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HAASTEHAKEMUS

Asia Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n (”selvitystilapäätös” tehty 
3.12.2014) ylimääräisen yhtiökokouksen 3.12.2014 tekemän 
”selvitystilaan” asettamispäätöksen vahvistaminen mitättömäksi ja 
moite.

Alempana esitetyn vaatimuksen lisäksi haetaan väliaikaista 
täytäntöönpanokieltoa.  Se tarvitaan sekaannusten välttämiseksi, jotta 
selvitystilaa ei rekisteröitäisi eikä selvitysmiestä rekisteröitäisi.  Asia 
olisi ratkaistava tuomioistuimessa ennen kuin kaupparekisteri saisi tehdä
rekisteröintejä.

Kantaja Kimmo Sundström, Koivumäentie 18 A 35, 01230 Vantaa, 
puh. 040 9107054, sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com.
Yhtiön toiseksi suurin osakas, 12 osaketta ja ääntä 120:stä.

Vastaaja Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab, Y-tunnus 0489306-1, Neljäs linja 1, 
00530 Helsinki

Vaatimukset Kohteena yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 3.12.2014 tekemät 
päätökset yhtiön asettamisesta selvitystilaan ja selvitysmiehen valinta.  
Vaaditaan ensisijaisesti päätösten vahvistamista mitättömiksi ja 
toissijaisesti näiden päätösten julistamista pätemättömiksi 
(moittiminen), koska ne ovat moitteenvaraisia.

Yhtiö velvoitetaan korvaamaan kantajalle tämän jutun 
oikeudenkäyntikulut korkoineen kuukauden kuluttua tuomion 
antamispäivästä lukien.

Oikeudenkäyntikulut tähän mennessä: Haastehakemuksen laatiminen 
6x100 euroa/tunti = 600 euroa ja kaupparekisteriote 4,96 euroa, yhteensä
604,96 euroa.  Myöhemmin perittäviä kuluja ovat ainakin 
oikeudenkäyntimaksu, jota myös jo nyt vaaditaan edellä mainittujen 
kulujen lisäksi korvattavaksi.
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Perusteet Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab on tavallinen osakeyhtiö.  

Kokouksen esityslistan asiakohdan 10 käsittelyn yhteydessä vasta kävi 
ilmi, että yhtiön hallitus ehdottaa yhtiön asettamista selvitystilaan.  

Kutsuaika, kun asiana yhtiön asettaminen selvitystilaan

Osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 20 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan 
kutsu tulee lähettää tässä tapauksessa viimeistään kuukautta ennen 
yhtiökokousta.  Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu on päivätty 
20.11.2014, kutsu postitettiin osakkaille perjaina 21.11.2014, 
saapumisilmoitus tuli kantajalle 25.11.2014 (kun välissä oli ollut 
viikonloppu) ja kantaja nouti kutsun 26.11.2014.  Kokous pidettiin 
3.12.2014.  Kuukauden määräaika ei täyttynyt.  Lakisääteisen määräajan 
täyttymiseksi kutsu olisi pitänyt lähettää 3.11.2014. 

Kutsuajastakin päätellen yhtiön osakkaat eivät voineet tietää, että 
kokouksessa otetaan esille asia yhtiön asettamisesta selvitystilaan.

Kutsun tekstisisällössä selvitystilaan asettamista ei mainittu.

Kokousaineistojen lähettäminen sitä pyytävälle

Kantaja jätti 26.11.2014 yhtiön pääkonttoriin kirjallisen pyynnön saada 
kokousaineistot ja näihin liittyvät hallituksen esitykset itselleen 
tutustuakseen niihin etukäteen.  Kokouskutsun mukana ei ollut saatu 
muuta kuin hallituksen esityslistaehdotus.  

Yhtiö ei lähettänyt mitään kokousaineistoja minulle.  Kuten 
esityslistaehdotuksesta ilmenee, kokouksessa käsiteltiin myös 
tilinpäätöstä yhtiöjärjestyksen vastaiselta tilikaudelta 1.1.2014-3.12.2014
ja olisi ollut hyvin tarpeellista saada nämäkin aineistot etukäteen. 

Kokousaineistojen lähettämättä jättäminen on yhtiön hallituksen tapa. Se
ei ole aikaisemminkaan lähettänyt mitään aineistoja niitä pyytäville 
osakkaille.  Yhtiöllä ei ole Internet-sivua, jossa asiakirjat olisivat esillä 
ja osakkaiden luettavissa tai saatavilla.  Yhtiön konttori on Vapaa-
ajattelijain liitto ry:n entisessä toimistossa, osoite Neljäs linja 1, 
Helsinki.  Vapaa-ajattelijain liitto ry pitää sitä auki vain keskiviikkoisin. 
En tiedä ovatko yhtiön kokousasiakirjat nähtävissä sielläkään.  

Yhtiö rikkoi osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n määräyksiä vastaan koskien 
kokousasiakirjojen lähettämistä. 

Kantaja kiisti kokouksen laillisuuden kokouksessa

Kantaja ei voinut tietää kokouksessa ennen asiakohdan 10 käsittelyä, 
että kokouksessa aiotaan käsitellä myös yhtiön asettamista selvitystilaan.
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Kun kantaja ei ollut saanut kokousasiakirjoja eikä hallituksen esityksiä
etukäteen tutustuttavakseen, hänen mielestään kokousta ei ollut kutsuttu 
laillisesti koolle.  Kantaja kiisti kokouksessa, että kokouksen laillisuus 
voitaisiin ratkaista äänestyspäätöksellä, kun yhtiö oli näin olennaisesti 
rikkonut vastoin niitä lain määräyksiä, joissa on tarkoitettu taata 
kutsuaika sekä asiain mainitseminen kutsussa ja se, että kokousaineistot 
ovat saatavissa hyvissä ajoin ennen kokousta.  Asiasta äänestettiin.  
Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies Jouni Vilkan äänin kokous 
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  Äänestystulos 
oli 84-12 osakas Sundströmin äänestäessä vastaan.  Osakas Sundström 
jätti koko asiakohtaan eriävän mielipiteensä.

Esityslistaehdotus ja esityslista

Esityslistan kohta 10 kuuluu: 

”Päätetään yhtiön toiminnan lakkauttamisesta sekä samassa yhteydessä
toiminimen siirrosta 29.10.2014 pidetyn yhtiökokouksen päätösten 
mukaisesti.  Yhtiö poistetaan rekisteristä ja samassa yhteydessä 
toiminimi siirretään toisen yhtiön sivutoiminimeksi.  Hallitus toteaa, 
että yhtiön lakkauttamisessa ei jää jaettavaa osakkeenomistajille.”

Yhtiön hallitus on kirjoittanut yhtiön ”lakkauttamisesta”, mutta kantaja 
ei ole voinut ymmärtää mitä tämä puppusana voisi tarkoittaa.  
Osakeyhtiölaki ei tunne lakkauttamista.  Lakkauttamis-termin 
vakiintuneesta käytöstä yleisessä yhteisöoikeudessa seuraa 
väärinkäsityksiä tässä tapauksessa.  Aikaisemmin (hakemus 16.11.2009, 
lopettamisilmoitus 18.11.2009, 2009/807606) yhtiön hallitus koetti 
saada yhtiön poistetuksi yhtiörekisteristä ilman selvitysmenettelyä.  
Vielä varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.10.2014 yhtiön hallituksen 
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Juha Kukkonen kertoi kantajalle, ettei 
yhtiötä, jolla on velkoja, voida asettaa selvitystilaan ja kehotti minua 
unohtamaan koko selvitystila-asian.  

Kantaja on saanut tietää, että osakeyhtiö voi purkautua selvitystilan 
kautta tai konkurssin kautta, kun nämä prosessit viedään loppuun.  
Kolmas tie yhtiön toiminnan lopettamiseen käytännössä on, että yhtiö 
ilman selvitysmenettelyä poistetaan rekisteristä.  Viimeksi mainitussa  
tapauksessa yhtiö oikeuskelpoisena, mutta osin 
oikeustoimikelvottomana, jää olemaan. Käytännössä yhtiön toiminta 
kuitenkin loppuu.  

”Lakkauttaminen” on jonkinlainen peitenimitys, jota yhtiön hallitus 
käytti johtaakseen osakkaita harhaan.  Se ei kerro mitä edellä mainituista
vaihtoehdoista hallitus mahdollisesti olisi tahtonut esittää 
yhtiökokoukselle.  Ehdotusta yhtiön asettamisesta selvitystilaan ei ole 
mainittu esityslistaehdotuksessa eikä tätä asiaa myöskään mainittu 
kokouksessa esityslistan hyväksymiskohdassa 5.  Kantaja ei voinut 
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varautua esimerkiksi siihen, että hän olisi esittänyt jotakuta
selvitysmieheksi joko Jouni Vilkan asemesta tai tämän lisäksi.

Yhtiökokouksessa saadaan päättää vain asiasta, joka on mainittu 
kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä 
kokouksessa (OYL 5 luvun 11 §, 1 momentti).  Yhtiö rikkoi tätä 
vastaan.  Jo tämänkin johdosta päätökset ovat mitättömiä tai ne on 
julistettava pätemättömiksi.

Hallituksen kuusi esitystä asiakohdassa 10

Asiakohdan 10 käsittelyn yhteydessä hallitus teki kuusi esitystä.  Näistä 
ei mainittu esityslistan hyväksymiskohdassa, koska hallitus tahtoi ne 
salata.  Pyysin näitä esityksiä itselleni kokouksessa hallituksen 
puheenjohtaja Juha Kukkoselta, jolla näytti olleen esitykset pöydällään, 
mutta hän kieltäytyi luovuttamasta tätä asiakirjaa.  Kirjasin hallituksen 
esitykset suullisen esittelyn mukaan näin:

(1) Hallitus esittää yhtiön asettamista selvitystilaan;
(2) Hallitus esittää selvitysmiehen asettamista; selvitysmies olisi Jouni 
Vilkka; 
(3) Yhtiökokous on hyväksynyt tilinpäätöksen ajalta 1.1.2014-
3.12.2014; 
(4) Selvitysmies antaa lopputilityksen ajalta 4.12.2014 alkaen 
selvitystilan loppumiseen asti;
(5) Yhtiön tase 3.12.2014 on 0,00 euroa eikä yhtiöllä ole velkoja eikä 
saatavia; 
(6) Tilintarkastaja antaa kertomuksensa selvitystilan päättyessä. 

Kokouksen päätyttyä pyysin lähettämään hallituksen esitykset minulle 
jälkikäteen, mutten ole niitä saanut.  Pyysin myös lähettämään 
kokouksen pöytäkirjan, joka tarkastettiin jo kokouksessa kohta kohdalta,
mutta sitäkään en ole toistaiseksi saanut.

Vantaalla 12.12.2014

Kimmo Sundström

LIITE Nro 1 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiöjärjestys
LIITE Nro 2 Kaupparekisteriote, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab
LIITE Nro 3 Ylimääräisen yhtiökokouksen 3.12.2014 kokouskutsu 20.11.2014   
LIITE Nro 4 Yhtiökokouskutsun 25.11.2014 tullut saapumisilmoitus    
LIITE Nro 5 Kantajan kirjallinen pyyntö 26.11.2014 saada kokousaineistot
LIITE Nro 6 Ylimääräisen yhtiökokouksen 3.12.2014 esityslistaehdotukseen 

kokouksen asiakohdassa 5 tehdyt muutokset esityslistaa hyväksyttäessä  
LIITE Nro 7 Toimintakertomus ajalta 1.1.2014-3.12.2014 (hallituksen jäsenet ym.)  
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LIITE Nro 8 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2014-3.12.2014, jossa
virheellinen toteamus, että yhtiö olisi asetettu selvitystilaan ennen 
tilintarkastuskertomuksen antamista

LIITE Nro 9 Varsinaisen yhtiökokouksen 29.10.2014 pöytäkirja, erityisesti asiakohta 
14 koskien ”lakkauttamista”.  (Tähän asiakohtaan viitataan ylimääräisen 
yhtiökokouksen 3.12.2014 asiakohdassa 10.)

LIITE Nro 10 Ylimääräisen yhtiökokouksen 3.12.2014 pöytäkirja; puuttuu.  Pöytäkirja 
tarkastettiin kohta kohdalta kokouksessa.  Kantaja pyysi pöytäkirjaa 
kokouksen päätyttyä 3.12.2014, muttei ole vielä saanut sitä.  
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