei ole tehty taikka päätös ilmoitetaan (kirjataan) 
täysin tai olennaisesti toiseksi kuin mitä asiasta on 
yhtiökokouksessa tosiasiassa päätetty tai jätetty 
päättämättä.74 

Vaikka mainitut esimerkit havainnollistavat osu-
vasti – lähinnä hovioikeusratkaisuissa esillä olleita 
– erilaisia mahdollisia olemattomuustilanteita, täl-
laisten tilanteiden luettelointia tärkeämpää on poh-
tia sitä, miten olemattomuus pohjimmiltaan eroaa 
mitättömyydestä ja missä laajuudessa olemattomuus 
-käsitteellä operoiminen on yleensäkin tarkoituk-
senmukaista? 

Esitettyihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää 
sääntelyhistoriaan palaamista75. Vuoden 1895 osa-

keyhtiölain moitesääntely ei koskenut tapahtumaa, 
jota ei voitu pitää yhtiökokouksen päätöksenä. Täs-
tä syystä esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiökokous-
kutsua koskevia osakeyhtiölain määräyksiä oli 
rikottu olennaisesti, kyse oli olemattomuudesta, ei 
VVOYL 30 §:ssä tarkoitetusta ”tehottomuudesta”.76 
Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että olemat-
tomuustilanteet olivat sekä vuoden 1978 osakeyh-
tiölain että voimassa olevan osakeyhtiölain aikai-
seen oikeustilaan verrattuna varsin yleisiä. Vuoden 
1895 osakeyhtiölain aikaisessa oikeuskirjallisuu-
dessa erilaiset olemattomuustilanteet saivatkin 
nykyistä laajemmin huomiota77.

Koska yhtiökokouksen päätöstä koskevan moi-
tesääntelyn soveltamisalaa on sittemmin laajen-
nettu ja tarkennettu mitättömyyssäännöksin, tarve 
operoida olemattomuus -käsitteellä on jäänyt hyvin 
vähäiseksi. Kuten Allan Huttunen on yhtiöko-
 kousta koskevassa tutkimuksessaan tuonut esille, 
olemattomina yhtiökokouksen päätöksinä on pidet-
tävä lähinnä sellaisia päätöksiä, jotka eivät kuulu 
laisinkaan pätemättömyys- tai mitättömyyssään-
telyn piiriin. Esimerkiksi yhtiökokouksen koolle 
kutsumista tai yhtiökokouspäätöksen tekemistä 
koskeva olennainenkaan virhe ei voi johtaa ole-
mattomuusseuraamukseen, vaan yhtiökokouksen 
tekemää päätöstä on tällöin pidettävä lähtökohtai-
sesti mitättömänä78. Olemattomia ”yhtiökokous-
päätöksiä” ovat sen sijaan päätökset, jotka ovat 
syntyneet täysin osakeyhtiölain sääntelemättömäs-
sä järjestyksessä. Esimerkiksi yhtiön velkojien 
tekemät ”yhtiökokouspäätökset” ovat olemattomia 
samoin kuin sellaiset vieraan yhtiön tekemät yhtiö-
kokouspäätökset, joita viranomainen pitää ereh-

72 Ks. mm. Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 740, Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 502–503 ja Mähönen 
– Villa 2010 s. 304.

73 Ks. myös KKO 13.10.1959 nro 2153, jossa yhtiökokousta pidettiin olemattomana, kun kokouskutsu oli jätetty toimitta-
matta 24 prosenttia yhtiön osakkeista omistavalle henkilölle.

74 Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 502–503.
75 Ks. luku 2.1.
76 Ks. mm. Caselius, Ilmari – Heikonen, A.R. – Huttunen, Allan: Osakeyhtiö. Edellinen osa, ensimmäinen nide. 5. painos. 

Porvoo 1974 s. 64 ja Huttunen 1984 s. 337. 
77 Ks. erityisesti Kyläkallio 1970 s. 64–70.
78 Huttunen 1984 s. 338. Huttusen mukaan esimerkiksi sellaiset yhtiökokouksen päätökset, joihin osallistuminen on evätty 

enemmistöosakkeenomistajilta samoin kuin sellaiset päätökset, joiden tekemiseen on vaikuttanut olennaisesti taho, jolla ei ole 
ollut tähän oikeutta, ovat mitättömiä, eivät olemattomia. Ks. samansuuntaisesti af Schultén 2004 s. 136–137.
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dyksessä toisen yhtiön yhtiökokouksen päätöksi-
nä79.

Yhteenvetona edellä esitetyn perusteella voidaan 
todeta, että yhtiökokouksen päätöksen olematto-
muudesta puhuminen on nykyaikanakin mahdol-
lista, joskin käytännössä tällainen ilmiö on voimas-
sa olevan sääntelyn kattavuuden takia melko har-
vinainen. Silloin, kun kyse on osakeyhtiölain nou-
dattamatta jättämisestä – esimerkiksi yhtiökokous-
kutsua tai päätöksentekoa koskevien säännösten 
rikkomisesta –, kyseeseen tulee pätemättömyys- tai 
mitättömyysseuraamus. Yhtiökokouksen päätöksen 
olemattomuudesta on sen sijaan kyse vain sellai-
sessa erityistilanteessa, jossa mitään yhtiökokouk-
seksi miellettävää tilaisuutta ei ole pidetty tai jossa 
kyse on muunlaisesta erityistilanteesta. Kuten edel-
lä on todettu, mitättömyyden ja olemattomuuden 
erottaminen ei suinkaan ole triviaaliseikka – vaik-
ka se siltä saattaisi näennäisesti vaikuttaakin –, 
koska mitättömyys, toisin kuin olemattomuus, saat-
taa korjaantua. Tähän teemaan palataan tarkemmin 
seuraavassa luvussa.

3.3 Pätemättömyyden, mitättömyyden ja 
olemattomuuden seuraukset ja  
korjaantuminen

Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyyden 
ja mitättömyyden seuraamuksena on päätöksen 
tehottomuus. Pätemättömyys tulee kyseeseen sil-
loin, kun tuomioistuin julistaa yhtiökokouksen pää-
töksen moitekanteen johdosta pätemättömäksi80. 
Pätemättömäksi julistetun päätöksen noudattaminen 
on luonnollisesti kiellettyä (OYL 6:2.2) ja jo tehdyt 
täytäntöönpanotoimet on mahdollisuuksien mukaan 
kumottava. 

Silloin, kun kyse on mitättömyydestä, yhtiöko-
kouksen päätöksen on katsottu pysyvän tehottoma-
na siitä riippumatta, nostetaanko moitekanne vai 

ei, milloin mahdollinen kanne nostetaan tai milloin 
mitättömyyteen muuten vedotaan81. Tätä taustaa 
vasten mitättömyyden erottaminen moitteenvarai-
suudesta (siis moitekanteen ajamista edellyttäväs-
tä pätemättömyysseuraamuksesta) vaikuttaisi tar-
koituksenmukaiselta. Eri asia on kuitenkin se, että 
käytännössä myös mitättömänä pidettävä yhtiöko-
kouksen päätös on moitteenvarainen, koska mität-
tömyyden oikeusvaikutusten voimaan saattaminen 
edellyttää normaalisti osakeyhtiölain mukaisen 
moitekanteen ajamista.

Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydellä 
ja mitättömyydellä on lähtökohtaisesti vain yhtiön 
sisäistä vaikutusta. Moitekanteen perusteella annet-
tava tuomio on voimassa myös niihin osakkeen-
omistajiin nähden, jotka eivät ole yhtyneet kantee-
seen (OYL 21:4.2). ”Kolmatta miestä” – siis yhtiön 
ulkopuolista tahoa – sitovaa vaikutusta sillä ei sen 
sijaan ole82. Tästä syystä yhtiö voi vetäytyä yhtiö-
kokouksen pätemättömyyteen tai mitättömyyteen 
vedoten kolmannen kanssa tehdystä oikeustoimes-
ta vain, jos viimeksi mainittu tiesi tai tämän piti 
tietää, yhtiökokouksen päätöstä rasittavasta päte-
mättömyys- tai mitättömyysperusteesta83. Käytän-
nössä yhtiön sopimuskumppani voi vain harvoin 
olla tietoinen yhtiön sisäisessä päätöksentekopro-
sessissa tapahtuneesta virheellisyydestä. Yhtiö voi-
neekin edellä mainitulla perusteella vetäytyä kol-
mannen kanssa tehdystä oikeustoimesta lähinnä 
silloin, kun kolmas on myötävaikuttanut yhtiöko-
kouksen päätöksen pätemättömyyteen tai mitättö-
myyteen (esimerkiksi painostamalla yhtiökokous-
ta osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen) 
taikka muussa vastaavassa erityistilanteessa.

Kuten todettu, yhtiökokouksen pätemättömyys 
ja mitättömyys viittaa yhtiökokouksen päätöksen 
tehottomuuteen. Jos päätös julistetaan pätemättö-
mäksi tai mitättömäksi, yhtiön on pyrittävä siihen, 
että tehottoman päätöksen perusteella ryhdytyistä 

79 Huttunen m.t.s. 338.
80 HE 27/1977 s. 69.
81 Ks. mm. HE 27/1977 s. 68 ja af Schultén 2004 s. 127.
82 HE 27/1977 s. 70.
83 Ks. kolmannen vilpittömän/vilpillisen mielen vaikutuksesta osakeyhtiön kanssa tehdyn, osakeyhtiölain vastaisen, oikeus-

toimen sitovuuteen Pönkä, Ville: Yhtiön etu – osakeyhtiöoikeudellinen näkökulma II. Lakimies 2013 s. 215–229, s. 222–228 .
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toimenpiteistä vetäydytään. Toisin sanoen pätemät-
tömyys- ja mitättömyystilanteessa tavoitteena tuli-
si olla sopimuksen purkamistilanteen tavoin pää-
töksentekohetkisen status quon palauttaminen. 
Käytännössä tämä ei ole usein mahdollista ja tällöin 
joudutaan turvautumaan esimerkiksi pätemättömän- 
tai mitättömän päätöksen täytäntöönpanneeseen 
johtoon kohdistuvaan vahingonkorvausvaatimuk-
seen tai vahingonkorvausvaatimukseen niitä osak-
keenomistajia kohtaan, jotka ovat myötävaikutta-
neet tehottoman päätöksen syntymiseen ja mah-
dollisesti hyötyneet sen vaikutuksista84.

Selvyyden vuoksi on muistutettava, ettei halli-
tus tai toimitusjohtaja saa noudattaa (täytäntöön-
panna) yhtiökokouksen, hallituksen tai hallintoneu-
voston tekemää, osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyk-
sen vastaista, päätöstä (OYL 6:2.2 ja 6:19). Lisäk-
si johdon huolellisuusvelvoitteeseen (OYL 1:8) kuu-
luu velvollisuus tarkastaa yhtiökokouksen päätös-
ten pätevyys ennen niiden täytäntöönpanoa85. Mi-
tätöntä päätöstä ei saa luonnollisestikaan laittaa lain-
kaan täytäntöön. Pätemättömäksi katsottava päätös 
on sen sijaan täytäntöön pantavissa, kun moiteaika 
on päättynyt, eikä kannetta ole nostettu määräajas-
sa. Rekisteröitäviksi ilmoitettavien yhtiökokous-
päätösten osalta myös kaupparekisteriviranomai-
nen valvoo päätösten lainmukaisuutta86. Se, että yh-
tiökokouksen päätös on rekisteröity, ei kuitenkaan 
itsessään johda päätöstä rasittavan virheellisyyden 
korjaantumiseen87.

OYL 21:4.1:n mukaan moitekanteen johdosta 
annettavassa tuomiossa yhtiökokouksen päätöstä 
voidaan kantajan vaatimuksesta muuttaa, jos voi-

daan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitä-
nyt olla. Koska tämän näyttäminen on käytännössä 
varsin hankalaa, yhtiökokouksen päätöksen muut-
taminen tulee vain harvoissa tilanteissa kyseeseen88. 
Heti, kun on olemassa pientäkin epäselvyyttä siitä, 
minkä sisältöinen yhtiökokouksen päätöksen olisi 
pitänyt olla, tuomioistuimen tulisi pidättäytyä pää-
töksen muuttamisesta89. Muussa tapauksessa vaa-
rana on, että tuomioistuin ottaa itselleen perusteet-
tomasti osakkeenomistajille kuuluvaa harkintaval-
taa yhtiön sisäisissä asioissa90. Tässä yhteydessä 
on lopuksi muistutettava, ettei tuomioistuin voi 
muuttaa yhtiökokouksen päätöstä vastaamaan esi-
merkiksi osakassopimuksen sisältöä, koska tällöin 
osakassopimus saisi sellaista yhtiöoikeudellista 
sitovuusvaikutusta, jota sille ei ole tarkoitettu annet-
tavan91.

Esimerkkinä tilanteesta, jossa tuomioistuin on 
usein oikeutettu – tai jopa velvollinen – muutta-
maan yhtiökokouksen päätöstä on tilanne, jossa yh-
tiökokous on velvollinen joko osakeyhtiölain ja/tai 
yhtiöjärjestyksen perusteella taikka yleisten yhtei-
söoikeudellisten periaatteiden nojalla tekemään asias-
sa tietyn sisältöisen päätöksen. Esimerkkinä tällai-
sesta päätöksestä on mainittu tilinpäätöksen vah-
vistaminen.92 

Esimerkkinä tilanteesta, jossa yhtiökokouksen 
päätöstä vähemmistöosakkeenomistajan aloittees-
ta vaaditaan usein muutettavaksi, on varojenjako93. 
Esimerkiksi silloin, kun yhtiö ei ole jakanut vähem-
mistöosinkoa, vaikka vähemmistö on sitä oikeute-
tusti vaatinut, yhtiökokouksen päätöksen muutta-
minen on tyypillisesti mahdollista.

84 Ks. samansuuntaisesti Stattin 2008 s. 104 ja Truyen, Filip: Aksjonærenes myndighetsmisbruk – en studie av asl./asal. § 
5-21 og uskrevene misbruksprinsipper. Oslo 2005 s. 470–477.

85 HE 27/1977 s. 69 sekä Mähönen – Villa 2010 s. 236–238, 300 ja 306.
86 Ks. pätemättömien ja mitättömien yhtiökokouspäätösten rekisteröintiin liittyvistä kysymyksistä tarkemmin af Schlutén 

2004 s. 139–140.
87 Ks. KKO 1999:23, jossa yhtiöjärjestyksen muutosta pidettiin tehottomana, vaikka se oli merkitty kaupparekisteriin.
88 Immonen – Nuolimaa 2012 s. 92. Edellä sanotusta seuraa, että yhtiökokouksen päätöksen muuttaminen tulee kyseeseen 

yleensä vain silloin, kun päätöstä rasittaa asiallinen (sisällöllinen), ei muodollinen, virhe. af Schlutén 2004 s. 138.
89 Stattin 2008 s. 104. Vrt. Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 499, joiden mukaan ”(y)htiökokouspäätöksen muutta-

minen 21:1:n nojalla ei edellytä, että ”oikean” päätöksen sisältö voidaan täysin tarkasti määrätä, vaan riittää, että se voidaan 
objektiivisesti arvostellen todeta”.

90 Ks. samansuuntaisesti Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio m.t.s. 499.
91 Ks. alaviite 28.
92 Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012 s. 499.
93 Taxell 1961 s. 208–211.
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Pätemättömyyden korjaantumisen osalta on läh-
dettävä yksiselitteisesti siitä, että muu kuin mität-
tömäksi tai olemattomaksi katsottava yhtiöko-
kouksen päätöstä rasittava virheellisyys korjaantuu, 
jos moitekannetta ei nosteta lain edellyttämässä 
kolmen kuukauden määräajassa (OYL 21:1.2)94. 
OYL 21:1.2:n mukaan moitekanne on nostettava 
kolmen kuukauden kuluessa ”päätöksen tekemi-
sestä”. Näin ollen kyseinen määräaika alkaa juos-
ta siitä hetkestä lukien, kun yhtiökokouksen päätös 
on tehty eikä sillä seikalla, milloin osakkeenomis-
taja on saanut tiedon yhtiökokouksen tekemästä 
päätöksestä, ole lähtökohtaisesti merkitystä. Sään-
nöksen rationa on se, että osakkeenomistajien tuli-
si seurata yhtiön päätöksentekoa ja yhtiölle aiheu-
tuisi luonnollisesti kohtuutonta haittaa, jos yhtiö-
kokouksen tekemää päätöstä olisi mahdollista 
moittia – siis muissa kuin mitättömyystilanteissa 
– määräämättömän – ja siis käytännössä osakkeen-
omistajan tiedonsaamishetkestä riippuvan – ajan.

Sopimusoikeudellisessa kontekstissa mitättö-
myydellä viitataan lähtökohtaisesti absoluuttisesti 
korjaantumiskelvottomaan pätemättömyyteen95. 
Sen sijaan osakeyhtiöoikeudessa yhtiökokouksen 
päätöksen mitättömyys jakautuu tilanteesta riip-
puen: 1. korjaantumiskelvottomaan mitättömyyteen 
ja 2. korjaantumiskelpoiseen mitättömyyteen. Vah-
va lähtökohta on se, että yhtiökokouksen päätöksen 
mitättömyys korjaantuu kohtuullisen ajan kuluttua 
siitä, kun mitättömyyskanteen nostamiseen oikeu-
tettu osakkeenomistaja on saanut tai hänen olisi 
pitänyt saada tieto mitättömyysperusteesta. Tässä 
yhteydessä ilmaisulla ”olisi pitänyt saada tieto” 
viitataan siihen, että yhtiön liiketoiminnan suju-
vuuden ja oikeusvarmuuden nimissä osakkeenomis-
tajalla on oltava jonkinasteinen selonottovelvolli-
suus yhtiön asioita kohtaan. Jos osakkeenomistaja 
jättäytyy täysin passiiviseksi, myös OYL 21:2:n 
nojalla mitättömäksi katsottavan yhtiökokouspää-

töksen on kohtuullisen ajan kuluessa korjaannut-
tava.

Esitetyt huomiot jättävät avoimeksi kaksi tär-
keää kysymystä: 1. minkälainen selonottovelvolli-
suus osakkeenomistajalle on yhtiökokouksen teke-
mien päätösten suhteen asetettava ja 2. missä ajas-
sa mitättömäksi katsottava yhtiökokouksen päätös 
korjaantuu?

Molempien esitettyjen kysymysten osalta on 
todettava, että harkintaan vaikuttavat huomattavas-
ti tapauskohtaiset seikat, kuten se, minkälaisesta 
yhtiöstä on kyse, miten tärkeä päätös on kyseessä 
ja kuinka moitittavaan menettelyn seurauksena 
mitättömyystilanne on syntynyt. Lisäksi erityistä 
painoarvoa on annettava sille, onko kyse osakkeen-
omistajaa vai yhtiön ulkopuolista tahoa, kuten vel-
kojaa, suojaavan osakeyhtiölain säännöksen tai 
yhtiöjärjestyksen määräyksen rikkomisesta96. Jos 
kyse on esimerkiksi velkojiensuojasäännöksen rik-
komisesta, mitättömyyden korjaantumiselle voita-
neen asettaa ankarammat kriteerit kuin silloin, jos 
mitättömyys vaikuttaa ainoastaan osakkeenomis-
tajan asemaan.

Mitättömyyden korjaantumisajan osalta hyvin 
ylimalkaistenkin suuntaviivojen esittäminen on 
vaikeaa. Kolme huomiota voidaan kuitenkin tehdä. 
Ensinnäkin sulautumista ja jakautumista koskevaa 
yhtiökokouspäätöstä rasittava mitättömyys korjaan-
tuu suoraan OYL 21:2.2:n nojalla kuuden kuukau-
den kuluttua sulautumisen tai jakautumisen rekis-
teröimisestä. Toiseksi on ilmeistä, että mitättömyy-
den korjaantumisaika voi olla hyvinkin lyhyt tai 
jopa useiden vuosien mittainen97. Ei ole siis miten-
kään poissuljettua, etteikö mitättömyys voisi kor-
jaantua jopa nopeammin kuin yhtiökokouksen pää-
töstä rasittava pätemättömyys. Tämä on kuitenkin 
hyvin poikkeuksellista ja tyypillisempää on se, että 
mitättömyyden korjaantuminen kestää vähintään 
kuukausia, yleensä vuosia. Kolmanneksi mitättö-

94 Ks. sulautumista ja jakautumista koskevaa päätöstä koskevasta kuuden kuukauden poikkeussäännöstä Airaksinen – Pulk-
kinen – Rasinaho 2010 s. 739–740.

95 Ks. luku 4.
96 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010 s. 739.
97 Ks. HE 109/2005 s. 193: ”Liiketoiminnan nopeatempoisuus huomioon ottaen kohtuullinen aika (siis kohtuullinen aika 

mitättömyyden korjaantumiselle) ei välttämättä ole kovin pitkä.”



495Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydestä, mitättömyydestä ja olemattomuudesta

myyden korjaantumisaika riippuu paljolti siitä, 
milloin osakkeenomistaja on saanut tietää päätök-
sestä ja mitkä ovat olleet hänen mahdollisuutensa 
saada tieto siitä98.

Oikeuskirjallisuudessa ja lainvalmistelussa on 
esitetty muutamia huomioita yhtiökokouksen pää-
töksen mitättömyyden korjaantumisajasta. Suomen 
lainvalmistelussa asiaan ei ole otettu kuin hyvin yli-
malkaisesti kantaa99 ja vastaavasti myös oikeuskir-
jallisuudessa erilaisten korjaantumisaikaspekulaa-
tioiden esittämistä on pyritty välttämään. Sen si-
jaan Ruotsin lainvalmistelussa – viitaten lähinnä 
Saksan osakeyhtiölakiin – samoin kuin oikeuskir-
jallisuudessa yhtiökokouksen päätöksen mitättö-
myyden on katsottu korjaantuvan pätemättömyyt-
tä huomattavasti hitaammin ja kohtuullisena kor-
jaantumisaikana on pidetty ”joitakin vuosia”100.

Suomen oikeustutkimukselle tyypilliseen tapaan 
tässä yhteydessä ei esitetä arveluita mitättömyyden 
kohtuullisen korjaantumisajan pituudesta. Erään-
laista ”takarajasääntöanalogiaa” lienee kuitenkin 
mahdollista hakea laista velan vanhentumisesta 
(728/2003, myöhemmin ”VanhL”). VahL 7.1 §:n 1 
hohdan mukaan sopimusrikkomukseen perustuvas-
sa hyvityksessä vahingonkorvauksen vanhentumis-
aika alkaa kulua siitä, ”kun ostaja on havainnut vir-
heen tai puutteen kaupan kohteessa tai kun muu vel-
kojana oleva sopijapuoli on havainnut virheellisyy-
den sopimuksen täyttämisessä taikka hänen olisi pi-
tänyt se havaita”. Vanhentumislakianalogiamahdol-
lisuuden tarkempi kehittely tässä yhteydessä ei ole 
kuitenkaan mahdollista.

Yhtiökokouksen päätöksen olemattomuus ei voi 
pätemättömyyden ja mitättömyyden tavoin kor-
jaantua. Jos päätös katsotaan olemattomaksi, ainoa 
mahdollisuus saada aikaan pätevä yhtiökokouspää-

tös on järjestää tilaisuus, jota voidaan osakeyhtiö-
lain ja yhtiöjärjestyksen valossa pitää yhtiöko-
kouksena. Koska olemattomuustilanteessa ei ole 
pidetty mitään yhtiökokoukseksi miellettävää tilai-
suutta, on ilmeistä, ettei yhtiökokousta muistuttavan 
”kokouksen” tekemää päätöstä ole mahdollista vaa-
tia muutettavan lailliseksi yhtiökokouksen päätök-
seksi OYL 21:4.1:n nojalla101.

4.	 Vertailua	sopimusoikeudelliseen	
käsitteistöön

Sopimusoikeudessa pätemättömyys (tai ”moit-
teen- ja väitteenvaraisuus”) ja mitättömyys (tai 
”nulliteetti”) ovat tavanomaisia käsitteitä kuvat-
taessa sopimuksen tehottomuutta102. Pohjoismaiden 
klassinen pätemättömyysoppi erotti moitteen- ja 
väitteenvaraisen pätemättömyyden mitättömyydes-
tä siten, että viimeksi mainittu oli otettava viran 
puolesta huomioon tuomioistuimessa103. Kyseinen 
oppi koettiin kuitenkin käytännössä puutteellisek-
si, minkä takia kehittyi analyyttiseksi pätemättö-
myysopiksi kutsuttu ajattelusuuntaus. Se perustuu 
kolmen kysymyksen erotteluun: miten pätemättö-
myys vaikuttaa, onko pätemättömyys lopullista ja 
kuka voi vedota pätemättömyyteen?104 Kyseinen 
”analyyttinen” lähestymistapa sopimuksen päte-
mättömyyteen antaa klassista – ja käytännössä mel-
ko kaavamaista – luokittelua joustavammat val miu-
det pätemättömyyden erilaisten oikeusvaikutusten 
tarkasteluun. Artikkelin rajausten takia näiden vai-
kutusten arviointi tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan 
mahdollista.

98 HE 109/2005 s. 193.
99 Ibid.
100 Ks. lainvalmistelun osalta Prop. 1975:103 s. 412 ja SOU 1971:15 s. 245. Ks. oikeuskirjallisuuden osalta Andersson, Jan: 

Om vinstutdelning från aktiebolag. En studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler. Uppsala 1995 s. 237, Johansson, Svante: 
Bolagsstämma. Stockholm 1990 s. 91–92, Nerep 2003 s. 322 ja Stattin 2008 s. 102–103. 

101 Huttunen 1984 s. 339.
102 On tosin huomattava, että sopimusoikeudessa tehottomuudella on jo vanhastaan viitattu pätemättömyyttä laajempaan 

oikeusvaikutusten estymiseen. Tehottomuus onkin perinteisesti jaettu kahteen ”tapausryhmään”: pätemättömyyteen ja ehdos-
ta, aikamääräyksestä, peruuntumisesta tai muusta vastaavasta syystä johtuvaan oikeusvaikutusten puuttumiseen. Ks. Hemmo, 
Mika: Sopimusoikeus I. Jyväskylä 2003 s. 304 (myöhemmin ”Hemmo 2003a”) ja siellä mainittu kirjallisuus.

103 Ks. mm. Hemmo m.t.s. 304–305, Kivimäki, T.M. – Ylöstalo, Matti: Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa. Neljäs, 
lyhennetty painos. Juva 1981 s. 304–307 ja Ämmälä, Tuula: Sopimuksen pätemättömyyden korjaantumisesta. Oikeustoimilain 
pätemättömyysperusteita koskeva tutkimus. Jyväskylä 1993 s. 31–33.

104 Hemmo m.t.s. 305–307.
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Tarkasteltaessa osakeyhtiö- ja sopimusoikeu-
dellista pätemättömyyttä, voidaan ensiksikin havai-
ta, että suuri osa sopimusoikeudellisesta, samoin 
kuin osakeyhtiöoikeudellisesta, pätemättömyydes-
tä on korjaantumiskelpoista. Lisäksi sekä osakeyh-
tiö- että sopimusoikeudellinen pätemättömyys kor-
jaantuu samalla tavalla: joko passiivisuuden tai 
loukatun osakkeenomistajan / sopijapuolen hyväk-
symisen perusteella.105 

Sopimusoikeudessa korjaantumiskelvoton – 
”lopullinen” – pätemättömyys (siis mitättömyys) 
johtaa siihen, että sitova sopimus saadaan aikaisek-
si ainoastaan tekemällä uusi oikeustoimi. Koska 
sekä pätemätön että mitätön yhtiökokouspäätös voi 
korjaantua106, osakeyhtiöoikeudellinen pätemättö-
myys ja mitättömyys muistuttavat oikeusvaikutuk-
siltaan sopimusoikeudellista pätemättömyyttä ja 
osakeyhtiöoikeudessa olemattomuudeksi kutsutta-
va tilanne puolestaan sopimusoikeudellista mität-
tömyyttä107. Osakeyhtiö- ja sopimusoikeudellinen 
pätemättömyys eroavat toisistaan myös siinä, että 
kun viimeksi mainittu voi olla sekä väitteen- että 
moitteenvaraista, osakeyhtiöoikeudellinen pätemät-
tömyys on luonteeltaan ainoastaan moitteenvarais-
ta. Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyyteen 
vetoaminen näet edellyttää moitekanteen ajamista 
(OYL 21:1.1)108. Näin ollen osakeyhtiö- ja sopi-
musoikeudellinen pätemättömyys / mitättömyys-
käsitteistö ei ole yhteismitallista.

Sopimusoikeudessa erilaiset mitättömyystilan-
teet ovat olennaisesti moninaisempia kuin olemat-
tomuustilanteet osakeyhtiöoikeudessa. Sopimusoi-
keudessa korjaantumiskelvottomia pätemättömyys-
perusteita ovat muun muassa lakisääteisistä muo-
tovaatimuksista johtuvat muotovirheet, oikeustoi-
men hyvän tavan tai lain vastaisuus, sopimuksen 
valeoikeustoimiluonne sekä eräiden erityissäännös-

ten vastaisuus109. Kuten edellä luvussa 3.2.3 on tuo-
tu esiin, yhtiökokouksen päätöksen olemattomuus-
tilanteet ovat sen sijaan varsin poikkeuksellisia. 

Esitettyjen huomioiden jälkeen jää pohdittavak-
si, onko yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyy-
den, mitättömyyden ja olemattomuuden peilaami-
sesta sopimusoikeudelliseen pätemättömyysoppiin 
mitään käytännöllistä hyötyä? Vastaus kysymykseen 
on kielteinen: Koska yhtiökokouksen päätöksen 
moiteinstituutio muodostaa hyvin omanlaatuisen 
kokonaisuuden, esimerkiksi osakeyhtiölain moite-
säännösten tulkinnassa argumentaatiorakenteiden 
etsiminen sopimusoikeudesta on tuskin tarkoituk-
senmukaista.110 Väitettä havainnollistaa osuvasti 
Tuula Ämmälän väitöskirja ”Sopimuksen pätemät-
tömyyden korjaantumisesta. Oikeustoimilain päte-
mättömyysperusteita koskeva tutkimus”, jossa 
yhtiöoikeudellisen pätemättömyyden käsittely on 
sivuutettu lähes kokonaan. 

Eri asia on sen sijaan se, voidaanko sopimusoi-
keudellisia pätemättömyyssääntöjä – kuten oikeus-
toimilain pätemättömyysperusteita – soveltaa rin-
nakkain OYL 21 luvun säännösten kanssa yhtiö-
kokouksen tekemään päätökseen. Teoriassa tämä 
on mahdollista ja asiasta on otettu maininta jopa 
osakeyhtiölakia koskevaan hallituksen esitykseen111. 
Käytännössä kyseinen mahdollisuus tulisi kuiten-
kin pääsääntöisesti evätä, koska oikeustoimilain 
pätemättömyysperusteisiin vetoamisen salliminen 
vesittäisi monelta osin osakeyhtiöoikeudellisen 
moiteinstituution merkityksen. On esimerkiksi var-
sin vaikeaa argumentoida sellaisen ajattelun puo-
lesta, että alkujaan pätömättömän yhtiökokouksen 
päätöksen pätevöidyttyä OYL 21:1.2:n moiteajan 
umpeen kulumisen seurauksena, moitekanteen aja-
minen oikeustoimiopillisella perusteella olisi vielä 

105 Hemmo m.t.s. 310.
106 Ks. luku 3.3.
107 Oikeuskirjallisuudessa Per Samuelsson on tarkastellut nimenomaisesti sopimus- ja osakeyhtiöoikeudellisen mitättö-

myyden eroavaisuuksia. Hän on katsonut, että vaikka kyse on toisiaan paljon muistuttavista ilmiöistä, sopimus- ja osakeyh-
tiöoikeudellinen mitättömyys eivät ole oikeusvaikutuksiltaan yhteismitallisia. Samuelsson 2007 s. 536–539. 

108 Ks. luku 3.3.
109 Ks. mm. Hemmo 2003a s. 311 ja Kivimäki – Ylöstalo 1981 s. 373–374.
110 Ks. samansuuntaisesti Samuelsson 2007 s. 547–548.
111 HE 109/2005 s. 191.
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mahdollista112. Tällaisen oikeuden salliminen avai-
si oven yhtiön liiketoimintaa vakavasti haittaaville 
shikaanimaisille moitekanteille113.

5.	 Kokoavia	näkökohtia

Tässä artikkelissa esitetyt tutkimustulokset voi-
daan tiivistää seuraavasti:

1. Rajan vetäminen yhtiökokouksen päätöksen 
pätemättömyyden ja mitättömyyden välille on han-
kala tehtävä. Osakeyhtiölaissa on lähdetty siitä, että 
osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen yhtiö-
kokouksen päätös on pätemätön ja tällaista päätös-
tä on moitittava yhtiötä vastaan ajettavalla kanteel-
la kolmen kuukauden määräajan puitteissa. Muus-
sa tapauksessa päätöstä rasittava pätemättömyys 
korjaantuu. Yhtiökokouksen päätös on puolestaan 
mitätön vain OYL 21:2.1:ssa yksilöidyissä erityis-
tilanteissa. Käytännön oikeudenhoidossa esiintyy 
usein riitoja, joissa vallitsee aito epäselvyys siitä, 
onko yhtiökokouksen päätöstä pidettävä pätemät-
tömänä vai mitättömänä. Kyseinen epäselvyys jou-
dutaan ratkaisemaan korostuneen tapauskohtaisel-
la harkinnalla ottamalla yhtäältä huomioon yhtiö-
kokouksen päätöksen kumoutumisesta aiheutuva 
haitta, toisaalta pitämällä mielessä osakkeenomis-
tajan perusteltu odotus siitä, että yhtiökokous nou-
dattaa päätöksenteossaan osakeyhtiölain säännök-
siä ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

2. Pätemättömyyden ja mitättömyyden lisäksi 
yhtiökokouksen päätöstä voidaan toisinaan pitää 
olemattomana. Koska osakeyhtiölain mitättömyys-
sääntely on varsin kattavaa, nykyisin tällaiset ole-
mattomuustilanteet ovat varsin harvinaisia. Ole-
mattomuus eroaa pätemättömyydestä ja mitättö-
myydestä ennen kaikkea siinä, ettei olemattomak-
si katsottava yhtiökokouksen päätös voi korjaantua.

3. Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyyden 
ja mitättömyyden seuraamuksena on päätöksen 
tehottomuus. Pätemättömyys tulee kyseeseen sil-
loin, kun tuomioistuin julistaa yhtiökokouksen pää-

töksen moitekanteen johdosta pätemättömäksi. 
Pätemättömäksi julistetun päätöksen noudattaminen 
on kiellettyä ja jo tehdyt täytäntöönpanotoimet on 
mahdollisuuksien mukaan kumottava. Silloin, kun 
kyse on mitättömyydestä, yhtiökokouksen päätök-
sen on katsottu sen sijaan pysyvän tehottomana 
siitä riippumatta, nostetaanko moitekanne vai ei, 
milloin mahdollinen kanne nostetaan tai milloin 
mitättömyyteen muuten vedotaan. Tosin käytän-
nössä myös mitättömyyden oikeusvaikutusten voi-
maan saattaminen edellyttää usein moitekanteen 
ajamista.

Sekä yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyys 
että mitättömyys voi korjaantua. Osakeyhtiölaissa 
onkin lähdetty siitä, että pätemättömyys korjaantuu 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemises-
tä, jos osakkeenomistaja ei reagoi siihen yhtiötä 
vastaan nostettavalla moitekanteella. Mitättömyy-
den korjaantuminen ei ole sidottu mihinkään vas-
taavaan määräaikaan ja se, missä ajassa mitättö-
myys korjaantuu, joudutaan ratkaisemaan tapaus-
kohtaisten olosuhteiden perusteella. Käytännössä 
mitättömyyden korjaantumisaika voi vaihdella 
yhtiö- ja olosuhdekohtaisesti merkittävästikin. 

Kuten todettu, olemattomaksi katsottava yhtiö-
kokouksen päätös ei voi korjaantua. Olemattomuus-
tilanteessa ainoa mahdollisuus saada aikaiseksi 
laillinen yhtiökokouspäätön on pitää osakeyhtiölain 
ja yhtiöjärjestyksen mukainen uusi kokous.

4. Modernin osakeyhtiöoikeuden sopimusoikeu-
delliset liitynnät ovat kiistattomat. Erilaisilla sopi-
musteorioilla onkin osakeyhtiöoikeuden yleisten 
oppien tutkimuksessa tärkeä sija. Tätä taustaa vas-
ten yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyyden, 
mitättömyyden ja olemattomuuden peilaaminen 
sopimusoikeudelliseen käsitteistöön on perusteltua.

Vaikka osakeyhtiö- ja sopimusoikeudellisella 
pätemättömyyskäsitteistöllä on selviä yhtäläisyyk-
siä, terminologia ei ole suinkaan yhteismitallista. 
Koska sekä pätemätön että mitätön yhtiökokous-
päätös voi korjaantua, osakeyhtiöoikeudellinen 

112 Ks. samansuuntaisesti OikTL 36 §:n ja osakeyhtiölain moitesääntelyn suhteesta Pönkä 2012 s. 312 ja siellä mainittu 
kirjallisuus.

113 Ks. samansuuntaisesti Stattin 2008 s. 80–82, joka on varsin perusteellisesti argumentoinut sen puolesta, ettei yhtiöko-
kouksen päätöstä tulisi voida moittia oikeustoimiopillisin perustein. 



Ville Pönkä498

pätemättömyys ja mitättömyys muistuttavat oikeus-
vaikutuksiltaan sopimusoikeudellista pätemättö-
myyttä ja osakeyhtiöoikeudessa olemattomuudek-
si kutsuttava tilanne puolestaan sopimusoikeudel-
lista mitättömyyttä. Käytännössä sopimusoikeu-
dellisesta pätemättömyysopista ei ole juuri hyötyä 
tulkittaessa yhtiökokouksen päätöksen moittimista 
koskevia säännöksiä.

Oma kysymyksensä on oikeustoimilain päte-
mättömyysperusteiden soveltaminen OYL 21 luvun 
säännösten kanssa rinnakkain yhtiökokouksen pää-
tökseen. Tältä osin on päädytty katsomaan, että 
mainittu soveltamismahdollisuus tulisi evätä, kos-
ka käytännössä se avaisi oven yhtiön liiketoimintaa 
vakavasti haittaaville shikaanimaisille moitekan-
teille.

Ville Pönkä
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