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Teemat

- osakeyhtiölain pääomansuojamekanismit
- liiketoimintapäätöksen tekeminen konsernissa
- valta ja vastuu – kenen etua asioissa pitäisi vahtia
- KKO 2015:105 varojen siirtäminen yhtiöstä

- esimerkkitilanteena varojen siirtäminen
konserniavustuksena – varojen käyttämistä vai varojen
jakamista

- linkki verotukseen: mitä on vastikkeettomuus?
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Osakeyhtiölain kehikko

– OYL 1:5 Yhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen
osakkeenomistajille

– OYL 1:8: Johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön
etua

• liiketaloudellinen peruste, markkinaehtoinen hinnoittelu

– OYL 1:7: Osakkeenomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti,
epäoikeutetun edun antaminen kiellettyä

• ns. yleisääntö
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Osakeyhtiölain kehikko

– OYL 13 luku: varojen jakaminen ja oman pääoman suoja

- yhtiön etu (OYL 13.1.3)
- muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen

velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta
varojenjakoa

– OYL 13:10 osakkeiden hankinnan rahoituskielto
- financial assistance

- yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi
siihen tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai sen
emoyhtiön osakkeita
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Yhtiön toiminnan tarkoitus – mitä on yhtiön etu

OYL 1:5 §: ”Yhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa
osakkeenomistajilleen, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä”

– voiton tuottamisen tarkoitus määrittää sitä, mitä on
pidettävä yhtiön etuna ja jonka huolellinen edistäminen on
yhtiön johdon tehtävä (OYL 1:8 §)

– yhtiön toimialamääräyksillä on merkitystä arvioitaessa mihin
toimiin yhtiö voi ryhtyä - toimen on palveltava
toimialamääräyksessä sallittua toimintaa
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Yhtiön edun arviointi perustuu johdon kaupalliseen
näkemykseen toimen liiketaloudellisesta perusteesta

– konserni-intressiä ei Suomen oikeudessa ei tunnusteta vaan toimen
edullisuutta on tarkasteltava vain yhtiön omasta näkökulmasta

– riittävä huolellisuus HE 109/2005:n mukaan toteutuu tavallisimmin
silloin kun ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä
asianmukainen tieto ja sen perusteella on tehty johdonmukainen päätös
tai muu toimi eivätkä päätöksen tekoon ole vaikuttaneet johdon
jäsenten eturistiriidat

– huolellisuusvaatimus korostuu päätökseen tai toimeen liittyvän riskin
kasvaessa sekä silloin, kun vastapuolena on lähipiiriin kuuluva taho

– liiketoimintapäätösperiaate (Business Judgment Rule)
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Esimerkki: KKO 2006:90 OYL 1978 - lähipiirivakuus
Osakeyhtiön hallitus oli antanut pantin yhtiön osakkeet pääosin omistaneen
osuuskunnan veloista. Osuuskunnan huonon taloudellisen tilanteen vuoksi jo
panttia annettaessa oli ollut erittäin todennäköistä, että pantti menetetään
osuuskunnan velkojen suoritukseksi ja siten pantinsaajan hyväksi. Koska pantin
antaminen oli osakeyhtiölain (734/1978) 12 luvun varojenjakosäännösten
vastaista, yhtiöllä ei ollut oikeutta pantin antamiseen ja hallituksen päättämä
panttaus oli pätemätön.

” 31. Yhtiön hallituksella ei ole oikeutta ryhtyä toimeen, jolla yhtiön varoja käytetään
osakeyhtiölakiin sisältyvien, velkojien suojaamiseen tähtäävien säännösten mukaan kielletyllä
tavalla. Niin yhtiön hallitus kuin oikeustoimen toisena osapuolena oleva pankkikin ovat velvollisia
tuntemaan yhtiön varojen käyttöä koskevat, osakeyhtiölakiin perustuvat kiellot ja rajoitukset. Kun
oikeustoimen kuuluminen tällaisen kiellon piiriin johtuu oikeustoimen tosiasiallisesta luonteesta
niissä olosuhteissa, joissa se on tehty, on merkitystä kuitenkin annettava toisen osapuolen
tietoisuudelle niistä seikoista, jotka tekevät toimesta kielletyn.
32. Kuten tilinpäätöstiedoista ilmenee, Ekan liiketoiminta on ollut hyvin tappiollista sekä panttausta
edeltävänä vuonna että sinä vuonna, jona panttaus tapahtui, ja Eka on ollut raskaasti velkainen.
Huonosta taloudellisesta tilasta ja synkistä tulevaisuudennäkymistä johtuva äärimmäisen suuri riski
Ekan rahoittamisessa on nimenomaisesti todettu kohdassa 25 selostetussa pankkien edustajien
työryhmän lokakuussa 1992 valmistuneessa muistiossa, jonka laatimisessa oli mukana myös KOP:n
edustaja.33. Yllä mainittujen seikkojen perusteella pankki on tuntenut Ekan taloudellisen tilan
panttauksen tapahtuessa. Panttauksen tosiasiallinen luonne on siten ollut tuolloin pankin
havaittavissa.”
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Esimerkki: KKO 2004:69
Kysymys vahinkoedellytyksen arvioinnista konserniyhtiöiden
välisessä takaisinsaantia konkurssipesään koskevassa asiassa.
Perusteluja
23. Suomen konkurssioikeus ei tunne konsernin konkurssia. Konserniyhtiöillä
on kullakin omat varansa ja velkansa. Myös konkurssiin asettamisen ja
takaisinsaannin osalta kutakin yhtiötä tarkastellaan lähtökohtaisesti erillisenä
oikeushenkilönä. Konserniyhtiöiden väliset omaisuuden luovutukset voivat
siten tulla takaisinsaannilla peräytetyiksi. Myös oikeustoimen vahingollisuutta
on tarkasteltava yhtiökohtaisesti, tässä tapauksessa Eläke-Kansan kannalta.
Niitä muutoksia, joita suoritettujen järjestelyjen vuoksi on mahdollisesti
tapahtunut muiden konserniyhtiöiden taloudellisessa tilassa, ei siten voida
ottaa sellaisenaan huomioon vahinkoedellytystä Eläke-Kansan velkojien
kannalta arvioitaessa.

8



Työnjako: Hallitus
- huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta

järjestämisestä (yleistoimivalta)
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on

asianmukaisesti järjestetty
- hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen,

hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on
tämän lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön
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Työnjako: Toimitusjohtaja

- hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta)
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
- saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon
ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos
hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei
voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista
haittaa; hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto
toimista
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Työnjako: Yhtiökokous

- osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaa
- yhtiökokoukseen vain laissa tai yhtiöjärjestyksessä mainitut

asiat
- hallitus voi kuitenkin siirtää sen tai toimitusjohtajan

yleistoimivaltaan kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi

Yksimieliset osakkeenomistajat
- saavat päättää yhtiökokousasiasta yhtiökokousta

pitämättä – pitää tehdä päätös?
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Osakeyhtiölain velkojainsuojajärjestelmä

Pääomansuoja - koskee varojenjakoa kaikissa tilanteissa
- tasetesti ja maksukykyisyystesti

Erityinen velkojainsuoja – kuulutusmenettely
- osakepääoman ja ylikurssirahaston jakaminen tai

siirtäminen vapaaseen omaan pääomaan
- sulautuminen, jakautuminen, yms.
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Varojen jakaminen

– Yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille vain sen
mukaan kuin OYL 13:1 §:ssä säädetään:

1) voitonjaosta (osinko) ja varojen jakamisesta vapaan
oman pääoman rahastosta;
2) OYL 14 luvussa tarkoitetusta osakepääoman
alentamisesta (OYLVpL 13 § / vara- ja ylikurssirahasto);
3) OYL 3 ja 15 luvussa tarkoitetusta omien osakkeiden
hankkimisesta ja lunastamisesta; sekä
4) OYL 20 luvussa tarkoitetusta yhtiön purkamisesta ja
rekisteristä poistamisesta
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Varojenjaon raameja

OYL 13:3 § Jaon perustuminen tilinpäätökseen
Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Jos
yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita
tilintarkastaja, tilinpäätöksen on oltava tilintarkastettu. Jaossa on
otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön
taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset.

OYL 13:6.1 Varojenjaon määrä
yhtiökokous saa päättää jakaa hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää
määrää enemmän vain, jos se on 7 §:n (vähemmistöosinko) tai
yhtiöjärjestyksen mukaan siihen velvollinen

OYL 13:6.4 yksimieliset osakkeenomistajat -> ”vapaa jako taseen ja
maksukyvyn rajoissa”
vapaata omaa pääomaa voidaan kaikkien osakkeenomistajien
suostumuksella jakaa myös muulla kuin 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla, jollei yhtiöjärjestyksestä johdu muuta.
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Varojenjaon raameja, jatkuu

OYL 13:6.2 Valtuutus hallitukselle jakaa varoja
Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa määrätään jaon
enimmäismäärä, voidaan myös valtuuttaa hallitus
päättämään osingon jakamisesta tai varojen jakamisesta
vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus voi olla
voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
alkuun.

OYL 13:1.3 Liiketaloudellinen peruste puuttuu
Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää
sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta
varojenjakoa.
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Laiton varojen jakaminen – palautusvelvollisuus

OYL 13:4 § Velvollisuus varojen palauttamiseen
Vastoin tämän lain tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiöstä
saadut varat on palautettava, jos varojen saaja tiesi tai hänen olisi
pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen tämän lain tai
yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Palautettavalle määrälle on
maksettava vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 12 §:ssä
tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.
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HE 109/2005, s. 123-124
”Osakeyh ölakiin ei ehdoteta säännöksiä verotuksessa
tunnetusta konserniavustuksesta. Yh öoikeudellisesti tällaiset
avustukset voinevat olla lähinnä osinkoa tai mahdollisesti lainaa.
Ehdotetun 6 §:n 4 momentin mukaan jakokelpoisia varoja
voidaan jakaa muutenkin, jos osakkeenomistajat ovat yksimielisiä.
Yh öoikeudellisesti ei etenkään ole mahdollista esimerkiksi
antaa vastikkeetonta konserniavustusta emoyh ölle ilman, e ä
samalla vastaavalla tavalla hyvite äisiin vähemmistöosakkaita tai
saataisiin näiltä suostumus menettelyyn.”
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Yhtiön edun arviointi

- OYL:ssa ei ole säännöstä konserniavustuksesta, joka on
vero-oikeudellinen instituutio - mitä se siis on?

- konserniavustus ei saa olla pääomansijoitus eikä vastiketta
liiketoimessa

- konserniavustus siis on luonteeltaan vastikkeeton varojen
siirto

- ketä järjestely loukkaa
- velkojat, vähemmistöosakkeenomistajat

- KonsAvL 2 §: Konserniavustuksella tarkoitetaan liiketoimintaa harjoittavan
osakeyhtiön tai osuuskunnan toiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle sen
harjoittamaa liiketoimintaa varten muuna kuin pääomansijoituksena
suorittamaa avustusta, jota ei elinkeinoverolain nojalla ei saa vähentää tulosta

- EVL 7 §: Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai
säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset.
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Konserniavustus voidaan antaa ristiin:
emoyhtiö -> tytäryhtiö
tytäryhtiö -> emoyhtiö
sisaryhtiö - > toinen sisaryhtiö

- vrt. voitonjako – vain omistusrelaatiossa
tytäryhtiö - emoyhtiö
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Varojen siirto muistuttaa

- emo tyttärelle – pääomansijoitusta?
- tytär emolle – voitonjakoa?
- sisarten kesken – jotain muuta, mitä?

OYL 1:5 toiminnan tarkoitus, 1:7 § yhdenvertaisuusperiaate,
13:7 § vähemmistöosinko
kumman etu painavampi –
yhtiön etu vai vähemmistöosakkeenomistajan etu
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Esimerkki: KKO 2004:115 Konserniavustus ja takaisinsaanti

Emoyhtiö oli antanut lähes kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle tämän
rahoitustarpeen tyydyttämistä varten konserniavustuksen. Emoyhtiön
osalta aloitettiin sittemmin saneerausmenettely ja tytäryhtiö asetettiin
konkurssiin. Kysymys siitä, voitiinko konserniavustus katsoa lahjaksi ja
peräyttää emoyhtiön yrityssaneeraukseen.
Perusteluja
”Tältä osin Korkein oikeus toteaa, ettei yksinomaan siitä, että
konserniavustus on annettu velkaa anteeksiantamalla, voida päätellä, että
vierasta pääomaa olisi Renlundissa muunnettu osakepääomaksi.
Konserniavustuksen oikeudellisesta luonnehdinnasta riippumatta
ratkaisevaa tässä asiassa on se, onko mainitun konserniavustuksen
antamista pidettävä takaisinsaantilain 6 §:n perusteella lahjana tai
lahjanluontoisena luovutuksena. Tämä kysymys on arvioitava itsenäisesti
takaisinsaantiperusteiden kannalta ja riippumatta esimerkiksi siitä, miten
avustus on otettu huomioon Renlundin päätöksenteossa ja kirjanpidossa.
Kun Eka edellä mainituilla perusteilla ei ole saanut antamalleen
konserniavustukselle sitä vastaavaa rahanarvoista etua, avustus peräytyy
edellä todetulla tavalla Ekan yrityssaneeraukseen.”
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Esimerkki: KKO 2015:105 Konserniavustus varojen siirtona
Osakeyhtiö oli maksanut tytäryhtiöilleen tilikauden aikana
konserniavustusta. Osakkeenomistajille maksettava
vähemmistöosinko oli osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetty
laskea tuolloin vahvistetun tilinpäätöksen osoittamasta voitosta,
joka oli jäänyt jäljelle konserniavustusten vähentämisen jälkeen. Yli
kymmenen prosenttia osakeyhtiön osakkeista omistaneet
osakkeenomistajat moittivat yhtiökokouksen päätöksiä väittäen
konserniavustuksia perusteettomiksi ja vaatien sen vuoksi
tilinpäätöksen muuttamista ja maksettavien osinkojen
korottamista. Kysymys siitä, oliko osakeyhtiöllä ollut
konserniavustusten maksamiselle hyväksyttävä liiketaloudellinen
peruste, kun otettiin huomioon myös
vähemmistöosakkeenomistajien oikeudet.
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KKO 2015:105 perusteluja

15. Konserniavustuksesta ei ole säädetty osakeyhtiölaissa.
Konserniavustuksen suhde osakeyhtiölain varojen jakoa,
vähemmistöosinkoa ja muihin vähemmistösuojaa koskeviin säännöksiin
onkin jäänyt oikeudellisesti epäselväksi. Tytäryhtiön emoyhtiölle maksamaa
konserniavustusta voidaan yleensä pitää taloudelliselta luonteeltaan
osingonjakona, kun taas emoyhtiön tytäryhtiölle suorittamassa
konserniavustuksessa voidaan nähdä taloudelliselta kannalta
pääomasijoituksen piirteitä. Joka tapauksessa kysymys on lähtökohtaisesti
osakeyhtiön varojen vastikkeettomasta luovuttamisesta yhtiön
varallisuuspiirin ulkopuolelle. Osakeyhtiölain esitöissä on lausuttu, ettei
yhtiöoikeudellisesti ole mahdollista antaa tytäryhtiöstä vastikkeetonta
konserniavustusta emoyhtiölle hyvittämättä vastaavalla tavalla
vähemmistöosakkaita taikka saamatta näiden suostumusta menettelyyn (HE
109/2005 vp s. 124). Tässä asiassa esillä olevaa tilannetta, jossa emoyhtiö
antaa konserniavustusta kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle, hallituksen
esityksessä ei ole käsitelty.
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KKO 2015:105 perusteluja, jatkuu
16. Korkein oikeus toteaa, että konserniavustuksen vero-
oikeudellisesta hyväksyttävyydestä tai sen kirjanpidollisen
käsittelyn asianmukaisuudesta ei voida sellaisenaan päätellä, että
«konserniavustus» olisi myös osakeyhtiöoikeudellisesti
hyväksyttävä. Koska «konserniavustus» merkitsee yhtiön varojen
vastikkeetonta luovutusta, konserniavustuksen yhtiöoikeudellista
hyväksyttävyyttä arvioitaessa huomioon on otettava ensinnäkin
osakeyhtiön varojen jakamista koskevat osakeyhtiölain 13 luvun
säännökset.
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KKO 2015:105 perusteluja, jatkuu
18. Konserniavustuksen yhtiöoikeudellista hyväksyttävyyttä
arvioitaessa keskeistä on siten se, onko kirjanpitoon sinänsä
asianmukaisesti kirjatuille, konserniavustusten antamista
koskeneille liiketapahtumille ollut osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 3
momentissa tarkoitettu liiketaloudellinen peruste. Tämä
puolestaan edellyttää ensinnäkin sitä, että konserniavustuksen
antamista voidaan pitää yhtiön toiminnan tarkoituksen kannalta
hyväksyttävänä (HE 109/2005 s. 124). Konserniavustuksen
yhtiöoikeudellista hyväksyttävyyttä arvioitaessa huomioon on
siten otettava voiton tuottamisen tarkoitusta koskeva
osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:n säännös, jonka mukaan yhtiön
tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin
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KKO 2015:105 perusteluja, jatkuu

23. Sen sijaan konserniavustuksen antaminen saattaa olla vailla
liiketaloudellista perustetta ja siten yhtiön tarkoituksen vastaista sekä
merkitä epäoikeutetun edun saamista yhtiön tai sen osakkeenomistajan
kustannuksella varsinkin silloin, jos «konserniavustus» ei missään
muodossa hyödytä sen antanutta yhtiötä. Näin voidaan arvioida
emoyhtiön kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle maksamaa
konserniavustusta, jos tytäryhtiön taloudellinen tilanne on niin huono ja
sen toimintaedellytykset ovat sillä tavoin vaarantuneet, ettei avustuksen
antaminen riitä turvaamaan toiminnan jatkuvuutta eikä siksi
merkittävästi vaikuta tytäryhtiön osakkeiden arvoon. Emoyhtiön ja sen
osakkeenomistajien mahdollisuudet saada antamaansa
konserniavustusta vastaava hyöty myöhemmin tytäryhtiön osakkeiden
arvonnousun, osinkojen tai muun suorituksen kautta voivat tällöin olla
varsin heikot. Konserniavustukselta saattaa puuttua liiketaloudellinen
peruste myös silloin, kun tytäryhtiön liiketoiminta on jo ilman avustusta
voitollista eikä muita liiketaloudellisesti perusteltuja, esimerkiksi jo
tiedossa oleviin merkittäviin investointeihin liittyviä, tarpeita voida
osoittaa.
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KKO 2015:105 perusteluja, jatkuu
24. Yhteenvetona Korkein oikeus toteaa, että konserniavustuksen
yhtiöoikeudellisen hyväksyttävyyden arviointi on perustettava
tapauskohtaiseen harkintaan, jossa on otettava huomioon
yhtäältä yhtiön ja konsernin kokonaisetu, toisaalta myös
vähemmistöosakkeenomistajien suoja. Emoyhtiön täysin
omistamalleen tytäryhtiölle suorittaman, verotuksessa ja
kirjanpidossa asianmukaisesti käsitellyn konserniavustuksen
yhtiöoikeudellisen hyväksyttävyyden arvioinnin kannalta
ratkaisevia ovat avustuksen liiketaloudelliset perusteet, joiden
ohella on otettava huomioon myös
vähemmistöosakkeenomistajien oikeudet.
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