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käyttötarkoitus

Huoneiston käyttötarkoitus – miten huoneistoa saa
käyttää?
• Käyttötarkoitus määritellään yhtiöjärjestyksessä ja rakennusluvassa

• rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus on usein yksityiskohtaisempi (liikehuoneistot)

• Yhtiöoikeudellisesti yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus on ratkaiseva

• osakkeenomistajalla on oikeus käyttää huoneistoa yhtiöjärjestyksen mukaiseen tarkoitukseen
= asuntoa asuntona
• olennainen yhtiöjärjestyksessä määritellyn käyttötarkoituksen vastainen käyttö muodostaa
huoneiston hallintaanottoperusteen

• Molempia määräyksiä noudatettava

• jos huoneiston käyttötarkoitusta muutetaan – molemmat on muutettava, jotta ei synny
ristiriitaa rakennusoikeudellisen ja yhtiöoikeudellisen käyttötarkoituksen välille
Haasteena:
• paljon avoimia kysymyksiä – millainen ja kuinka laajamittainen luovutus on sallittua, mikä ei?
• rakennusvalvonnan suhtautuminen lyhytaikaiseen vuokraukseen ei välttämättä ole yhtenäistä
eri puolella Suomea
• asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä ei ole tarpeeksi
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AirBnb – asuinkäyttöä vai ei?
• Asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta käyttötarkoitus on joko asuinkäyttöä tai
liiketoimintaa
• kuinka laajamittaisesti vuokrataan / majoitetaan

• Käyttötarkoituksen mukaisuuden osalta oikeuskäytännössä on annettu
merkitystä sille, miten huoneistoa tosiasiallisesti käytetään
• ei niinkään sille, onko vuokraaja / majoittaja luonnollinen henkilö vai yritys
• eikä sille, miten vuokraajan / majoittajan verotus määräytyy

www.ukl.fi

KKO 1992:9
Yhtiön osakkeenomistajana ollut kunta oli käyttänyt 71,5 m2 suuruista
asuinhuoneistoa ryhmäperhepäivähoitoon.
Kaksi perhepäivähoitajaa oli arkipäivisin klo 06.00-17.00 välisenä aikana
hoitanut huoneistossa enintään kahdeksaa lasta.
Ryhmäperhepäivähoitotoiminta ei poikennut olennaisessa määrin yhtiön
yhtiöjärjestyksessä olevasta asuinhuoneiston käyttötarkoituksesta.
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KKO 1974 II 10
Asuinhuoneistoksi tarkoitettua huoneistoa ei yksin sillä perusteella, että sitä
oli käytetty paitsi asuinhuoneistona myös asunnonhaltijan hammaslääkärin
ammatin harjoittamiseen, voitu katsoa käytetyn olennaisesti muuhun
tarkoitukseen kuin mihin huoneisto oli aiottu eikä sitä siis tällä perusteella
voitu AOYL 16 §:n nojalla ottaa yhtiön hoidettavaksi (vanhan lain mukainen
terminologia).

KKO 1991:408
Asuinhuoneiston yhteydessä ollutta huoneistoa käytettiin toimistona. Asuntoosakeyhtiöllä oli laillinen peruste ottaa huoneisto yhtiön hallintaan, kun
huoneistoa oli käytetty olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin mihin se oli
aiottu eikä osakkeenomistaja ryhtynyt toimenpiteisiin saatuaan hallitukselta
varoituksen.
Rovaniemen HO 11.9.1996 nro 1028
Yhtiöjärjestyksessä käyttötarkoituksena asuinhuoneisto. Omistajana oleva oy käytti
huoneistoa yrityksessä toimivien henkilöiden työskentely-, majoitus- ja lepotilana.
Huoneistoa käyttävien joukko oli suuri – teetetty 23 avainta. Rakennusvalvonta katsoi käytön
poikkeavan olennaisesti rakennusluvan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Vaikka häiriöitä ei
ollut näytetty syntyneen, HO katsoi kuitenkin, että osakkeenomistajan menettelystä aiheutui
häiriötä tai vahinkoa siinä määrin, että rikkomusta ei voitu pitää vähäisenä.
www.ukl.fi
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Voidaanko vuokraus
Airbnb:n
kautta
Väliotsikko
kieltää taloyhtiössä?

Käytön rajoittaminen yhtiöjärjestyksessä
• Yhtiöjärjestykseen ”vuokrauskielto”?

• Airbnb –tyyppinen huoneiston vuokraaminen voidaan kieltää yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä
• Määräyksen muotoilu haasteellista

• Määräyksen ottaminen jälkikäteen vaatii kaikkien niiden osakkaiden suostumuksen, joiden
huoneistoja rajoitus tulee koskemaan

• Markkinaoikeus 16.1.2017 nro 8/17 Dnro 2015/853
• kyse muutoksesta osakkeiden tuottamaan oikeuteen hallinta huoneistoa
• Huoneiston käyttäminen huoneistohotellina tai majoitusta koskevaan liiketoimintaan saattaa
tapauskohtaisesti olla asuinhuoneiston käyttötarkoituksen mukaista
• Käytetäänkö huoneistoa asumiskäytön vastaisesti riippuu olosuhteista, jotka on arvioitava kussakin
tapauksessa erikseen -> kategorinen kielto ei siis mahdollista ilman suostumuksia.

• Uudiskohteiden kiellot
• Verraten uusi ilmiö

• Yhtiöjärjestyksessä olevan määräyksen rikkominen muodostaa helpommin perusteen huoneiston
hallintaanottamiselle

Yhtiöjärjestyksen merkitys
KKO 2017:22
Alle 30-vuotias henkilö oli ostanut asunto-osakeyhtiön osakkeet ja
asunut huoneistossa sen valmistumisesta lukien. Yhtiön
yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön asunnoissa saivat asua sellaiset
henkilöt, jotka olivat täyttäneet 55 vuotta, tai sellaiset ruokakunnat,
joiden joku jäsen täytti saman ehdon. Yhtiö päätti ottaa huoneiston
yhtiön hallintaan yj:n määräyksen jatkuvan laiminlyönnin perusteella.
KKO katsoi, että osakehuoneistoa oli käytetty oleellisesti vastoin
yhtiöjärjestyksen määräystä, eikä rikkomuksella ollut vain vähäinen
merkitys.

Ongelmatilanteet ja
huoneiston
Väliotsikko
hallintaanotto

Hallintaanotto?
• Ainoa asunto-osakeyhtiölaissa säädetty ”pakkokeino”
• Osakkeenomistaja menettää huoneiston hallinnan taloyhtiölle, jolle syntyy
•

velvollisuus vuokrata huoneisto hallintaanottoajaksi
Perusteet laissa tyhjentävät:
•
•
•
•
•

Vastikerästit
Huoneiston huono hoito
Huoneiston käyttö olennaisesti yhtiöjärjestyksen käyttötarkoituksen vastaisesti
Huoneistossa vietetään häiritsevää elämää
Osakkeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi
yhtiön tiloissa on tarpeen.

• Osakehuoneistoa ei saa ottaa yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on vain
•

vähäinen merkitys  olennaisuusvaatimus
Lain menettelymääräykset ovat tiukat

Hallintaanottomenettely
• Hallituksen kirjallinen varoitus, jossa mainittava:
• antamisen peruste
• mahdollisuus ottaa huoneisto yhtiön hallintaan

• Varoitus on annettava tiedoksi todistettavasti

• osakkeenomistajalle
• vuokralaiselle tai muulle huoneiston käyttöoikeuden saaneelle
• jos ei tiedetä, kuka osakas tai asukas on -> varoituksen julkaiseminen virallisessa lehdessä

• Jos varoituksen antamisen jälkeen menettely korjaantuu, ei
hallintaanottopäätöstä voida tehdä

• Airbnb häiriöt hallintaanoton perusteena?

• perusteen olennaisuus harkittava tapauksittain
• haasteena asukkaiden vaihtuvuus

• jos esim. häiriöitä aiheuttanut lyhytaikainen vuokralainen aina vaihtuu, onko menettely oikaistu, eli
poistuuko hallintaanottoperuste, kun häiriköijä lähtee?

• näyttötaakka taloyhtiöllä

Vahingot
ja
maksut
Väliotsikko

Vastuu maksuista
• Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja vastaa vastikkeen
maksamisesta taloyhtiölle

• hoitovastike, pääomavastike, vesivastike jne.
• perittävät vastikkeet ja niiden perusteet on ilmenevät yhtiöjärjestyksestä

• Käyttökorvausten kuten autopaikka-, pesutupa- ja saunamaksujen

maksamisesta vastaa käyttäjä (vuokralainen), ellei osakkeenomistaja
ole sitoutunut vastaamaan ko. maksusta
• Vesimaksu on vastiketta
• perusteena usein joko mitattu kulutus tai huoneistossa asuvien henkilöiden
lukumäärä (kirjoilla oleminen tai tosiasiallinen asuminen)
• AirBnb ongelmallinen jos vesimaksun perusteena on asukaslukumäärä

Vastuu vahingosta
• Kun korvauksen vaatija on taloyhtiö tai toinen osakas

• osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu säädetään asunto-osakeyhtiölaissa
• asukkaan vahingonkorvausvastuuta sääntelee vahingonkorvauslaki

• Pääperiaate: Vastuussa oleva on velvollinen korvaamaan tahallaan tai

tuottamuksellisesti (huolimattomuus tai laiminlyönti) aiheuttamansa
vahingon (syy-yhteys, näyttövelvollisuus)
• Osakkeenomistaja ei vastaa vuokralaisen (asukkaan) aiheuttamasta
vahingosta, ellei osakkaan oma menettely täytä AOYL:n vastuuperusteita
• Vahingonkorvausvastuu tulee erottaa kunnossapitovastuusta

• osakas vastaa huoneiston sisäosien kunnossapidosta ja mahdollisten muutostöiden
kunnossapidosta

Pelisääntöjä

Onnistumisen pelisäännöt
• Toimiva Airbnb voi olla eduksi ja hyödyksi myös taloyhtiölle
• Lainsäädännön jättämät aukot ja tiedostetut ongelmat kannattaa

pyrkiä ratkaisemaan sopimalla asioista etukäteen yhtiön ja osakkaan
välillä
• vesimaksut, kun peruste huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä
• Airbnb asukkaiden informointi taloyhtiön pelisäännöistä (järjestyssäännöt)
• asumisrauha taloyhtiössä
• yhtiön yhteisten tilojen ja alueiden käyttö
• avainturvallisuus
• avoin vuoropuhelu osakkaan ja yhtiön hallinnon välillä

Jatkokysymyksiä
• Pienimuotoisen majoitustoiminnan määrittely
• ero ammattimaiseen majoitusliiketoimintaan
• ero tavanomaiseen asunnon vuokraukseen (AHVL)

• Sääntelyssä / ohjeistuksessa huomioitava

• taloyhtiö siellä asuvien koti, joiden asumisrauha turvattava
• häiriöihin tulee voida tehokkaasti puuttua
• toiminnan (asukkaan) yhtiölle aiheuttamat kustannukset tulee voida kohdentaa toiminnan
harjoittajalle (osakkeenomistajalle)
• maksut ja vahingot
• vakuutukset

• yhtiön yhteisten tilojen ja alueiden käyttö
• yhtiön asukkaiden turvallisuus ja turvallisuudentunne on taattava
• majoittujien tiedot (kuka huoneistossa yöpyy)
• avainturvallisuus

• Kiinteistöliitto on esittänyt AOYL:n ja MRL:n muuttamista ja huoneistossa vuoden
aikana sallitun käyttäjätahojen määrän määrittelyä

• esitetty myös, että jatkossa muuttoilmoitukset / ilmoituksen yhtiössä majoittuvista
tulisi tehdä myös asunto-osakeyhtiölle

