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“Many individuals are doing what they can. But real success can only come if 

there is a change in our societies and in our economics and in our politics.” 

Sir David Attenborough 
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1 Johdanto 

 

1.1 Lliuya v. RWE 

Marraskuussa 2015 perulainen maanviljelijä Saúl Luciano Lliuya nosti kansalaisjärjestö Ger-

manwatchin avustamana kanteen Saksan suurinta sähköntuottajaa RWE:tä vastaan. Lliuya 

väitti, että RWE oli tietoisesti pahentanut ilmastonmuutosta päästämällä ilmakehään mer-

kittäviä määriä kasvihuonekaasuja ja siten osaltaan vaikuttanut siihen, että Lliyuan kotikau-

punkia Huarazia reunustava vuoristojäätikkö oli alkanut sulaa.1 

Sulamisesta johtuvat tulvat uhkasivat Lliyuan kotia, ja tämä vaati RWE:ltä korvauksia tar-

peellisista suojatoimista aiheutuvista kustannuksista. Koska RWE:n lasketaan tuottaneen 

noin 0,5 prosenttia kaikista teollistumisen alun jälkeisistä maailmanlaajuisista kasvihuone-

päästöistä, Lliyua vaati yritykseltä noin puolta prosenttia suojatoimenpiteiden kustannuk-

sista eli 21 000 euroa.2 

Joulukuussa 2016 ensimmäisen asteen tuomioistuin hylkäsi kanteen vedoten siihen, että 

kasvihuonekaasupäästöjen ja kantajan omaisuusoikeuksiin kohdistuvan uhan välillä ei ollut 

syy-yhteyttä. Kuitenkin marraskuussa 2017 valitustuomioistuin antoi tapaukselle jatkokä-

sittelyluvan. Tätä on pidetty ensimmäisenä kertana, kun oikeusistuin on myöntänyt, että 

yksityinen yritys voi periaatteessa osaltaan olla vastuussa ilmastovahinkojen aiheuttami-

sesta. Koronaviruksen aiheuttamien viivästysten ja matkustusrajoitusten vuoksi tapauksen 

oikeuskäsittely on edelleen kesken.3   

 

                                                        
1 Weber – Hösli 2020, s. 22–23, tapauksesta kerrotaan myös esim. verkkosivulla http://climatecase-
chart.com/non-us-case/lliuya-v-rwe-ag/ sekä https://germanwatch.org/en/huaraz. 
2 ibid. 
3 ibid. 
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1.2 Johdatus aiheeseen 

Asiantuntijat ovat jo vuosikymmenten ajan olleet huolissaan maapallon tilanteesta. Jos ih-

miskunnan nykyinen elämäntapa jatkuu, maapallomme ekologinen kantokyky romahtaa. 

Kyse ei ole pelkästään kasvihuonepäästöistä aiheutuvasta ilmastonmuutoksesta vaan myös 

luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä, metsäkadosta, vesi- ja ruokapulasta ja mo-

nista muista ratkaisemattomista ongelmista.4 

Siksi on luonnollista, että yritysten yhteiskuntavastuusta ja niiden liiketoiminnan kestävyy-

destä puhutaan nyt paljon. Kuten kuuluisa luontodokumenttien juontaja ja luonnontietei-

den popularisoija David Attenborough tutkielman alussa olevassa sitaatissa toteaa, maa-

pallon elinkelpoisuuden säilyttäminen vaatii perustavanlaatuisia yhteiskunnallisia muutok-

sia. Määrätietoisia toimenpiteitä tarvitaan kaikilta, myös yrityksiltä. 

Maailman talousfoorumi (WEF) julkaisee vuosittain raportin merkittävimmistä maailman-

laajuisista talousuhista. Vuoden 2020 raportissa kaikki viisi todennäköisimpänä pidettyä 

uhkaa liittyivät ympäristöön.5 6 Tämä osaltaan kertoo siitä, millaisessa maailmassa elämme. 

Tätä taustaa vasten on luonnollista, että ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät tee-

mat saavat paljon huomiota myös oikeustieteen piirissä. 

Kansainvälinen keskustelu kestävästä kehityksestä vaikuttaa myös lainsäätäjän toimintaan. 

Euroopan unioni on käynnistänyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green 

Deal). Sen tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä tehdä Euroopasta maailman ensimmäi-

nen ilmastoneutraali maanosa.7 Tähän pyritään biljoonan euron sijoituksilla kestävyyttä ja 

ympäristöystävällisyyttä lisääviin sijoituskohteisiin kuluvan vuosikymmenen aikana.8 

Eräänä käydyn keskustelun aikaansaannoksena voidaan pitää myös kirjanpitolain 3 a lukua, 

                                                        
4 Ks. esim. Ripple et al. 2017. 
5 The Global Risks Report 2020, s. 2. 
6 Raportti julkaistiin ennen COVID-19-pandemian leviämistä. 
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi 
8 Komission tiedonanto 21/2020, s. 4. 
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jossa säädetään suuryrityksille velvollisuus antaa selvitys niin sanotuista ESG-tiedoista, joi-

den avulla sidosryhmät voivat seurata yritysten yhteiskuntavastuullisuutta ja sitoutumista 

kestävään kehitykseen. Pelkkä suuryritysten tiedonantovelvollisuus tuskin kuitenkaan riit-

tää varmistamaan yritysten vastuullista toimintaa.  

Liiketoiminnan kestävyyden merkitystä korostava keskustelu on heijastunut myös osake-

yhtiölain uudistamistarpeita koskeviin vaatimuksiin. OYL 1:5:ssä säädetään yhtiön toimin-

nan tarkoituksesta. Lainkohdan mukaan ”[y]htiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voit-

toa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”. Kriitikoiden mielestä 

tämä muotoilu ei enää vastaa nykyajan vaatimuksia.9 Kestävän liiketoiminnan kannalta 

OYL:n säännökset merkitsevät tosiasiallisesti sitä, että johdolle asetetaan velvollisuus toi-

mia vastuullisesti vain, jos se on yhtiölle taloudellisesti kannattavaa. Yhtiötä ei kuitenkaan 

velvoiteta eikä edes oikeuteta tekemään kestävää liiketoimintaa tukevia päätöksiä, jos ne 

ovat yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten etujen vastaisia.10 

EU:n rahoittaman SMART-projektin (Sustainable Market Actors for Responsible Trade) teh-

tävänä on ollut pohtia, miten yritysten toiminta saadaan kestävälle tolalle. Projektissa työs-

kennelleet tutkijat ehdottavat, että yhtiön toiminnan tarkoituksessa otettaisiin huomioon 

planetaariset rajat ja se muotoiltaisiin kansallisiin yrityslakeihin seuraavasti:  

”We propose that the purpose of the undertaking is defined in law as creating 

sustainable value within planetary boundaries, balancing the interests of its 

members and other investors and other involved and affected parties.”11 

Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakaan Suomessa osakeyhtiölakiin ei olla te-

kemässä pikaisia muutoksia. Valtaosa osakeyhtiölain muutostarpeita kartoittavan selvityk-

sen yhteydessä tehtyyn kyselyyn vastanneista asiantuntijoista katsoo, että yhtiön toimin-

nan tarkoitusta koskevaa säännöstä ei tulisi muuttaa12. Liiketoiminnan kestävyyttä pyritään 

                                                        
9 Yhtiön toiminnan tarkoituksesta ks. esim. Weber – Hösli 2020, s. 11. 
10 Airaksinen et al. 2020, s. 60. 
11 Sjåfjell et al. 2019, s. 12. 
12 Airaksinen et al. 2020, s. 323. 
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sen sijaan edesauttamaan erillisen yritysvastuulain avulla. Tämä vaikuttaisi olevan kehityk-

sen suunta koko Euroopan unionissa. 

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta toteaa tuoreessa mietintöluon-

noksessaan, että erään komission tutkimuksen mukaan ”vain 37 prosenttia tutkimukseen 

osallistuneista yrityksistä noudattaa tällä hetkellä ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevaa 

huolellisuusvelvoitetta ja vain 16 prosenttia noudattaa sitä koko toimitusketjussa”. Valio-

kunta katsoo, että unionin olisi pikaisesti hyväksyttävä yrityksille asetettavat ihmisoikeuk-

sia, ympäristöä ja hallintotapaa koskevat vähimmäisvaatimukset.13 

Siten ei olekaan yllättävää, että työ- ja elinkeinoministeriö tilasi vuoden 2019 lopulla oikeu-

dellisen selvityksen, jonka kohteena oli lainsäädännössä yrityksille mahdollisesti asetettava 

asianmukaisen huolellisuuden velvoite koskien ihmisoikeuksia ja ympäristöä eli niin sanottu 

yritysvastuulaki. Yritysvastuulaki loisi yrityksille lisää velvollisuuksia erityisesti ihmisoikeuk-

sien kunnioittamisen, suojaamisen ja edistämisen sekä ympäristönsuojelun suhteen. Nämä 

asiat liittyvät yhteen, sillä ympäristöön liittyvät oikeudet ovat usein kytköksissä ihmisoi-

keuksiin. Selvityksen laatijaksi valittiin Ernst & Young Oy.14 Selvityksen teettäminen perus-

tui Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan ja sen taustalla on halu edistää yritysten vastuulli-

suutta.15  

Vahingonkorvausvastuu on eräs merkittävistä yritysten toimintaa ohjaavista tekijöistä. 

Etenkin ympäristöön liittyvissä vahingoissa korvaussummat nousevat helposti merkittä-

viksi. Jos aivan tutkielman alussa kuvattu Lliyua v. RWE -kanne menestyy oikeudessa, voi 

vain kuvitella, millaiseen kiipeliin RWE joutuu, kun Huarazin muut 120 000 asukasta alkavat 

penätä oikeuksiaan. Maailmanlaajuisesti tämä olisi toki vasta jäävuoren huippu. 

Eräs osakeyhtiöoikeuden keskeisistä periaatteista on, että yhtiö vastaa itse omista si-

toumuksistaan omalla erillisvarallisuudellaan, eivätkä osakkeenomistajat tai johto ole 

                                                        
13 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 6–7. 
14 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 1. 
15 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.10.2019. 
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vastuussa yhtiön velvoitteista.16 Yhtiön puolesta sopimuksia allekirjoittaneet johdon jäse-

net eivät pääsääntöisesti joudu vastuuseen yhtiön sopimusrikkomuksen takia, vaan mak-

sumieheksi joutuu yhtiö, jonka vastuu ratkaistaan sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden 

sääntöjen mukaisesti.17 Siksi RWE:n johdon ei välttämättä tarvitse menettää yöuniaan, 

vaikka heidän johtamansa yrityksen kävisikin köpelösti.   

Joissain tilanteissa yrityksen johto voi kuitenkin joutua korvaamaan aiheuttamansa vahin-

gon yhtiölle tai jopa suoraan osakkeenomistajille. Tässä tutkielmassani aion nimenomaan 

selvittää tätä johdon yhtiöoikeudellista vahingonkorvausvelvollisuutta Suomessa, sillä 

otaksun sen voivan vaikuttaa merkittävästi yhtiön johdon toimintaan, erityisesti siihen, 

kuinka mielellään johto on valmis ottamaan ympäristö-, vastuullisuus- ja muita vastaavia 

riskejä. 

Pidän tutkimukseni aihetta erityisen ajankohtaisena. Jo vuonna 2007 yhdysvaltalainen va-

hingonkorvausoikeuden asiantuntija Joseph P. Monteleone totesi näkevänsä selviä merk-

kejä siitä, että tulevaisuudessa yrityksen johto voi yhä useammin joutua vastuuseen liike-

toiminnan kestävyyden huomiotta jättämisestä erityisesti ilmastonmuutoksen osalta.18 Tä-

män jälkeen nämä merkit ovat vain vahvistuneet. Ilmastonmuutos nähdään yhä useammin 

taloudellisena uhkana yhtiöille ja sijoittajille. Erityisesti fossiilisia polttoaineita tuottavat yri-

tykset sekä finanssiyhtiöt päätyvät osapuoliksi ilmastokysymyksiin liittyviin oikeusjuttuihin. 

Yhä useammat osakkeenomistajat nostavat ilmastoasiat keskusteluun yhtiökokouksissa. 

Tämä on johtanut lisääntyneeseen keskusteluun johdon vastuusta.19 

Ilmastonmuutokseen perustuvien vahingonkorvausvaatimusten tavoitteena on yleisesti 

ottaen saada suuria hiilidioksidipäästöjä tuottavat yhtiöt vastuuseen toiminnastaan ja he-

rättää asialle julkista huomiota. Kanteita on ollut vaikeaa saada menestymään, koska va-

hingon suuruutta ja yritysten toiminnan syy-yhteyttä vahinkoon on ollut hankalaa saada 

                                                        
16 Asiaan liittyy myös kysymys siitä, pitäisikö osakeyhtiölle säätää oma, erillinen vahingonkorvausvastuu. Aihe 
on viime aikoina herättänyt keskustelua, mutta siihen ei vaikuta olevan yksinkertaista ratkaisua. Aiheesta 
lisää ks. Airaksinen et al. 2020. 
17 Laine 2011, s. 164. 
18 Monteleone 2007, s. 154. 
19 Weber – Hösli 2020, s. 2. 
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näytettyä toteen. Onnistumisen todennäköisyys on kuitenkin kasvanut lisääntyneen tie-

teellisen tutkimuksen myötä.20 Tämän tutkielman aiheena eivät kuitenkaan ole vahingon-

korvauslakien perusteella yhtiön maksettavaksi tuomittavat korvaukset, vaan yhtiön joh-

don yhtiöoikeudellinen korvausvelvollisuus joko yhtiölle tai sen osakkaille. 

Monteleonen mukaan yrityksen johtoon kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia esite-

tään tulevaisuudessa erityisesti kahdella eri alueella. Ensinnäkin johtajia voidaan syyttää 

fidusiaaristen velvollisuuksiensa21 rikkomisesta. Monteleonen mukaan tämä tapahtuu to-

dennäköisimmin siten, että johtoa syytetään huolellisuusvelvoitteensa rikkomisesta, jos 

yritys syyllistyy lain tai muiden säännösten rikkomiseen. Tällaisia vaatimuksia ajetaan 

yleensä derivatiivisten kanteiden avulla.22 23 

Toiseksi, Monteleonen mukaan on olemassa mahdollisuus vahingonkorvausvaatimuksiin 

silloin, jos arvopaperien haltijoille ei kerrota riittävästi niistä riskeistä, joita ilmaston läm-

peneminen yrityksen liiketoiminnalle aiheuttaa. Tällaisten vaatimusten ajamiseen soveltuu 

Monteleonen mielestä erityisesti ryhmäkanne, josta seuraa usein huomattavasti suurem-

mat korvausvaatimukset kuin derivatiivisista kanteista.24 Suomessa ryhmäkanteet ovat kui-

tenkin yhdysvaltalaiseen oikeusjärjestykseen verrattuna hyvin pienessä roolissa. Suomessa 

ryhmäkanteen voi nostaa ainoastaan kuluttaja-asiamies kuluttajamassariidoissa. Ryhmä-

kannelaki on ollut Suomessa voimassa jo toistakymmentä vuotta, mutta ainoatakaan ryh-

mäkannetta ei ole vielä nostettu.25 Erityisesti Talvivaaran kaivosonnettomuuden jälkeen 

Suomessa on käyty keskustelua siitä, pitäisikö ryhmäkanteen mahdollisuus laajentaa kos-

kemaan ympäristövahinkoasioita. Tämä on mahdollista esimerkiksi Yhdysvalloissa.26 

 

                                                        
20 Weber – Hösli 2020, s. 6–7. 
21 Johdon fidusiaarisia velvollisuuksia käsitellään tämän tutkielman luvussa 3.4. 
22 Monteleone 2007, s. 145. 
23 Derivatiivisia kanteita käsitellään tämän tutkielman luvussa 3.5.2. 
24 Monteleone 2007, s. 145. 
25 Viitanen 2020, luku 1, alaluku ”Ryhmäkanne”. 
26 Ks. esim. Kokko 2017, s. 231–232 ja Tuomisto 2017. 
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1.3 Tutkielman aihe, rakenne ja rajaukset 

Tässä tutkielmassa selvitän, millaisissa tilanteissa osakeyhtiön johto voi joutua yhtiöoikeu-

delliseen vahingonkorvausvastuuseen vahingoista, jotka johtuvat siitä, että yritys ei ole 

harjoittanut liiketoimintaansa kestävällä tavalla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, 

joissa yhtiön johdon huolimaton toiminta on johtanut maaperän tai vesistöjen pilaantumi-

seen. Mutta voidaanko osakeyhtiölain 22 luvun tarkoittamana vahinkona pitää ei-kestä-

västä toiminnasta yhtiölle koituvaa mainehaittaa? Toisin sanoen, voiko johto joutua henki-

lökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen siitä, jos yrityksen imago romahtaa liian suurten 

hiilidioksidipäästöjen tai orjatyövoiman käytöstä seuraavan negatiivisen julkisuuden 

vuoksi? Mielikuvan heikentyminen on omiaan laskemaan yrityksen osakkeiden arvoa ja 

tätä kautta sen voidaan ajatella aiheuttavan vahinkoa myös osakkeenomistajille. 

Oma kysymyksensä on lisäksi se, voivatko osakkeenomistajat hyödyntää omistustaan yh-

teiskunnallisen keskustelun synnyttämiseksi ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden aja-

miseksi. Jos osakkeenomistajilla on hyvät mahdollisuudet vaatia vahingonkorvausta yhtiön 

johdolta silloin, kun se ei huolehdi liiketoiminnan kestävyyden edellyttämistä vaatimuk-

sista, saattavat ympäristö- ja muut kansalaisjärjestöt kiinnostua hankkimaan yrityksen 

osakkeita. Tällöin ne voivat käyttää osakeomistustaan painostaakseen yrityksen johtoa kes-

tävään liiketoimintaan vahingonkorvausvaatimusten uhalla. Tässä tutkielmassa selvitän, 

millaisilla edellytyksillä tämä on nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollista. 

Lisämausteen kokonaisuuteen tuo vielä Suomeen mahdollisesti säädettävä yritysvastuu-

laki. Kuluneen sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa – varsinkin tulevaisuuden en-

nustaminen – mutta siitä huolimatta katson perustelluksi esittää joitakin arvioita siitä, mil-

laisia vaikutuksia yritysvastuulailla voisi olla johdon vahingonkorvausvastuuseen. 

Tutkielman luvussa kaksi kerron lyhyesti kestävästä liiketoiminnasta, sen eri määritelmistä, 

käsitteen historiasta sekä siitä, miten yritys voi viimeaikaisen tutkimuksen valossa luoda 

itselleen kestävän liiketoimintamallin. Luvussa kolme esittelen johdon yhtiöoikeudellista 

vahingonkorvausvastuuta. Luvussa neljä käsittelen eräitä keskeisimpiä 
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vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita. Luvussa viisi vertailen yhtiöoikeudellista vahin-

gonkorvausvastuuta eräissä kiinnostavissa Euroopan valtioissa.  

Luvussa kuusi siirryn käsittelemään tutkielman varsinaista aihetta: johdon yhtiöoikeudel-

lista vahingonkorvausvastuuta silloin, kun kestävän liiketoiminnan vaatimuksia ei ole nou-

datettu. Ensiksi esittelen rakentamani ratkaisumallin, joka helpottaa yhtiöoikeudellisen va-

hingonkorvausjärjestelmän hahmottamista. Sitten käsittelen esimerkkitapausten avulla 

eräitä mahdollisia yhtiöoikeudellisia vahingonkorvaustilanteita, joita voi seurata, jos yrityk-

sen johto sivuuttaa toiminnassaan kestävän liiketoiminnan vaatimukset.  

Luvussa seitsemän kerron Suomeen mahdollisesti säädettävästä yritysvastuulaista sekä 

siitä, mitä vaikutuksia lailla saattaisi olla johdon henkilökohtaiseen vahingonkorvausvas-

tuuseen. Luvussa kahdeksan kokoan yhteen tutkielman kirjoittamisessa syntyneitä ajatuk-

sia ja teen johtopäätökset. 

Tutkielmassani käsittelen nimenomaan yhtiöoikeudellista, OYL 22 luvussa säädettyä vahin-

gonkorvausvastuuta. Jotta aihe ei paisuisi liian laajaksi, rajaan pois muut vahingonkorvaus-

tyypit, kuten sopimusoikeudellisen vahingonkorvausvastuun, sopimuksen ulkoisen vahin-

gonkorvausvastuun eli niin sanotun deliktivastuun sekä rikokseen perustuvan vahingonkor-

vausvastuun.27 

 

1.4 Tutkielman metodologiset lähtökohdat 

Keskeisin metodi tutkielmassani on oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Se selvittää voimassa 

olevien oikeusnormien sisältöä esittämällä oikeusnormeista normikannanottoja ja tulkin-

takannanottoja. Normikannanotot kertovat, mitkä oikeusnormit kuuluvat voimassa 

                                                        
27 Vahingonkorvausoikeuden, osakeyhtiöoikeuden ja sopimusoikeuden vahingonkorvausjärjestelmien erilli-
syydestä ja yhteensovittamisesta ks. Nyström 2015. 
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olevaan oikeuteen, tulkintakannanotoissa puolestaan otetaan kantaa kyseisten oikeusnor-

mien sisältöön.28 Lainoppi systematisoi voimassa olevaa oikeutta.29  

Käytän lainopillista metodia selvittääkseni, mikä on yrityksen johdon vahingonkorvausvas-

tuuta koskeva oikeustila. Erään tutkielmani kulmakivistä muodostaa kysymys siitä, mikä on 

OYL 22 luvussa tarkoitettu vahinko, ja millaisissa tilanteissa kestävän liiketoiminnan vaati-

musten huomiotta jättäminen voi johtaa tällaisen vahingon aiheutumiseen. Tämän selvit-

tämiseksi pyrin oikeusdogmatiikan avulla jäsentämään ja tulkitsemaan voimassa olevan oi-

keuden sääntöjä ja periaatteita de lege lata -näkökulmasta. 

Toisaalta tutkielmani aihe sivuaa yhteiskunta- ja oikeuspolitiikkaa. Jaan asiantuntijoiden 

huolen kotiplaneettamme tilanteesta ja siihen kohdistuvista uhkista. Siksi pidän perustel-

tuna lainsäätäjiin kohdistuvia vaatimuksia, joissa toivotaan ripeitä ja kattavia toimia elinym-

päristömme suojelemiseksi. Yksi tällainen toimi voisi olla edellä mainittu yrityksen toimin-

nan tarkoituksen muuttaminen OYL:ssä niin, että lakitekstissä otettaisiin huomioon plane-

taariset rajat ja yritykset velvoitettaisiin toimimaan niiden sisällä. Myös kysymys yrityksen 

johdon vahingonkorvausvastuusta silloin, kun kestävän liiketoiminnan vaatimuksia ei ole 

noudatettu, on luonteeltaan paitsi lainopillinen myös oikeuspoliittinen. Vaikka tutkielmani 

on luonteeltaan lähinnä oikeusdogmaattinen, esitän kuitenkin joitakin tutkielman teon ai-

kana syntyneitä oikeuspoliittisia näkemyksiä viimeisen luvun de lege ferenda -osiossa.  

 

1.5 Tutkielmassa käytetty lähdeaineisto 

Tutkielmassani pyrin käyttämään hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti mahdollisimman 

ajantasaista ja luotettavaa lähdeaineistoa. Sen rungon muodostaa Suomen yhtiöoikeudel-

lista vahingonkorvausjärjestelmää käsittelevä oikeuskirjallisuus, etenkin Ari Savelan, Pauli 

Ståhlbergin, Juha Karhun, Jukka Mähösen ja Seppo Villan teokset.  

                                                        
28 Hirvonen 2011, s. 21. 
29 Hirvonen 2011, s. 25. 
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Erityisesti liiketoiminnan kestävyyttä ja yhtiöoikeudellisten järjestelmien kansainvälistä 

vertailua käsittelevissä luvuissa olen voinut kotimaisen kirjallisuuden lisäksi tukeutua ulko-

maisiin lähteisiin. Erityismaininnan ansaitsevat Douglas A. Kysarin ja Joseph P. Montele-

onen artikkelit, joita pidän poikkeuksellisen inspiroivina.  
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2 Kestävä liiketoiminta 

 

2.1 Kestävän liiketoiminnan määrittely 

Terminologinen sekavuus hämärtää keskustelua yritystoiminnan kestävyydestä.30 Pelkäs-

tään ”kestävyydelle” ja ”kestävälle kehitykselle” voidaan löytää noin kolmesataa erilaista 

määritelmää.31 

Yrityksen yhteiskuntavastuun käsitteellä (corporate social responsibility, CSR) kuvataan 

yleensä yksityisen ja julkisen vallan välistä suhdetta eli sitä, ”millainen on yritysten ja yh-

teiskunnan välinen työnjako kansalaisten ja ympäristön hyvinvoinnin rakentamisessa”. Sen 

taustalla on ajatus siitä, että yritysten vastuu ei rajoitu voiton tuottamiseen omistajille, 

vaan niillä on lisäksi vastuu vaikutuspiirissään olevien ihmisten ja ympäristön hyvinvoin-

nista. Yritystoiminnan etiikkaa korostettaessa yhteiskuntavastuussa on kyse yritysten pai-

kallisista ja globaaleista moraalisista velvollisuuksista.32 

Yritysvastuulla (corporate responsibility) tarkoitetaan vapaaehtoisia toimia, joilla yritys to-

teuttaa yhteiskuntavastuutaan sidosryhmien odotusten perusteella. Samasta asiasta käy-

tetään Suomessa lisäksi esimerkiksi käsitteitä vastuullinen yritystoiminta, yhteiskuntavas-

tuu, hyvä yrityskansalaisuus ja kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta.33 

Kestävän kehityksen (sustainable development) käsitteen loi Brundtlandin komissio 

vuonna 1987. Alkuperäisen määritelmän mukaan ”kestävässä kehityksessä ihmiskunnan 

kehityksen tulee vastata nykyisten sukupolvien tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupol-

vien mahdollisuutta omien tarpeidensa tyydyttämiseen”. Kestävään kehitykseen kuuluu 

kolme toisistaan riippuvaa ulottuvuutta: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympä-

ristövastuu. Viime vuosikymmenten aikana nämä ulottuvuudet ovat olleet keskeisesti 

                                                        
30 Ks. esim. Mähönen 2017, s. 13. 
31 Chang et al. 2017, s. 49. 
32 Harmaala – Jallinoja 2014, luku 1.1, alaluku ”Yrityksen yhteiskuntavastuu”. 
33 Harmaala – Jallinoja 2014, luku 1.2. 
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mukana yritysten yhteiskuntavastuun tutkimuksessa sekä niiden vastuullisuuden arvioin-

nissa ja kehittämisessä.34 

Taloudellinen vastuu perustuu ajatukselle, jonka mukaan yritystoiminnan kannattavuus on 

välttämätön edellytys sille, että yritys voi tuottaa taloudellista hyvinvointia ja toimia vas-

tuullisesti. Taloudellisen vastuun edellytykset perustuvat yrityksen kilpailukykyyn ja talou-

delliseen suorituskykyyn. Yrityksen toimintakykyä tarkastellaan erityisesti pitkällä aikavä-

lillä. Taloudelliseen vastuuseen sisältyvät lisäksi tavat, joilla yritys luo taloudellista hyvin-

vointia ympäröivään yhteiskuntaan. Näitä voivat olla esimerkiksi ostot, investoinnit ja yh-

teishankkeet. Vastuun vähimmäistasona pidetään lakien noudattamista, esimerkiksi vero-

jen maksua.35 

Sosiaalinen vastuu kohdistuu henkilöstöön ja muihin ihmisiin, jotka ovat yrityksen toimien 

vaikutusten kohteena. Sosiaaliseen vastuuseen sisältyy esimerkiksi osaamisen kehittämi-

nen, työturvallisuuden edistäminen, tuoteturvallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin paran-

taminen yli lakien ja työehtosopimusten määrittämän vähimmäistason. Lisäksi sosiaaliseen 

vastuuseen voidaan nähdä kuuluvan yhteiskuntaan kohdistuvan vastuun osatekijät, kuten 

maahanmuuttajien ja nuorten työllistäminen.36 

Ympäristövastuu merkitsee ”yrityksen pyrkimystä toimia ympäristön kannalta parhaalla 

mahdollisella tavalla”. Tämä pitää sisällään veden, ilman ja maaperän suojelun, luonnon 

monimuotoisuuden turvaamisen, päästöjen vähentämisen, säästeliään luonnonvarojen 

käytön, jätteen vähentämisen ja kemikaaliriskien hallinnan. Voidaankin ajatella, että vas-

tuullinen yritys tuntee toimintansa ympäristövaikutukset sekä asiaa koskevan lainsäädän-

nön ja kehittää jatkuvasti toimintaansa.37 

Yritysvastuuta ja siitä käytyä keskustelua on luonnollisesti myös arvosteltu. Eräs kuuluisim-

mista kriitikoista oli Milton Friedman, joka näki yritysvastuun haittaavan liiketoimintaa. Hä-

nen mukaansa yrityksen vastuullisuuden ja osakkeenomistajien varallisuuden kasvattami-

sen välillä on sovittamaton ristiriita, eikä liiketoiminnalla siksi pidä olla muuta vastuuta kuin 

                                                        
34 Harmaala – Jallinoja 2014, luku 1.1, alaluku ”Kestävä kehitys”. 
35 Harmaala – Jallinoja 2014, luku 1.2, alaluku ”Taloudellinen vastuu”. 
36 Harmaala – Jallinoja 2014, luku 1.2, alaluku ”Sosiaalinen vastuu”. 
37 Harmaala – Jallinoja 2014, luku 1.2, alaluku ”Ympäristövastuu”. 
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voiton kasvattaminen38. Lisäksi yritysvastuuta on arvosteltu esimerkiksi epäselvyydestä ja 

tehottomuudesta.39  

Mähönen on kritisoinut yritysten yhteiskuntavastuun ja kestävän yritystoiminnan käsitteitä 

ongelmallisiksi, koska ne tyytyvät korostamaan yritysten sidosryhmien tarpeita. Hänen 

mielestään yritystoiminnan ja kestävän kehityksen yhteenpunominen edellyttää kokonais-

valtaisempaa lähestymistapaa. Siinä yritystoiminta mielletään ”prosessiksi, jossa toiminnan 

taloudelliset tavoitteet tasapainotetaan ekosysteemin kantokyvyn ja inhimillisten taloudel-

listen ja yhteiskunnallisten järjestelmien kanssa”. Olennaista on huomion kiinnittäminen 

siihen, miten kestävyys toteutetaan, eikä siihen, miten se määritellään.40 

Lisääntynyt kiinnostus liiketoiminnan kestävyyttä kohtaan on johtanut siihen, että asialla 

on nykyään yhä enemmän merkitystä myös sijoittajille. Vastuullinen sijoittaminen onkin 

ollut viime vuosina kovassa kasvussa. Yleisin vastuullinen sijoitusstrategia on poissulkeva 

seulonta, jossa ei-vastuullisia sijoituskohteita jätetään sijoitussalkuista pois. Toiseksi yleisin 

strategia on ESG-integraatio, jossa ympäristöasioita, sosiaalista vastuuta sekä hallintotapa-

asioita mittaavat ESG-kriteerit otetaan osaksi sijoituspäätösten tekoa. Erityisesti ESG-integ-

raation suosio on voimakkaasti noussut, sillä kasvua parissa vuodessa on ollut 69 prosenttia 

(kuva 1).41 

 

                                                        
38 Friedman 1970. 
39 Harmaala – Jallinoja 2014, luku 1.3, alaluku ”Yritysvastuun kritiikkiä”. 
40 Mähönen 2017, s. 15–16; ks. myös Chang et al. 2017, s. 48. 
41 2018 Global Sustainable Investment Review. Vuoden 2020 raporttia ei tutkielman kirjoitushetkellä ollut 
vielä saatavilla. 
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Kuva 1: Kestävään sijoittamiseen perustuvien sijoitusstrategioiden maailmanlaajuinen 
kasvu 2016–2018 (2018 Global Sustainable Investment Review). 

 

 

2.2 Kestävän liiketoimintamallin rakentamisen edellytykset 

Henning Breuer ym. katsovat, että kestävän liiketoimintamallin rakentaminen edellyttää 

yrityksiltä kykyä avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Tutkimukseensa perustuen he luette-

levat neljä ohjaavaa periaatetta ja neljä prosessiin liittyvää kriteeriä, joita kestävän liiketoi-

mintamallin rakentaminen edellyttää.42 

Ohjaavia periaatteita ovat: 

1. suuntautuminen kestävyyteen (esimerkiksi yrityksen mission ja vision avulla), 

2. laajennettu arvontuotto (taloudellisten tulosten lisäksi painoarvoa annetaan myös 

toiminnan sosiaalisille ja ekologisille vaikutuksille), 

                                                        
42 Breurer et al. 2018. 



 15 

3. systeeminen ajattelu (esimerkiksi elinkaariajattelu) ja 

4. sidosryhmäintegraatio (yrityksen sidosryhmät ymmärretään hyvin laajasti ja heidän 

etunsa otetaan toiminnassa huomioon).43 

Prosessiin liittyvät kriteerit ovat 

1. liiketoimintamallin osatekijöiden uudelleenmuotoilu (pelkkä uusien kestävyys-

osatekijöiden lisääminen ei ole riittävää, vaan kaikkia liiketoimintamallin osateki-

jöitä on tarkasteltava kestävyysnäkökulmasta), 

2. kontekstin huomioiva muotoilu (rajat ylittävästä vuorovaikutuksesta tehdään sel-

keää ja konkreettista ja erityiset olosuhteet otetaan toiminnassa huomioon), 

3. yhteistyölähtöinen muotoilu (avainsidosryhmät otetaan mukaan toimintaan sovit-

tamaan yhteen erilaisia intressejä ja ratkaisemaan konflikteja) ja  

4. vaikutusten ja lopputulosten hallinta (johon käytetään järjestelmällisesti erilaisia 

työkaluja).44 

Yritysten siirtymistä kestävään liiketoimintamalliin hankaloittaa liiketoiminnan kestä-

vyyden moniulotteisuus. Sellaiset toimintatavat, jotka vahvistavat ekologista kestä-

vyyttä, saattavat heikentää taloudellista kestävyyttä. Se, mikä vahvistaa taloudellista 

kestävyyttä, saattaa puolestaan heikentää sosiaalista kestävyyttä. Niinpä kestävä liike-

toiminta edellyttää yrityksiltä kykyä soveltaa rinnakkain monia erilaisia kestävyyteen 

suuntaavia toimintatapoja pitäen samalla huolta siitä, että toimintatavat eivät kumoa 

toistensa vaikutuksia.  

Florian Lüdeke-Freund ym. ovat perehtyneet tutkimuksessaan tähän problematiikkaan. 

He luokittelivat 45 erilaista kestävän liiketoiminnan toimintamallia yhteentoista eri ryh-

mään (kuva 2). Heidän havaintojensa mukaan sosiaalisesti vahvat toimintamallit – ku-

ten tuotteiden lahjoittaminen niitä tarvitseville – sekä ekologisesti vahvat toimintamal-

lit – kuten uusiutuvaan energiaan siirtyminen – ovat nykyisin käytössä olevilla tavoilla 

toteutettuina usein taloudellisesti heikkoja. Kirjoittajat kuitenkin uskovat, että heidän 

tekemänsä luokittelu voi auttaa yrittäjiä muokkaamaan liiketoimintamallejaan. Tällöin 

                                                        
43 Breurer et al. 2018, s. 270–273. 
44 Breurer et al. 2018, s. 271–276. 
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käytössä olevat liiketoimintamallit voivat uudistua niin, että ne suuntautuvat vahvem-

min kestävän kehityksen kysymyksiin menettämättä olemassa olevia vahvuuksiaan.45 

 

Kuva 2: Kestävien liiketoimintamallien taksonomia. (Lüdeke-Freund et al. 2018, s. 155.) 

 

 

2.3 Kestävän liiketoiminnan yhteiskunnalliset ohjausmekanismit 

Yritysvastuuta toteutetaan yhteiskunnassa ensinnäkin lainsäädännön avulla. Lain pakotta-

vien säädösten lisäksi kestävään liiketoimintaan voidaan kuitenkin kannustaa myös 

                                                        
45 Lüdeke-Freund et al. 2018. 
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vapaaehtoisuuteen pohjautuvien menetelmien avulla. Eräs mahdollinen työkalu tähän 

ovat yritysten hallinnointikoodit eli niin sanotut corporate governance -koodit. 

Suomessa tuorein hallinnointikoodi on hyväksytty vuonna 2020. Se muodostuu pörssiyhti-

öille suunnatuista hallinnointia ja raportointia koskevista suosituksista, jotka täydentävät 

pörssiyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä. Hallinnointikoodin mukaan sen tavoitteena on ”yl-

läpitää ja edistää suomalaisissa pörssiyhtiöissä noudatettujen hallinnointikäytäntöjen kor-

keaa laatua ja kansainvälistä vertailukelpoisuutta”.46 

Hallinnointikoodien vaikuttavuutta liiketoiminnan kestävyyden luomisessa voi kuitenkin 

perustellusti kritisoida. Dániel Szabó ja Karsten Sørensen havaitsivat tutkimuksessaan, että 

vain kymmenessä eurooppalaisessa hallinnointikoodissa oli minkäänlainen viittaus yhteis-

kuntavastuuseen.47 Tosin tämän tutkimuksen teosta on kulunut jo liki vuosikymmen, ja ti-

lanne on voinut muuttua, sillä koodeja uudistetaan jatkuvasti.  

Suomi ei ole asiassa kehityksen airut, sillä täkäläisessä koodissa yritysten yhteiskuntavastuu 

ei nouse esille. Mähösen mukaan hallinnointikoodissa ”ei ole siis edes silmänpalvonnaksi 

otettu huomioon muuta kuin osakkeenomistajien etu saati problematisoitu sen suhdetta 

yhtiön etuun ja yhtiön rooliin suhteessa sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan”.48  

Tiivistetysti voidaan todeta, että Suomessa vastuullinen yritystoiminta toteutuu yhtäältä 

lain säännösten avulla ja toisaalta yritysten vapaaehtoisten toimenpiteiden ansiosta. 

Vaikka tässä tutkielmassa keskitynkin lainsäädäntöön, ei sovi unohtaa sitä, että suuri osa 

suomalaisista yrityksistä huolehtii liiketoiminnan kestävyydestä paljon lainsäädännön mi-

nimivaatimuksia pidemmälle menevillä toimenpiteillä.  Syinä tähän eivät mitä ilmeisimmin 

ole hallinnointikoodin asettamat suositukset – sillä niitä ei ole – vaan esimerkiksi asian saa-

man lisääntyneen julkisuuden mukanaan tuomat riskit vastuuttomasta toiminnasta seuraa-

vista mainehaitoista, sijoittajien lisääntynyt kiinnostus yritysten vastuullisuutta kohtaan 

sekä myös yrittäjien oma halu toimia vastuullisesti. 

  

                                                        
46 Hallinnointikoodi 2020, s. 7. 
47 Szabó – Sørensen 2013, s. 22. 
48 Mähönen 2017, s. 22. 
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3 Johdon vahingonkorvausvastuu osakeyhtiössä 

 

3.1 Yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun oikeudellinen perusta 

Vastuuperusteet voidaan yleisesti jakaa kahteen osa-alueeseen: sopimusperusteiseen vas-

tuuseen ja sopimuksen ulkoiseen deliktivastuuseen. Itsenäisenä, omistajistaan erillisenä oi-

keushenkilönä osakeyhtiö vastaa omista velvoitteistaan riippumatta niiden perusteista, ja 

osakeyhtiön varallisuus on erillään osakkeenomistajien varallisuudesta. Tästä huolimatta 

yhtiön toimintaan osallistuvat tahot voivat olla toiminnastaan myös henkilökohtaisessa 

vastuussa.49 

Tässä tutkielmassa käsittelen osakeyhtiön johdon lakisääteistä yhtiöoikeudellista vahin-

gonkorvausvastuuta. Yhtiön oma vastuu samoin kuin sopimusperusteinen vahingonkor-

vausvastuu jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Osakeyhtiön johdolla tarkoitan sekä osakeyh-

tiön toimitusjohtajaa että hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä (ja myös varajäseniä sil-

loin, kun he toimivat varsinaisten jäsenten tilalla). 

Savela näkee vahingonkorvauksella kaksi päätehtävää: vahinkoja ehkäisevän preventiivisen 

vaikutuksen sekä vahingonkärsijää hyvittävän reparatiivisen vaikutuksen. Preventiivisen 

vaikutuksen osalta Savela huomauttaa, että tiukka vahingonkorvausvastuu voi johtaa tar-

koitetulla tavalla huolellisuuden lisääntymiseen, mutta seurauksena voi olla myös toimin-

nan vähentäminen.50 Tämä on mielenkiintoinen seikka, kun ajatellaan tämän tutkielman 

aiheena olevaa kestävää liiketoimintaa: optimaalisesti mitoitetun vahingonkorvausvastuun 

voidaan ajatella lisäävän huolellisuutta ja vastuullisuutta siten ehkäisten ei-kestävällä ta-

valla toteutetusta liiketoiminnasta aiheutuvia vahinkoja johtamatta kuitenkaan siihen, että 

yritykset siirtävät liiketoimintaansa muihin, väljempää sääntelyä toteuttaviin valtioihin.  

Erityisesti arvopaperimarkkinoita koskien – mutta myös yleisemminkin – Olli Norros koros-

taa, että vahingonkorvausjärjestelmän päätarkoituksena on pidettävä vahingonkärsijän 

                                                        
49 Mähönen – Villa 2019, s. 604. 
50 Savela 2015, s. 7. 
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hyvittämistä. Huomattavasti vähemmän merkitystä on tarpeellista antaa korvausvastuun 

langettamisesta seuraavalle pelotevaikutukselle.51 

Osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuuta koskeva sääntely on puhtaan kansallista, 

eikä sitä ole annettu EU-tasolla.52 OYL:n vahingonkorvaussäännöksiä on pidetty yleisesti 

ottaen varsin toimivina, eikä niitä ole oikeuskirjallisuudessa juuri arvosteltu. Koko OYL:n 

toimivuuden kannalta tämä on tärkeää, sillä vahingonkorvausta koskevat säännökset ovat 

keskeinen osa OYL:a.53  

Johdon vahingonkorvausvastuusta säädetään OYL 22 luvussa, erityisesti sen 1 §:ssä: 

OYL 22:1: Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus 

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava va-
hinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen 
vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. 

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava 
myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikko-
malla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai 
muulle henkilölle. 

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikko-
malla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yh-
tiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei 
menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahin-
koa, joka on aiheutettu yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.  

Kyseisen pykälän ensimmäisestä momentista käy ilmi, että vahingonkorvausvastuu syntyy 

vain silloin, kun henkilö on henkilökohtaisesti aiheuttanut vahingon toimiessaan hallituk-

sen tai hallintoneuvoston jäsenenä taikka toimitusjohtajana. Kysymys siitä, milloin näin on, 

ei usein ole lainkaan yksinkertainen. 

 

3.2 Toimiminen OYL 22:1:ssä tarkoitetussa tehtävässä 

Milloin henkilön voidaan sitten katsoa toimivan sellaisessa yhtiöoikeudellisessa tehtävässä, 

jossa OYL 22:1:n mukainen vahingonkorvausvastuu voi muodostua? Selvää on, että 

                                                        
51 Norros 2009, s. 91. 
52 Savela 2015, s. 5. 
53 Airaksinen 2013, s. 455. 
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henkilön on ensinnäkin täytynyt suostua toimimaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohta-

jana, sillä ketään ei voida valita tällaiseen tehtävään vastoin suostumustaan. Korkein oikeus 

on vahvistanut tämän kannan jo ratkaisussaan 1936 I 4, eikä oikeustilassa ole tämän osalta 

sen jälkeen tapahtunut muutoksia.54 

Ratkaisevaa ei kuitenkaan ole, onko valinta tehtävään tapahtunut virheellisesti vai virheet-

tömästi. Virheellisestikin valittu henkilö vastaa toiminnastaan kuten laillisesti valittu sillä 

edellytyksellä, että on ottanut tehtävän vastaan. Tämä on loogista, sillä muussa tapauk-

sessa yritys voisi valita johtajat tahallaan virheellisesti, minkä jälkeen nämä voisivat käyttää 

valinnan virheellisyyttä perusteena vastuunsa välttämiseksi.55  

Kysymys siitä, kuka kuuluu yhtiön johtoon, ratkaistaan sen perusteella, kuka tosiasiassa on 

valittu hoitamaan tehtävää, eivätkä muodolliset seikat ole asiassa ratkaisevia. Esimerkiksi 

kaupparekisterimerkinnällä on asiassa ainoastaan todisteluvaikutus.56 

Johdon jäsen on pääsääntöisesti vapaa vastuusta niissä päätöksissä, jotka on tehty ennen 

hänen toimikautensa alkua. Vastuu on lievempää myös aivan johdon jäsenen toimikauden 

alussa, sillä vasta tehtäväänsä valitulla johdon jäsenellä ei yleensä edellytetä olevan heti 

tietoa yhtiön kaikesta toiminnasta. Tapauksessa KKO 1991:122 uudella toimitusjohtajalla 

katsottiin olleen yksi kuukausi aikaa perehtyä yhtiön toimintaan ennen vastuun synty-

mistä.57 

OYL 22:1:n mukainen vahingonkorvausvastuu kattaa vain sellaiset vahingot, jotka johdon 

jäsen on tehtävässään aiheuttanut. Yhtiöoikeudellista vastuuta ei siis synny vahingoista, 

joita johdon jäsen ei tee johdon jäsenen ominaisuudessa vaan esimerkiksi osakkeenomis-

tajana.58 Edellytystä ei kuitenkaan sovi tulkita liian suppeasti. Esimerkiksi hallituksen jäse-

nen tehtävässä toimimista voi olla myös henkilön hallitusten kokousten ulkopuolella te-

kemä toiminta, kunhan se tapahtuu hallituksen jäsenen ominaisuudessa.59 

                                                        
54 Savela 2015, s. 13–14. 
55 Savela 2015, s. 15. 
56 HE 109/2005 vp, s. 194. 
57 Savela 2015, s. 18. 
58 Savela 2015, s. 19–20. 
59 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 805. 
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Johdon jäsenen erotessa hänen on annettava eroilmoitus tiedoksi hallitukselle (OYL 6:12.2 

ja OYL 6:20.2). Vastuu lakkaa samalla hetkellä, kun ilmoitus on toimitettu hallitukselle.60 

Hallituksen jäsen voi milloin tahansa erota tehtävästään syytä ilmoittamatta.61 Eroamisoi-

keutta ei voida rajoittaa yhtiöjärjestyksessä tai valintaa koskevassa päätöksessä.62 

Johdon jäsen vastaa toimikautensa aikaisista teoista ja laiminlyönneistä, vaikka niiden seu-

raukset tulisivat ilmi vasta myöhemmin. Hän voi kuitenkin joutua vastaamaan myös eronsa 

jälkeisistä tapahtumista, jos hän on asettanut seuraajansa tilanteeseen, jossa tämän on vai-

kea välttää vahinkoa. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1990:133 korkein oikeus katsoi yhtiön 

entisen toimitusjohtajan A:n olevan vastuussa väärään kirjanpitoon perustuvasta veroil-

moituksesta, vaikka sen oli tehnyt hänen asiaan perehtymätön seuraajansa.63  

Hallituksen jäsen joutuu vastuuseen vain, jos hän on osallistunut vastuun perustavaan toi-

menpiteeseen. Tämä tapahtuu esimerkiksi kannattamalla päätöstä hallituksen kokouk-

sessa. Asiassa ei ole merkitystä sillä, oliko annetuilla äänillä merkitystä lopputulokseen. 

Tehtyä päätöstä vastustanut hallituksen jäsen ei pääsääntöisesti joudu vastuuseen enem-

mistön tekemästä päätöksestä, mutta äänestämisestä kieltäytyminen ei poista vastuuta.64 

Sen sijaan kokouksesta poissaolo pääsääntöisesti poistaa vastuun kyseisessä kokouksessa 

tehdyistä päätöksistä, kunhan ne eivät ole poikkeuksellisen merkittäviä, eikä poissaolon 

syynä ole ollut vastuun pakoilu. Jos hallituksen jäsen on tietoinen yhtiön virheellisestä me-

nettelystä, hänellä on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että menettely korjataan. Rat-

kaisussa KKO 1991:122 korkein oikeus katsoi, että vaikka hallituksen jäsen P ei ollut läsnä 

kokouksessa, hän oli myötävaikuttanut virheelliseen menettelyyn, koska ei ollut huolehti-

nut menettelyn korjaamisesta, vaikka oli saanut haltuunsa hallituksen kokouksen pöytäkir-

jan.65 

Varsinkin isommissa osakeyhtiöissä päätösten tekijät ja niiden toimeenpanijat ovat usein 

eri tahoja. Hallituksella on velvollisuus panna yhtiökokouksen päätökset täytäntöön ja toi-

mitusjohtajalla on vastaava velvollisuus hallitusten päätösten suhteen. Yhtiön johto ei 

                                                        
60 HE 109/2005 vp, s. 85. 
61 Savela 2015, s. 32. 
62 HE 109/2005 vp, s. 84. 
63 Savela 2015, s. 27–28. 
64 Savela 2015, s. 33–34. 
65 Savela 2015, s. 38–39. 
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kuitenkaan saa panna täytäntöön OYL:n tai yhtiöjärjestyksen vastaisia päätöksiä (OYL 6:2.2 

ja OYL 6:19.1). Vaikka lakitekstissä ei asiaan suoraan oteta kantaa, Savela katsoo täytän-

töönpanokiellon koskevan myös muiden lakien vastaisia päätöksiä, joskin tällöin yhtiöoi-

keudellisen vahingonkorvausvastuun saajana voi olla vain yhtiö itse.66 Kestävän liiketoimin-

nan kannalta tämä on olennaista: esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä rikkovien päätösten 

täytäntöönpano saattaa siten muodostaa yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvelvollisuu-

den yhtiön johdolle.  

Yhtiön hallituksen jäsenet voivat pääsääntöisesti jakaa tehtävät keskenään siten, että teh-

tävienjako vaikuttaa heidän vastuuseensa. Työnjaossa on kuitenkin otettava huomioon 

henkilön kyky selvitä annetuista tehtävistä. Työnjaosta huolimatta hallituksen jäsenillä on 

velvollisuus reagoida ilmenneisiin väärinkäytöksiin.67 

 

3.3 Tuottamus 

Yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta, eli korvattavan vahin-

gon on täytynyt aiheutua joko tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Kyse on nimen-

omaan henkilökohtaisesta tuottamuksesta, osakeyhtiön hallituksen jäsen ei voi joutua kor-

vausvelvolliseksi muiden jäsenten tuottamuksen tähden.68  

Toiminnasta ei tee tuottamuksellista pelkästään sen vahingollisuus, vaan vahinkoon johta-

neen teon täytyy olla oikeudenvastainen. Kuten Ståhlberg ja Karhu toteavat, esimerkiksi 

terveydenhoitoon liittyy yleensä aina henkilövahinkoriski, mutta potilaan vammautuminen 

ei välttämättä tarkoita kenenkään toimineen moitittavasti. Viime kädessä on pohdittava 

sitä, onko otettu riski ollut hyväksyttävissä.69 Tuottamusta voidaan kuvailla tiivistetysti moi-

tittavaksi riskinottamiseksi. Mitä arvokkaampi oikeushyvä on asetettu vahinkoriskille alt-

tiiksi, sitä helpommin tuottamuskynnyksen katsotaan ylittyvän.70 
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Tuottamuksen asteella ei ole merkitystä vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiseen, vaan 

lieväkin tuottamus riittää johtamaan yhtiöoikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen. 

Tuottamuksen aste (tahallisuus, törkeä tuottamus, tavallinen tuottamus, lievä tuottamus) 

voi kuitenkin sovittelun kautta vaikuttaa vahingonkorvauksen suuruuteen.71 

OYL 22:1.3:ssa säädetään tuottamusolettamasta. Tavallisesti kantajalla on näyttötaakka 

tuottamuksesta. Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla osakeyhtiölain säännöstä tai yhtiö-

järjestyksen määräystä, kääntyy näyttötaakka päinvastaiseksi. Yhtiön johtoon kuuluvan 

henkilön, joka on osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheuttanut vahinkoa, on 

osoitettava menetelleensä huolellisesti välttääkseen korvausvastuun.72 

Perinteisesti on katsottu, että jokainen on velvollinen tuntemaan lainsäädännön sisällön. 

Tällöin lain rikkominen voidaan lähes aina katsoa tuottamukselliseksi toiminnaksi. Savelan 

mukaan tämä periaate on lainsäädännön määrän lisääntymisen takia ”täysin epärealistinen 

ja kohtuuton” varsinkin silloin, jos ulkomaalainen henkilö on suomalaisen yhtiön hallituk-

sen jäsen tai silloin, jos yritys harjoittaa toimintaansa useassa valtiossa. Hän kuitenkin kat-

soo, että yrityksen johdon on tunnettava ainakin kaikkien OYL:n säännösten sisältö.73 Eri-

tyislainsäädännön osalta osviittaa antaa korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1999:12, 

jonka mukaan säästöpankin hallituksen jäsenet ”ovat olleet velvollisia tuntemaan säästö-

pankkilain säännökset”. Analogisesti voitaneen katsoa, että merkittäviä ympäristövaiku-

tuksia aiheuttavan yrityksen johdon on tunnettava ainakin keskeisimmät ympäristölainsää-

dännön säännökset, vaikkakaan tuskin kaikkea teknisluontoista lainsäädäntöä.  

Yrityksen johdolla on valvontavelvollisuus, jonka rikkominen voi luoda perusteen vahingon-

korvausvelvollisuudelle. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on seurattava asioiden 

kulkua ja puututtava väärinkäytöksiin. Hallituksen tehtävänä on valvoa toimitusjohtajan 

työtä, toimitusjohtaja puolestaan on velvollinen valvomaan yrityksen työntekijöitä. Korkein 

oikeus katsoi ratkaisussaan KKO 2001:87, että verojen ja maksujen suorittamisen valvonta 

kuuluu toimitusjohtajalle, mutta ”[m]yös hallitus saattaa olla vastuullinen, jos se ei ole 
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valvonut, että toimitusjohtaja huolehtii maksusuorituksista”. Hallituksen jäsenten valvon-

tavelvollisuus on sitä suurempi mitä heikompi yhtiön taloustilanne on.74 

 

3.4 Yrityksen johdon fidusiaariset velvollisuudet 

OYL:n 1:8:ssä säädetään yrityksen johdon tehtävästä. Sen mukaan ”[y]htiön johdon on huo-

lellisesti toimien edistettävä yhtiön etua”. 

Johdolla on siis kaksi tärkeää tehtävää: sen on toimittava ensinnäkin huolellisesti ja toiseksi 

yhtiön edun mukaisesti. Ensin mainittua velvollisuutta kutsutaan huolellisuusvelvollisuu-

deksi, toista lojaliteettivelvollisuudeksi. Näitä velvollisuuksia kutsutaan toisinaan fidusiaa-

risiksi velvollisuuksiksi.75 Fidusiaarisissa oikeussuhteissa on kyse sellaisista tilanteista ja olo-

suhteista, jotka luovat olettaman, että toisen puolesta toimiva henkilö toimii lojaalisti.76 

Vaikka fidusiaaristen velvollisuuksien rikkomista voidaan pitää sopimusrikkomuksena, 

fidusiaarinen lojaliteettivelvollisuus ulottuu syvemmälle kuin tavanomainen velvollisuus 

sopimuksen täyttämiseen hyvässä uskossa. Fidusiaarisuhteissa toimeksisaajan on asetet-

tava päämiehen etu oman etunsa edelle. Jos hän rikkoo tämän velvollisuutensa, hän vastaa 

sopimusoikeudellisen korvausvastuun perusteella siten aiheuttamastaan vahingosta.77  

Fidusiaaristen velvollisuuksien rikkominen muodostaa yhden perusteen OYL 22 luvun mu-

kaiselle vahingonkorvausvastuulle. Vahingonkorvausvastuu realisoituu, jos johto on tahal-

laan tai huolimattomuudella rikkonut OYL 1:8:ssä säädettyä huolellisuusvelvollisuuttaan ja 

aiheuttanut vahingon yhtiölle (OYL 22:1.1). Kynnys tähän vaikuttaisi olevan korkea, sillä jäl-

kikäteen epäonnistuneiksikin osoittautuneet liiketoimet ovat tekohetkellä usein olleet lii-

ketaloudellisesti perusteltuja, joten vahingonkorvauskanteen nostajien on siten usein ver-

rattain hankalaa osoittaa johdon jäsenen rikkoneen huolellisuusvelvoitettaan.78 
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Kantajan on näytettävä, että johtoon kuuluva henkilö on rikkonut huolellisuusvelvoitet-

taan. Vaikka lain sanamuodosta ei asiaa suoraan voikaan päätellä, oikeuskirjallisuudessa on 

pidetty selvänä, että huolellisuusvelvoitteen lisäksi myös lojaliteettivelvollisuuden rikkomi-

nen perustaa korvausvastuun yhtiötä kohtaan.79 Tärkeää on huomata, että huolellisuus- ja 

lojaliteettivelvollisuuden rikkominen johtaa aiheutetun vahingon korvaamiseen nimen-

omaan yhtiölle. Osakkeenomistajan tai muun henkilön oikeus vaatia korvausta itselleen 

edellyttää, että vahinko on aiheutettu rikkomalla joko yhtiöjärjestystä tai muuta OYL:n 

säännöstä kuin OYL 1:8:ssa säädettyjä fidusiaarisia velvollisuuksia (OYL 22:1). Savelan käsi-

tyksen mukaan tässä yhteydessä OYL:iin rinnastuvat eräät muut lait, joihin on viitattu 

OYL:ssä, kuten KPL, TTL, kaupparekisterilaki, talletuslaki ja velkakirjalain eräät määräyk-

set80.  

Ratkaisussa S 14/626 (8.4.2015) Turun hovioikeus katsoi yhtiön hallituksen jäsenen toimi-

neen huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteensa vastaisesti ryhdyttyään välittömästi yhtiön lii-

ketoiminnan päättymistä koskevan, yhtiökumppanilleen osoitetun sähköpostiviestin lähet-

tämisen jälkeen neuvottelemaan yksinoikeussopimuksesta yhtiön yhteistyökumppanin 

kanssa. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi kanteen eikä velvoittanut vastaajaa vahingonkorvauk-

siin, sillä se katsoi, ettei yhtiökumppanille ollut aiheutunut toiminnasta vahinkoa.81 

Ihmisoikeus- ja ympäristöasioissa johdon henkilökohtainen vastuu realisoituukin usein ri-

koslainsäädännön kautta. Operatiivista toimintaa johtava toimitusjohtaja joutuu usein syy-

tetyn penkille, mutta esimerkiksi ratkaisussa KKO 2016:58 korkein oikeus tuomitsi osake-

yhtiön hallituksen jäsenet ympäristön turmelemisesta sakkoon, sillä he eivät olleet otta-

neet selvää toimenpiteitä edellyttäneistä ympäristöongelmista. Rikotun huolellisuusvel-

voitteen merkittävyyttä arvioitaessa lähtökohtana oli, mikä tieto huolellisella hallituksen 

jäsenellä olisi teon hetkellä ollut. 

Fidusiaariset velvollisuudet eivät ole staattisia. Ne muuttuvat ja kehittyvät lisääntyvän ym-

märryksen, muuttuvien markkinakäytäntöjen, säädösten ja sosiaalisten normien myötä.82 

Kestävän liiketoiminnan kannalta tarkasteltuna tämä tarkoittaa, että kun tietoisuus 
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 26 

ihmiskunnan toiminnan vaikutuksesta lisääntyy ja sosiaaliset normit vastaavasti edellyttä-

vät vakavampaa suhtautumista ympäristöasioihin, voidaan myös fidusiaaristen velvolli-

suuksien nähdä vaativan yrityksen johdolta suurempaa huolellisuutta liiketoiminnan kestä-

vyyden varmistamiseksi, sillä liiketoiminnan kestävyys nähdään yhä tärkeämpänä osana yh-

tiön etua. 

 

3.4.1 Huolellisuusvelvollisuus ja liiketoimintapäätösperiaate 

Huolellisuusvelvollisuuden sisällön voi tiivistää siihen, että johdon jäsenen on toimittava 

samalla tavalla kuin huolellinen henkilö vastaavissa olosuhteissa toimisi. Johdon jäsenen 

omilla kyvyillä tai muilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä arviointiin, vaan siinä pyritään 

objektiivisuuteen. Liiketoimintapäätöksiä tehdään usein hyvin suuren epävarmuuden valli-

tessa, ja siksi arvioinnissa ei pidä sortua jälkiviisasteluun. Johdon jäsenten rationaalista 

käyttäytymistä häiritsevät aina erilaiset riskit ja epävarmuudet, jotka kuuluvat yritystoimin-

taan. Mitä riskialttiimmasta päätöksestä on kyse, sitä suurempaa huolellisuutta kuitenkin 

vaaditaan.83 84  

Huolellisuusvelvollisuuden toteutumisen arvioinnissa noudatetaan Suomessa niin sanottua 

liiketoimintapäätösperiaatetta (business judgement rule). Sen mukaan huolellisuusvelvoi-

tus on täytetty, kun 1) ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen 

tieto, 2) sen perusteella on tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi 3) eivätkä päätök-

sen tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet johdon eturistiriidat.85 Liiketoimintapäätös-

periaatteen noudattaminen vapauttaa johdon vastuusta, vaikka päätöksestä seuraisikin yh-

tiöille tappiota.86 Yrityksen johdon tekemiä toimenpiteitä arvioidaan yleensä kokonaisuu-

tena.87 Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2000:69 ilmenee, että uhkaavan vahingon 

ehkäisemiseksi voidaan ottaa tavallista isompia riskejä: ”W:n ja L:n nyt kysymyksessä olevat 

SKOP:n mittapuun mukaan arvioituina suuruusluokaltaan tavanomaiset pankin strategian 

mukaiseen kiinteistösijoitukseen liittyvät luottopäätökset ovat olleet sen hetken arvion 

                                                        
83 Mähönen – Villa 2020, luku ”Johdon fidusiaariset velvollisuudet”, alaluku ”Riskin ottaminen”. 
84 HE 109/2005 vp, s. 40–41. 
85 HE 109/2005 vp, s. 41. 
86 Mähönen – Villa 2020, luku ”Johdon fidusiaariset velvollisuudet”, alaluku ”Liiketoimintapäätösperiaate”. 
87 Savela 2015, s. 98. 
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mukaan hyväksyttävä vaihtoehto pankin toiminnan kannalta tuntuvan vahingon välttä-

miseksi.” 

Liiketoimintapäätösperiaatetta ei ole Suomessa kirjattu lakiin, vaan se perustuu ainoastaan 

lain esitöihin. Tuoreessa osakeyhtiölain muutostarpeista tehdyssä selvityksessä tosin eh-

dotetaan, että asian keskeisyyden vuoksi periaate olisi syytä kirjata suoraan lakitekstiin.88 

Selvityksen kirjoittajien mukaan asiasta vallitsee asiantuntijoiden piirissä varsin suuri kon-

sensus, eikä muutosta olisi kovin hankala toteuttaa.89 

Yhdysvalloissa liiketoimintapäätösperiaate on tärkeä osakeyhtiöoikeudellinen perusperi-

aate, joka rajoittaa vahvasti yritysjohdon päätöksiin liittyvää jälkikäteistä oikeudellista ar-

viointia. Liiketoimintapäätösperiaatetta on perusteltu sillä, että tuomareilla ei ole päte-

vyyttä arvioida liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. On myös ajateltu, että ellei periaate ra-

jaisi johdon vastuuta, henkilökohtaisen vastuun pelko saisi yritysjohtajat liiankin varovai-

siksi ja johtaisi myös siihen, että yhä harvemmat kyvykkäät ja lahjakkaat ihmiset haluaisivat 

enää työskennellä johtotehtävissä.90 

Toisaalta, kuten Daniel R. Fischel huomauttaa, samojen tuomareiden katsotaan kuitenkin 

kykenevän ratkaisemaan muut yritysten toimintaan liittyvät riidat, ja vahingonkorvausvas-

tuusta johtuvaa varovaisuutta pidetään muissa yhteyksissä usein hyvänä asiana.91 Fischel 

julkaisi artikkelinsa vuonna 1985, ja kestävään liiketoimintaan liittyvät asiat ovat tulleet sen 

jälkeen yhä vahvemmin osaksi julkista keskustelua. Voidaankin kysyä, johtaako liiketoimin-

tapäätösperiaate jopa liialliseenkin johdon vastuuvapauteen silloin, kun liiketoimintaa ei 

ole harjoitettu kestävällä tavalla. 

On kuitenkin otettava huomioon Suomen ja Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän erot: Delawa-

ren oikeuskäytännössä liiketoimintapäätösperiaate rajoittaa johdon vastuun vain törkeään 

tuottamukseen, mutta Suomessa yritysjohdon vastuuvapaus ei ulotu niin pitkälle, sillä jo 

lievä tuottamus voi perustaa vahingonkorvausvastuun.92 

                                                        
88 Airaksinen et al. 2020, s. 303. 
89 Airaksinen et al. 2020, s. 352. 
90 Fischel 1985, s. 1439. 
91 Fischel 1985, s. 1439. 
92 Savela 2015, s. 96. 
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Asiantuntemuksen puute ei poista vahingonkorvausvastuuta. Timo Rapakko perustelee 

tätä sillä, että osakeyhtiön johdolla on nykyisin hyvät mahdollisuudet hankkia vastaan tu-

leviin ongelmiin yhtiön ulkopuolista, erikoistunutta apua. 93 Jos henkilön taidot ja kyvyt ei-

vät riitä tehtävän hoitamiseen, hänen tulisikin joko erota tai hankkia asiantuntija-apua.94 

Toisaalta ratkaisussaan KKO 1999:12 korkein oikeus katsoi, ettei hallituksen jäseniltä voida 

vaatia, ”että he olisivat maallikkoina tulleet ajatelleeksi sitä, ettei osakkeiden panttaus il-

man maapohjaan kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja turvannut pankin asemaa velkojana pak-

korealisaatiossa”. Näin ollen vaikuttaa siltä, että joissain tilanteessa maallikoiden osaamat-

tomuutta saatetaan katsoa läpi sormien. Vastaavasti sellaisilla yrityksen johdon jäsenillä, 

joilla on erityistä asiantuntemusta, on tavanomaista suurempi vastuu omilla erityisosaa-

misalueillaan.95  

 

3.4.2 Lojaliteettivelvollisuus ja yhtiön etu 

Lojaliteettivelvollisuus merkitsee sitä, että johdon jäsenen on toimittava lojaalisti kaikkia 

osakkeenomistajia kohtaan. OYL 1:8:ssa ei tarkemmin määritellä, mitä yhtiön edulla varsi-

naisesti tarkoitetaan. Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa kuitenkin katsotaan varsin yksi-

mielisesti, että yhtiön edulla tarkoitetaan kaikkien osakkeenomistajien etua96. 

Osakkeenomistajien edulla tarkoitetaan siis kaikkien osakkeenomistajien yhteistä etua, ei 

johdon omaa etua tai vain tiettyjen osakkeenomistajien etua. Kuten Villa huomauttaa, yh-

tiön etua ei kuitenkaan pidä ymmärtää yksittäisten osakkeenomistajien etujen summana. 

Yhtiön edun mukaan toimiminen merkitsee, että liiketoimeen on hyväksyttävä liiketalou-

dellinen peruste, se tehdään yhtiön toimialan sisällä, sillä tavoitellaan yhtiön toiminnan tar-

koitusta, eikä se selvästi loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta eikä johto tavoit-

tele sillä omaa etuaan.97 

Tällainen yhteisen edun määritelmä on tosin herättänyt myös kritiikkiä. Mähönen katsoo 

sijoittajien olevan keskenään niin erilaisia, ettei heterogeenisen osakkeenomistajamassan 

                                                        
93 Rapakko 1990, s. 164. 
94 Savela 2015, s. 84. 
95 Savela 2015, s. 85. 
96 Pönkä 2013, s. 22. 
97 Villa 2020, s. 78. 
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toisistaan poikkeavista eduista voida muodostaa heidän kollektiivista yhteisetuaan ja siten 

yhtiön etua.98 

Jos muuta ei ole määrätty, osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on OYL 1:5:n mukaan voiton 

tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö voi kuitenkin vapaasti yhtiöjärjestyksessään päät-

tää toimintansa tarkoituksen. Tämä merkitsee sitä, että lojaliteettivelvollisuus on alisteinen 

sille, mitä yhtiöjärjestyksessä on yhtiön toiminnan tarkoituksesta määrätty. Johtoa ei voida 

kokonaan vapauttaa lojaliteettivelvollisuudesta, vaikka yhtiöjärjestyksellä voidaankin 

suunnata lojaliteettivelvollisuus muihin kuin osakkeenomistajiin.99 

Ville Pönkä on kuvannut osakeyhtiötä välineeksi, jolla yritys täyttää sille asetetun voiton 

tuottamisen tavoitteen. Hänen mukaansa yhtiö voidaan nähdä markkinapaikkana, jossa yri-

tyksen eri intressitahot kohtaavat ja jossa niiden väliset intressikonfliktit ratkaistaan.100 Yh-

tiöllä on kuitenkin osakkeenomistajien lisäksi muitakin intressitahoja, kuten velkojat ja 

työntekijät. Pönkä näkee, että koska osakkeenomistaja kantaa suurimman riskin yhtiön me-

nestymisestä, on kokonaistaloudellisesti ajatellen perusteltua katsoa, että yhtiön etua on 

tarkasteltava nimenomaan osakkeenomistajien edun näkökulmasta.101  

Pönkä kuitenkin korostaa, että osakeyhtiöllä on myös vastuuta sitä ympäröivää yhteiskun-

taa kohtaan. Tällaista vastuuta ei kuitenkaan voida johtaa osakeyhtiöinstituutiosta itses-

tään, vaan muusta lainsäädännöstä. Viime kädessä julkinen valta on vastuussa yritysten 

yhteiskuntavastuun muotoamisesta.102  

Lojaliteettivelvollisuus kieltää johtoa liittoutumasta joidenkin osakkeenomistajien kanssa 

muiden osakkeenomistajien vahingoksi. Lojaliteettivelvollisuus pitää sisällään sen, että joh-

don on huolellisesti arvioitava, miten sen tulee toteuttaa yhtiön toiminnan tarkoitus ja yh-

tiön etu. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.103 

                                                        
98 Mähönen 2017, s. 13. 
99 Mähönen – Villa 2020, luku ”Johdon fidusiaariset velvollisuudet”, alaluku ”Osittain dispositiivinen velvolli-
suus”. 
100 Pönkä 2013, s. 23. 
101 Pönkä 2013, s. 24–26. 
102 Pönkä 2013, s. 27. 
103 Mähönen – Villa 2020, luku ”Johdon fidusiaariset velvollisuudet”, alaluku ”Kaikkia osakkeenomistajia koh-
taan”. 
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Yhtiön oletetaan jatkavan toimintaansa toistaiseksi, joten yhtiön edussa ei pääsääntöisesti 

ole kyse lyhyen aikavälin jakokelpoisen voiton maksimoinnista. Lojaalisuusvelvollisuus ei 

estä yhtiön johtoa käyttämästä yhtiön varoja tuotekehitykseen tai markkinointiin, jos siten 

toimimalla voidaan edesauttaa yhtiön voiton tai arvon kasvamista tulevaisuudessa.104 

 

3.5 Vahingonkorvausvastuun toteuttaminen 

3.5.1 Vastuuvapaus 

Vahingonkorvausvastuun muodostumisen edellytyksenä on, ettei yhtiön johdolle ole 

myönnetty vastuuvapautta. Tavallisesti vastuuvapaus myönnetään toimivalle johdolle var-

sinaisessa yhtiökokouksessa. Vastuuvapaus kattaa OYL 22:1:n mukaisen vahingonkorvaus-

vastuun. Se koskee vain yhtiön lukuun ajettavia kanteita eikä vaikuta osakkeenomistajien 

mahdollisuuteen nostaa oma itsenäinen kanne heille aiheutuneista vahingoista.105 Vastuu-

vapauden sitovuudesta säädetään OYL 22:6.2:ssa: 

”Yhtiökokouksen päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenelle, hallin-
toneuvoston jäsenille tai toimitusjohtajalle ei ole sitova, jos yhtiökokoukselle ei ole 
annettu olennaisesti oikeita ja riittäviä tietoja korvausvelvollisuuden perusteena ole-
vasta päätöksestä tai toimenpiteestä.” 

Vastuuvapauden syntyminen edellyttää siis ”olennaisesti oikeita ja riittäviä tietoja” tapah-

tumasta, jota vastuuvapaus koskee. Tämä merkitsee sitä, että vastuuvapautta ei voida 

myöntää seikoista, jotka eivät ole olleet yhtiökokouksen tiedossa ennen päätöksen teke-

mistä.106 Rutiininomainen yhtiökokouksessa tapahtuva vastuuvapauden myöntäminen ei 

siis rajoita yrityksen johdon vastuuta vahingoista, jotka ilmenevät vasta yhtiökokouksen jäl-

keen. 

Yhtiön johto ei voi vedota liikesalaisuuteen vastuusta vapautumiseksi. Johdon ei toki tar-

vitse paljastaa yhtiökokoukselle yhtiön liikesalaisuuksia, mutta tällöin se ei saavuta vastuu-

vapautta näiden seikkojen osalta.107 Tämä ilmenee ratkaisusta KKO 1997:110, jossa korkein 

                                                        
104 Mähönen – Villa 2020, luku ”Johdon fidusiaariset velvollisuudet”, alaluku ”Kaikkia osakkeenomistajia koh-
taan”. 
105 Savela 2015, s. 251–253. 
106 HE 27/1977 vp, s. 114. 
107 Savela 2015, s. 256. 
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oikeus totesi, että ”[p]ankkisalaisuuteen vetoamalla pankin johto ei siten voi vapautua vas-

tuusta sellaisista päätöksistä tai toimenpiteistä, joista yhtiökokouksella ei ole ollut tietoa, 

kun vastuuvapaus myönnettiin”. 

 

3.5.2 Osakkaiden yhtiön hyväksi nostama kanne 

Osakkaiden oikeus ajaa kannetta yhtiön lukuun perustuu OYL 22:7:ään: 

OYL 22:7.1–3: Osakkeenomistajien oikeus ajaa kannetta yhtiön hyväksi 

”Yhdellä tai useammalla osakkeenomistajalla on oikeus ajaa omissa nimissään kan-
netta vahingonkorvauksen suorittamiseksi yhtiölle 1–3 §:n tai tilintarkastuslain 10 lu-
vun 9 §:n nojalla, jos kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, ettei yhtiö huolehdi 
vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta ja:  

1) kantajilla tuolloin on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista; tai 

2) osoitetaan, että vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamatta jättäminen olisi 1 luvun 
7 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. 

Yhtiölle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi, jollei se ole ilmeisen tarpee-
tonta. Kannetta ajavat osakkeenomistajat vastaavat itse oikeudenkäyntikuluista, mutta 
heillä on oikeus saada niistä korvaus yhtiöltä sikäli kuin yhtiölle oikeudenkäynnillä 
saatavat varat siihen riittävät.” 

Pääasiallisesti osakeyhtiön kanneoikeutta käyttää osakeyhtiö itse. Jos kuitenkin yhtiön hal-

litus ja enemmistöosakkaat eivät syystä tai toisesta suostu nostamaan kannetta, antaa OYL 

22:7 osakkeenomistajille tähän oikeuden, tosin vain tietyin edellytyksin. Kanteen nostami-

nen ei luonnollisestikaan edellytä yhtiön johdon suostumusta. Tällaista yhtiön lukuun ajet-

tavaa kannetta kutsutaan myös derivatiiviseksi kanteeksi.108 Osakkeenomistajan kanneoi-

keutta ei voida rajoittaa yhtiöjärjestyksen määräyksillä.109 

Yhtiön hyväksi ajettava kanne voi koskea myös OYL 1:8:ssä säädetyn yleisen huolellisuus-

velvollisuuden rikkomista. Tähän vetoaminen ei ole mahdollista silloin, kun osakkeenomis-

taja ajaa kannetta omissa nimissään. Yhtiön lukuun ajettava kanne voi kattaa myös välilliset 

vahingot. Jos kanne menestyy, korvausta on suoritettava kaikille osakkaille aiheutuneista 

vahingoista, ei pelkästään kanteen nostajien vahingoista.110 

                                                        
108 Mähönen – Villa 2019, s. 668. 
109 HE 109/2005 vp, s. 203. 
110 Savela 2015, s. 260. 



 32 

Osakkeenomistajien yhtiön hyväksi ajamalle kanteelle on kuitenkin asetettu verrattain tiu-

kat edellytykset. Ensinnäkin on oltava todennäköistä, ettei yhtiö huolehdi vahingonkor-

vausvaatimuksen toteuttamisesta. Tämä edellytys täyttyy esimerkiksi silloin, kun yhtiöko-

kous on myöntänyt vastuuvapauden, päättänyt olla vaatimatta vahingonkorvausta taikka 

jos hallitus on päättänyt olla ryhtymättä toimiin vahingonkorvauksen vaatimiseksi.111 To-

dennäköisyyttä arvioidaan kanteen vireillepanohetken tilanteen perusteella.112 Näyttö-

taakka siitä, että yhtiö ei aio huolehtia vahingonkorvaussaatavan perimisestä, on kanta-

jalla.113  

Toiseksi laki asettaa kanteen nostamiselle kaksi vaihtoehtoista lisäedellytystä. Kantajien 

täytyy omistaa vähintään kymmenesosa yhtiön osakkeista tai heidän täytyy osoittaa, että 

vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamatta jättäminen olisi vastoin yhdenvertaisuusperi-

aatetta. Jos jäljempi lisäedellytys täyttyy, yhdenkin osakkeen omistaminen riittää kanneoi-

keuden muodostumiseen.114 Kymmenesosan määrävähemmistö lasketaan yhtiön kaikista 

– myös äänivallattomista – osakkeista, mutta yhtiölle itselleen tai sen tytäryhteisöille kuu-

luvia osakkeita ei kuitenkaan huomioida.115 

Yhtiön johto voi normaalin harkintavaltansa puitteissa päättää, onko vahingonkorvauksen 

vaatiminen yhtiön edun mukaista. Oikeutetunkaan kanteen osalta ei aina näin ole, sillä kan-

teen ajamiseen saattaa liittyä riski siitä, että vahingonkorvausta ei saada perityksi varatto-

malta korvausvelvolliselta. Jos kanteen vaatimatta jättäminen kuitenkin muodostaa OYL 

1:7:n mukaista epäoikeutettua etua yhtiön tai osakkeenomistajan kustannuksella, itsenäi-

sen kanneoikeuden myöntäminen osakkeenomistajalle on perusteltua. Yhdenvertaisuus-

periaatteen loukkaus ei edellytä, että osakas hyötyy toisen osakkaan kustannuksella, vaan 

muulle henkilölle yhtiön kustannuksella myönnetty epäoikeutettu etu riittää.116 

 

                                                        
111 Savela 2015, s. 261. 
112 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 843. 
113 Mähönen – Villa 2019, s. 668. 
114 HE 109/2005 vp, s. 200. 
115 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 843. 
116 HE 109/2005 vp, s. 200. 
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3.5.3 Osakkeenomistajien suora kanneoikeus 

OYL 22:7.4:n mukaan ”[o]sakkeenomistajalla ei ole oikeutta saada korvausta yhtiölle aiheu-

tetusta vahingosta”. Tämä merkitsee, ettei osakkeenomistaja voi saada OYL:ssa tarkoitet-

tua vahingonkorvausta suoraan itselleen niin sanotusta välillisestä vahingosta.117 Välillinen 

vahinko merkitsee sitä, että vahinkoa on aiheutettu yhtiölle, mutta vahinkoa aiheutuu sa-

malla osakkeenomistajille. Tällaista vahinkoa voi olla esimerkiksi osakkeiden arvon alentu-

minen.118  

Manne Airaksisen ym. mukaan osakkeenomistajan mahdollisuuteen vaatia välillisen vahin-

gon korvaamista itselleen liittyisi vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Voisi olla mahdollista, 

että sekä yhtiö että osakkeenomistaja vaatisivat korvausta samasta vahingosta. Lisäksi vä-

lillisen vahingon korvaaminen voisi aiheuttaa ongelmia yhtiön velkojille, joiden oikeudet 

voisivat vaarantua.119 Vaikka osakkeenomistajan välillisen vahingon korvauskelvottomuus 

on tärkeä osa yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausjärjestelmän kokonaisuutta, se vaikuttaa 

voivan jäädä huomaamatta jopa tuomioistuimilta.120 

Välittömällä vahingolla tarkoitetaan sellaista osakkeenomistajalle aiheutuvaa vahinkoa, 

joka on riippumaton yhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Välitöntä vahinkoa aiheutuu esi-

merkiksi silloin, jos osakkeenomistaja ostaa tilinpäätöksen lainvastaisuuden vuoksi osak-

keita ylihintaan.121  

Kun kyseessä on välitön vahinko, eli kun vahinkoa on aiheutettu suoraan osakkaalle, vahin-

koa kärsineellä osakkaalla on oikeus saada vahingonkorvausta. Tällöin hänellä on OYL 

22:1.2:n perusteella itsenäinen kanneoikeus. Edellytyksenä kuitenkin on, että vahinko on 

aiheutettu rikkomalla muita OYL:n määräyksiä (tai niihin rinnastettavia määräyksiä) kuin 

OYL 1:8:n mukaista yleistä huolellisuusvelvollisuutta tai yhtiöjärjestystä.  

Osakeyhtiölain uudistamistarpeita koskevan selvityksen kirjoittajat pitävät tätä rajausta 

osittain ongelmallisena. He ehdottavat, että huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden rikko-

misesta seuraavaa vahingonkorvausvelvollisuutta harkittaisiin laajennettavaksi rajoitetusti 

                                                        
117 HE 109/2005 vp, s. 202. 
118 Savela 2015, s. 270. 
119 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 840. 
120 Ks. Nyström 2014. 
121 Savela 2015, s. 270–272. 
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osakkeenomistajien eduksi erityisesti silloin, kun yhtiön hallitus toimii suoraan osakkeen-

omistajien intressissä, kuten julkisten ostotarjousten ja sulautumisten yhteydessä. Tällöin 

johdolla on velvollisuus tavoitella osakkeenomistajien kannalta parasta lopputulosta, 

mutta nykyisen lainsäädännön perusteella huolellisuuden laiminlyöville yrityksen johto-

henkilöille ei voi aiheutua yhtiöoikeudellista vahingonkorvausvelvollisuutta.122 

 

3.5.4 Kanneaika 

OYL 22:8:n mukaan yhtiöoikeudellisia vahingonkorvausvaatimuksia koskee viiden vuoden 

vanhentumisaika. Kanne on nostettava ”viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymi-

sestä, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toi-

menpiteeseen ryhdyttiin” (OYL 22:8.1 1 k.). Sama kanneaika soveltuu myös osakkeenomis-

tajien yhtiön hyväksi ajamiin kanteisiin, joita voi lisäksi koskea vastuuvapauden myöntämi-

sestä alkava kolmen kuukauden kanneaika.123 

Koska kanneajan laskeminen aloitetaan tekojen tekemisestä eikä vahingon ilmenemisestä, 

kanneaika saattaa kulua loppuun jo ennen kuin vahinko edes tapahtuu. Kanteen voi nostaa 

vain jo aiheutuneesta vahingosta, eikä se voi koskea tulevaisuudessa syntyviä epävarmoja 

vahinkoja.124 Liiketoiminnan kestävyyden kontekstissa tämä saattaa tuottaa ongelmia: esi-

merkiksi ympäristövahingot syntyvät tyypillisesti pitkän ajan kuluessa, eikä niitä välttä-

mättä havaita viidessä vuodessa. Toisaalta etenkin törkeimmissä tapauksissa vahingon ai-

heuttaja saattaa joutua rikosoikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen, jota koskevat eri 

vanhentumisajat. 

OYL:n mukaisia vanhentumisaikoja ei ole mahdollista katkaista vapaamuotoisilla huomau-

tuksilla, vaan ainoastaan VanhL 11 §:ssä tarkoitetuilla oikeudellisilla katkaisutoimilla.125  

                                                        
122 Airaksinen et al. 2020, s. 242–243, vrt. kuit. Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 809. 
123 HE 109/2005 vp., s. 203. 
124 Savela 2015, s. 286–290. 
125 Savela 2015, s. 283. 
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4 Keskeisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita 

 

4.1 OYL 22 luvun mukainen vahinko ja sen määrä 

OYL:n 22 luvussa säädetty vahingonkorvausvastuu syntyy luonnollisesti ainoastaan silloin, 

kun vahinkoa on aiheutunut. Tämä ilmenee esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisusta 

KKO 1999:86, jossa osakeyhtiön myöntämän lainan muuttamisen vakautetuksi lainaksi126 

ei katsottu aiheuttaneen yhtiölle vahinkoa. Toisin sanoen yrityksen johto voi toimia kuinka 

sopimattomasti hyvänsä ja syyllistyä jopa törkeisiin rikoksiin, mutta vahingonkorvausvas-

tuuta ei synny, ellei vahinkoa aiheudu. 

Pauli Ståhlbergin ja Juha Karhun määritelmän mukaan ”vahinko on ulkoisen seikan aiheut-

tama muutos, jota on pidettävä vahingonkärsijän kannalta epäedullisena”.127 Vahingon ai-

heuttamaa haittaa voidaan kutsua tappioksi, mutta sen laskeminen ei useinkaan ole yksin-

kertaista.128  

Vahingon voidaan katsoa ilmenevän erona kahden tapahtumakulun välillä. Todellisen eli 

reaalisesti tapahtuneen tapahtumakulun aiheuttaa vahinkoon johtava syy. Toinen, hypo-

teettinen, tapahtumakulku voidaan vain kuvitella: mitä olisi tapahtunut, ellei vahinkoon 

johtanutta syytä olisi ollut. Koska hypoteettinen tapahtumakulku perustuu aina enemmän 

tai vähemmän mielikuvituksen käyttöön, tapahtumakulkujen välisenä erotuksena laskettu 

vahingonkorvauksen määrä riippuu kussakin yksittäistapauksessa osittain laskijan ajattelu-

tavasta.129 

Vahingon määritelmään kuuluvat siis kiinteästi sekä epäedullisuus että odottamattomuus. 

Epäedullisuus merkitsee rahamäärien vertaamista edellä kerrotulla tavalla. Rahamäärät on 

kuitenkin laskettava niin, että tilanteet arvioidaan kokonaisuutena: vaikka yksittäinen sopi-

mus tuottaisi voittoa, mutta jos siitä seuraa sopimussakkoja yhtiön muiden sitoumusten 

takia, tämä voitollinen sopimus voi olla yhtiölle epäedullinen. Odottamattomuusvaatimuk-

sesta seuraa, että yhtiö ei voi vaatia korvausta ennakoitavissa olevista seuraamuksista. 

                                                        
126 Nykyisin lähin vakautettua lainaa muistuttava lainatyyppi on OYL 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina. 
127 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 9. 
128 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 447. 
129 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 447–448. 
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Odottamattomuutta on arvioitava vahingonkärsijän kannalta. Yhtiön liiketoimintariskiin 

kuuluvia normaaleja epäonnistumisia ei voida pitää odottamattomina.130 

Huomionarvoista on, että vastuu yhtiötä kohtaan tulee kyseeseen ainoastaan silloin, kun 

toimenpiteestä on aiheutunut yhtiölle vahinkoa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi veronkoro-

tusten, sakkokorkojen tai korvausvelvollisuuden muodossa.131 Vahingonkorvausvelvolli-

suutta suhteessa yhtiöön ei muodostu, jos vahinkoa on aiheutettu ainoastaan osakkaille, 

ei yhtiölle. Siksi osakkeen pörssikurssin laskeminen ei aiheuta vahinkoa, joka olisi korvat-

tava yhtiölle. Asiaa on kuitenkin arvioitava toisin, jos johdon toiminta on samalla johtanut 

esimerkiksi siihen, että yhtiön luotonsaantimahdollisuudet ovat vaikeutuneet. Tällöin tästä 

aiheutunut vahinko on korvattava yhtiölle.132 

Korvauksen laskemisessa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta: ”[k]orvausta on 

suoritettava niin suuri määrä, että vahingonkärsijä korvauksen johdosta pääsee asemaan, 

jossa hän olisi, ellei vahinkotapahtumaa olisi sattunut”. Huomionarvoista on, että periaate 

asettaa korvausmäärälle alarajan lisäksi myös ylärajan: korvaus ei saa johtaa vahingonkär-

sijän hyötymiseen (rikastumiskielto). Täyden korvauksen periaatteen mukaisen korvauksen 

laskeminen tapahtuu arvioimalla, kuinka olisi käynyt, ellei vahinkotapahtumaa olisi sattu-

nut. 133 Tämä näkyy korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1990:79 (ään.): ”Tekoaltaan ra-

kentamisesta oli aiheutunut vesialueen rapukannan menetys, jota pidettiin korvausvelvol-

lisuuden kannalta lopullisena. Raputuoton menetyksestä maksettavaa kertakaikkista kor-

vausta määrättäessä oli rapujen arvioidusta myyntitulojen menetyksestä vähennettävä 

pyynti- ym. kustannusten ohella myös vahingon kärsineen oman pyyntityön arvo.” Kuten 

tapauksesta ilmenee, vahingonkorvausta on oikeus saada myös saamatta jääneestä voi-

tosta. Korvattavaa vahinkoa voi syntyä myös voitollisesta toimesta, jos laillisesti tai huolel-

lisesti toimimalla voittoa olisi syntynyt enemmän. Tämän näyttäminen lienee kuitenkin 

usein varsin hankalaa.134 

                                                        
130 Savela 2015, s. 336. 
131 af Schultén 2004, s. 628. 
132 Kyläkallio 1963, s. 264. 
133 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 451–452. 
134 Vahtera 2011, s. 205. 
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Yhtiöoikeudellista vahingonkorvausta vaativalla on pääsääntöisesti näyttötaakka vahingon 

aiheutumisesta ja sen määrästä.135 OYL 22:1.3:ssa ja 22:2.2:ssa tarkoitettu käännetty todis-

tustaakka ei koske vahingon aiheutumista tai sen määrää vaan ainoastaan tuottamusta.136 

Poikkeustapauksissa todistustaakka voi kääntyä vahingon aiheuttajalle. Korkein oikeus kat-

soi ratkaisussaan KKO 2000:106, että vararikkoon ajautuneen yrityksen hallituksen jäsenillä 

oli kantajana toiminutta rahoitusyhtiötä paremmat mahdollisuudet esittää selvitystä yh-

tiön taloudellisen aseman kehittymisestä. Koska he eivät olleet antaneet tyydyttävää selvi-

tystä siitä, ettei maksamatta jääneille saataville olisi saatu suoritusta, jos yhtiö olisi aika-

naan asetettu selvitystilaan lain edellyttämällä tavalla, tuomitsi korkein oikeus heidät kor-

vaamaan rahoitusyhtiölle aiheuttamansa vahingon. 

Jos vahingon määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä tai sen hankkiminen olisi vai-

keaa tai kohtuuttoman kallista, tuomioistuin voi arvioida vahingon määrän (OK 17:2.3). 

 

4.2 Syy-yhteys 

Korvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on vastuuperusteen ja vahingon lisäksi se, 

että vahingon on oltava sellaisessa syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, 

jota säännösten soveltamisessa edellytetään. Vahingonkorvausvaatimusta tarkasteltaessa 

etsitään vahinkoon (esimerkiksi ansionmenetys tai varallisuuden vähentyminen) johta-

nutta oikeudellisesti merkittävää syytä. Osviittaa tähän saadaan eri tieteenalojen tuotta-

mista luonnossa ja yhteiskunnassa vallitsevista syy- ja seuraussuhteiden lainalaisuuksia 

koskevista tiedoista. Koska syyn on oltava oikeudellisesti merkittävä, tieteen yleiset teoriat 

voivat vain antaa suuntaa – mutta eivät täydellistä vastausta – ongelman oikeudelliseen 

selvittämiseen. Oikeudellisesti merkittävän seikan määrittely riippuu viime kädessä oikeus-

järjestyksen sisällöstä.137 

Oikeustieteellinen tutkimus on keskittynyt erityisesti sen selvittämiseen, miten vastuuta 

rajoitetaan silloin, kun kyseessä on kaukainen tai yllätyksellinen vahinko, sekä siihen, miten 

vastuuseen vaikuttavat muut vastuuseen johtavan syyn kanssa samanaikaisesti ilmenevät 

                                                        
135 Kyläkallio 1963, s. 280. 
136 Savela 2015, s. 346. 
137 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 383–385. 
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syyt. Tällöin tavoitellaan järkevää ja kohtuullista riskinjakoa. Ståhlbergin ja Karhun mukaan 

vastuukysymyksiä ratkaistaessa huomio on kiinnitettävä kahteen ongelmaan: ”1) kuinka 

päätellään vahingon ja vastuuperusteen välisen syysuhteen olemassaolo ja 2) kuinka vas-

tuuta rajoitetaan pyrittäessä kohtuullisena ja järkevänä koettavaan korvausvastuun laajuu-

teen”.138 

Syy-yhteyttä yksittäistapauksessa tarkasteltaessa apua saadaan riittävän syyn ja välttämät-

tömän syyn käsitteistä. Riittävä syy merkitsee seikkaa, joka yksin saa aikaan tietyn asian. 

Syyn riittävyys päätellään kuvittelemalla tapahtumat ilman asianomaista tekoa.139 Tämän 

tutkielman kontekstiin asia voidaan Ståhlbergiä ja Karhua mukaillen konkretisoida seuraa-

vanlaisella esimerkillä. Jos henkilö A ojentaa B:lle erikoistyökalun, jolla B saa säädettyä 

venttiilin päästämään vesistöön suolahappoa, voidaan A:n tekoa pitää riittävänä edellytyk-

senä ympäristövahinkoon. Erikoistyökalun antaminen ei yksinään ole riittävä edellytys ym-

päristövahingon syntyyn, mutta vallitsevissa olosuhteissa se on riittävä edellytys sille, että 

vesistöön pääsee suolahappoa A:n toiminnan johdosta. 

Välttämätön syy merkitsee seikkaa, jota ilman seurausta ei olisi lainkaan syntynyt. Sen ole-

massaolo voidaan todeta conditio sine qua non -oletuksen avulla. Jos voimme todeta, ettei 

seurausta y olisi ilmennyt ilman seikkaa x, on x y:n välttämätön syy.140 Jos B:llä ei ole ollut 

hallussaan muuta venttiilin säätämiseen sopivaa työkalua, A:n toiminta on ollut myös vält-

tämätön ehto ympäristövahingolle. 

Conditio sine qua non -oletukseen liittyy kuitenkin monenlaisia ongelmia. Se ei ensinnäkään 

sovellu kaikkiin välttämättömiin ehtoihin.141 Toiseksi sen soveltaminen edellyttää mahdol-

lisuutta päätellä, mikä vaikutus tietyn yksittäisen seikan poisjättämisellä tapahtumakulusta 

olisi ollut, mikä puolestaan edellyttää tapahtumien syy-seuraussuhteiden hyvää tunte-

mista. Kolmanneksi tieto syy-yhteyksistä ei useinkaan ole ehdotonta. Esimerkiksi ilmaston-

muutosta koskeva tutkimus ei useinkaan anna vastausta siihen, miten yksittäinen teko on 

                                                        
138 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 387. 
139 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 389–390. 
140 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 390. 
141 Ståhlberg ja Karhu käyttävät tästä esimerkkinä auton matkustajaa, jolle ei olisi aiheutunut vahinkoa, jos 
hän ei olisi ollut matkustajana. Siitä huolimatta matkustajana oleminen sinänsä ei voi olla oikeudellisesti re-
levantti vahingon syy. 
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vaikuttanut jonkin tietyn seurauksen syntymiseen.142 Sama pätee myös tupakointiin, mitä 

koskevasta pohdinnasta hyvä esimerkki on korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2001:58. 

Siinä KKO totesi, ettei asiassa ollut lääketieteellisesti selvitetty A:n sairauksien johtuneen 

nimenomaan ja vain hänen tupakoinnistaan. Varmuudella ei voitu sanoa, ettei A olisi sai-

rastunut mihinkään kanteessa tarkoitetuista sairauksista, jos hän ei olisi tupakoinut. Kui-

tenkin olosuhteet huomioon ottaen korkein oikeus katsoi riittävästi selvitetyn, että tupa-

kointi oli ollut A:n sairauksiin vaikuttanut tekijä ja että syy-yhteys hänen sairauksiensa ja 

tupakointinsa välillä oli siten näytetty. Syy-yhteyden ei siis tarvitse olla ehdottoman varma, 

kunhan se on riittävän todennäköinen.143 

Jotta syy-yhteyden voitaisiin katsoa syntyneen, ei syyn tarvitse olla ainoa vahinkoon vaikut-

tanut tekijä. Korkein oikeus on todennut tämän ratkaisussa KKO 2010:17: ”Vahingonkor-

vausvastuun edellyttämän syy-yhteyden harkinnan lähtökohtana on yleensä arvio siitä, oli-

siko vahinko aiheutunut, jos vahingon syyksi epäiltyä tapahtumaa ei olisi sattunut. Syy-yh-

teyden täyttymisen edellytykseksi ei sen sijaan voida asettaa sitä, että tapahtuma olisi ai-

noa syy vahingolle.” Yleensä voidaan pitää riittävänä sitä, että teko on osasyynä vahin-

koon.144 

Todistustaakka syy-yhteyden olemassaolosta on pääsääntöisesti kantajalla. Jos hän ei ky-

kene riittävällä tavalla osoittamaan teon ja vahingon välistä syy-yhteyttä, ei teon tekijä ole 

velvollinen korvaamaan vahinkoa.145 Jos syy-yhteyden osoittaminen on osoittautunut poik-

keuksellisen hankalaksi, on näyttötaakkaa toisinaan alennettu.146 Jos vastaajat väittävät, 

että vahinko olisi aiheutunut myös ilman heidän toimiaan, heidän on näytettävä tämä.147 

Syy-yhteysproblematiikka nousee aivan uuteen valoon, kun tarkastellaan kasvihuonekaa-

sujen päästämistä ilmakehään ja sen aiheuttamia vahinkoja. Ilmastonmuutoksen vaikutuk-

set ovat globaaleja ja voivat ilmetä kaukana päästöjen alkulähteiltä. Lähivuosikymmeninä 

yhä useammat tuomarit joutuvat pohtimaan, voidaanko kohtuuttomia päästöjä aiheutta-

neiden yhtiöiden toiminnan katsoa olevan syy-yhteydessä esimerkiksi arktisten alueiden 

                                                        
142 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 391. 
143 Toisena esimerkkinä tästä on ratkaisu KKO 2001:70. 
144 Savela 2015, s. 308. 
145 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 402. 
146 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 581. 
147 Savela 2015, s. 311. 
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alkuperäiskansoille syntyneisiin vahinkoihin, vai katsotaanko tällaisten tapausten olevan 

vahingonkorvauslakien ulottumattomissa. Syy-yhteyden osoittamista hankaloittaa se, että 

lähes jokainen yritys voi vedota siihen, että juuri sen päästöt ovat globaalissa mittakaavassa 

merkityksettömän pieniä.148 

 

4.3 Ennalta-arvattavuus 

Tavanomaisesti vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää sitä, että vahinko on ennalta arvat-

tava. Ennalta-arvattavuutta arvioidaan objektiivisesti, mutta henkilön tiedoilla ja kyvyillä 

on merkitystä arviointiin.149 Objektiivisuusvaatimus ilmenee ratkaisusta KKO 1995:198, 

jonka perusteluissa todetaan, ”ettei vahinkojen ennalta-arvattavuutta arvioida rikoksente-

kijöiden subjektiivisesta näkökulmasta, vaan yleiseltä kannalta eli objektiivisen arvion mu-

kaan”. Kyseisessä tapauksessa anastetun luottokortin väärinkäyttöön syyllistyneet henkilöt 

katsottiin vastuullisiksi ”kaikista anastetun kortin väärinkäytöstä aiheutuvista ennalta-ar-

vattavista vahingoista siitä riippumatta, ovatko he itse etukäteen ottaneet selvää näiden 

vahinkojen yksityiskohtaisista aiheutumisperusteista”. Ennakoitavuuden vaatimusta ei kui-

tenkaan ole tarkemmin täsmennetty laissa tai sen esitöissä, ja KKO:n siihen liittyvät perus-

telut ovat yleensä varsin niukkoja. Ennakoitavuusrajoitusta onkin kritisoitu tulkinnanva-

raiseksi.150  

Korvausvastuun syntyminen edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että vahingon tyypin ja mää-

rän on pitänyt olla suunnilleen arvioitavissa. Olennaista on, olisiko vahingonaiheuttajan pi-

tänyt käsittää menettelystä aiheutuva vahingonvaara tai se, että vahingon tapahtumisen 

on täytynyt olla toiminnan osalta selvästi havaittavissa oleva riski.151 

Ratkaisussaan KKO 1997:179 korkein oikeus otti kantaa tapaukseen, jossa B oli oikeudetto-

masti purkanut A:n kanssa sopimansa autokaupan. A oli sopinut jo uuden auton hankin-

nasta eikä kyennytkään maksamaan kauppahintaa, mistä hänelle kertyi verrattain runsaita 

kuluja. KKO katsoi, että kulut eivät olleet B:n ennalta arvattavissa eikä velvoittanut B:ta 

                                                        
148 Ks. Kysar 2011, erit. s. 17–18 ja 35. 
149 Savela 2015, s. 315–316. 
150 Mielityinen 2006, s. 341–342. 
151 Villa 2020, s. 241. 
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korvaamaan niitä.152 Myös vahingon määrän ennalta-arvattavuudella voi olla merkitystä 

vahingonkorvausvastuuseen.153 

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty eri käsityksiä siitä, millaista ennalta-arvatta-

vuutta edellytetään yhtiöoikeudellisessa vahingonkorvausvastuussa silloin, kun lakia tai yh-

tiöjärjestystä on rikottu. Savela katsoo, että koska jopa tahallisiin rikoksiin ja sopimusrikko-

muksiin perustuvien vahinkojen osalta edellytetään ennalta-arvattavuutta, on OYL:n tai yh-

tiöjärjestyksenkin rikkomisen osalta vahingon oltava ennalta arvattavissa.154 Rapakon mu-

kaan korvausvelvollisuuden kannalta riittävää on, että osakeyhtiön johtoon kuuluvan hen-

kilön olisi pitänyt tietää rikkovansa lakia – myös muuta kuin osakeyhtiölakia – tai yhtiöjär-

jestystä. Vahingon ennalta-arvattavuus ei hänen mukaansa ole tällöin välttämätön edelly-

tys vahingonkorvausvastuulle.155 

Ympäristövastuun kontekstissa moni – erityisesti vastuutaan välttelevä – taho saattaa ky-

seenalaistaa sen, millaisia vahinkoja esimerkiksi kasvihuonekaasujen voidaan katsoa en-

nalta-arvattavasti aiheuttavan maapallon kompleksisessa ja kaoottisessa ilmastojärjestel-

mässä. Kuitenkin vain harvasta asiasta on niin paljon vedenpitävää tieteellistä näyttöä kuin 

ilmastonmuutoksesta. Kysar kertoo artikkelissaan Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian 

johtajan Ralph Ciceronen todistaneen maansa kongressille jo vuonna 2006, että hiilidioksi-

din ja ilmaston yhteys ymmärretään paremmin kuin se, mikä aiheuttaa ihmisessä keuhko-

syövän. Ciceronen mukaan voi perustellusti sanoa, että ”ilmaston lämpeneminen voi olla 

huolellisimmin ja kokonaisvaltaisimmin tutkittu tieteellinen aihepiiri ihmiskunnan histori-

assa”.156 Kysarin mukaan asiaa pohtineet tutkijat katsovat tyypillisesti, että epävarmuuteen 

tai tietämättömyyteen ilmastonmuutoksen vaikutuksista tai niiden ennalta-arvaamatto-

muuteen ei ole enää pätevästi voinut vedota sen jälkeen, kun suurin osa maailman valti-

oista hyväksyi YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen vuonna 1992.157 

 

                                                        
152 B tosin joutui korvaamaan A:lle auton myyntitappion korkoineen. 
153 KKO 1997:199, ns. keilapallotapaus. 
154 Savela 2015, s. 315–316. 
155 Rapakko 1990, s. 176. 
156 Kysar 2011, s. 30. 
157 Kysar 2011, s. 11. 
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4.4 Vastuun rajoittaminen 

 

OYL 22:9: Pakottavuus 

Yhtiöjärjestyksessä ei voida rajoittaa yhtiön tämän luvun tai tilintarkastuslain 10 lu-
vun 9 §:n mukaista oikeutta vahingonkorvaukseen, jos vahinko on aiheutettu:  

1) rikkomalla säännöksiä, joista ei voida poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä; 
taikka 

2) muuten tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. 

Yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen voidaan muuten yhtiöjärjestyksessä rajoittaa 
vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. 

Yhtiöjärjestyksessä ei voida rajoittaa osakkeenomistajan tai muun henkilön tämän lu-
vun tai tilintarkastuslain 10 luvun 9 §:n mukaista oikeutta vahingonkorvaukseen tai 
kanteen ajamiseen. 

 

Suomalaiset oikeustieteilijät ovat vuosikymmenten ajan suhtautuneet kielteisesti mahdol-

lisuuteen rajoittaa johtajien vahingonkorvausvastuuta sopimuksilla tai yhtiöjärjestyksiin 

otettavilla määräyksillä.158 Osakeyhtiölain perusteluissa kyllä todetaan, että osakkeenomis-

tajien tulee voida laajasti määrätä yhtiöjärjestyksessä yhtiön asioista. Siitä huolimatta lain-

säätäjä on katsonut esimerkiksi yhtiön eri etutahojen selonottokustannuksia koskevien nä-

kökohtien puoltaneen sitä, että osakeyhtiölain oikeussuojajärjestelmän – kuten vahingon-

korvaussäännösten – tietty ydinalue on pakottavaa oikeutta, josta yhtiöjärjestyksen mää-

räyksillä ei voida poiketa.159 

Siksi OYL 22:9.1:ssä säädetään, ettei yhtiön OYL 22 luvussa tai TTL 10.9:ssä säädettyä oi-

keutta vahingonkorvaukseen voida rajoittaa yhtiöjärjestyksessä, kunhan tietyt edellytykset 

täyttyvät. Näin on ensinnäkin silloin, kun vahinko on aiheutettu rikkomalla säännöksiä, 

joista ei voida yhtiöjärjestyksen määräyksellä poiketa. Esimerkkinä perusteluissa mainitaan 

OYL 1:7:n yhdenvertaisuusperiaate, josta ei voida yhtiöjärjestyksessä sopia toisin. Jos yh-

denvertaisuusperiaatteen rikkomiseen perustuvaa yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen 

                                                        
158 Savela 2015, s. 468. 
159 HE 109/2005 vp, s. 203. 
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voitaisiin yhtiöjärjestyksellä rajoittaa, vesittyisi lain pakottavien aineellisten sääntöjen mer-

kitys.160 

Toiseksi, yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen ei yhtiöjärjestyksessä voida rajoittaa muu-

tenkaan, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä tuottamuksella. Tämä säännös 

on lainsäätäjän mukaan yhdenmukainen sopimusoikeudessa omaksuttujen periaatteiden 

kanssa.161 

Silloin, kun vastuun rajoittaminen on sallittua, sen toteuttaminen yhtiöjärjestystä muutta-

malla edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumusta (OYL 22:9.2) eli se on toimin-

tansa jo aloittaneessa yhtiössä usein varsin hankalaa. 

Yhtiöjärjestyksessä ei myöskään voida rajoittaa osakkeenomistajan tai muun henkilön 

OYL:n tai TTL:n mukaista oikeutta vahingonkorvaukseen taikka kanteen ajamiseen. Tosin 

jos yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen on OYL 22:9.1:n mukaisesti rajoitettu, tämä vas-

tuunrajoitus koskee myös osakkeenomistajien yhtiön hyväksi ajamia kanteita.162 

Vaikka yhtiön oikeutta rajoittaa oikeuttaan vahingonkorvaukseen on lainsäädännössä yllä 

kuvatulla tavalla rajoitettu, ei kuitenkaan ole estettä sille, että yhtiö sitoutuu maksamaan 

johdolle sellaiset vahingonkorvaukset, jotka nämä joutuvat suorittamaan kolmansille ta-

hoille. Vahingonkorvauksen lisäksi yhtiö voi sitoutua kustantamaan myös oikeudenkäynti-

kulut. Savela pitää tätä jopa vastuun poistavia yhtiöjärjestysmääräyksiä tehokkaampana 

vastuunrajauksena, sillä se rajoittaa merkittävästi johtajien vastuuta myös yhtiön ulkopuo-

listen tahojen esittämiltä vaateilta.163 

Käytännöllisin tapa johdon vastuun rajoittamiseen lienee kuitenkin yrityksen johdolleen ot-

tama vastuuvakuutus. Asiasta ei ole suoraa mainintaa osakeyhtiölaissa, mutta mikään ei 

estä osakeyhtiötä ottamasta johtajilleen vastuuvakuutusta vahingonkorvausvastuun va-

ralta ja maksamasta siitä koituvaa vastuuvakuutusmaksua164.  

 

                                                        
160 HE 109/2005 vp, s. 203. 
161 HE 109/2005 vp, s. 203. 
162 HE 109/2005 vp, s. 203. 
163 Savela 2015, s. 474–475. 
164 Savela 2015, s. 476. 
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Osakeyhtiölain muutostarpeita koskevassa selvityksessä ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin 

nimenomainen maininta siitä, että vastuuvakuutuksen ottaminen johdolle on mahdollista. 

Selvityksen kirjoittajat uskovat, että tämä lisäisi vakuutusten käyttöä ja siihen liittyviä 

myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi helpottamalla johdon jäsenten palkkaamista ja paran-

tamalla vahingonkärsijöiden mahdollisuutta saada korvausta vahingoista. Kirjoittajien mu-

kaan vakuutukset ”mahdollistavat sujuvamman päätöksenteon, kun vastuuasemassa ole-

vien henkilökohtainen riski omaisuutensa menettämisestä tehtävässä tapahtuvan virheen 

vuoksi vähenee”. He eivät kuitenkaan vaikuta kunnolla pohtineen sitä, voiko tällaisen riskin 

vähenemisestä joissain tapauksessa olla yhteiskunnan kannalta haitallisia seurauksia.165 

Kuten Savela huomauttaa, vastuuvakuutuksen korvausehdoissa on käytännössä aina ra-

jattu pois tahalliset ja usein myös törkeän huolimattomat teot. Niinpä vastuuvakuutus ei 

anna suojaa tahallisesti väärin menettelevälle johtajalle – kuten eivät voi antaa yhtiöjärjes-

tykseenkään kirjoitetut vastuunrajoitusehdot.166  

Tutkimus on antanut viitteitä siitä, että johdon vastuuvakuutuksista ja erityisesti niiden va-

kuutusmaksuista voi päätellä, kuinka esimerkillisesti yritys noudattaa hyvää hallintotapaa 

(corporate governance).167 Olisi mielenkiintoista tietää, millä perusteilla vakuutusyhtiöt 

hinnoittelevat vakuutuksensa ja millaisista hinnoittelumekanismeista johtuu, että yrityksen 

harjoittama hallintotapa näyttäisi olevan yhteydessä vakuutuksen hintaan. 

                                                        
165 Airaksinen et al. 2020, s. 263–264. 
166 Savela 2015, s. 477. 
167 Otto – Weterings 2019, s. 135–136, ks. myös Baker – Griffith 2007. 
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5 Kansainvälistä vertailua 

 

5.1 Norja 

Norjassa yrityksen johto voi joutua vastuuseen vahingosta, jonka se on yhtiölle tai sen osak-

keenomistajille aiheuttanut, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai huolimattomuu-

della.168 Hallituksen jäsenillä on velvollisuus huolehtia yhtiön edusta, ja heillä on lisäksi – 

myös työajan ulkopuolelle ulottuva – lojaalisuusvelvollisuus yhtiötä kohtaan.169 

Huolellisuusvelvoitteen sisältöä määriteltäessä hallituksen jäsenen odotetaan toimivan sa-

manlaisella taidolla ja huolellisuudella kuin järkevä ja ahkera, tehtävään pätevä henkilö toi-

misi. Epäpätevyys ei anna johdolle oikeutta toimia taitamattomasti.170 

Jos yhtiön osakkeiden arvo laskee yhtiön kärsimän tappion vuoksi, osakkeenomistaja voi 

periaatteessa vaatia johdolta korvausta, jos yhtiö on päättänyt olla ryhtymättä toimiin asi-

assa. Asiaa koskevat oikeusohjeet ovat kuitenkin epämääräisiä ja korvauksen saaminen 

vaatii useiden lisäedellytysten täyttymistä.171  

Jos yhtiön johto rikkoo toiminnassaan lakia, se voi joutua korvaamaan tästä aiheutuneen 

vahingon yhtiölle. Jos lainrikkomiselle on kuitenkin ollut osakkeenomistajien lupa, ei vahin-

gonkorvausvelvollisuutta välttämättä synny – paitsi päätöstä vastaan äänestäneitä vähem-

mistöosakkaita kohtaan.172 

Johto voi joutua vahingonkorvausvastuuseen myös kolmansia osapuolia kohtaan, jos on 

syntynyt taloudellista vahinkoa, joka on syy-yhteydessä johdon toimintaan. Tällöin myös 

yhtiö voi olla korvausvelvollinen.173 Johdon vahingonkorvausvelvollisuutta kolmatta koh-

taan voidaan rajoittaa vain kolmannen osapuolen luvalla. 174 

                                                        
168 Skjefstad – Strandberg 2018, s. 379. 
169 Skjefstad – Strandberg 2018, s. 381. 
170 Skjefstad – Strandberg 2018, s. 386. 
171 Skjefstad – Strandberg 2018, s. 390. 
172 Skjefstad – Strandberg 2018, s. 395. 
173 Skjefstad – Strandberg 2018, s. 408. 
174 Skjefstad – Strandberg 2018, s. 414. 
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5.2 Saksa 

Saksassa osakeyhtiön johto on vastuussa yhtiölle, jos se ei hoida velvollisuuksiaan, ja siitä 

aiheutuu yhtiölle vahinkoa. Näyttötaakka on käännetty: vastuun välttämiseksi yhtiön joh-

don on näytettävä toimineensa velvollisuuksiensa mukaisesti. Johdolla on lojaalisuusvel-

voite yhtiötä kohtaan, mutta johdon velvollisuudet yhtiötä kohtaan rajoittuvat työhön liit-

tyviin asioihin.175 

Yhtiön johdon on hoidettava yhtiön asioita siten kuin huolellinen ja tunnollinen liikemies 

tekisi. Huolellisuusvelvoitteen sisältöä arvioidaan objektiivisin kriteerein. Yrityksen johdolla 

on laaja harkintavalta yhtiön johtoon ja hallintoon, ja se voi halutessaan ottaa merkittäviä 

liiketoiminnallisia riskejä.176 

Huolellisuusvelvoitetta määritettäessä noudatetaan saksalaista versiota liiketoimintapää-

tösperiaatteesta. Johtajia ei voida pitää vastuullisena teosta, jos seuraavat edellytykset 

täyttyvät: 1) teko oli liiketoimintaa koskeva päätös, joka 2) tehtiin riittävään tietoon perus-

tuen ja 3) yrityksen edun nimissä. Johtaja on siis vastuusta vapaa, jos hän on perustellusti 

voinut luottaa toimivansa riittävien tietojen perusteella ja yhtiön edun mukaisesti.177 

Yhtiön johto ei pääsääntöisesti voi joutua vastuuseen suoraan osakkeenomistajia kohtaan, 

sillä osakkeenomistajien ajatellaan saavan hyvityksen vahingosta, kun velvollisuuksiaan rik-

konut johdon jäsen velvoitetaan korvaamaan aiheuttamansa vahinko yhtiölle. Näin ollen 

osakkaat voivat vaatia osakkeiden arvon laskusta korvausta ainoastaan yhtiölle, eivät itsel-

leen.178 

Jos yhtiön johto rikkoo toiminnassaan lakia, se on aiheutuneista vahingoista korvausvelvol-

linen yhtiötä kohtaan. Merkitystä ei ole sillä, vaikka osakkeenomistajat olisivat valtuutta-

neet johdon lainvastaisen toiminnan, sillä tällaisia päätöksiä pidetään automaattisesti pä-

temättöminä.179 

                                                        
175 Wagner – Klein 2018, s. 164–165. 
176 Wagner – Klein 2018, s. 168. 
177 Wagner – Klein 2018, s. 168. 
178 Wagner – Klein 2018, s. 171. 
179 Wagner – Klein 2018, s. 176. 
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Yhtiön hallitus ei pääsääntöisesti voi Saksassa joutua suoraan yhtiöoikeudelliseen vastuu-

seen kolmansille osapuolille koituneista vahingoista. Vahingonkorvauslainsäädännön mu-

kaan tällainen vastuu voisi – ainakin teoriassa – olla joissain tilanteissa mahdollinen.180 

 

5.3 Yhdistynyt kuningaskunta 

Yrityksen johdolla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa useita velvollisuuksia yhtiötä koh-

taan. Näitä ovat esimerkiksi velvollisuus toimia valtuuksiensa rajoissa, edistää yhtiön etua 

ja välttää intressikonflikteja. Fidusiaariset velvollisuudet on perinteisesti erotettu muista 

velvollisuuksista. Fidusiaaristen velvollisuuksien osalta yhtiön johtoon kuuluvan on asetet-

tava yhtiön etu oman etunsa edelle.181  

Yhtiön johto voi joutua korvaamaan sekä fidusiaaristen että ei-fidusiaaristen velvollisuuk-

sien rikkomisesta aiheutuvat vahingot, mutta fidusiaaristen velvollisuuksien osalta vastuu-

velvollisuus syntyy helpommin ja keinovalikoima sen toteuttamiseksi on huomattavasti laa-

jempi.182 

Yrityksen johdolla on velvollisuus toimia vilpittömässä mielessä yhtiön edun mukaisesti. 

Päätöksiä tehdessään johdon on otettava huomioon esimerkiksi päätöksen todennäköiset 

pitkäaikaiset vaikutukset, työntekijöiden edut ja velvollisuus toimia tasapuolisesti. Tämä 

velvollisuus on voimassa myös sellaisissa johtohenkilön toimissa, jotka eivät liity hänen työ-

hönsä.183 

Yrityksen johdon on noudatettava kohtuullista varovaisuutta, taitoa ja huolellisuutta. Tä-

män määrittämiseksi pohditaan ensin, millaista tietoa, taitoa ja kokemusta voidaan koh-

tuudella edellyttää kyseisen yrityksen johtohenkilöltä, ja sitten kyseisen johtohenkilön tie-

toa, taitoa ja osaamista verrataan tähän.184 

Jos johtohenkilön huolimattomuus aiheuttaa vahinkoa osakkeenomistajille tai muille kol-

mansille osapuolille, on epäselvää, voisiko heillä joissain tilanteissa olla mahdollisuutta 

                                                        
180 Wagner – Klein 2018, s. 186–187. 
181 Cabrelli – McAlpine 2018, s. 675–676. 
182 Cabrelli – McAlpine 2018, s. 677. 
183 Cabrelli – McAlpine 2018, s. 680–682. 
184 Cabrelli – McAlpine 2018, s. 685. 
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yhtiöoikeudelliseen vahingonkorvaukseen. Todennäköisempää on, että he voivat hakea 

korvausta vahingonkorvauslainsäädännön avulla. Vaikka osakkeenomistajan nostama deri-

vatiivinen kanne menestyisi oikeudessa, hän voisi saada korvausta vain yhtiölle – ei itsel-

leen – aiheutuneista vahingoista. Yrityksen arvon alenemisesta ei osakkeenomistajalla ole 

mahdollista saada korvausta.185 Pääsääntöisesti yhtiön johto ei ole suoraan vastuussa kol-

mansille osapuolille aiheutuneista vahingosta, vaan vastuun kantaa yhtiö itse.186  

 

5.4 Italia 

Italian lainsäädännön mukaan osakeyhtiön johdon on huolehdittava lain ja yhtiöjärjestyk-

sen mukaisista velvollisuuksistaan tehtävänsä ja kykyjensä mukaisella huolellisuudella. Joh-

toon kuuluvat henkilöt ovat yhteisvastuullisia yhtiötä kohtaan näiden velvollisuuksien rik-

komisesta aiheutuneista vahingoista, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Yhtiön yhtiö-

muodosta riippuen vastuu ei kuitenkaan välttämättä ylety vahinkoihin, joiden aiheuttami-

seen johtohenkilö ei itse ole ollut osallinen.187  

Yhtiön itsensä lisäksi myös osakkeenomistajat ja muut kolmannet osapuolet voivat vaatia 

vahingonkorvausta yhtiön johdon jäseniltä.188 Yhtiö voi sopia johtoon kuuluvan henkilön 

kanssa vastuuvapaudesta, jolloin yhtiö on vastuussa johdon kolmansille osapuolille aiheut-

tamista vahingoista.189 

Jos yhtiön johto rikkoo toiminnassaan lakia, se on korvausvastuussa yhtiötä kohtaan. Asi-

aan ei vaikuta, vaikka lainrikkomiselle olisi osakkeenomistajien lupa, sillä tällainen päätös 

on joka tapauksessa pätemätön.190 

 

                                                        
185 Cabrelli – McAlpine 2018, s. 696. 
186 Cabrelli – McAlpine 2018, s. 709–710. 
187 Scarso – Mattioni 2018, s. 256–257. 
188 Scarso – Mattioni 2018, s. 267. 
189 Scarso – Mattioni 2018, s. 285–286. 
190 Scarso – Mattioni 2018, s. 270. 
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5.5 Yhteenveto 

Tämän lyhyen vertailun tarkoituksena ei ole tehdä perinpohjaisesti selkoa eri valtioiden yh-

tiöoikeudellisista erityispiirteistä vaan lähinnä hyvin pintapuolisesti esitellä muutaman eu-

rooppalaisen valtion lainsäädäntöä. Valitsin vertailuun Norjan edustamaan Pohjoismaita 

sekä kolme isoa ja taloudeltaan merkittävää eurooppalaista valtiota: Saksan, Italian ja com-

mon law -oikeusjärjestystä edustavan Yhdistyneen kuningaskunnan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä 

kohtaan vaikuttaisi olevan yhteinen piirre eurooppalaisissa oikeusjärjestyksissä, vaikkakin 

vastuuvelvollisuuden yksityiskohdat eroavat toisistaan. Sen sijaan velvollisuudessa korvata 

osakkeenomistajille ja muille kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja on enemmän 

vaihtelua. 

Pidän todennäköisenä, että yhtiöoikeudellista vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva kes-

kustelu ja tutkimus lisääntyy Euroopassa tulevina vuosina, kun tuomioistuimet joutuvat ot-

tamaan kantaa yhä useampiin liiketoiminnan kestävyyteen liittyviin vahingonkorvausvaati-

muksiin. Tämä johtanee siihen, että tulkinta-apua haetaan yhä muiden samaan oikeusper-

heeseen kuuluvien valtioiden tuomioistuinten ratkaisuista, lainsäädännöstä ja oikeuskirjal-

lisuudesta.  
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6 Yhtiöoikeudellinen vahingonkorvaus kestävän liiketoimin-

nan kontekstissa 

 

6.1 Yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun ratkaisumalli 

Kuten aiemmissa luvuissa on käynyt ilmi, Suomen yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvas-

tuujärjestelmä ei ole aivan suoraviivainen. Helpottaakseni asian hahmottamista systemati-

soin ja visualisoin järjestelmän pääpiirteet eräänlaiseksi ratkaisumatriisiksi, jota myöhem-

min tässä luvussa hyödynnän kuvitteellisten vahingonkorvausvaatimustapausten ratkaise-

misessa. 

Haluan kuitenkin korostaa, että koko yhtiöoikeudellista vahingonkorvausvastuujärjestel-

mää ei ole mahdollista täydellisesti selittää ainoastaan yhden kuvan avulla. Mallini yksin-

kertaisilta näyttävät laatikot sisältävät runsaasti oikeudellisia kysymyksiä ja ongelmia, joista 

on kirjoitettu kokonaisia väitöskirjoja.  

Lisäksi on joitakin tietyissä tapauksissa merkityksellisiä asioita, joita ei ole tämän tutkielman 

yhteydessä aiheen rajauksesta johtuen ollut mahdollista käsitellä. Näitä ovat esimerkiksi 

korvausvastuuta joissain tilanteissa rajaava oppi normin suojatarkoituksesta, vahingonkär-

sijän myötävaikutus sekä vahingonkorvauksen kohdentuminen konsernissa. 

Seuraavassa kaaviossa esittämäni ratkaisumalli tarjoaa kuitenkin mielestäni hyvän perus-

työkalun yhtiöoikeudellisen vahingonkorvauksen pääpiirteiden hahmottamiseen ja kenties 

myös oikeudelliseen ratkaisutyöhön, kunhan sitä hyödynnettäessä huomioidaan mallin si-

sältämät yksinkertaistukset ja puutteet. 
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Kuva 3: Osakeyhtiön johdon yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu pääpiirteittäin. 
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6.2 Esimerkkitapaus 1 – orjatyövoima ja yhtiöltä saamatta jäänyt voitto 

Suomessa rekisteröidyn ja täällä pääkonttoriaan pitävän yrityksen A Oy toi-

mialana on tekstiiliteollisuus. A suunnittelee Suomessa vaatteita, joita teettää 

Kaukoidässä ja myy niitä Suomessa omalla tavaramerkillään. A neuvottelee 

suuren saksalaisen tavarataloketju B:n kanssa mahdollisuudesta saada tuot-

teensa myyntiin koko Euroopan laajuisesti B:n myymälöihin, ja sopimus on al-

lekirjoituksia vaille valmis.  Media paljastaa, että A:n kiinalainen alihankkija C 

käyttää tuotannossaan sorrettua vähemmistökansaa orjatyövoimana. Asi-

asta nousee julkinen skandaali, jonka vuoksi B ilmoittaa vetäytyvänsä sopi-

muksesta A:n kanssa. Yhtiön osakkeenomistajat hermostuvat, ja hallitus erot-

taa toimitusjohtaja X:n, jonka neuvottelema ja hyväksymä A:n ja C:n pari 

vuotta sitten solmittu sopimus oli. Yhtiö nostaa vielä samana vuonna vahin-

gonkorvauskanteen toimitusjohtaja X:ää vastaan. Voiko kanne menestyä? 

 

Ratkaisumallin mukaisesti asian tarkasteleminen aloitetaan kanneajasta. OYL 22:8:n mu-

kaan yhtiöoikeudellisia vahingonkorvausvaatimuksia koskee viiden vuoden vanhentumis-

aika, joten yhtiö on nostanut kanteen kanneajan sisällä. Koska toimitusjohtaja X on neuvo-

tellut A:n ja C:n välisen sopimuksen nimenomaan toimitusjohtajan roolissa, täyttyy myös 

edellytys siitä, että vahingon aiheuttaja on aiheuttanut vahingon toimiessaan OYL 22:1:n 

mukaisessa tehtävässä. 

Seuraavaksi on käsiteltävä kysymys siitä, onko yhtiölle aiheutunut vahinkoa. Tämän selvit-

tämiseksi tarkastellaan kahta rinnakkaista tapahtumakulkua. Reaalisessa tapahtumaku-

lussa X solmi A:n nimissä sopimuksen C:n kanssa vaatteiden toimittamisesta. C teetti vaat-

teet orjatyönä, mistä seurannut julkisuus sai B:n vetäytymään sopimuksesta A:n kanssa. 

Tämän takia A:lta jäi saamatta merkittävä määrä voittoa vaatteiden myynnistä eurooppa-

laisilla markkinoilla. 

Hypoteettisessa tapahtumakulussa X olisi solminut A:n nimissä vaatevalmistussopimuksen 

vastuullisuudestaan tunnetun D:n kanssa. D ei olisi käyttänyt orjatyötä, julkista skandaalia 
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ei olisi syntynyt, A olisi saanut tuotteensa myyntiin B:n liikkeisiin ja saanut sen johdosta 

runsaasti voittoa.  

Todellisen ja hypoteettisen tapahtumakulun vertailun perusteella näyttää selvältä, että 

A:lle on todella aiheutunut vahinkoa. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Jos X olisi 

tehnyt sopimuksen D:n kanssa, tämä olisi todennäköisesti johtanut siihen, että tuotanto 

olisi ollut kalliimpaa ja vaatteiden vähittäismyyntihintaa olisi pitänyt nostaa. Olisivatko A:n 

tuotteet olleet tervetulleita B:n hyllyille, jos ne olisivat olleet kalliimpia? Jos olisivat, olisiko 

niistä saatu voitto ollut yhtä suuri kuin halvemmista vaatteista saatu voitto? 

Kuten Ståhlberg ja Karhu toteavat, tapahtumakulkujen välisenä erotuksena laskettu vahin-

gonkorvauksen määrä riippuu aina jossain määrin laskijan ajattelutavasta.191 Tässä tapauk-

sessa saattaisi kuitenkin olla perusteltua katsoa, että koska A ei syntyneen julkisen skan-

daalin vuoksi saanut tuotteitaan myyntiin B:n myymälöihin, on sille aiheutunut vahinkoa 

saamatta jääneen voiton muodossa. 

Toisaalta on otettava huomioon korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2012:65, jossa KKO 

totesi, että ”osakeyhtiön yleisen varallisuusaseman heikentyminen ei lähtökohtaisesti ole 

sellaista vahinkoa, jonka osakeyhtiön hallituksen jäsen olisi velvollinen korvaamaan yhtiölle 

itselleen tai sen konkurssipesälle”. KKO:n mukaan riskien ottaminen kuuluu liiketoimintaa 

harjoittavan osakeyhtiön toimintaan, vaikka ne toteutuessaan voivatkin aiheuttaa talou-

dellisia menetyksiä yhtiölle. Osakeyhtiölle itselleen ei kuitenkaan vielä tämän perusteella 

synny oikeutta saada tappiot korvatuiksi vahingonkorvauksena.192 

KKO:n mukaan ”[o]osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä 

kohtaan edellyttää sitä, että voidaan riittävän yksilöidysti osoittaa hallituksen jäsenen ta-

hallisen tai tuottamuksellisen toiminnan olevan korvausvelvollisuuden perustavassa syy-

yhteydessä yhtiölle aiheutuneeseen vahinkoon”. Asiassa on keskeistä, onko yrityksen joh-

don jäsenen aiheuttamaksi väitetty vahinko syntynyt hänen laiminlyötyään noudattaa sel-

laista toimintavelvoitetta, jonka tarkoituksena on ehkäistä niiden vahinkojen syntymistä, 

mistä nyt on kysymys.193 

                                                        
191 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 448. 
192 KKO 2012:65. 
193 KKO 2012:65. 
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Niinpä seuraavaksi onkin pohdittava, onko toimitusjohtaja X rikkonut huolellisuusvelvoitet-

taan, eli onko X toiminut samoin kuin huolellinen henkilö olisi vastaavissa olosuhteissa toi-

minut.  

Asian arvioimisen kannalta keskeistä on tarkastella sitä liiketoimintapäätösperiaatteen va-

lossa.  Olennaista on, onko X 1) hankkinut ratkaisunsa taustaksi tilanteen edellyttämän asi-

anmukaisen tiedon (eli selvittänyt mahdolliset vaihtoehdot vaatteiden alihankinnan osalta 

ja ottanut niissä huomioon myös ei-kestävistä tuotantomenetelmistä aiheutuvat riskit), 2) 

tehnyt selvityksensä perusteella johdonmukaisen päätöksen niin, etteivät 3) siihen ole vai-

kuttaneet johdon eturistiriidat.  

Tässä tapauksessa on nähdäkseni vahvoja perusteita katsoa, ettei X ole noudattanut tie-

donhankintavelvollisuuttaan. Perehtymällä huolellisesti C:n tuotantomenetelmiin, vaati-

malla todisteita (esimerkiksi sertifikaattia) vastuullisesta tuotannosta tai käymällä itse pai-

kan päällä X olisi voinut saada selville, ettei C:n toiminta kestä päivänvaloa. Todellisessa 

tilanteessa lopullinen vastaus riippuisi toki tapauksen yksityiskohdista, joiden kaikkia mah-

dollisuuksia ei ole tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä pohtia. 

Toisaalta on kuitenkin huomioitava, että liiketoimintapäätöksiä tehdään tyypillisesti epä-

varmuuden vallitessa, eikä voida olettaa, että toimitusjohtajan tulisi ennen jokaista päätös-

tään hankkia asiasta ja kaikista mahdollisista riskeistä aukoton tieto. Tarvittavan huolelli-

suuden määrä riippuu siitä, kuinka iso merkitys A:n ja C:n välisellä sopimuksella on A:lle 

ollut. 

Jos X:n katsoneen rikkoneen huolellisuusvelvoitettaan, on ratkaisumallin mukaisesti seu-

raavaksi tarkasteltava sitä, onko kyseessä oleva vahinko aiheutettu tuottamuksella, eli 

onko vahinko aiheutunut X:n tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Koska X on rikkonut 

huolellisuusvelvoitettaan, voidaan hänen toimintansa katsoa olleen huolimatonta ja siten 

tuottamuksellista. 

Seuraavaksi selvitetään, onko vahinko ollut syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan 

tekoon. X:n aikaansaama A:n ja C:n välinen sopimus ei yksinään ole ollut riittävä syy A:lle 

aiheutuneeseen vahinkoon, sillä vahingon aiheutumiseksi voidaan lisäksi katsoa tarvitun 

ainakin C:n harjoittamaa vähemmistökansan orjuuttamista. Sopimusta voidaan kuitenkin 
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pitää välttämättömänä syynä vahinkoon, sillä jos sopimusta A:n ja C:n välillä ei olisi ollut, ei 

B:n johtoon olisi kohdistunut julkista painetta vetäytyä sopimuksesta A:n kanssa. Syy-yh-

teyden voidaan tässä tapauksessa katsoa olleen olemassa, sillä syyn ei tarvitse olla ainoa 

vahinkoon vaikuttanut tekijä194.  

Ratkaisumallin seuraavana kohtana on ennalta-arvattavuus. Olisiko X:n pitänyt ymmärtää, 

että A:n ja C:n välinen sopimus voi johtaa kuvatun kaltaisen vahingon realisoitumiseen? 

Ennalta-arvattavuutta arvioidaan objektiivisesti, mutta henkilön tiedoilla ja kyvyillä on asi-

assa merkitystä.195 X voi puolustautua väittämällä, että mikään C:n toiminnassa ei ole vii-

tannut orjatyövoiman käyttöön, eikä vahinko siten ole ollut ennalta arvattavissa. Ulko-

maankauppaa tekevän yrityksen toimitusjohtajan voidaan kuitenkin katsoa ymmärtävän, 

että vaatteiden teettämiseen Aasiassa liittyy vastuullisuusriskejä, joiden realisoitumisella 

voi olla vaikutusta yrityksen sidosryhmien toimintaan ja suhtautumiseen yritystä kohtaan. 

Näin ollen vahinkoa voitaneen tässä tapauksessa pitää ennalta-arvattavana. 

Jos oletamme, että johdon vastuuta ei ole yhtiöjärjestyksessä rajattu eikä johdolle ole 

myönnetty vahingosta vastuuvapautta päädymme siihen, että yhtiö A:n ex-toimitusjohtaja 

X:ää vastaan ajamalla vahingonkorvauskanteella on mahdollisuus menestyä. Kuten 

olemme huomanneet, tämä on kuitenkin mahdollista vain varsin tiukkojen raamien ja reu-

naehtojen sisällä. Näyttötaakka on yhtiöllä, eikä X:n tarvitse vahingonkorvausvastuun vält-

tääkseen kyetä tehokkaasti puolustautumaan kuin yhdessä ratkaisumallin laatikossa. Oma 

kysymyksensä on lisäksi se, mikä vastuu X:n toimintaa valvoneella osakeyhtiö A:n hallituk-

sella on asiassa. 

 

6.3 Esimerkkitapaus 2 – hiilidioksidipäästöt, mainehaitta ja osakkeiden arvon 

aleneminen 

Suomalainen energiayhtiö F Oyj hankkii omistukseensa saksalaisen energia-

yhtiö G Oyj:n, joka omistaa useita hiilivoimaloita eri puolilla Eurooppaa. Me-

dia julkaisee asiasta lukuisia negatiiviseen sävyyn kirjoitettuja artikkeleita, 

                                                        
194 ks. esim. KKO 2010:17. 
195 Savela 2015, s. 315–316. 
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joissa tuodaan esiin G:n hiilivoimaloiden vaikutukset ilmastoon ja niiden lä-

hellä asuvien ihmisten terveyteen. Yrityskaupan seurauksena mielikuva F:stä 

vastuullisena energiayhtiönä romahtaa ja yrityksen osakekurssi laskee. 

Joukko aktiivisijoittajia hermostuu asiasta ja harkitsee nostavansa vahingon-

korvauskanteet yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa vastaan sekä mainehai-

tasta yhtiölle että osakkeiden arvon alenemisesta itselleen koituneista vahin-

goista. Voivatko kanteet menestyä? 

 

Olettakaamme, että kanteet nostetaan kanneajan sisällä. Lisäksi on ilmeistä, että oletetun 

vahingon aiheuttajat ovat toimineet OYL 22:1:n mukaisessa yhtiöoikeudellisessa tehtä-

vässä, kun ovat sopineet yrityskaupasta. 

Seuraavaksi pohditaan ensinnäkin sitä, onko osakkeenomistajille aiheutunut OYL 22 luvun 

mukaista vahinkoa, kun yhtiön osakekurssi on laskenut. Näin voidaan katsoa tapahtuneen, 

sillä osakkeenomistajien varallisuusarvot ovat alentuneet. Jos vahinkoa on aiheutettu, sitä 

on kuitenkin alun perin aiheutettu ensisijaisesti yhtiölle, mutta sitä on aiheutunut samalla 

myös osakkeenomistajille osakkeiden arvon laskun muodossa. Vahinko on siis toisin sa-

noen ollut luonteeltaan välillistä. OYL 22:7.4:n mukaan osakkeenomistajilla ei ole oikeutta 

saada korvausta yhtiölle aiheutetusta vahingosta. Näin ollen osakkeenomistajien vahingon-

korvauskanteella, jolla he vaativat yhtiön johdolta korvausta osakkeiden alentuneesta ar-

vosta, ei ole mahdollisuuksia menestyä. 

Toiseksi on pohdittava, onko yhtiölle kuitenkaan tosiasiallisesti aiheutunut vahinkoa. Kan-

netta ajavien osakkeenomistajien väitteen mukaan F:n hankittua G:n omistukseensa mieli-

kuva F:stä vastuullisena yhtiönä on romahtanut, mistä on aiheutunut vahinkoa yhtiölle. Ai-

nakaan osakkeen arvon aleneminen ei muodosta korvattavaa vahinkoa, sillä pörssikurssin 

laskeminen on osakkaalle – ei yhtiölle – koitunut vahinko – elleivät esimerkiksi yhtiön luo-

tonsaantimahdollisuudet tapauksen johdosta heikkene196.  

Kuten todettua, vahingon voidaan katsoa ilmenevän erona kahden tapahtumakulun välillä. 

Vahingon syntymistä pohdittaessa joudutaan miettimään, mikä on vaihtoehtoinen 

                                                        
196 Kyläkallio 1963, s. 264. 
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tapahtumakulku ja mitkä sen seuraukset olisivat nykytilanteeseen verrattuna. Jos F ei olisi 

hankkinut omistukseensa G:tä, yhtiön mielikuva olisi kenties voinut säilyä parempana, 

mutta mitä merkitystä sillä olisi ollut F:n liiketoiminnan kannalta? Pelkän mainehaitan ra-

hallisen arvon määrittäminen on hyvin vaikeaa. Vaikka siinä onnistuttaisiinkin, on otettava 

huomioon, että mainehaitan aiheuttaminen on voinut olla F:n johdolta tietoinen valinta. 

Onhan mahdollista, että G:n yhtiölle halvalla hiilivoimalla tuottamat voitot kattavat monin 

verroin mainehaitasta aiheutuvat vahingot. Näin ollen F voi väittää, että vahinkoa olisi yh-

tiölle aiheutunut nimenomaan vaihtoehtoisessa, ei reaalisessa tapahtumankulussa. Koska 

vahingon näyttäminen on kantajien tehtävä, he joutuvat tässä liki mahdottoman tehtävän 

eteen. Näin ollen mainehaitasta vaadittavan vahingonkorvauksen menestyminen ei näytä 

todennäköiseltä. 

Tämän lisäksi on vielä huomioitava, että koska yhtiö ei itse huolehdi vahingonkorvausvaa-

timuksen toteuttamisesta, eikä vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamatta jättäminen 

tässä tapauksessa olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista, kantajien tulee omistaa vä-

hintään kymmenesosa F:n osakkeista voidakseen ajaa kannettaan. Koska F on pörssiyhtiö, 

tämän edellytyksen täyttäminen on varsin hankalaa.  

Vasta tämän jälkeen päästäisiin miettimään sitä, onko johdon jäsen rikkonut huolellisuus-

velvoitettaan. Koska kyse on liiketoiminnasta, johon kuuluu aina varsin suuriakin riskejä, 

F:n johdon olisi todennäköisesti varsin helppoa osoittaa toimineensa huolellisuusvelvoit-

teensa mukaisesti.  

Näin ollen voidaan katsoa, että osakkeenomistajien ajamien vahingonkorvauskanteiden 

menestymisen mahdollisuudet olisivat tässä esimerkkitapauksessa häviävän pienet – tosin 

tapauksen tarkemmilla yksityiskohdilla olisi luonnollisesti asiassa suuri merkitys. 

 

6.4 Esimerkkitapaus 3 – ympäristöjärjestön vaikutusmahdollisuudet 

Suomalainen monialayritys O Oyj päättää laajentaa toimintaansa turvetuo-

tantoon ja kettutarhaukseen, minkä vuoksi se joutuu ympäristöjärjestöjen 

mustalle listalle. Asia saa huomiota ja kuluttaja-asiakkaat alkavat peruuttaa 

yhtiöltä tekemiään tilauksia. Ympäristöjärjestö P on jo aiemmin ostanut O:n 
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osakkeen päästäkseen käyttämään puheenvuoroja O:n yhtiökokouksessa. 

Voiko P käyttää tilaisuutta hyväkseen ja menestyksekkäästi vaatia yhtiön lu-

kuun yhtiön johdolta vahingonkorvausta kuluttaja-asiakkaiden suuttumuksen 

takia saamatta jääneestä voitosta? 

Olettakaamme jälleen, että kanne on nostettu kanneajan sisällä ja johto on aiheuttanut 

vahingon toimiessaan OYL 22:1:n mukaisessa yhtiöoikeudellisessa tehtävässä. Seuraavaksi 

on pohdittava sitä, onko yhtiölle aiheutunut vahinkoa. Sen osalta pätevät pääpiirteittäin 

samat näkökohdat kuin aiemmissa esimerkeissä. 

Jos oletamme, että yhtiölle on aiheutettu vahinkoa – jonka näyttäminen olisi tässä tapauk-

sessa huomattavan hankalaa – eikä yhtiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteutta-

misesta, on pohdittava, onko kantajalla kymmenesosa osakkeista tai olisiko vahingonkor-

vausvaatimuksen toteuttamatta jättäminen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Yhden-

vertaisuusperiaate on muotoiltu OY: 1:7:ssä seuraavasti: 

Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä mää-
rätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä 
päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeen-
omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kus-
tannuksella. 

Tässä tilanteessa mikään ei viittaa siihen, että johto olisi tehnyt päätöstä, joka tuottaisi jol-

lekin epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Siten vahin-

gonkorvausvaatimuksen toteuttamatta jättämistä ei voida pitää yhdenvertaisuusperiaat-

teen vastaisena.  

Koska P omistaa vain yhden O:n osakkeen, ei sillä ole vaadittavaa kymmenesosaa O:n osa-

kekannasta. Näin ollen se ei voi menestyksekkäästi ajaa vahingonkorvauskannetta. 
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7 Yritysvastuulaki ja sen mahdolliset vaikutukset 

 

7.1 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi vuoden 2019 lopulla oikeudellisen selvityksen, jonka koh-

teena oli lainsäädännössä yrityksille mahdollisesti asetettava asianmukaisen huolellisuu-

den velvoite koskien ihmisoikeuksia ja ympäristöä eli niin sanottu yritysvastuulaki. Selvityk-

sen laatijaksi valittiin Ernst & Young Oy.197 Selvityksen teettäminen perustui Antti Rinteen 

hallituksen ohjelmaan ja sen taustalla on halu edistää yritysten vastuullisuutta. Selvitys jul-

kaistiin elokuussa 2020.198 

Eräissä eurooppalaisissa valtioissa tällaista lainsäädäntöä on jo annettu. Esimerkiksi Alan-

komaissa yritykset ovat velvollisia tutkimaan, onko perusteltua syytä epäillä, että toimite-

tut tuotteet olisi valmistettu lapsityövoimaa käyttäen. Ranskassa puolestaan laki edellyttää 

tiettyjen suurten yritysten hyväksyvän huolellisuusvelvoitesuunnitelman yrityksen aiheut-

tamien ihmisoikeus-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi ja estä-

miseksi.199 

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) hyväksyi vuonna 2011 ohjaavat periaatteet yritystoimintaan 

liittyvien kielteisten ihmisoikeusvaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Nämä peri-

aatteet vaikuttavat monien valtioiden yritysvastuulainsäädännön taustalla. YK:n ohjaaviin 

periaatteisiin kuuluu kolme pilaria.200 

Ensimmäinen pilari on valtion velvollisuus suojella ihmisoikeuksia. Tämä pitää sisällään 

myös velvollisuuden suojella ihmisiä yritysten aiheuttamilta ihmisoikeusloukkauksilta.201  

Toinen pilari on yrityksen vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia. Yritysten on vältettävä ai-

heuttamasta kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia toiminnassaan ja puututtava tällaisiin vaiku-

tuksiin. Tämä velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä koosta ja sijaintipaikasta riippumatta. 

                                                        
197 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 1. 
198 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.10.2019. 
199 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 12. 
200 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 8. 
201 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 9. 
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Lisäksi yritysten on suoritettava huolellinen ennakkoarviointi siitä, ettei niiden toiminnassa 

aiheuteta haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia.202  

Kolmas pilari takaa yritystoimintaan liittyvien haitallisten ihmisoikeusvaikutusten uhreille 

pääsyn tehokkaiden korjaavien toimenpiteiden piiriin.203 

Selvityksessä tarkasteltu asianmukaisuuden huolellisuuden velvoite toisi YK:n ohjaavissa 

periaatteissa ja muissa kansainvälisissä ohjeissa suositeltuja käytäntöjä osaksi suomalaista 

lainsäädäntöä ja lisäisi yritysten velvollisuuksia ihmisoikeuksien ja ympäristöasioiden edis-

tämisessä. Lailla ei ole tarkoitus muuttaa ihmisoikeuksista ja ympäristöstä annettua erityis-

lainsäädäntöä.204 

YK:n ohjaavien periaatteiden mukaan asianmukainen huolellisuus edellyttää yrityksiltä, 

että ne 

1. tunnistavat ja arvioivat kaikki kielteiset ihmisoikeusvaikutukset, joihin ne voivat 

olla osallisena joko itse tai liikesuhteidensa kautta; 

2. ehkäisevät ja lieventävät tunnistamiaan kielteisiä vaikutuksia sekä korjaavat ai-

heuttamansa vahingot; 

3. varmistuvat siitä, että kielteisiin vaikutuksiin puututaan, seuraamalla toimenpi-

teidensä tehokkuutta, ja 

4. tiedottavat siitä, miten ne ovat puuttuneet toimintansa ihmisoikeusvaikutuksiin.205 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto määrittelee huolellisuusvelvoitteen ”sellaiseksi har-

kitsevaisuudeksi, toiminnaksi tai tunnollisuudeksi, jota voidaan asianmukaisesti odottaa 

järkevältä [henkilöltä] ja jota järkevä [henkilö] tavanomaisesti noudattaa tietyissä olosuh-

teissa”. Arviointi riippuu aina kulloisenkin tapauksen tosiseikoista.206 

Yritysvastuuta voidaan säädellä joko tiukan tarkkarajaisesti tai löyhän tilannesidonnaisesti. 

Jos hallitus päätyy antamaan yritysvastuuta koskevan lakiesityksen, se lienee järkevämpää 

                                                        
202 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 9. 
203 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 10. 
204 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 30. 
205 YK:n ohjaavat periaatteet, periaatteet 18–22, s. 13–17. 
206 Ihmisoikeuskeskus 2014, s. 11 
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toteuttaa luonteeltaan suhteellisena ja tilannesidonnaisena kuin tarkkarajaisena ja toimen-

piteitä tiukasti raamittavana. Tämä johtuu siitä, että sääntelyn avoimuus lisää sen jousta-

vuutta eri tilanteissa. Joustavuus oli avainsana osakeyhtiölakia uudistettaessa, ja lopputu-

losta on pidetty varsin onnistuneena207.  

Tilannesidonnaisuutta painottavassa lainsäädännössä asianmukainen huolellisuus voitai-

siin määritellä esimerkiksi YK:n ohjaavien periaatteiden avulla: lain noudattamiseksi yritys-

ten tulisi toiminnassaan toteuttaa edellä esitetyt asianmukaisen huolellisuuden neljä eri 

osa-aluetta.208 

Jotta yritysvastuulaista tulisi vaikuttava, on sen toimeenpanoa tehostettava valvonnalla ja 

sanktioilla. Valvonta voidaan jättää yritysten sidosryhmille tai se voidaan antaa viranomais-

ten hoidettavaksi.209 Suuri merkitys yrityksille on yritysvastuulainsäädännössä mahdolli-

sesti säädettävällä vahingonkorvausvastuulla, joka tarjoaisi yrityksen toiminnan takia va-

hinkoa kärsineille mahdollisuuden hyvitykseen.210 Lisäksi sanktioita voisivat olla hallinnolli-

nen seuraamus (kuten uhkasakko), hallinnollinen sanktio tai rikosoikeudellinen rangais-

tus.211  

Rikoslaissa on jo kriminalisoitu lukuisia ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia rikoksia, ja 

lieneekin todennäköistä, että rikoslakiin ei tältä osin ainakaan lähiaikoina tehdä muutoksia. 

Asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen tahallisen rikkomisen kriminalisointiin ei välttä-

mättä kuitenkaan olisi erityisiä esteitä, jos tunnusmerkistön täsmällisyydestä huolehditaan 

riittävällä tavalla212. 

 

7.2 Euroopan parlamentin säädösluonnos huolellisuusvelvollisuudesta 

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöluonnos suosituksista 

komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta julkaistiin 

                                                        
207 Ks. oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 44. 
208 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 45. 
209 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 60–61. 
210 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 67. 
211 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 68. 
212 Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista 2020, s. 70. 
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syyskuussa 2020.213 Siinä esitetään säädettäväksi direktiivi, jolla varmistettaisiin, että unio-

nin sisämarkkinoilla toimivat yritykset täyttävät velvollisuutensa ihmisoikeuksien, ympäris-

tön ja hyvän hallintotavan kunnioittamisen suhteen.214 Direktiiviä sovellettaisiin kaikkiin 

unionin alueella toimiviin yrityksiin, mutta jäsenvaltiot voisivat halutessaan vapauttaa mik-

royritykset velvollisuudesta noudattaa sitä.215 On huomionarvoista, että kyseessä on vasta 

luonnos, eikä ole lainkaan selvää, millaisessa muodossa direktiivi lopulta toteutuu – jos yli-

päätään toteutuu. 

Direktiivi velvoittaisi yrityksiä seuraamaan, aiheuttaako niiden toiminta ihmisoikeus-, ym-

päristö- tai hallintotapariskejä. Jos yritys tunnistaa tällaisia, sen olisi laadittava huolellisuus-

velvoitestrategia, jossa sen olisi täsmennettävä riskit sekä niiden vakavuus ja kiireellisyys 

sekä ilmoitettava toimenpiteet, joilla se aikoo poistaa tai lieventää riskejä.216 Huolellisuus-

velvoitestrategia olisi myös asetettava julkisesti saataville217 ja sen tehokkuutta ja asianmu-

kaisuutta olisi arvioitava vuosittain.218 

Tämän lisäksi yritysten olisi perustettava valitusmekanismi, jonka avulla sidosryhmät voisi-

vat anonyymisti ilmaista huolensa ihmisoikeus-, ympäristö- tai hallintotapariskeistä. Yritys-

ten olisi julkistettava valitusmekanismien kautta ilmoitetut huolenaiheet ja raportoitava 

niiden korjaamisesta.219 

Jäsenvaltioiden olisi puolestaan varmistettava, että yrityksen johdolla on vastuu siitä, että 

huolellisuusvelvoiteprosessi ja yrityksen liiketoimintaa koskevat päätökset ovat direktiivin 

mukaisia. Jos johto rikkoo näitä velvollisuuksiaan, on jäsenvaltioiden varmistettava, että 

”niiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat vastuuta ainakin yri-

tystä kohtaan, sovelletaan yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniin”.220 Käytän-

nössä tämä voisi merkitä sitä, että yrityksen johdon jäsenet voisivat yhä useammin joutua 

                                                        
213 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 1. 
214 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 18. 
215 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 19. 
216 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 21. 
217 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 22. 
218 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 23. 
219 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 23–24. 
220 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 24. 



 63 

henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen silloin, kun yritys ei ole harjoittanut liike-

toimintaansa kestävästi. 

Mietintöluonnosta valmistelleet europarlamentaarikot vaikuttavat muutoinkin tekevän 

kaikkensa, että direktiivi ei – ainakaan ehdotetussa muodossa toteutuessaan – jäisi pelkäksi 

kuolleeksi kirjaimeksi. Luonnoksen mukaan jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuk-

sista, joita sovelletaan direktiivin perusteella annettujen kansallisten säännösten rikkomi-

seen. Toistuva säännösten rikkominen olisi direktiiviehdotuksen mukaan katsottava ri-

kokseksi, jos se on tehty tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.221 

 

7.3 Yritysvastuulain mahdolliset vaikutukset johdon vastuuseen 

Millaisia vaikutuksia kansallisella yritysvastuulainsäädännöllä sitten olisi yrityksen johdon 

henkilökohtaiseen vastuuseen Suomessa? Tähän asiaan on luonnollisesti hankala ottaa 

kantaa ennen kuin lakiesitystä on olemassa, mutta jo pelkän lainsäädännöstä tehdyn selvi-

tyksen perusteella voi alustavasti päätellä muutamia asioita. 

Yritysvastuulaki väistämättä lisäisi yrityksen vastuita ihmisoikeuksia ja ympäristöä kohtaan 

– sehän on koko lain tarkoitus. Jos yritysvastuulain edellyttämää asianmukaista huolelli-

suutta ei noudatettaisi, yritykselle todennäköisesti seuraisi asiasta sanktioita. Vaikeampaa 

on arvioida sitä, milloin vastuu sanktioista voisi kohdistua yrityksen lisäksi myös sen joh-

toon. 

Paradoksaalisesti voidaan ajatella, että yksityiskohtaisia vaatimuksia asettava yritysvastuu-

laki saattaa jopa lisätä yrityksen johdon mahdollisuuksia osoittaa toimineensa huolellisesti: 

jos johto voi osoittaa noudattaneensa lain kirjainta ja toimineensa muodollisesti säännös-

ten mukaisesti, voidaanko toiminnan katsoa olleen huolimatonta, vaikka sen lopputulos 

olisikin kestävyyden kannalta epätoivottava? Siksi lainsäätäjän kannattaisikin kiinnittää 

huomiota siihen, että säännökset kannustaisivat yritysten johtoa tosiasialliseen – ei vain 

muodolliseen – huolellisuuteen ja kestävään liiketoimintaan.  

                                                        
221 Mietintöluonnos 2020/2129(INL), s. 28. 
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Johdon fidusiaariset velvollisuudet edellyttävät yritysten johdolta huolellista ja yhtiön edun 

mukaista toimintaa. Jos yritysvastuulaissa säädetyt sanktiot olisivat riittävän tuntuvia, nii-

den välttämistä voitaisiin useimmissa tilanteissa pitää yrityksen edun kannalta tärkeänä, 

varsinkin kun jo pelkkä yritysvastuulain rikkomisesta syntyvä mainehaitta saattaisi usein 

olla yrityksen edun vastaista. Kuten tämän tutkielman edellisessä pääluvussa todettiin, täl-

laisen mainehaitan suuruuden euromääräinen arviointi on kuitenkin erittäin vaikeaa. 

Jos yrityksen johto ei huolehtisi siitä, että yritys noudattaa toiminnassaan yritysvastuulakia, 

sen voitaisiin katsoa rikkovan fidusiaarisia velvollisuuksiaan. Jos yhtiölle koituisi lain rikko-

misesta haittaa, voitaisiin johdon katsoa – ainakin periaatteessa – olevan OYL 22:1:n nojalla 

velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheutuneen vahingon. Vahingonkorvausta vaativan olisi 

kuitenkin kyettävä osoittamaan, ettei johdon jäsen ole toiminut huolellisesti. Koska arvi-

oinnissa käytetään apuna liiketoimintapäätösperiaatetta, tämä merkitsisi käytännössä va-

hingonkorvausvastuun kynnyksen asettumista varsin korkealle. Nykyisen oikeuskäytännön 

valossa on epäselvää, voidaanko tätä pitää kovinkaan merkittävänä pelotteena. 

Johdon vahingonkorvausvelvollisuus osakkeenomistajille aiheutuneesta vahingosta edel-

lyttää, että johdon jäsen on rikkonut osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Savela katsoo, että 

lain sanamuodosta huolimatta OYL:iin rinnastuvat tässä yhteydessä useat sellaiset lait, joi-

hin on viitattu OYL:ssä, kuten KPL, TTL, kaupparekisterilaki, talletuslaki ja laki liiketoiminta-

kiellosta222. Oma kysymyksensä on, miten mahdollisesti säädettävään yritysvastuulakiin tu-

lisi tässä yhteydessä suhtautua. Voidaanko yritysvastuulain rikkomisen – joko yhtiön tai sen 

johdon tekemänä – katsoa täyttävän edellytyksen siitä, että johdon jäsen on rikkonut osa-

keyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä? 

Savelan käsitykseen tukeutuen katson, että OYL 22:1.2:n ilmauksen ”muuten tätä lakia tai 

yhtiöjärjestystä rikkomalla” tulkitseminen laajentavasti siten, että kohdan voitaisiin katsoa 

kattavan myös yritysvastuulain, edellyttäisi vähintäänkin sitä, että yritysvastuulakiin viitat-

taisiin OYL:ssä. Jos lainsäätäjän tahto on, että yritysvastuulaki halutaan sisällyttää OYL 

22:1.2:iin, selkeintä olisi tehdä kyseiseen momenttiin nimenomainen maininta OYL:n lisäksi 

myös yritysvastuulaista. Sama lopputulos voitaisiin toki saavuttaa, jos yritysvastuulaissa 

                                                        
222 Savela 2015, s. 144–145. 
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itsessään säädettäisiin siitä, millaisia vahingonkorvausvelvollisuuksia lakia rikkovien yritys-

ten johdolle voi toiminnastaan seurata. 

Lisäksi huomautan, että jos Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan jul-

kaisemassa mietintöluonnoksessa ehdotettu direktiivi yritysten huolellisuusvelvoitteesta 

etenee ehdotetussa muodossaan, sen yritysten johdon vastuuta käsittelevä 11 artikla edel-

lyttää jäsenvaltioilta konkreettisia lainsäädäntötoimia, joilla huolellisuusvelvoitetta rikko-

vien yritysten johto saatetaan vastuuseen rikkomuksista.  
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8 Yhteenveto 

 

Asiaa selvittäessäni olen päätynyt siihen, että luvussa 6.1 esittelemäni ratkaisumallikaavio 

on havainnollisin tapa esittää Suomen yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuujärjestel-

män pääpiirteet. Kuten kaaviosta voi havaita, ovat edellytykset yhtiöoikeudelliselle vahin-

gonkorvausvastuulle Suomessa de lege lata varsin tiukat: vahingonkorvausvelvollisuudesta 

vapautumiseen johtaa lukuisia nuolia, mutta reitti vahingonkorvausvelvollisuuteen kulkee 

halki useiden edellytysten, joiden kaikkien on ehdottomasti täytyttävä.  

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisissa tilanteissa osakeyhtiön johto voi joutua yh-

tiöoikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen vahingoista, jotka johtuvat siitä, että yritys 

ei ole harjoittanut liiketoimintaansa kestävällä tavalla. Vahingonkorvausvastuun arviointi 

in casu riippuu luonnollisesti kunkin tapauksen yksityiskohdista. Esittelemäni ratkaisumal-

likaavio antaa yksittäistapauksissa suoritettavalle arvioinnille selkeät suuntaviivat. 

Yleisesti voidaan sanoa, että yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuujärjestelmä ei vai-

kuta olevan Suomessa erityisen merkittävä kysymys yritysten kestävän liiketoiminnan nä-

kökulmasta. Oikeuskäytäntöä, jossa kestävän liiketoiminnan kysymykset olisivat nousseet 

esille, on vaikeaa löytää. Sinänsä se on ymmärrettävää: yhtiöoikeudellisen vahingonkor-

vausvastuun päätarkoituksena ei ole edistää kestävää liiketoimintaa, vaan antaa oikeus-

suojaa vahinkoa kärsineille osapuolille. Kestävän liiketoiminnan edistäminen tapahtuu par-

haiten muuta lainsäädäntöä kehittämällä – kuten esimerkiksi yritysvastuulain avulla. Tämä 

ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö johdon vahingonkorvausvastuulla voisi olla merkittä-

väkin täydentävä rooli kestävän liiketoiminnan edistämisessä, jos lainsäätäjä näin tahtoo. 

Tällaisia tarkoitusperiä vaikuttaa olevan sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla 

suunnitelluissa yritysvastuulakihankkeissa. 

Luvussa 6 esittelen esimerkkitapausten avulla eräitä mahdollisia osakeyhtiön johtohenki-

löiden yhtiöoikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen liittyviä tilanteita, joita liiketoimin-

nan kestävyyden vaatimuksista lipsuminen voi heidän eteensä tuoda. Esimerkkitapauksista 

käy ilmi ensinnäkin se jo todettu seikka, että vahingonkorvausvastuun realisoituminen on 

mahdollista vain tiukkojen reunaehtojen sisällä. Koska näyttötaakka on pääsääntöisesti 
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kantajalla, ei johdon tarvitse vahingonkorvausvastuun välttääkseen kyetä tehokkaasti puo-

lustautumaan kuin yhdessä ratkaisumallissa kuvatussa laatikossa. 

Vaikuttaa siltä, että liiketoiminnan kestävyyteen liittyvien vahingonkorvausvaatimusten 

merkittävänä kompastuskivenä on aiheutuneen vahingon määrittely. Koska kyseessä on lii-

ketoiminta, johon riskinotto kuuluu olennaisena osana, on vaihtoehtoisten tapahtumakul-

kujen määrittely usein teennäistä ja sitä on vaikea tehdä sortumatta jälkiviisasteluun. Eri-

tyisesti mainehaitan euromääräinen määritteleminen vaikuttaa hankalalta, ja pidänkin 

mainehaitan korvaamiseen perustuvien vahingonkorvausvaatimusten menestymisen mah-

dollisuuksia yleisesti ottaen kehnoina. Toisaalta esimerkiksi monissa ympäristövahingoissa 

vahinkojen rahamääräinen arviointi on helpompaa. Jos yhtiö joutuu maksamaan korvauk-

sia vahinkoa kärsineille, on vahingon määrä tiedossa. Tällöinkään ei ole lainkaan helppoa 

saada johtoa vastuuseen yhtiölle aiheutuneesta vahingosta: monien lisäedellytysten on 

täytyttävä vastuun syntymiseksi, erityisesti jos kantajana ei ole yhtiö itse vaan sen osak-

keenomistajat. 

Toinen kompastuskivi erityisesti kasvihuonekaasupäästöihin liittyvissä vahingonkorvaus-

kanteissa on syy-yhteys. Tämä problematiikka näkyy erityisen hyvin tämän tutkielman al-

kulehdillä esitellyssä tapauksessa Lliuya v. RWE. Voidaanko ajatella, että saksalaisen ener-

giayhtiön vuosikymmenten saatossa kattiloihinsa lappamat kivihiilitonnit ovat syy-yhtey-

dessä perulaista kaupunkia uhkaaviin sulamisvesiin? Odotan tuomioistuimen ratkaisua asi-

assa suurella mielenkiinnolla. Toki on syytä korostaa, että Lliuya on vaatinut korvausta yh-

tiöltä, ei sen johdolta. Johdon vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen on huomatta-

vasti hankalampaa kuin yhtiön vahingonkorvausvastuun. Tämä problematiikka liittyy viime 

kädessä kysymykseen siitä, pitäisikö mahdollisesti säädettävässä yritysvastuulaissa olla eril-

liset säännökset sekä yhtiön että johdon vahingonkorvausvastuusta. Nykyisessä osakeyh-

tiölaissa ei ole erillistä säännöstä yhtiön vahingonkorvausvastuusta, mitä osakeyhtiölain 

uudistamistarpeita koskevan selvityksen kirjoittajat pitävät osin ongelmallisena223. 

Osakkeenomistajien mahdollisuus hyödyntää omistustaan ja yhtiöoikeudellista vahingon-

korvausjärjestelmää yhteiskunnallisen keskustelun synnyttämiseksi ja yhteiskuntapoliittis-

ten tavoitteiden ajamiseksi vaikuttaa heikolta. Derivatiivisten kanteiden menestyminen 

                                                        
223 Airaksinen et al. 2020, s. 231–237. 
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edellyttää joko sitä, että vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamatta jättäminen olisi yh-

denvertaisuusperiaatteen vastaista tai sitä, että kantajat omistaisivat kymmenesosan yri-

tyksen osakkeista. Kymmenyksen hankkiminen yrityksistä, jotka ovat riittävän isoja ollak-

seen merkityksellisiä yhteiskunnallisen keskustelun kannalta, lienee mahdoton tehtävä lä-

hes mille hyvänsä kansalaisjärjestölle. 

Yrityksiin ja niiden johtoon kohdistuvat vaatimukset kestävästä liiketoiminnasta mullistu-

vat, jos hanke yritysvastuulain säätämisestä etenee. De lege ferenda katson, että yritysvas-

tuulainsäädäntöä säädettäessä olisi huolehdittava, ettei sääntelystä tule liian väljää ja epä-

määräistä. Yritysvastuulain tavoitteiden toteutumista tehostaisi se, että yhtiön johdon jä-

senet tietäisivät voivansa joutua – vaikkapa vain euromääräisesti rajattuun – henkilökoh-

taiseen vastuuseen siitä, jos heidän yrityksensä ei noudata asianmukaista huolellisuutta 

ympäristö- ja ihmisoikeusvelvoitteistaan – ainakin törkeimmissä tapauksissa. Lakia säädet-

täessä tulisi selvittää, onko lainsäädäntöön jäämässä sellaisia aukkokohtia, jotka mahdol-

listaisivat yrityksen johdolle vastuun välttämisen. Sanotusta huolimatta yhtiön vastuu on 

jatkossakin pääsääntöisesti pidettävä erillään yhtiön johdon vastuusta. 

Katson, että yritysvastuulaki ja yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuujärjestelmä olisi 

tarkoituksenmukaista kytkeä yhteen saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tähän auttaisi esi-

merkiksi se, jos OYL 22:1.2 muutettaisiin siten, että säännös mahdollistaisi osakeyhtiön joh-

don vahingonkorvausvastuun myös silloin, kun johdon jäsen rikkoo toiminnassaan yritys-

vastuulakia – tai hänen johtamansa yritys niin tekee. Jos OYL:n muuttaminen osoittautuu 

poliittisista tai muista vastaavista syistä liian pulmalliseksi, samaan asialliseen lopputulok-

seen on toki mahdollista päästä myös yritysvastuulain säännösten avulla. 
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