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Asia Velkomus, palvelussopimus ym.

Vireille 26.9.2013

1) Kantajan lopulliset kannevaatimukset 

Kantaja Kalkun Lämpö Oy (jatkossa Kalkun Lämpö tai kantaja) vaatii 
vastaaja As Oy Kalkunkartano (jatkossa Kalkunkartano tai vastaaja) 
velvoittamista maksamaan sille
- maksamattoman velan (12/2013 - 10/2014) pääoman 4.11.2014 
mennessä laskettuna, huomioon ottaen vastaajan hyväksymän 
maksusuorituksen 1.033 euroa per 3.11.2014 sen lyhennyksenä, 
kaikkiaan 34.422,57 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 
5.11.2014 lukien aina maksupäivään asti, sekä
- korvaukseksi oikeudenkäyntikuluistaan 5.11.2014 esitetyn laskun 
mukainen määrä 15.092,69 (sis. kuluja yhteensä 2012,79 ja alv./24 % 
yhteensä 2.883,23) euroa laillisine korkoineen kuukauden kuluttua 
tuomion antamisesta.

Perusteet Kalkun Lämmön toimialana on omistaa ja hallita tontille nro 8 
Tampereen kaupungin Kalkun kaupunginosaan kortteliin nro 3502 
rakennettua lämpökeskusrakennusta, huolehtia osakkaittensa 
omistamien talojen hoitoon liittyvistä tehtävistä, talojen lämmittämisestä 
ja lämpimän veden jakelusta sekä mainitussa korttelissa sijaitsevan 
pysäköintitontin nro 10 kunnossapidosta ja hoidosta. 

Kalkun Lämmön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus määrää 
vuosittain seuraavaksi kalenterivuodeksi yksikköhinnat tai muut 
perusteet, joiden mukaan osakkeenomistajat ja muut liittyvät suorittavat 
yhtiölle korvauksen saamastaan lämmöstä, lämpimästä vedestä ja 
muista palveluksista sekä vahvistaa talousarvion seuraavaksi 
kalenterivuodeksi.
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Kalkunkartano on Kalkun Lämmön osakkeenomistaja omistaen noin 28 
prosenttia yhtiön osakkeista. 

Kalkunkartano irtisanoi helmikuussa 2013 Kalkunkartanon ja KaIkun 
Lämmön väliset talonmiespalvelut sekä Kalkunkartanon tontin 
kunnossapidon, huollon sekä koneelliset työt. Vastaaja ilmoitti edelleen 
ottavansa vastaan 1.6.2013 eteenpäin kantajalta jätehuollon, parkki- ja 
piha-alueen sähköt, hallintokulut, siltä osin kuin ne eivät liity 
irtisanottuihin palveluihin sekä parkkialueen huollon ja kunnossapidon.

Kalkun Lämmön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan Kalkun Lämmön hallitus 
vahvisti aikanaan kantajalle talousarvion, jossa määrättiin kunkin 
osakkeenomistajan maksuosuus yhtiön vuoden 2013 menoista. Tuon 
hallituksen päätöksen mukaisesti Kalkunkartanon maksuosuus oli 
vuonna 2013 yhteensä 3.414,50 euroa kuukaudessa. 

Kalkunkartano maksoi aina elokuuhun 2013 saakka sen 
kuukausiosuuden, jonka Kalkun Lämmön hallitus määräsi. Vastaaja 
kuitenkin ilmoitti  yksipuolisen päätöksensä perusteella, että 1.9.2013 
alkaen se maksaa sille määrätystä kuukausimaksusta vain jonkun osan. 
(Sen johdosta) kantajan hallitus ilmoitti (vastaajalle), että sen tulee 
maksaa maksuosuutensa osakkeenomistajana kantajan hallituksen 
määräämän maksuosuuden mukaisesti. 

Sen jälkeen KaIkunkartano maksoi 19.9.2013 Kalkun Lämmölle 
syyskuun 2013 maksuosuudesta (3.414,50 €) vain 960,77 euroa ja jätti 
siten maksamatta 2.453,73 euroa. Kantajalla ei ole käsitystä, mistä 
maksettu summa (960,77 €/kk) koostuu.

Kalkunkartano on KaIkun Lämmön osakkeenomistajana velvollinen 
noudattamaan yhtiöjärjestyksen määräystä, jonka mukaan hallitus 
määrää osakkeenomistajille tulevat suoritusvelvollisuudet yhtiötä 
kohtaan. 

Koska Kalkunkartano jätti osin maksamatta sille määrätyn 
maksuosuuden tietoisena maksun suuruudesta ja siitä, että Kalkun 
Lämpö uhkasi saattaa asian oikeuden ratkaistavaksi, mikäli koko 
maksuosuutta ei suoriteta, asia on nyt saatettu riitaisena käräjäoikeuden 
ratkaistavaksi.

(9.9.2014:) Vastaaja jätti syyskuun 2013 tavoin maksamatta sille 
määrätyistä  kuukausivastikeosuuksista 10-12.2013 a' 2.453,73 eli 
yhteensä (x 4 =) 9.814,92 euroa ja vuoden 2014 alusta asti syyskuu 
2014 mukaan lukien sille määrätyt kuukausivastikeosuudet a' 3.414,50 
eli (x 9 =) 30.730,50 euroa eli siten kaikkiaan maksamatonta velan 
pääomaa vastaavat 40.515,42 euroa. 

2) Vastaajan vastaus Asunto Oy Kalkunkartano (jäljempänä "taloyhtiö" tai vastaaja) vastustaa 
Kalkun Lämpö Oy:n (jäljempänä Kalkun Lämpö tai kantaja) kannetta 
perusteettomana ja vaatii  
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1. kanteen hylkäämistä ja 

2. kantajan velvoittamista korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 
5.11.2014 esitetyn laskun mukainen määrä 15.345,00 (sis. alv./24 %  
2.970,99) euroa laillisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on 
kulunut käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta. 

 Perusteet Asian tausta

 Taloyhtiö oli jo pidemmän aikaa tyytymätön kantajan tuottamiin 
palveluihin ja sen hallintokäytäntöön. Tämä ilmeni mm. kantajan 
haluttomuutena kilpailuttaa tarjoamiaan palveluita ja siten luoda 
kustannussäästöjä osakasyhtiöille. Tästä syystä vastaaja ryhtyi 
selvittämään palveluiden hankkimista ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja 
päätyi irtisanomaan kantajan tuottamat talonmiespalvelut, taloyhtiön 
tontin kunnossapidon, huollon ja koneelliset työt päättymään 31.5.2013 
(todiste VI). 

Asiassa on riidatonta, että kantaja hyväksyi palveluiden irtisanomisen, 
eikä myöskään tuottanut näitä palveluita taloyhtiölle irtisanomisajan 
päätyttyä. 

Kantajan perimät maksut 

Kantajan osakkaina on neljä samalla alueella sijaitsevaa taloyhtiötä, 
jotka  vastaanottivat käytännössä katsoen samat palvelut kantajalta. 
Taloyhtiöiden kantajalle suorittamat maksut perustuivat aiemmin 
osakasyhtiöissä sijaitsevien asuntojen lukumäärään. Yhtiön 
tarkoituksena ei ollut käytännössä voiton tuottaminen, vaan palvelut 
hinnoiteltiin ns. omakustannusperiaatteen mukaisesti. 

Kantajan yhtiöjärjestys ei sisällä vastikemääräyksiä, vaan 
yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan osakkaat ovat velvollisia suorittamaan 
yhtiön hallituksen määräämän yksikköhinnan saamistaan palveluksista. 
Riidatonta on, että osakasyhtiöiden ja kantajan välillä ei ole laadittu 
erillistä sopimusta. 

Kanteen mukaan kantajan hallitus vahvisti aikanaan vastaajan 
maksuosuudeksi 3.414,50 euroa kuukaudessa. Kanteessa jätetään 
kuitenkin mainitsematta, että kantajan hallitus käsitteli asian uudelleen 
13.6.2013 ja päätti vastaajan maksuosuuden säilyttämisestä ennallaan 
palveluiden irtisanomisesta huolimatta (todiste V2). Kantaja ei tässä 
yhteydessä esittänyt maksuosuuden  perusteeksi yhtiöjärjestyksen 
mukaisia yksikköhintoja. 

Taloyhtiön suorittamat maksut 

Taloyhtiö irtisanoi edellä mainitut palvelut 7.2.2013 tehdyllä 
ilmoituksella. Samassa yhteydessä se ehdotti neuvottelua kantajan 
edelleen tuottamien palveluiden yksikköhinnoista. Vastaaja toimitti 
kantajalle 31.5.2013 vahvistettuun talousarvioon perustuvan ehdotuksen 
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maksuosuudestaan irtisanomisen jälkeiseltä ajalta (todiste V3). 

Koska osapuolten välisessä neuvottelussa ei päästy sopimukseen, eikä 
kantaja toimittanut yhtiöjärjestyksen mukaista hinnoitteluperustetta sen 
tietoon, vastaaja ryhtyi 1.9.2013 alkaen maksamaan palveluista 
tekemäänsä ehdotukseen perustuvaa kuukausittaista hintaa, joka on 
kanteessa mainittu 960,77 euroa kuukaudessa. 

Vastaaja jo aiemmin ilmoitti (kantajalle), että se on luonnollisesti valmis 
täydentämään tekemiänsä suorituksia, jos kustannustenlaskennassa käy 
myöhemmin ilmi, että vastaajan suorittamat maksut eivät riitä kattamaan 
sen osuutta vastaanottamiensa palvelusten kustannuksista. 

Oikeudellinen arvio 

Kantajalla ei ole oikeutta vaatimansa maksun perimiseen seuraavilla 
perusteilla. Kantajan vaatima maksu ei ole yhtiöjärjestyksen mukainen. 
Kantajan yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitus määrää 
palveluista perittävät yksikköhinnat, joiden mukaan palveluita käyttävät 
osakkeenomistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle korvauksen. 
Kyse ei ole osakkeenomistajan suorittamasta hoitovastikkeesta, jonka 
perusteena käytettäisiin esimerkiksi osakkaan huoneistolukumäärää tai 
muuta perustetta. Kantaja ei esitä kanteensa perusteena hallituksen 
päättämiä palveluiden yksikköhintoja, joiden nojalla vastaaja olisi 
velvollinen suorittamaan vaaditun määrän. 

Kantajan vaatima maksuosuus on osakeyhtiössä noudatettavan 
yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Mikäli vastaaja olisi velvollinen 
suorittamaan vastaanottamistaan palveluista entisen suuruisen maksun, 
johtaisi se merkittävästi korkeampiin yksikköhintoihin kuin mitä peritään 
muilta osakasyhtiöiltä. Nämä saavat käytännössä samansuuruisella 
maksulla hyödykseen myös vastaajan irtisanomat palvelut, joista se 
suorittaa tällä hetkellä erillisen korvauksen toiselle palveluntarjoajalle. 

Vastaajan maksuosuuden säilyttäminen ennallaan palveluiden 
irtisanomisesta huolimatta johtaisi näin ollen myös kantajan ja muiden 
osakasyhtiöiden saamaan perusteettomaan etuun vastaajan 
kustannuksella.

3) Kantajan lausuma 29.11.2013

Palveluiden irtisanominen

As Oy Kalkunkartano (jatkossa Kalkunkartano tai vastaaja) toteaa 
vastauksessaan olleensa tyytymätön Kalkun Lämpö Oy:n (jatkossa 
Kalkun Lämpö tai kantaja) tuottamiin palveluihin, mistä syystä se 
irtisanoi osan kantajan tuottamista palveluista. 

Asiassa on riidatonta, että Kalkunkartanolla on oikeus olla 
vastaanottamatta kantajan palveluita. Vastaavasti; sillä on kuitenkin 
samalla koko ajan oikeus sen osakkeenomistajana saada ja 
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vastaanottaa kantajan omistajilleen tuottamia palveluita haluamassaan 
määrin. Tästä syystä vastaajan esittämä ajatus yhdenvertaisuuden 
loukkauksesta maksujen osalta on vailla hyväksyttävää perustetta. 

Kalkunkartano omistaa 28 % Kalkun Lämmön osakkeista. Kantajan 
toimialana on huolehtia osakkeenomistajiensa talojen hoitoon kuuluvista 
tehtävistä, muttei myydä palvelujaan muille kuin omille omistajilleen. 
Siten vastaajan helmikuussa 2013 antamassa  irtisanomisilmoituksessa 
(ks. Tod. V.1.) kyse ei ole sopimussuhteen irtisanomisesta, vaan 
tosiasiassa vain sen ilmoittamisesta, että kantajan ei enää 1.6.2013 
eteenpäin tarvinnut huolehtia omistajansa vastaajan tietyistä palveluista 
eli talonmiespalveluista, sen tontin kunnossapidosta, huollosta tai 
koneellisista töistä. 

Sen sijaan toimialansa mukaisesti - ja omistajansa vastaajan 
vaatimuksesta - kantaja oli velvollinen edelleen huolehtimaan vastaajan 
jätehuollosta, parkki- ja piha-alueen sähköistä sekä parkkialueen 
huollosta ja kunnossapidosta. 

Tämä irtisanomisilmoitus synnytti kantajan historiassa ensimmäisen 
kerran tilanteen, jossa kaikki sen osakkeenomistajat eivät enää halua 
vastaanottaa kantajan palveluita. Tämä puolestaan synnyttää tarpeen 
pohtia sitä, miten maksut yhtiössä määräytyvät. 

Maksujen määräytyminen.

Tältä osin on pidettävä erillään kaksi asiaa. Toinen (niistä) on se, miten 
maksut vuodelle 2013 - jota tämä riita nyt koskee - määräytyivät. Toinen 
(niistä) on se, miten maksut osakkeenomistajille jatkossa, siis vuoden 
2013 jälkeen, määräytyvät. 

Maksut vuodelle 2013

Kalkun Lämmön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitus määrää 
vuosittain seuraavaksi kalenterivuodeksi yksikköhinnat tai muut 
perusteet, joiden mukaan osakkeenomistajat ja muut liittyvät suorittavat 
kantajalle korvauksen saamastaan lämmöstä, lämpimästä vedestä ja 
muista palveluksista sekä vahvistaa talousarvion seuraavaksi 
kalenterivuodeksi. 

Kalkun Lämmön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan aina yksi 
jäsen myös Kalkunkartanosta. Kantajan hallitus yhtiöjärjestyksen sille 
luomalla oikeudelle kokouksessaan 6.2.2013 päätti yksimielisesti - siis 
myös vastaajan edustajan kannattaessa esitystä - vahvistaa kantajalle  
talousarvion vuodelle 2013, jossa samalla päätettiin ja määrättiin kunkin 
osakkeenomistajan maksuosuus vuodelle 2013. Tämä maksuosuus 
sitten jaettiin (osakkeenomistajien) kuukausimaksuiksi. 

Tuon hallituksen päätöksen mukaisesti vastaajan  maksuosuus on ajalle 
1.1.2013 - 31.12.2013 ollut yhteensä 40.974 € eli 3.414,50 euroa 
kuukaudessa. 
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Tässä nyt käsiteltävässä asiassa on kyse siitä, että vastaaja ei halua 
noudattaa tuota voimassa olevaa aikaa 1.1.2013-31.12.2013 koskevaa 
päätöstä. Tuolle ja vain tuolle ajalle - määrättiin osakkeenomistajien 
maksut, joista maksuista vain tässä oikeudenkäynnissä on kysymys. 

Maksut vuoden 2013 jälkeen.

Vuoden 2013 loppuun asti miettimistarvetta maksuosuuksien jakamisen 
suhteen ei  juurikaan ollut, kun kaikki (osakkeenomistajat) saivat 
kantajalta samat palvelut, jolloin kokonaismeno oli helppo jakaa 
huoneistolukumäärällä. 

Mutta (sitä), miten maksut määräytyvät 1.1.2014 eteenpäin, ei vielä 
päätetty, mutta lienee selvää, että kun palveluita ei enää kaikilta osin 
tarvitse vastaajalle tuottaa, ainakin kantajan kokonaismenot laskevat. 
Kun kaikki osakkeenomistajat eivät enää halua kaikkia tuotettavia 
palveluita, osakkeenomistajien maksuperusteita ja maksuosuuksien 
jakoa omistajien kesken täytyy punnita uudelta pohjalta. Tämä tehtävä 
kuuluu yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan kuitenkin yksin hallitukselle, sitä 
ei osakkeenomistaja saa itse päättää, kuten vastaaja nyt omavaltaisesti 
teki.

Kun yhtiöjärjestyksen mukaan kantajan hallitus määrää vuosittain 
seuraavaksi kalenteri vuodeksi (siis ajalle 1.1 -31.12) ne perusteet, 
joiden mukaan osakkeenomistajat suorittavat yhtiölle korvauksen 
saamistaan palveluksista, voivat jatkossa olla muukin kuin eri 
palvelumuodoista kerättyjen menojen yhteissumman jakaminen 
huoneistolukujen perusteella. 

(Kantajan) yhtiöjärjestys mahdollistaa esimerkiksi sen, että kun kaikilla 
osakkeenomistajilla on oikeus saada palveluksia siltä, kantajan 
kokonaismeno palveluiden tuottamisesta jaetaan esimerkiksi sen 
omistussuhteiden mukaisesti riippumatta siitä, kuinka montaa palvelua 
kukin käyttää. Maksujen määräytymisperuste olisi siis omistusosuus 
kantajasta. (Sen) yhtiöjärjestys sanoo asiasta, että maksujen 
määräytymisperuste voi olla "yksikköhinta tai muu peruste". (Kantajan) 
yhtiöjärjestys ei määrää, että maksu määräytyisi vastaanotetuista 
palvelusta, vaan niistä palveluista, jotka omistajalla on oikeus saada. 
Kun kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus saada palveluita, varsin 
oikeudenmukainen jakotapa olisi jakaa kantajan palveluiden 
tuottamisesta syntyvä yhteenlaskettu kokonaismeno omistussuhteiden 
mukaisesti riippumatta siitä, kuinka montaa palvelulajia ja missä määrin 
kukin tuotettavia palveluita nauttii. 

Jos tämä ei tyydytä, omistaja voi aina myydä osakkeensa pois. Mutta 
kuten sanottu, tässä yhteydessä ei ole tästä kyse, vaan siitä, että 
vastaaja jätti maksamatta sovitut ja yhdessä päätetyt maksut.

Kalkunkartanon oma päätös muuttaa maksumääriä.
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Kalkunkartano päätti siis kesken vuotta, että se ei enää noudatakaan 
sitä päätöstä ja sopimusta, jonka mm. sen oma edustaja itse teki Kalkun 
Lämmön hallituksen kokouksessa 6.2.2013. Kun vastaaja aikanaan 
sitoutui omalla päätöksellään siihen, että se maksaa korvauksena sille 
kuuluvista palveluksista - joita se siis edelleen on koko ajan oikeutettu 
vastaanottamaan - tuon 40.974 € eli 3.414,50 € kuukaudessa, se ei voi 
yksipuolisesti kesken määräajan mennä päättämään, että se maksaakin 
kesken vuotta vain murto-osan noista maksuista.

Kysymyksessä on selvä sopimusrikkomus.

Kalkunkartanon yksipuolisesta ratkaisusta on seurannut se tilanne, että 
tilanteessa 30.11.2013 kantajalla oli nyt saatavaa vastaajalta yhteensä 
7.341,19 €. Vastaaja siis alensi lupaa kysymättä omaa maksuosuuttaan 
yli 70 %. Tämä perustui täysin omavaltaiseen näkemykseen siitä, että 
kunkin maksuosuus vuodelle 2013 olisi määräytynyt joidenkin 
yksikköhintojen perusteella. 

Edellä kerrotusti kunkin osakkeenomistajan kuukausimaksuosuus ei 
määräytynyt yksikköhintojen perusteella, vaan kantajan hallituksen 
päätöksen mukaisesti siitä arvioiduista kuluista muodostuneesta 
kokonaismäärästä, joka kokonaismäärä jaettiin huoneistoluvun 
mukaisesti kunkin osakkeenomistajien maksettavaksi. Maksuosuuksia 
määrättäessä ei siis otettu huomioon (sitä), miten paljon kukin 
osakkeenomistaja saa tai nauttii palveluita, vaan esimerkiksi 
talonmiehen palkkameno jaettiin huoneistokohtaisen jaon mukaisesti 
riippumatta siitä, mihin talonmiehen työpanos milloinkin kohdentui.

Nyt vastaajan esittämä ilmoitus, että se ei enää tarvitse 
talonmiespalveluita, on kesken tilikautta sysäämässä talonmiehestä 
aiheutuvan kustannuksen muiden maksettavaksi ja myös lisää muiden 
maksuvastuuta. Tämä ei ole oikein, eikä osakkeenomistajan 
maksuosuuksia voida näin kesken vuotta muuttaa. Osakkeenomistaja ei 
saa siis itse päättää, että se "ottaa vain rusinat pullasta". 

Vastaajan oma laskutapa, jolla se päätyi maksamaan vain 960,77 € 
kuukaudessa sille määrätyn 3.414,50 € sijaan, on väärä. Yksittäisen 
osakkeenomistajan maksu ei muodostu palveluiden yksikköhinnoista. 
Vastaajan yksipuolinen päätös rikkoo sitä sopimusta, joka tehtiin 
6.2.2013 osakkeenomistajien kesken. Ennen muuta se on myös vastoin 
(kantajan) yhtiöjärjestystä, joka sanoo selvästi osakkeenomistajalle 
tulevan maksun määräämisestä vastaavan hallitus, ei osakkeenomistaja 
itse. 

4) Vastaajan lausuma 12.12.2013

Kantajan lausumassa on viitattu useisiin eri perusteisiin vastaajan 
maksuvelvollisuuden perusteeksi. Eri kohdissa on viitattu  
osakeomistukseen, huoneistolukumäärään ja osapuolten väliseen 
sopimukseen. 
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Mikään näistä ei saa tukea Kalkun Lämpö Oy:n yhtiöjärjestyksestä, jonka 
mukaan osakkaat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle korvauksen vain 
saamastaan lämmöstä ja muista palveluista. Osakkeenomistaja ei  
yhtiöjärjestyksen sanamuodon mukaan ole velvollinen suorittamaan 
yhtiölle korvausta kaikista niistä palveluista, joita kantaja kulloinkin 
päättää tuottaa, kuten kantaja kanteensa perusteena viittaa.

Osapuolten välillä ei myöskään koskaan tehty sopimusta palveluiden 
ostamisesta vuoden 2013 ajaksi. Vastaajan isännöitsijä Kirsi Suonranta 
ilmoitti jo tammikuussa 2013 kantajan  toimitusjohtajalle, että vastaaja 
tulee irtisanomaan (kantajan) palveluita. 

Saman tiedon antoi myös kantajan hallituksen kokouksessa 6.2.2013 
vastaajan kokousedustaja ennen kantajan viittaaman talousarvion 
käsittelyä. Kantajan muu hallitus ja toimitusjohtaja eivät kuitenkaan 
hyväksyneet suullista irtisanomista, vaan vaativat irtisanomisen 
tapahtuvan kirjallisesti. Vastaajayhtiö lähetti heti kokouksen jälkeen 
kantajalle todisteena Viestitetyn kirjallisen irtisanomisilmoituksen, jossa 
viitattiin (kantajan) hallituksen kokouksessa (vastaajan) ilmoitettuun 
suulliseen irtisanomiseen. 

Kantaja oli näin ollen talousarviota käsitellessään tietoinen siitä, että 
vastaaja tulee vuoden 2013 aikana kilpailuttamaan oman yhtiönsä 
palveluita ja irtisanomaan näiden palveluiden ostamisen kantajalta. 
Kantajan hallituksen kokouksessa päätettiin kuitenkin käsitellä 
talousarvio vuodelle 2013. Tässä yhteydessä vastaajan edustajalle 
korostettiin, että kyse oli vain "arviosta", jota voidaan myöhemmin 
tarkentaa. Näin ollen kantajan viittaamaa sopimusta ei koskaan tehty, 
eikä vastaaja hyväksynyt vuoden 2013 osalta perittäviä maksuja 
irtisanomisen jälkeiseltä ajalta. 

Kantajan lähtökohdaksi ottama menettely, jossa sen hallitus päättää 
yksipuolisesti tuottamistaan palveluista yhtiön toimialan puitteissa ja 
osakasyhtiöt ovat velvollisia suorittamaan osakeomistuksensa 
perusteella korvauksen riippumatta siitä saavatko he ylipäätänsä näitä 
palveluita hyväkseen, on kohtuuton ja yhtiöjärjestyksen vastainen. 

Huomioon ottaen (kantajan) yhtiöjärjestyksen määräykset, on (sen) 
hallituksella sinänsä oikeus hinnoitella osakkaille tarjottavat palvelut, 
kunhan maksuperusteet ovat yhdenvertaiset kaikkien näitä palveluita 
saavien osakkaiden kesken. Tulkinta, jonka mukaan osakkaan 
maksuosuus määräytyisi niiden palveluiden mukaan, jota sillä on 
ylipäätänsä oikeus saada, on yhtiöjärjestyksen vastainen. 

Jatkettu suullinen valmistelu 5.11.2014

Kantaja ilmoitti maksamatonta velan pääomaa koskevan saatavansa 
tilanteen 4.11.2014 mukaiseksi määräksi 35.555.57 euroa, jossa oli 
huomioitu vastaajan 24.9.2014 tekemä 10.107 euron määräinen 
maksusuoritus merkinnällä "Kalkun Lämmölle maksetaan 2014 maksut 
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kuukauden 1-9". Sanotusta maksusuorituksesta oli ensin vähennetty 
saatavan korot (1.822,65 €) ja sen jälkeen (8374,35 €) maksamatta 
olevan saatavan pääoman lyhennykset joulukuulta 2013 alkaen. Nyt 
ilmoitetun saatavan määrälle vaadittiin korko tästä päivästä (5.11.2014) 
lukien. Marraskuun maksu 1.133 euroa ei ole vastaajalta vaaditussa 
määrässä mukana, koska sen eräpäivä on tänään (5.11.2014). 

Vastaaja ilmoitti maksaneensa 3.11.2014 kantajan ilmoittaman 
marraskuun 2014 saatavan (1.133 €).

Kantaja ilmoitti sen varalta, että sen sitä vastaava saatava voidaan 
vähentää kannevaatimuksen pääomamäärästä, jolloin kantajan sitä 
vastaavaksi vaatimukseksi jäi (35.555,57 - 1.133 =) 34.422,57 euroa. 

Asianosaiset olivat yhtä mieltä siitä, että ennen tätä vuotta (2014) 
kantajan hallituksen määräämä osakkaiden maksuosuus määräytyi 
vuonna 2013 kunkin osakasyhtiön huoneistoluvun ja tänä vuonna (2014) 
niiden yhtiön osakkeiden omistusosuuden mukaan. 

Vastaajan mukaan kantajayhtiöllä on yhtiöjärjestyksen perusteella 
oikeus periä korvaus osakkailtaan vain niille antamistaan palveluista. 
Kantajan hallitus vahvistaa kunkin osakkaan ko. yhtiölle maksettavien 
korvausten yksikköhinnat. Osakkaita on kuitenkin kohdeltava 
yhdenvertaisesti niin, että vastaaja on velvollinen maksamaan 
korvauksen vain saamistaan, muttei muiden osakkaiden saamista 
palveluista. Kantajan maksuvaatimuksen perusteena oleva päätös on 
yhtiöjärjestyksen vastainen ja siten vastaajaan nähden joko mitätön tai 
joka tapauksessa tehoton, jota sen ei tarvitse noudattaa. 

TODISTELU 

Kirjalliset todisteet

Kantaja (K) K.1. Kalkun Lämpö Oy:n yhtiöjärjestys (liite 1.1) 
K2. Kalkun Lämpö Oy hallituksen kokous pöytäkirja 6.2.2013

Vastaaja (V) V.1. Irtisanomisilmoitus 7.2.2013 (liite 2.1)
V.2. Kirje 17.6.2013 (liite 2.2)
V.3. Kirje 31.5.2013(liite 2.3)
V4. Sähköposti 16.1.2013 (liite 4.1)
V5. Reklamaatio 5.2.2014 lasku nro 340
V6. Kalkun Lämpö Oy hallituksen kokouspöytäkirja 6.2.2014
V7. Laskelma vastaajayhtiön maksuosuudesta vuonna 2014

Henkilötodistelu .

Kantaja (K) K.1. Kantajan toimitusjohtaja Markku Niskanen todistelutarkoituksessa
K.2. Kantajan hallituksen puheenjohtaja Ossi Pasanen 
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Vastaaja (V) V.1. Vastaajan ja kantajan hallituksen jäsen Janne Ahlberg 
todistelutarkoituksessa 
V2. Vastaajan isännöitsijä Kirsi Suoranta todistelutarkoituksessa 
V3. Vastaajan hallituksen jäsen ja kantajan hallituksen varajäsen Merja 
Rostila todistelutarkoituksessa

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut Käsiteltävän asian rajaus, riitaiset asiat ja asetettavat kysymykset

Asiassa on asianosaisten lausumien perusteella riidatonta ja siten 
selvää, että vastaaja ei ole hakenut muutosta kantajan hallituksen 
kokouksien riidanalaisiin päätöksiin 6.2.2013 ja 6.2.2014 hyväksyä 
kummankin 4 §:n kohdalla vuosien 2013 ja 2014 talousarviot ja niiden 
yhteydessä mm. sille määrätyt korvausten maksuosuudet (v. 2013: 
40.974 € eli 3.414,59 €/kk ja v. 2014: 43.560 € eli 3.630 €/kk). Vastaaja 
ei ole myöskään nostanut vastakannetta kantajaa vastaan nyt 
käsiteltävän kantajan velkomiskanteen yhteydessä, mutta on silti 
väittänyt kantajan hallituksen sanottujen kokouksien päätöksiä 
yhtiöjärjestyksen ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisiksi ja siten joko 
mitättömiksi tai ainakin tehottomiksi ja siten itseään sitomattomiksi. 

Tässä suhteessa käräjäoikeus yleisesti toteaa, että yhtiön jonkin 
hallintoelimen, tässä tapauksessa yhtiöjärjestyksen siihen valtuuttaman 
hallituksen, jossain suhteessa virheellinenkin päätös, jota ei moitita tai 
siihen ei muuten haeta muutosta siitä säädetyssä järjestyksessä ja joka 
ei itsessään ole mitätön tai selvästi osakeyhtiölain (jatkossa OYL) 
vastainen, tulee moiteajalle tai muulle muutoksenhaulle varatun 
määräajan umpeen kulumisen jälkeen lopulliseksi. Näin ollen 
sellainenkin päätös voidaan ja on myös pantava täytäntöön, vaikka se 
olisi heti päätöksenteon jälkeen ollutkin jollain perusteella pätemätön. 
Toisin sanoen tässä tapauksessa hallituksen jossain suhteessa 
mahdollisesti virheellinen ja sillä perusteella pätemätön päätös 
korjaantuu pelkästään sen moittimatta jättämisen tai muuten siihen 
muutoksenhakemisen laiminlyömisen perusteella, kunhan kyse ei ole 
mitättömyyden tai selvästi OYL:n vastaisena tehottomuuden 
aiheuttavasta virheestä.  

Sanotuista syistä vastaajan väitteitä nyt käsiteltävän kantajan 
velkomuskanteen yhteydessä ei voida käsitellä enemmälti kuin niiden 
mahdollisen mitättömyyden tai selvästi OYL:n säännösten vastaisuutta 
tarkoittavan tehottomuuden perusteella, joihin molempiin voi vedota 
määräajoista riippumatta. 

Siten käsiteltävässä asiassa asianosaiset ovat erimieliset lähinnä siitä, 
- onko vai ei kantajan hallituksella ollut kokouksissaan 6.2.2013 ja 2014 
oikeus päätöksillään määrätä vuosien 2013 ja 2014 talousarvioiden 
vahvistamisen yhteydessä niitä koskevista kunkin osakkaan, siis 
vastaajankin, korvausten maksuosuuksista päätöksistä tarkemmin 
ilmenevillä perusteilla, ja myönteisessä tapauksessa
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- onko vai ei kantajan hallituksella oikeus periä tämän velkomuskanteen 
yhteydessä vastaajan maksamatta jättämiä korvausten maksuosuuksia 
ja mikä merkitys siinä suhteessa on vastaajan väittämillä päätösten 
tehottomuudella ja muuten ilmoittamilla maksamattomuutensa syillä. 

Oikeudellisesti kyse on lähinnä siitä,
- millaisena kantajan hallituksen kokousten päätöksiä on sitä koskevan 
yhtiöjärjestyksen määräyksen tai muulla perusteella luonteeltaan ja/tai 
tulkinnaltaan pidettävä, ja siitä riippuen,
- onko vai ei hallituksen kokousten päätökset vastaajan väittämällä 
tavalla yhtiöjärjestyksen vastaisina mitättömiä ja/tai selvästi OYL:n 
säännösten ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisina tehottomia ja siten 
myös sitä sitomattomia, sekä asian lopputuloksesta riippuen,
- onko jompi kumpi asianosaista oikeutettu saamaan kohtuullisen 
korvauksen vastapuoleltaan.

Kantajayhtiön osakkaille kuuluva maksuvelvollisuus ja sen peruste

Pääsääntöisesti osakeyhtiön osakkeenomistajalla ei ole omistuksensa 
perusteella muita taloudellisia velvollisuuksia kuin maksaa 
merkitsemiensä osakkeiden merkintähinta, ellei siihen ole muuta 
pätevää perustetta. Kyseen ollessa kantajan kaltaisesta kiinteistö- ym. 
huoltoa varten perustetusta osakeyhtiöstä ja sen muodostaneista 
neljästä asunto-osakeyhtiöstä (vastaajan lisäksi Kalkunhovi, 
Kalkunpuisto ja Kalkunrinne, rekisteröity kaupparekisteriin 14.3.1975 
Kalkunlämpö Oy:n nimellä), sellaisena voidaan pitää OYL:n ja soveltuvin 
osin myös asunto-osakeyhtiölakien (jatkossa AOYL) säännösten ohella 
erityisesti kantajayhtiön yhtiöjärjestystä. Sitä voidaan pitää ko. yhtiön 
osakkaiden välisenä sopimuksena siitä, miten heidän yhtiöön 
sijoittamiaan ja muuten sille maksamiaan varoja sekä yhtiön asioita 
hoidetaan. Sen määräykset sitovat yhtiön osakkaita aivan samalla 
tavalla kuin mikä muu tahansa heidän/niiden keskinäinen sopimuksensa. 
Yhtiön sisäisenä säännöstönä yhtiöjärjestys sitoo niin itse yhtiötä kuin 
myös sen kaikkia hallintoelimiä ja osakkaita samalla tavoin kuin OYL.

Sen mukaisesti osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen voidaan sisällyttää 
määräyksiä, joiden mukaan osakas on velvollinen maksusuorituksiin 
yhtiötä kohtaan. Tällainen maksuvelvollisuus ei voi olla rajaton, vaan 
siitä täytyy olla yhtiöjärjestyksessä tarkempi maininta ainakin sen maksu- 
tai maksun enimmäismäärän määräytymisperusteen osalta. Tällainen 
osakkaan maksuvelvollisuus voi olla tyypiltään lähinnä kolmen 
seuraavan, hieman  määräytymisperusteeltaan toisistaan eroavan, 
kaltainen:

1) vastikemaksu ; niinpä lain (esim, AOYL 4:1 ja 3 §) ja/tai yhtiön 
yhtiöjärjestyksen määräysten perusteella osakkaalle voidaan asettaa 
vastoin tahtoaankin velvollisuus maksaa tietty omistusosuuttaan 
vastaava osuus yhtiön kustannuksista korvauksena oikeudestaan saada 
yhtiön toimialaan ja siten sen antamisvelvollisuuteen kuuluvia palveluja 
riippumatta niiden tosiasiallisesta saamisesta / käyttämisestä;
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2) edellistä muistuttava ns. lisämaksu ; koska OYL ei tunne tällaisia 
maksuja, vain yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan osakkaalle 
asettaa vastoin tahtoaan velvollisuus maksaa yhtiölle sen menojen 
kattamiseksi maksuperusteeltaan tai enimmäismäärältään määritelty 
korvaus oikeudestaan saada yhtiön toimialaan ja siten sen 
velvollisuuteen antaa siihen kuuluvia palveluja riippumatta niiden 
tosiasiallisesta saamisesta / käyttämisestä; ja

3) hoitomaksu ; sillä tarkoitetaan yhtiön sen osakkaalle antamista 
toimintaansa liittyvistä sellaisista tuotteista ja/tai palveluista, joita se ei 
ole toimialaansa kuulumattomina velvollinen osakkaalle antamaan, 
perittyä korvausta sen mukaan, missä määrin osakas myös 
tosiasiallisesti saa / käyttää tai on saanut / käyttänyt sanottuja tuotteita 
ja/tai palveluja tosiasiallisesti hyväkseen.

Yhtiön luonteen arvioinnin vaikutuksesta maksuvelvollisuuteen 

Asianosaisten yhteenpitävien lausuntojen mukaan kantajayhtiön 
tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan kattaa sen kustannukset ns. 
omakustannushintaan osakkailta perittävillä korvauksilla. Tällä 
perusteella käräjäoikeus tulkitsee sen ns. osuustoiminnalliseksi
osakeyhtiöksi, jonka pääasiallisena tarkoituksena on palvelujen, 
suoritusten ja vastaavien tarjoaminen osakkeenomistajille vastiketta tai 
käyttökorvausta vastaan . Tällaisessa yhtiössä yksittäinen osake tai tietyt 
osakkeet antavat sen osakkaille oikeuden saada tietyn palvelun, 
suorituksen tai vastaavan sekä tuolle yhtiölle vastaavasti velvollisuuden 
antaa niitä osakkailleen. Tällaisessa yhtiössä osakkeen tuottama 
taloudellinen hyöty omistajalleen liittyy vain tähän palveluun tai 
suoritukseen, koska ko. yhtiöt eivät jaa osinkoa. Osakekin mielletään 
useimmiten käyttöoikeudeksi ja sen hankinnan motiiviksi yleensä ko. 
palvelun tai suorituksen saaminen eikä suinkaan sijoitus. 

Ne maksut, joita tällainen osakeyhtiö perii osakkailtaan näille antamista 
toimintaansa liittyvistä tuotteista tai palveluista, voivat olla 
lähtökohtaisesti  luonteeltaan joko lisä- tai hoitomaksuja siitä riippuen, 
onko vai ei maksuvelvollisuuden perusteena hänen osakkuutensa tai 
jokin jokin muu siihen verrattava peruste, vaiko se, missä määrin osakas 
tosiasiallisesti käyttää hyväkseen yhtiön tuotteita tai palveluksia. 

Lisäksi erityisesti ns. keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä, kuten 
tässäkin tapauksessa, osakkailla on yhtiöjärjestyksen, tässä 
tapauksessa sen kohdan 6., nojalla luonteeltaan asunto-osakeyhtiöissä 
noudatettavaa vastikkeenmaksua muistuttava lisämaksuvelvollisuus . 
Tällaisilla yhtiöillä ei yleensä, kuten tässäkään tapauksessa, ole 
mahdollista saada tuloja ulkopuolisilta tahoilta niiden toiminnan 
turvaamiseksi. Sen vuoksi tarvittavat varat kerätään mahdollisten 
palvelumaksujen (kuten tässä tapauksessa esim. huoneistokohtaisesti 
lisäpalveluina aikaisemmin perityt ja sittemmin irtisanotut 
tv-kanavapakettimaksut) ohella osakkeenomistajilta sellaisina maksuina, 
jotka perustuvat ainakin osittain heidän asemaansa osakkaina 
kantajayhtiössä. Tällaista lisämaksua voidaan kuitenkin periä vastoin 
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osakkeenomistajan tahtoa vain yhtiöjärjestyksen osoittamissa puitteissa. 
Jos tällaista lisämaksuvelvollisuutta ei ole yhtiöjärjestyksessä määrätty, 
yhtiön elimet eivät ole oikeutettuja sellaisesta päättämään eivätkä 
panemaan sitä täytäntöön. Jos niin kuitenkin tapahtuu, sitä tarkoittava 
päätös on osakkeenomistajaa kohtaan tehoton, paitsi jos hän on ollut 
osallinen päätökseen tai on sen muuten hyväksynyt.

Edellisen sovellus tähän asiaan

Asiaan on myös oikeudellisesti vaikuttavaa kantajan yhtiöjärjestyksen 
kohdat 2. ko. yhtiön toimialasta, 5. sen hallituksen käsittelemien 
asioiden  päätösmenettelystä ja erityisesti 6. sen hallituksen kunkin  
osakkeenomistajan maksuosuuden määräämisestä. 

Kantajayhtiön toimialasta

Kantajayhtiön 24.3.1998 lukien voimassa olleen yhtiöjärjestyksen 
kohdan '2.' mukaan "Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tontille n:o 8 
Tampereen kaupungin Kalkun kaupunginosan kortteliin n:o 3502 
rakennettua lämpökeskusrakennusta, huolehtia osakkaittensa talojen 
hoitoon kuuluvista tehtävistä, talojen lämmityksestä ja lämpimän veden 
jakelusta sekä mainitussa korttelissa sijaitsevan pysäkkitorin n:o 10 
kunnossapidosta ja hoidosta.".  

Asianosaisten yhtä pitävien lausumien mukaan kantajan toimiala on 
pysynyt muutoin samana, paitsi että noin vuonna 2003 sen 
osakasyhtiöitten kaukolämpöön siirtymisen jälkeen kantaja ei ole enää 
huolehtinut lämmön ym. toimittamisesta osakasyhtiöille. Edellä kerrotusti 
kantajayhtiön tarkoituksena ei ole käytännössä tuottaa voittoa, vaan 
antaa sen osakkaille toimialansa mukaisia palveluja ns. 
omakustannusperiaatteen  mukaisesti, toisin sanoen kattaa kaikki sen 
kustannukset osakkailtaan yhtiön toimialan mukaisten palvelujen 
käyttöoikeudesta perittävillä korvauksilla tarkemmin yhtiöjärjestyksen 
kohdassa 6. määrätyllä tavalla. 

Näin ollen kantajan toimialaan kuuluvina tehtävinä ovat edelleen ainakin 
sen osakkaiden talojen hoitoon sekä niiden yhteisen pysäköintialueen 
("pysäkkitorin") kunnossapitoon ja hoitoon liittyvät tehtävät.

Hallituksen käsittelemien asioiden päätösmenettelystä

Kantajan yhtiöjärjestyksen kohdan 5. mukaan sen käsiteltäväksi 
tarkoitettuja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinainen jäsen 
kustakin osakasyhtiöstä eli siten yhteensä 4 jäseniä sekä heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus on päätösvaltainen kolmen 
jäsenen ollessa paikalla, ja sen kokouksien päätökset ratkaistaan 
yksinkertaisella enemmistöllä ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan 
äänellä. Lisäksi hallituksen kokouksissa laadittavan pöytäkirjan 
allekirjoittavat kaikki läsnä olleet jäsenet.

Näin ollen oleellista asiassa on se, että kaikista neljästä osakasyhtiöstä 
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muodostuva hallitus on voinut käsitellä nyt asianosaisten riidan 
kohteena olevat asiat yksinkertaisella enemmistöllä sillä edellytyksellä, 
että sitä ei ole pidettävä syntyperältään tai sisällöltään mitättömänä tai 
tehottomana seuraavan kohdan (6.) kannalta.

Yleistä hallituksen osakkaille määräämistä maksuosuuksista

Kantajan yhtiöjärjestyksen kohdan 6. mukaan "Yhtiön hallitus määrää  
vuosittain seuraavaksi vuodeksi yksikköhinnat tai muut perusteet , joiden 
mukaan osakkeenomistajat ja muut liittyjät suorittavat yhtiölle korvauksen  
saamastaan lämpimästä lämmöstä ja muista palveluksista sekä vahvistaa 
talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi." (korostukset käräjäoikeuden 
tekemät).

Tämän perusteella on selvää ensinnäkin se, että ko. yhtiöjärjestyksen 
kohta  koskee vain kantajan hallitusta ja siten yksinomaan sille annettua 
ensivaiheen toimivaltaa eli oikeutta 
1) vahvistaa yhtiön talousarvion seuraavaksi vuodeksi, ja sen yhteydessä
2) määrätä sitä vastaavaksi ajaksi joko a) 'yksikköhinnat' tai b) 'muut 
perusteet' , joiden mukaan osakkeenomistajat suorittavat yhtiölle 
korvauksen sen toimialan ja vahvistetun talousarvion puitteissa 
saamistaan palveluista. 

Edellä kerrotulla tavalla yhtiöjärjestyksen tätäkin koskevat määräykset 
ovat kaikkia sen osakkaita, myös vastaajaa, sitovia. Näin ollen millään 
muulla yhtiön hallintoelimellä, kuten esimerkiksi edes sen 
yhtiökokouksella, saati sen yksittäisellä osakasyhtiöllä, ei ole 
ensivaiheessa vastaavaa oikeutta eikä siten myöskään itsenäistä, saati 
vapaaehtoista, päätösvaltaa sen suhteen, mitä se haluaa maksaa tai 
käytännössä maksaisi / maksaa kantajalle korvaukseksi. Siten 
yhtiöjärjestyksen tätä ja kohtaa 5 on yhdessä tulkittavissa siten, että 
kullakin osakasyhtiöllä on oikeus laillisen edustajansa välityksellä vain 
vaikuttaa osaltaan hallituksen kokousten joko yksimielisesti tai 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tehtävien päätöksien sisältöihin ja 
niiden lopputulokseen tyytymättömänä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 
niiden muuttamiseksi siihen varattujen oikeuskeinojen avulla. Edellä 
kerrotulla tavalla vastaaja ei ole käyttänyt / halunnut käyttää hyväkseen  
viimeksi mainittuja oikeuskeinoja, joten kantajan hallitusten kokousten 
riidanalaiset päätökset ovat tulleet lopullisiksi ja siten sen kaikkia 
osakkaita, myös vastaajaa, sitoviksi. 

Toiseksi vastoin vastaajan kantaa ko. yhtiöjärjestyksen kohdan määräys 
'saamastaan (yhtiön) palveluista' tulee käräjäoikeuden arvion mukaan 
tulkita sen mukaan, mitä tahoa ja tarkoitusta ko. yhtiöjärjestyksen 
kohtakin koskee, eli yhtiön hallituksen eikä yksittäisen osakasomistajan 
näkökulmasta. Kyseen ollessa nimenomaan hallituksen toimivaltaan 
kuuluvasta korvauksen määräämisestä vahvistamansa talousarvion 
puitteissa, siinä on tarkoitus vain yleisesti lausua yhtiön velvollisuudesta 
antaa toimialansa ja hyväksytyn talousarvion mukaisia palveluja 
osakkeenomistajilleen ja siinä mielessä näiden niitä vastaavien 
palvelujen käyttöoikeuden saamisesta / saatavuudesta. Siten ko. 
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yhtiöjärjestyksen kohta hallituksen osakkaille määräämää korvausta 
koskevasta lisämaksuvelvollisuudesta ei käräjäoikeuden arvion mukaan 
perustu siihen, mitä ja/tai missä määrin kukin osakasyhtiö, siis 
vastaajakin, käyttää tai haluaa käyttää kantajan tarjoamia palveluja 
hyväkseen, vaan oikeuteen osakkeenomistajana käyttää niitä hyväkseen 
riippumatta niiden tosiasiallisesti saamisesta tai käyttämisestä. Näin 
ollen vastaajan vastoin yhtiöjärjestystä oma-aloitteisesti / yksipuolisesti 
tapahtunut vain tiettyjen kantajan tarjoamien ja muilta osin ulkopuoliselta 
toimijalta tilaamiensa palveluiden käyttäminen ei vapauta sitä ko. 
yhtiöjärjestyksen mukaiselta lisämaksuvelvollisuudelta.    

Kantaja on siten näyttänyt sillä olevan lähtökohtainen oikeus periä 
vastaajalta lisämaksun luonteisia korvauksia siltä osin kuin tämä on niitä 
osaksi tai kokonaan laiminlyönyt sille maksaa, ellei jäljempänä 
lausutusta muuta johdu.

Tarkemmin osakkaan lisämaksuvelvollisuuden määräytymisperusteesta

Vastaajan näkemyksen mukaan riidanalaiset hallituksen päätökset olivat 
yhtiöjärjestyksen kohdan 6. vastaiset, kun ne eivät perustu yhtiön 
palveluita käyttäneiltä osakkeenomistajilta perittäviin yksikköhintoihin 
vaan kunkin niiden huoneistojen lukumäärään tai muuhun perusteeseen. 
Kantajan siltäkin  vaatimat samansuuruiset maksuosuudet olisivat 
vastaajan käsityksen mukaan myös osakeyhtiöissä noudatettavan 
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia, koska toiselle palveluntarjoajalle 
jo maksamisen perusteella vastaaja joutuisi käytännössä maksamaan 
yhtiölle toisia osakasyhtiöitä selvästi korkeampia yksikköhintoja. 

Kantaja on kiistänyt vastaajan väitteet perusteettomina ja katsonut yhtiön 
hallitusten lopullisten ja siten täytäntöönpanokelpoisten päätösten 
perustuneen vuosikymmenien ajan joko osakasyhtiöitten hallussa 
olevien huoneistojen lukumäärään, näin myös vuoden 2013 päätöksen 
osalta, ja vuodesta 2014 alkaen kunkin osakasyhtiön yhtiön osakkeitten 
omistusosuuteen. Kantajan mukaan vastaajan väitteen mukaisia 
palveluiden yksikköhintaan perustuvia päätöksiä kantajan hallitus ei ollut 
tehnyt koko sen toiminta-aikana. Lisäksi ko. yhtiöjärjestyksen 
määräyksen edellytyksen täytti 'muukin peruste', joka on kunkin 
osakasyhtiön kannalta oikeudenmukainen jakotapa. Vaikka vastaaja ei 
haluaisi vastaanottaa kaikkia kantajan tarjoamia palveluita, se ei 
vapauta sitä velvollisuudelta maksaa kantajalle yhtiöjärjestyksen nojalla 
määrättyjä lisämaksuja. 

Asianosaisten kantojen osalta käräjäoikeus kiinnittää ensinnäkin 
huomiota siihen, miten sanottua määräystä on kantajayhtiössä aikojen 
saatossa noudatettu. Kun vastaaja ei ole kantajan ilmoituksia kiistänyt, 
käräjäoikeus olettaa kantajan hallituksen noudattaneen korvauksen 
jakoperusteena joko 
a) jo vuosikymmenen, ellei vuosikymmenien, ajan vuoden 2013 
päätökseen asti kunkin osakasyhtiön hallussa olevien huoneistoluvun 
määriä tai
b) vuodesta 2014 alkaen kunkin osakasyhtiön kantajan osakkeitten 



16

omistusoikeuksien suhdetta. 
Lisäksi tässä suhteessa käräjäoikeus kiinnittää huomion siihen, että 
huolimatta tässä mainituista jakoperusteista on kantajayhtiön 
hallituksessa noudatetun käytännön mukaista ollut määrätä perityn 
korvauksen lisämaksuosuudet vahvistetun talousarvion mukaisten 
palvelujen kokonaiskustannuksista, eikä hoitomaksuina siitä riippuen, 
mitä ja missä määrin kukin osakasomistaja tosiasiallisesti käytti 
hyväkseen kantajan palveluja.. 

Lisäksi käräjäoikeus toteaa kantajayhtiön hallitusten riidanalaisten 
päätösten mukaisten maksuperusteiden (edellä kohdat a-b) täyttävän 
varsin hyvin ko. yhtiöjärjestyksen kohdan edellytyksen 'muut perusteet', 
koska kummankin niistä voidaan katsoa kohtelevan kaikkia osakkaita 
samanlaisella ja siten yhdenvertaisella tavalla. Niinpä kunkin osakkaan 
hallussa on esitetyn selvityksen mukaan eri suuruisia huoneistolukuja 
(Kalkunrinne: 54 kpl, Kalkunpuisto: 60 kpl sekä vastaaja ja Kalkunrinne: 
74 kpl), minkä vuoksi on voinut perusteltua asettaa niiden keskinäiset 
lisämaksuosuudet hoitovastuun laajuuden ja ajallisesti vaativuuden 
perusteella hieman toisistaan poikkeaviksi. Samoin käräjäoikeus 
kiinnittää huomion ko. yhtiöjärjestyksen kohdan nimenomaiseen 
mainintaan'osakkeenomistaja', mikä poikkeaa esimerkiksi kohtien 2. / 
'osakas' ja 5. / 'osakaskiinteistö' maininnoista. Sillä perusteella myös sitä 
on hyvällä syyllä pidettävä ko. yhtiöjärjestyksen kohdan mukaisena 
hyväksyttävänä maksuperusteena. Myös osakkeiden omistusosuuksien, 
vastaajan kohdalla noin 29 %, mukaista maksuperustetta on pidettävä 
käräjäoikeuden arvion mukaan hyväksyttävänä 'muuna perusteena', 
koska silloinkin nyt po. lisämaksuosuudet kantajayhtiön kustannusten 
kattamiseen peritään kaikilta osakkeenomistajilta perusteeltaan 
samanlaisella ja yhdenvertaisella tavalla.

Näin ollen myös vastaajan ainoaksi oikeaksi sille määrätyn korvauksen 
hinnoitteluperusteeksi katsoma 'yksikköhinnat' on selvästi virheellinen, 
koska se on edellä selostetusti vain vaihtoehtoinen määräämisperuste 
'tai muut perusteet' kanssa. Oleellista asiassa on myös se, että nyt 
riidanalaiset päätökset tehtiin vuoden 2013 osalta yksimielisesti, siis 
vastaajankin hyväksynnällä, ja vuoden 2014 osaltakin yhtiöjärjestyksen 
määräyksen mukaisella äänten enemmistöllä juuri 'tai muut perusteet' 
perustuvina. Vastaaja ei ole kiistänyt kantajan ilmoitusta siitäkään, että 
kantajayhtiön hallitus ei olisi koko sen toiminta-aikana käyttänyt 
korvausten määräytymisperusteena vastaajan vetoamaa 'yksikköhinnat', 
vaan aina 'tai muut perusteet'. Siten vastaajan käsitys edustaa vuoden 
2014 päätöksen osalta tosiasiallisesti vain vähemmistöön jääneen 
osakasyhtiön eriävää mielipidettä asiassa, millä ei ole senkään 
päätöksen syntymisen tai edes molempien päätösten sisältöjen kannalta 
oikeudellista vaikutusta niiden arvioimiseen edellä tehdystä poikkeavalla 
tavalla. 

Vastaaja ei ole siten käräjäoikeuden arvion mukaan näyttänyt tälläkään 
perusteella kantajayhtiön riidanalaisissa hallituksen päätöksissä mitään 
sellaista virhettä, josta voisi aiheutua joko niiden mitättömyys tai 
tehottomuus. Myöskään väittämäänsä yhdenvertaisuusperiaatteen 



17

rikkomista ei osoita vastaajan itsensä selvästi yhtiöjärjestyksen ja siten 
osakasyhtiöitten keskinäisen sopimuksen rikkominen päättämällä 
yksipuolisesti ensin kesken kalenteritilikautta 2013 sen syyskuusta 
alkaen vuoden loppuun maksaa kantajalle vain pienen osan (n. 28,14 
%:a vastaavat 960,77 €) ja siten jättää maksatta suurimman osan (n. 
71,86 %:a vastaavat 2.353,73 €) kantajayhtiön hallituksen yksimielisen, 
siis vastaajankin hyväksymän, päätöksen mukaan sille määrätystä 
lisämaksuosuudesta (3.414,50 €) sekä sitten jättää vuoden 2014 alusta 
lukien kokonaan maksamatta sille määrätyt maksuosuudet (3.630,00 €/
kk). Vastaaja on sitten tämän oikeudenkäynnin aikana maksanut 
(24.9.2014) kantajan vaatimista lisämaksuista ainakin 10.197 ja vielä 
niihin kuulumattomana (3.11.2014) kuukauden 11/2014 maksuna 1.133 
euroa eli siten ilmeisesti kaikkiaan 11.330 euroa.  

Lisäksi käräjäoikeus toteaa vastaajan tehottomuusväitteiltä putoavan 
lopullisesti pohja sillä perusteella, että se oli itse osallistunut molempien 
päätösten tekemiseen ja että se oli hyväksynyt vuoden 2013 päätöksen 
4 §:n yksimielisesti muiden osakasomistajien kanssa ja vuodenkin 2014 
äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen 3 ja 4 §:t vain eriävän 
mielipiteen pöytäkirjaan kirjauttamalla ja jättämällä moittimatta niitä tai 
hakematta niihin muutosta siitä tarkemmin säädetyssä järjestyksessä
1) saattamalla asiat kantajayhtiön hallituksen uudelleen tai alistamalla 
ne yhtiökokouksen päätettäviksi (OYL 5: 4 §),
2) moittimalla hallituksen ja/tai yhtiökokouksen päätöksiä 
käräjäoikeudessa nostettavalla kanteella (OYL 21:2 ja 3 §), ja
3) pyrkimällä muuttamaan kantajayhtiön yhtiöjärjestystä 
käräjäoikeudessa esimerkiksi sen kohtuuttomuutta tai mahdollisesti 
muuta koskevalla perusteella (esim. OikTL 36 §).

Vastaaja ei ole siten menettänyt sillä olevia oikeuskeinoja saada 
jatkossa haluamansa muutokset kantajayhtiössä sen yhtiöjärjestyksen 
mukaisessa järjestyksessä. Mainittuja oikeuskeinoja käyttämättä 
vastaaja on kuitenkin nyt käsiteltävässä asiassa yksipuolisesti 
ilmoittanut kantajalle olla vastaanottamatta joitakin sen tarjoamia 
palveluja ja sillä perusteella määritellyt myös itselleen kuuluvan 
normaalia alemman maksuosuuden maksettavaksi kantajalle 
loppuvuoden 2013 osalta ja vuoden 2014 alusta jättänyt maksamatta 
mitään kantajayhtiön sille määräämistä lisämaksuista. Edellä kerrotun 
mukaisesti vastaajan tällainen menettely on kantajayhtiön 
yhtiöjärjestyksen vastainen, mihin kantajayhtiön muut osakasyhtiöt eivät 
ole velvollisia hyväksymään. 

Tälläkin perusteella kantaja on näyttänyt sillä olevan yhtiöjärjestyksensä 
mukainen peruste periä vastaajalta tämän osittain tai kokonaan 
maksamatta jättämän korvauksen maksuosuudet. 

Vastaajan ilmoitus kantajan palveluiden irtisanomisesta ym.         

Kirjallisella ilmoituksellaan 7.2.2013 vastaaja irtisanoi 'kantajan ja sen 
väliset talonmiespalvelut sekä sen tontin kunnossapidon, huollon sekä 
koneelliset työt, niin kuin sen hallitusedustajat ilmoittivat kantajan 
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hallituksen kokouksessa 5.2.2013, ja ilmoitti sopimuksen päättyvän 3 
kuukauden irtisanomisajan kuluttua eli 31.5.2013'. Samalla vastaaja 
ilmoitti kantajalle, että 'Irtisanomisen johdosta se ei ko. ajankohdan 
jälkeen tule maksamaan talonmiespalveluista eikä tontin 
kunnossapidosta, huollosta ja koneellisista töistä' ja että 'kantajayhtiön 
kautta jatkuivat seuraavat palvelut: jätehuolto, parkki- ja piha-alueen 
sähköt, irtisanottuihin palveluihin kuulumattomat hallintokulut sekä 
parkkialueen huolto ja kunnossapito'. Vastaaja on toisaalta katsonut, 
ettei osapuolten välille ollut koskaan tehty sopimusta vastaajan 
ostamista palveluista vuoden 2013 ajaksi eikä etenkään em. palveluiden 
irtisanomisen jälkeisistä vastaavista palveluista. Kantaja oli myös 
vastaajan mukaan tietoinen vuoden 2013 kokouksessa siitä, että 
vastaaja tulisi irtisanomaan siltä ostettavia palveluita ja hankkimaan ne 
kilpailuttamaltaan ulkopuoliselta taholta. Tästä syystä kantajan viittaamia 
sopimuksia ei koskaan tehty, eikä vastaaja hyväksynyt vuoden 2013 
osalta perittäviä maksuja sopimuksen irtisanomisen jälkeiseltä ja siten 
myöskään vuoden 2014 ajalta.

Tältä osin käräjäoikeus ensinnäkin toteaa, ettei vastaaja ole voinut 
osoittaa tai yksilöidä juuri mitenkään sitä sopimusta, minkä se on 
ilmoituksensa mukaan tarkoittanut irtisanoa. Näin ollen käräjäoikeus 
katsoo sen kohdistuvan joko kantajayhtiön yhtiöjärjestystä tarkoittavaan 
osakasomistajien keskinäiseen sopimukseen tai niistä muodostuvan  
hallituksen vuoden 2013 osalta yksimielisesti ja vuoden 2014 osalta 
äänten  enemmistöllä tehtyihin lopullisiin ja siten täytäntöönpantaviin 
päätöksiin. Vastaajan selvästi niiden vastaisen menettely rikkoo 
osakkeenomistajien keskinäisiä sopimuksia, mihin kantajan muiden 
osakasomistajien ei ole tarvinnut suostua. Vastaajalla ei ole siten 
oikeutta yksipuolisesti muuttaa kantajan yhtiöjärjestystä ja sen mukaan 
tehtyjä hallituksen päätöksiä eikä siten edellä kerrotulla tavalla 
myöskään määritellä yksipuolisesti itselleen mielestään sopivaa 
maksuosuutta sitä koskevan oikeuden kuuluessa yksinomaan 
kantajayhtiön hallitukselle. 

Yhteenveto ja oikeudelliset johtopäätökset

Kantajayhtiön hallituksella on ollut yksinomainen oikeus vuosien 2013 ja 
2014 talousarvioiden vahvistamisen yhteydessä määrätä kaikille sen 
osakkeenomistajille, siis vastaajallekin, sen toimialan ja vahvistetun 
talousarvion kokonaiskustannusten puitteissa tarjoamien palvelujen 
käyttöoikeudesta lisämaksuina perittävät korvausten maksuosuudet.

Esitetyn selvityksen mukaan kantajan osakkeenomistajiltaan, siis 
vastaajaltakin, perityt lisämaksut ovat perustuneet osakasyhtiöiden 
hallussa oleviin huoneistolukuihin (vuosi 2013) ja myös osakkaiden 
kantajayhtiön osakkeiden omistussuhteeseen (vuosi 2014), eikä siihen, 
mitä tai missä määrin osakasyhtiöt, vastaajakin, on käyttänyt tai halunnut 
käyttää.

Vastaaja ei ole voinut näyttää kantajayhtiön riidanalaisia hallituksen 
päätöksiä syntytavaltaan eikä sisällöltäkään mitättömiksi tai 
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tehottomiksikaan yhtiöjärjestyksen, selvästi OYL:n tai edes 
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisina jo sillä perusteella, että se on itse 
yhtiöjärjestyksen ja siten osakasyhtiöiden keskinäisen sopimuksen 
vastaisella menettelyllä jättänyt maksamatta hallituksen sille määräämät 
maksuosuudet. Sitä vastaan puhuvat myös vastaajan osallistuminen 
hallituksen kokousten, vuoden 2013 osalta vielä yksimielisesti ja vuoden 
2014 osaltakin äänten enemmistöllä, tehtyihin päätöksiin hakematta 
niihin muutosta säädetyssä järjestyksessä. Sillä perusteella vastaaja on 
myös tosiasiallisesti hyväksynyt tai katsottava hyväksyneen molemmat 
riidanalaiset päätökset, mistä johtuen ne ovat joka tapauksessa on  
katsottava korjaantuneen.  

Koska vastaaja on siten yhtiöjärjestyksen vastaisesti jättänyt osittain 
maksatta kantajan sille määräämiä käyttöoikeuskorvauksen 
maksuosuuksia, kantaja on näyttänyt sillä olevan oikeus periä 
vastaajalta velkomiaan saatavia.

Oikeudenkäyntikuluista

Asian näin päättyessä kantajalla on selvästi voittaneena osapuolena 
oikeus saada selvästi hävinneeltä vastapuoleltaan kohtuullisen 
korvauksen oikeudenkäyntikuluistaan. Tätä harkittaessa ei ole esitetty 
erityistä syytä jättää vastaajan oikeudenkäyntikuluja edes osittain hänen 
vahingokseen. Se seikka, josta asian lopputulos aiheutui, on ennen 
oikeudenkäyntiä ollut tai olisi pitänyt olla hävinneen osapuolen tiedossa. 
Asia ei ole käräjäoikeuden arvion mukaan ollut myöskään oikeudellisesti 
niin epäselvä, hävinneellä osapuolella olisi ollut perusteltu syy 
oikeudenkäynnin nostamiseen. Silläkään perusteella ei ole perusteltua 
määrätä asianosaisia vastaamaan osaksi tai kokonaan 
oikeudenkäyntikulujaan. Huomioon ottaen oikeudenkäyntiin johtaneet 
seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys, ei ole kokonaisuutena 
arvioiden ilmeisen kohtuutonta, että hävinnyt osapuoli velvoitetaan 
maksamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan 
siihenkin nähden, ettei niitä ole määrällisesti kiistetty.  

Lopputulos (tuomiolauselma)

Samalla kun vastaajan vaatimukset riidanalaisten päätösten 
mitättömyydestä tai tehottomuudesta hylätään perusteettomina ja joka 
tapauksessa näyttämättöminä, vastaaja As Oy Kalkunkartano 
velvoitetaan maksamaan kantaja Kalkun Lämpö Oy:lle 

- 4.11.2014 mennessä maksamatta olevan velan (12/2013 - 10/2014) 
pääoman, huomioon ottaen kantajan hyväksymän maksusuorituksen 
1.133 euroa per 3.11.2014 sen lyhennyksenä, kaikkiaan 34.422,57 
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 5.11.2014 
lukien maksupäivään asti, sekä

- oikeudenkäyntikulujen korvaukseksi vaaditut 15.092,69 (sis. kuluja 
yhteensä 202,79 ja alv. yhteensä 2.883,23) euroa korkolain 4 §:n 1 
momentin mukaisine korkoineen 21.12.2014 lukien.
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Sovelletut lainkohdat Edellä mainittujen lisäksi oikeudenkäymiskaari 21 luku 1 §, 4 § 2, 8 a § 
ja 8b.

Muut oikeuslähteet Pertti Siikarla: "Osakeyhtiölaki & käytäntö, 2006", ss. 32-33, 61 ja 
168-169; Juhani Kyläkallio, Olli Iirola ja Kalle Kyläkallio: "Osakeyhtiö, 
2008", ss. 72-76, 156-170, 201-202, 220-223 niissä mainittuine 
ratkaisuineen KouvHO:  27.5.1981 ja 28.2.1986 sekä THO: 28.12.1984, 
ja 607-614; sekä KKO 5.3.2013 / 464 S2012/62 (THO 14.8.2012 / 1689 
S 12/716). 

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta hovioikeudelta 
tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. 
Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää lisäksi valitusluvan 
pyytämistä korkeimmalta oikeudelta. Jos valituslupaa ei myönnetä, 
käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. 

Muutoksenhakumenettelyyn kuuluvat:
- tyytymättömyyden ilmoittaminen ja
- valittaminen.

Päätökseen on ilmoitettava tyytymättömyyttä viikon kuluessa ratkaisun 
antamisesta, toisin sanoen viimeistään seuraavalla viikolla ratkaisun 
antamispäivää vastaavana viikonpäivänä. Ilmoitus on tehtävä suullisesti 
tai kirjallisesti käräjäoikeudelle tai käräjäoikeuden kansliaan sen 
aukioloaikana. Jos muutoksenhakija tahtoo hakea muutosta 
ennakkopäätösvalituksella, hänen on ilmoitettava siitä 
tyytymättömyydenilmoituksen yhteydessä.

Määräaika valituksen tai ennakkopäätösvalituksen tekemiseen on 
kolmekymmentä päivää. Määräajan laskeminen alkaa käräjäoikeuden 
ratkaisun antamispäivää seuraavasta päivästä. Valituskirjelmä 
toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. 

Valituksen tai ennakkopäätösvalituksen johdosta valittajan vastapuoli voi 
tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden 
ratkaisusta. Määräaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle 
asetetun valitusmääräajan päättymisestä. 

Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat nähtävillä käräjäoikeuden 
kansliassa.

Käräjätuomari Pertti Tuominen


