
Osakeyhtiön  
HALLINNON VASTUU

Osakeyhtiön hallinnon jäsenet vastaavat aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti. 
Tähän esitteeseen on koottu esimerkkejä tapauksista, joissa tuomioistuin on  

todennut hallinnon jäsenet korvausvelvollisiksi. 

OSAKEYHTIÖN JOHDON VASTUU OSAKE- 
YHTIÖLAIN MUKAAN
Osakeyhtiön johdon vastuusäännökset ovat voimassa 
olevassa osakeyhtiölaissa.

Yhtiön johdolle on siinä säädetty huolellisuusvelvoite, 
jonka mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien 
edistettävä yhtiön etua.

Yhtiön hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäse-
nen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka 
hän on tehtävässään tämän huolellisuusvelvoitteen 
vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheut-
tanut yhtiölle.

Lisäksi hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäse-
nen ja toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, 
jonka hän on tehtävässään muuten osakeyhtiölakia tai 
yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimatto-
muudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle 
tai muulle henkilölle.

Johdon korvausvastuu voi siis kohdistua toisaalta  
yhtiöön ja toisaalta yhtiön ulkopuoliseen tahoon.

Huomioitavaa on, että lain mukaan yhtiölle lievällä-
kin tuottamuksella aiheutettu vahinko kuuluu johdon 
jäsenen korvattavaksi ja siten johdon vastuu on anka-
rampi kuin yhtiöön työsuhteessa olevalla henkilöllä, 
joka vastaa vain lievää törkeämmällä tuottamuksella 
aiheuttamastaan vahingosta.

Laissa on lisäksi säännös johdon huolimattomuus- 
olettamasta, eli jos vahinko on aiheutettu
– rikkomalla osakeyhtiölakia muulla tavalla kuin
 pelkästään rikkomalla huolellisuusvelvoitetta
 

– rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä
–  yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä  

toimella, vahinko katsotaan  aiheutetuksi huolimat-
tomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva 
osoita menetelleensä huolellisesti.

Jotta vahinko voisi tulla korvattavaksi osakeyhtiö- 
oikeudellisen korvaussäännöksen perusteella, on  
yhtiön johdon edustajan, esimerkiksi hallituksen jäse-
nen täytynyt toimia hallituksen jäsenen ominaisuu-
dessa sellaisessa asiassa, joka liittyy yhtiöön ja sen  
toimintaan.

KORVAUKSEN SOVITTELU JA KORVAUS- 
VASTUUN JAKAUTUMINEN
Vaikka osakeyhtiöoikeudellisessa vahingonkorvauk- 
sessa sovelletaan pääsääntöisesti täyden korvauksen 
periaatetta, osakeyhtiölain 22 luvun 5§:n mukaan  
vahingonkorvausta voidaan sovitella ja usean korvaus-
velvollisen keskinäistä korvausvastuuta jakaa vahin-
gonkorvauslain 2 ja 6 luvun mukaisesti.

Korvattavaa määrää voidaan siten sovitella, mikäli 
korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaak-
si ottaen huomioon osapuolten varallisuusolot ja 
muut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahalli-
sesti, korvausta ei sovitella muutoin kuin, jos se harki-
taan erityisistä syistä kohtuulliseksi.

Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvolliset  
vastaavat pääsääntöisesti yhteisvastuullisesti vahinkoa 
kärsineelle. Jolleivät olosuhteet muuta edellytä,  
jakautuu korvausvastuu korvausvelvollisten kesken 
pääluvun mukaan.
 

 
Lue lisää

if.fi/yritys 
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If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö.  

Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.
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ESIMERKKEJÄ VASTUUTILANTEISTA
Osakeyhtiön johdon vastuun perusteella voidaan  
vahingonkorvausta vaatia esimerkiksi seuraavista
syistä aiheutuneista vahingoista:

ESIMERKKI: Hallituksen sisäiset toimet, esimerkiksi  
maksetaan jollekin yhtiön varoista perusteettomia  
suorituksia.

Osakeyhtiön hallitus oli päättänyt maksaa saa-
mastaan raaka-aineesta ylihintaa ilman perustel-
tua syytä ja näin oli aiheutettu yhtiölle vahinkoa. 
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja velvoitettiin 
korvaamaan yhtiölle aiheuttamansa vahinko.  
KKO 1991:122

ESIMERKKI: Hallitus on tehnyt perusteettoman oikeus- 
toimen, esimerkiksi sopimuksen, sellaisen henkilön  
kanssa, joka ei ole vakavarainen.

X hallitus oli päättänyt luoton antamisesta  
ylivelkaiselle yhtiölle Y vakuutta vaatimatta.  
Jäsenet vastuussa yhtiötä kohtaan, kun luotto  
jäi Y:n konkurssin takia maksamatta.  
KKO 1999:86

ESIMERKKI: Hallitus ei täytä valvontavelvollisuuttaan 
tai järjestä asianmukaista kontrollia.

Yhtiön osokkeenomistaja oli useasti nostanut  
varoja omaan käyttöönsä osakeyhtiölain säännös-
ten vastaisesti. Hallituksen jäsenet velvoitettiin 
maksamaan yhtiölle vahingonkorvausta, kun he 
olivat laiminlyöneet järjestää yhtiön varainhoidon 
asianmukaisesti. KKO 1999:118

ESIMERKKI: Yhtiön asioiden virheellinen hoitaminen.

Kiinteistön lainhuudatuksen laiminlyönti aiheutti  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle korvaus- 
velvollisuuden yhtiötä kohtaan. KKO 1927 I 28

Hallitus oli laiminlyönyt ryhtyä lain mukaisiin 
toimenpiteisiin oman pääoman alennuttua  
kolmasosaksi osakepääomasta. Yhtiön hallitus 
korvausvastuussa yhtiön velkojalle.  
KKO 1986 II 130

ESIMERKKI: Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikko- 
minen ja vahinkoa aiheutunut muulle kuin yhtiölle.

Osakkeenomistaja oli menettänyt oikeutensa  
osakkeiden lunastamiseen hallituksen antaman 
virheellisen lunastusohjauksen takia. Kun  
hallituksen jäsen oli aiheuttanut vahingon yhtiö-
järjestystä rikkomalla osakkeenomistajalle, hänet 
velvoitettiin korvaamaan vahinko. Myös yhtiö oli 
vastuussa. KKO 1992:66

HALLINNON VASTUUVAKUUTUS
Hallinnonvastuuvakuutus korvaa ehdoissa mainituin 
rajoituksin vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai 
sivullisille aiheutuneen taloudellisen vahingon, joka 
ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, ja josta 
vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan  
korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen  
jäsenenä.

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan toimitusjohta-
ja, tämän varamies sekä hallituksen ja hallintoneuvos-
ton jäsenet ja varajäsenet.


