Autopa
aikka jokaiselle
e?
Yhdenverrtaisuuspe
eriaate
Kaikki osakkeet tuottava
at yhtiössä yhtäläiset oike
eudet, jollei yhtiöjärjestyk
y
ksessä määrrätä toisin. Yh
htiökokous,
hallitus tai issännöitsijä ei
e saa tehdä päätöstä
p
tai ttoimia siten, että osakkee
enomistajallee syntyy epä
äoikeutettua etua
e
yhtiön tai toisen osakkee
enomistajan kustannukse
ella. Näin tod
detaan asuntto-osakeyhtiöölain 1 luvun
n 10 §:ssä.
Kysymys on
n siis osakka
aiden yhdenv
vertaisesta ko
ohtelusta. Os
sakkeenomis
stajien yhdennvertaisen ko
ohtelun peria
aate
on AOYL:n keskeisimpiä
ä periaatteita
a. Se turvaa vähemmistö
öosakkeenom
mistajien oikeeuksia pääsä
ääntönä oleva
aa
enemmistövvaltaa vastaa
an.
Varsin usein
n oikeusriido
oissa on kysy
ymys juuri yh
hdenvertaisuusperiaatteen tulkinnastaa. Kysymys on
o siis
rajanvedostta enemmistö
övallan ja vä
ähemmistönssuojasäännös
sten välillä. Yhdenvertais
Y
suusperiaatte
een tarkoitukksena
ei ole estää enemmistövvallan käyttämistä, vaan estää enemm
mistöosakkeenomistajienn suosiminen
n vähemmistön
kustannuksella.
Yhtiökokoukksen päätös,, joka tuottaa
a osakkeeno mistajille tai muille henkilöille epäoikeeutettua etua
a yhtiön tai to
oisen
osakkeenom
mistajan kusttannuksella, on virheellin
nen. Ratkaise
evaa on, tule
eeko jostakin päätöksestä
ä epäoikeute
ettua
etua vai ei. Enemmistön
n ei välttämätttä ole tarvin nut tahallisesti pyrkiä hankkimaan eppäoikeutettua
a etua, vaan
lopputulos rratkaisee, on
nko yhdenverrtaisuutta lou
ukattu.

Autopaik
kkojen jaka
aminen
Tyypillinen o
ongelma yhd
denvertaisuusperiaatteen
n kannalta on
n autopaikkojjen jakamineen. Autopaikk
koja ei useinkaan
ole riittävästti kaikkien ossakkaiden ta
arpeisiin. Yhd
denvertaisuusperiaate täy
yttyy lähtökoohtaisesti kuittenkin siten, että
osakkaiden halukkuus autopaikkojen
a
n saamiseen
n selvitetään.. Mikäli haluk
kkaita on eneemmän kuin autopaikkoja
a,
voidaan paikat esimerkiksi arpoa. Tä
ämän jälkeen
n voidaan muodostaa jon
notuslista, jonnka mukaise
essa järjestykksessä
paikat jaetaan.
Jotta myöhe
emmin taloon
n muuttavien
n yhdenverta
aisuutta ei lou
ukattaisi, autopaikkoja ei voida luovutttaa osakkeid
den
luovutuksen
n yhteydessä
ä, vaan autop
paikat palauttuvat tällöin yhtiön
y
hallintaan. Toinen vaihtoehto on
o arpoa
autopaikat u
uudelleen mä
ääräajoin, es
simerkiksi ko
olmen vuoden
n välein. Yhd
denvertaisuuusperiaatteen
n mukaista olisi
suorittaa arvvonta vaikka
apa kerran vu
uodessa. Täm
mä on kuiten
nkin hyvin ep
pätavallista.

Asukasos
sakkaat ja
a sijoittaja
aosakkaat
Osakkeenomistajat ovatt käytännöss
sä eri asema
assa sen suhteen, asuvattko he huoneeistossa itse vai ovatko he
sijoittajaosa
akkaita, joide
en huoneistos
ssa asuu vuo
okralainen. Lisäksi
L
autopaikoista saatttavat olla kiiinnostuneet myös
asunto-osakkeyhtiön välittömässä ha
allinnassa ole
evien huoneis
stojen vuokra
alaiset.
Laissa ei ole
e määritelty sitä, mihin ettuoikeusjärje
estykseen nä
ämä eri tahott tulisi asettaaa toisiinsa nä
ähden.
Osakkeenomistajat tulee
e kuitenkin asettaa
a
etusijjalle taloyhtiö
ön vuokralais
siin nähden, koska kysym
mys on heidä
än
omistuksesssaan olevan yhtiön omisttamaan kiinte
eistöön liittyv
vän etuuden jakamisestaa.
Yhdenvertaisuusperiaattteen vastaista olisi asetta
aa rakennuk
ksessa asuva
at ja muut ossakkaat erilaiseen asema
aan.
Sijoittajaosa
akkaan on vo
oitava luovuttaa vuokrala
aisilleen sama
anlaiset oike
eudet yhtiön aautopaikkoih
hin kuin talosssa
asuvilla osa
akkeenomista
ajilla on. Poik
kkeuksena o
on tilanne, jos
ssa yhtiöjärje
estyksessä joo yhtiön peru
ustamisvaihe
eessa
on rajoitettu
u huoneiston luovuttamistta toisen käyyttöön tai määrätty talossa asuvien ossakkeenomis
stajien
etuoikeudessta. Tällaisett yhtiöjärjesty
ykset ovat ku
uitenkin harvinaisia. Jälkikäteen tämään kaltaisen rajoituksen
r
ottaminen yyhtiöjärjestykseen edellytttää kaikkien osakkeenom
mistajien suostumusta.
Uuden lain linjaus poikkkeaa moness
sa asunto-osa
akeyhtiössä tähän asti no
oudatetusta menettelystä
ä. Monessa
taloyhtiössä
ä asukasosakkkaat on ase
etettu jonoon ennen sijoittajaosakkaita
a ja näiden vvuokralaisia. Tätä on peru
usteltu
sillä, että assunto-osakeyyhtiön tarkoittus on tyydytttää osakkaid
den asumista
arve. Tämän vuoksi on ajjateltu, että talossa
asuvat osakkkaat voitaisiiin asettaa ettusijalle sijoitttajaosakkais
siin ja vuokra
alaisiin nähdeen. Uuden la
ain mukaan
sijoittajaosa
akkaan yhden
nvertaisuutta
a loukkaa, joss hän ei voi tarjota
t
vuokralaiselleen ssamaa etuuttta kuin
asukasosakkkaat saavat. Jako on uuden lain mukkaan linjassa
a kaavamäärräystenkin kaanssa, ovathan autopaika
at
edelleen talon asukkaiden käytössä.
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Suositeltava
a autopaikko
ojen jakoperu
uste on, että autopaikat ja
aetaan ensisijaisesti talosssa asuville yhtiön
y
osakkeenom
mistajille ja sijoittajaosakk
s
kaiden vuokrralaisille ja tä
ämän jälkeen
n muille talonn käyttäjille, kuten
k
taloyhttiön
omille vuokrralaisille. Mikkäli paikkoja tämänkin jällkeen jää yli, voidaan paikat jakaa myyös esimerkiksi talossa
asumattomiien osakkeen
nomistajien käyttöön
k
luovvutettavaksi edelleen tai kokonaan ul kopuolisille.
Niissä tilantteissa, joissa
a paikkoja ei riitä kaikille j a muodostettaan jonotuslista, sijoittajaaosakkaan vuokralainen
v
asettuu itse jonoon. Vuo
okralaisen va
aihtuessa uussi vuokralain
nen asettuu jo
onoon viimeiiseksi eikä saa hyväksee
en
edeltäjänsä
ä jonotuspaikkaa. Jotta yh
htiön noudatttama menetttely olisi tiedo
ossa ja ennaakoitavissa, on
o hyvä tehdä jaon
perusteista päätös yhtiö
ökokouksessa
a vahvistama
alla autopaik
kkasäännöt. Lisäksi säännnöt tulee tied
dottaa kaikille
asukkaille ja
a osakkaille, myös asukk
kaiden ja osa
akkaiden vaih
htuessa.

Kakkosau
utopaikka
a
Toinen tava
allinen ongelm
ma taloyhtiöissä on asukkkaiden tarve
e saada ns. kakkosautopa
k
aikka.
Yhdenvertaisuusperiaattteen vuoksia
autopaikkoja on ensin jae
ettava yksi ku
ullekin osakkkeenomistaja
alle. Vain jos
paikkoja jää
ä yli, voidaan
n niitä luovutttaa osakkaid en kakkospa
aikoiksi.
Osakkeenomistajalla sa
aattaa myös olla
o useita assuntoja, joiss
sa hän asuu eri ajankohtiina. Niin sanotussa
kakkosasun
nnossa asuva
a osakas voi ilmoittaa tarrvitsevansa autopaikan.
a
Autopaikkoje
A
en jakoperusteena tulee
kuitenkin ollla ensisijaise
esti kunkin os
sakkaan pää
äasiallinen as
suinpaikka. Esimerkiksi
E
looma-asunton
na käytetyn
kakkosasun
nnon haltijalla
a ei ole ensis
sijaista oikeu
utta autopaikkaan, jos paikkoja ei riitää rakennukse
essa vakituise
esti
asuville yhtiiön osakkeen
nomistajille ja
a näiden vuo
okralaisille.
Osakkaalla pitää olla ko
onkreettinen autopaikan
a
ttarve, jotta hä
än voi vaatia
a paikkaa. Joos osakas ei edes omista autoa
ja siksi käytttäisi autopaikkaa vain tila
apäisluonteissesti, voidaan autopaikatt antaa ensissijaisesti muillle yhtiössä
asuville, joilla on auto.
alta voi muodostua niissä
Ongelmallissia tilanteita yhdenvertais
y
suuden kanna
ä yhtiöissä, j oissa on sek
kä
osakashallin
nnassa olevia autopaikko
oja että yhtiö
ön paikkoja, joita yhtiö luo
ovuttaa osakkkailleen ja nä
äiden
vuokralaisillle. Autopaikkkaosakas saa
attaa haluta yhtiön autop
paikan vaikka
apa kakkosauutonsa paiko
oittamiseen.
Tässäkin tila
anteessa paikkojen jaoss
sa lähtökohta
ana tulee olla
a autopaikko
ojen tarve. Yhhtiö voi jakaa
a hallitseman
nsa
autopaikat e
ensin muille kuin autopaikkaosakkaill e, koska näillä on selkeä
ämmin tarve autopaikkaa
an kuin
autopaikkao
osakkeen om
mistajalla.
Autopaikat o
on tarkoitettu
u autojen paiikoitusta vartten, ei varasttotilaksi. Jos osakkeenom
mistajalle on vuokrattu
autopaikka tai -talli ja hä
än käyttää sittä varastona
aan, yhtiö voi irtisanoa vuokrasopimukksen, jos paikkaa tai tallia
a
tarvitaan talloyhtiössä assuvan osakkeenomistaja n autopaikoituskäyttöön.
Tulkintatilan
nne muodosttaa myös sellaiset, vain kkesäaikaan käytössä
k
olev
vien erilaisteen harrasteajo
oneuvojen
säilyttämine
en autopaikoilla. Näissäkin tilanteissa
a yhtiö voi läh
hteä siitä, että paikat käyttetään ensisijaisesti
päivittäisesssä käytössä olevien auto
ojen paikoitukkseen. Yhtiös
ssä on myös
s muistettavaa, että silloin, kun yhtiössä
ä on
sekä asuin-- että liiketilojja, on näiden
nkin osakkeid
den omistajia
a kohdeltava yhdenvertaiisesti.
Mikäli autop
paikat on yhtiössä jaettu jollakin
j
muullla periaattee
ella kuin edelllä on todettuu, ja myöhem
mmin taloon
muuttanut o
osakas vaatii yhdenvertaiisuusperiaattteen mukaistta jakoa, yhtiö voi muuttaaa vanhoja päätöksiään
p
yhdenvertaiisuusperiaattteeseen vedo
oten. Edellyttyksenä on, että
e sopimuk
kset autopaikkkojen vuokra
aamisesta ovvat
irtisanottavissa sopimukksen mukaistta irtisanomissaikaa nouda
attaen.
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