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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merilain ja alusrekisteri
lain muuttamisesta sekä etuoikeusasetuksen 7 a §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Lakiehdotus koskee laivanisännistöyhtiöitä. 
Laivanisännistäyhtiö ehdotetaan säilytettäväksi 
erityisenä yhtiömuotona kauppamerenkulun har
joittamista varten. Laivanisännistäyhtiö perus
tettaisiin ehdotuksen mukaan laivanisäntien kir
jallisella sopimuksella. Yhtiö voisi harjoittaa 
kauppamerenkulkua ainoastaan yhdellä aluksel
la. Laivanisäntä vastaisi edelleen isännistön vel
voituksista laivaosuutensa mukaisessa suhteessa. 
Laivanisännistäyhtiössä tulisi olla pääisäntä. Eh
dotuksessa on säännökset päätöksenteosta laivan
isännistöyhtiössä, pääisännän asemasta, toimin
nan tuottaman voiton ja tappion jakamisesta 
laivanisäntien kesken, laivaosuuden luovutuksen 
vaikutuksista, laivaosuuden lunastuksesta sekä 
laivanisännistäyhtiön purkamisesta. Säännökset 

370459Y 

ovat pakottavia siltä osin kuin ne koskevat isän
nistäyhtiön suhdetta ulkopuolisiin ja laivaosuu
den luovutuksensaajaan, mutta pääsääntöisesti 
tahdonvaltaisia siltä osin kuin ne koskevat laivan
isäntien keskinäisiä suhteita. Laivanisännistäyh
tiön sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
osittaisen samankaltaisuuden vuoksi, viitataan ti
linpäätöksen sisällön, tilintarkastuksen sekä yh
tiön selvityksen osalta säännöksiin, jotka sisälty
vät ehdotukseen laiksi avoimesta yhtiöstä ja kom
mandiittiyhtiöstä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanai
kaisesti kuin laki avoimesta yhtiöstä ja komman
diittiyhtiöstä, viimeistään vuoden 1989 alusta 
lukien. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Voimassa olevat laivanisännistäyhtiötä koske
vat säännökset sisältyvät merilakiin (167 1 39). 
Laivanisännistäyhtiö on tällä hetkellä suhteellisen 
harvinainen yhtiömuoto. Kun 1970-luvun alussa 
laivanisännistäyhtiöille kuuluvia aluksia oli 33, 
niitä oli vuoden 1986 alussa ainoastaan viisi. 

Syynä laivanisännistöyhtiömuodon käytön vä
hentymiseen on toisaalta laivanisännistäyhtiötä 
koskevien säännösten vanhentuneisuus ja toisaal
ta, edellistä keskeisempänä syynä, isännistäyh
tiön verotuskohtelu. Vuonna 1983 tilanne pyrit
tiin korjaamaan antamalla uusi laki laivanisän
nistäyhtiön ja laivanisännän verottamisesta (27 31 
83 ). Laki on kuitenkin vain osittaisuudistus, 
koska se koskee yksinomaan liiketoimintaa har
joittavien yhteisöjen perustamia laivanisän
nistöyhtiöitä. Tällaisen isännistäyhtiön laivan
isäntä saa omista tuloistaan vähentää isännistäyh
tiölle kuuluvasta aluksesta tehtävät vuotuiset 
poistot ja vastaavasti myös osakkuutensa mukai
sen osuuden aluksen hankintamenosta vuotuisin 
poistoin. Tätä verottamistapaa ei kuitenkaan so
velleta yksityishenkilöiden, yhtymien tai muiden 
progressiivisen veroasteikon mukaan verotetta
vien verovelvollisten perustarniin laivanisän
nistöyhtiöihin, eikä isännistöyhtiöihin, joissa nä
mä ovat laivanisäminä mukana. Nämä laivan
isännät saavat esimerkiksi siten verotuksessa vä
hentää osuutensa aluksen ostohinnasta vasta sinä 
vuonna, kun he myyvät laivaosuutensa tai koko 
alus myydään. 

Laivanisännistäyhtiö on yhteenliittymä, joka 
sopii sekä pienehköillä aluksilla merenkulkuelin
keinoa harjoittaville henkilöyhteenliittymille että 
kauppamerenkulkua suurilla aluksilla harjoitta
ville yhteisöille. Merenkulkuelinkeinon pääoma
valtaisuudesta johtuen on alusta hankittaessa 
kautta aikojen turvauduttu erilaisiin yhteisomis
tusmuotoihin. 

Lainmuutoksen tarkoituksena on uudistaa me
rilain laivanisännistäyhtiötä koskevat siviilioikeu-

delliset säännökset nykyajan vaatimuksia vastaa
viksi. Ehdotemilia säännöksillä on myös pyritty 
siihen, että ne soveltuisivat sekä pienille että 
suurille yhteenliittymille, joiden vaatimukset 
ovat eräiltä osin erilaiset. Pienet yhteenliittymät 
saattavat syntyä ilman, että asianomaiset henkilöt 
tekevät yksityiskohtaista sopimusta keskenään. 
Sääntelyn sopimusvapautta täydentävä luonne on 
tällöin tarkoituksenmukainen. Suurien yhteisöjen 
yhteistyö perustuu sitä vastoin tavallisesti laajoi
hin ja yksityiskohtaisiin kirjallisiin sopimuksiin. 
Sääntelyllä voidaan tällöin korkeintaan keventää 
tehtäviä sopimuksia. Sääntelyn tahdonvaltaisuus 
mahdollistaa sen, että osapuolet voivat järjestää 
keskinäiset suhteensa tarpeittensa mukaisesti. Eh
dotuksessa myös selkeytettäisiin ulkomaalaisen 
oikeutta omistaa laivanisännistäyhtiön laiva
osuuksia. Ulkomaalaisen suurin sallittu omistus
oikeus määräytyisi merilain 1 §:n säännöksien 
nojalla. 

Ehdotetut muutokset perustuvat yhteispohjois
maiseen valmisteluun. Norjassa, Ruotsissa ja 
Tanskassa on jo 1970-luvulla saatettu voimaan 
ehdotusta pääosin vastaavat säännökset. Uudis
tuksen tarkoituksena on siten saattaa myös Suo
messa merilain laivanisännistäyhtiötä koskevat 
säännökset vastaamaan pääosin muiden pohjois
maiden sääntelyä. 

Muutosesityksen valmistelussa on otettu huo
mioon oikeusministeriössä valmisteltu ehdotus 
hallituksen esitykseksi laiksi avoimesta yhtiöstä ja 
kommandiittiyhtiöstä sekä siihen liittyväksi lain
säädännöksi. Hallituksen esitys edellä mainituksi 
laiksi on annettu eduskunnalle 30.4.1987 (n:o 
611987 vp.). Laivanisännistäyhtiön ja näiden 
yhtiömuotojen osittaisen samankaltaisuuden 
vuoksi säännöksiä on tietyiltä osin pyritty yhte
näistämään. Laivanisännistäyhtiötä koskevassa la
kiehdotuksessa viitataan siten tilinpäätöksen si
sällön, tilintarkastuksen ja yhtiön selvityksen 
osalta säännöksiin, jotka sisältyvät edellä mainit
tuun ehdotukseen laiksi avoimesta yhtiöstä ja 
kommandii ttiy h tiöstä. 
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1.2. Keinot 

Esityksessä ehdotetaan, että laivanisännistäyh
tiötä koskeva sääntely säilytettäisiin peruspiirteil
tään entisellään. Laivanisännät omistaisivat siis 
edelleen kukin oman osuutensa aluksesta ja he 
vastaisivat toiminnan aiheuttamista velvoitteista 
laivaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Laivan
isännistäyhtiön nimissä voidaan tehdä oikeus
toimia. 

Uudistuksella on pyritty aikaansaamaan jousta
vat säännökset, jotka pääsääntöisesti mahdollista
vat sopimusvapauden laivanisäntien keskinäisissä 
suhteissa. Sopimusvapautta on rajoitettu vain 
silloin, kun se on katsottu ehdottoman välttä
mättömäksi laivanisäntien tai ulkopuolisten oi
keuksien kannalta. 

Ehdotuksen mukaan merilain laivanisän
nistäyhtiötä koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
kun kaksi tai useampi sopivat kauppamerenku
lun harjoittamisesta laivanisännistäyhtiön muo
dossa omistamailaan yhdellä alusrekisteriin mer
kityllä aluksella. Laivanisännistäyhtiön perus
tamisesta olisi laadittava kirjallinen sopimus. Yh
tiösopimusta voidaan muiden varallisuusoikeu
dellisten oikeustoimien tavoin kohtuullistaa. 
Koska laivanisännistäyhtiölle kuuluva alus olisi 
aina merkittävä alusrekisteriin, tulisi rekisteriin 
merkityksi olennaiset tiedot kaikista laivanisän
nistöyhtiöistä, kuten laivanisäntien henkilötie
dot, heidän laivaosuuksiensa suuruudet ja pää
isännän nimi. Alusrekisterimerkinnällä olisi vai
kutuksensa myös laivanisännän vastuuseen lai
vanisännistäyhtiön velvoitteista kolmansia koh
taan. 

Laivaisäntänä voisi toimia sekä luonnollinen 
henkilö että oikeushenkilö. Sen sijaan toinen 
laivanisännistäyhtiö ei voisi toimia laivanisän
tänä, koska tarkoituksena on, että laivanisän
nistäyhtiölle voisi kuulua vain yksi alus. 

Ehdotuksessa on säännöksiä laivanisännistäyh
tiön päätöksenteosta, pääisännästä ja hänen toi
mivallastaan, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, 
laivanisäntien velvollisuudesta osallistua yhtiön 
menoihin, laivaosuuden siirtymisestä ja laivan
isännän vastuusta tässä yhteydessä, lunastusoi
keudesta sekä yhtiön purkamisesta ja yhtiön 
selvityksestä. 

Laivanisännistäyhtiössä tulisi olla pääisäntä, jo
ka hoitaisi yhtiön juoksevan hallinnon laivanisän
tien antamien ohjeiden mukaisesti. Pääisännän 
toimivaltaa laajennettaisiin hieman nykyiseen 
sääntelyyn verrattuna. Ehdotuksessa säädetään 
lisäksi laivanisännän ja pääisännän vahingonkor-

vausvelvollisuudesta silloin kun he ovat yhtiön 
asioita hoitaessaan tahallisesti tai huolimatto
muudella aiheuttaneet vahingon toisille laivan
isännille. 

Koska laivanisännistäyhtiöllä sekä avoimella ja 
kommandiittiyhtiöllä on yhteisiä piirteitä, ehdo
tetaan, että laivanisännistäyhtiön tilinpäätöksen 
sisällöstä, tilintarkastuksesta ja yhtiön selvitykses
tä olisi soveltuvin osin voimassa, mitä avoimesta 
yhtiöstä ja kommandiittiyhtiösta annetussa laissa 
säädetään. Esityksen mukaan laivanisännällä olisi 
oikeus tarkastaa laivanisännistäyhtiön kirjanpitoa 
ja saada tietoja yhtiön toiminnasta sekä määrä
ajassa moittia yhtiön tilinpäätöstä. 

Esityksessä ehdotetaan edelleen, että säännös, 
jonka mukaan toisen laivanisännän maksuosuu
den ennakkoon suorittanut laivanisäntä saisi 
panttioikeuden ensiksi mainitun laivanisännän 
laivaosuuteen, kumottaisiin. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että etuoikeusasetuksen 7 a § tällaisen 
panttioikeuden tuottamasta etuoikeudesta ku
mottaisun. 

Ehdotuksessa on myös säännökset laivanisän
nän lunastusoikeudesta silloin, kun laivaosuus 
muulla tavalla kuin julkisella huutokaupalla on 
siirtynyt muulle kuin yhtiön toiselle laivanisän
nälle sekä lunastusmenettelystä tässä tapauksessa. 

Ehdotukseen sisältyy säännökset laivanisännän 
vastuusta yhtiön velvoitteista laivaosuuden siirryt
tyä hänelle sekä hänen luovuttaessaan laivaosuu
tensa toiselle. 

Esityksessä annetaan laivanisännälle oikeus 
vaatia yhtiön purkamista, kun laivanisäntä on 
irtisanonut yhtiösopimuksen tai sovittu yhtiökau
si on päättynyt, kun toinen laivanisäntä on 
joutunut konkurssiin tai hänen laivaosuutensa on 
ulosmitattu tai kun tuomioistuin on erottanut 
pääisännän toimestaan taikka kun toinen laivan
isäntä olennaisesti rikkoo yhtiösuhteeseen perus
tuvia velvollisuuksiaan tai jatkuvasti käyttää ase
maansa yhtiössä yhtiön edun vastaisesti tai yhtiön 
toiminnan jatkaminen olisi yhtiön toimintaedel
lytyksiin vaikuttavien olosuhteiden olennaisen 
muuttumisen vuoksi laivanisännän kannalta koh
tuutonta. Laivanisännällä olisi oikeus vaatia vh
tiön purkamista myös silloin, kun yhtiölle ku~lu
va alus lakkaa olemasta suomalainen ja alus on 
poistettu alusrekisteristä. Laivanisäntien oikeus
turvan edistämiseksi on purkamissäännöstön yh
teyteen otettu säännös, jonka mukaan laivanisän
tä voi vaatia yhtiön selvittämistä. Menettelystä 
tällaisessa tapauksessa noudatettaisiin soveltuvin 
osin, mitä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyh
tiöstä annetussa laissa on säädetty. jolleivät lai-
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vamsannät ole yksimielisesti sopineet muusta 
menettelystä. Jotta purkamissäännöstö ei johtaisi 
kohtuuttomiin seurauksiin toisten laivanisäntien 
kannalta, sekä yrityskokonaisuuksien säilymisen 
edistämiseksi on ehdotukseen otettu säännökset 
laivanisännän oikeudesta lunastaa sen laivanisän
nän laivaosuus, joka on vaatinut purkamista. 
Ehdotukseen sisältyy myös säännökset lunastusoi
keudesta tilanteessa, jolloin laivaosuus on siirty
nyt ulkomaalaiselle seurauksin, että alus lakkaisi 
olemasta suomalainen. 

2. Nykyinen lainsäädäntö Ja astan 
valmistelu 

2 .1. Nykyinen lainsäädäntö p käytäntö 

Merilain 10 ja 24-40 §:ssä on säännöksiä 
laivanisännistöyhtiöstä. Tällainen yhteenliittymä 
syntyy useamman luonnollisen henkilön tai oi
keushenkilön liittyessä yhteen harjoittamaan me
renkulkua omalla yhteisesti omistetulla aluksel
laan. Laivanisännistäyhtiö ei ole itsenäinen oi
keuksien ja velvoitteiden kohde. Siten esimerkik
si velkojat ovat laivanisäntien eivätkä yhtiön 
velkojia. Kukin laivanisäntä vastaa velasta vain 
laivaosuutensa mukaisessa suhteessa. 

Laivanisännistäyhtiön asioista päättävät laivan
isännät yhtiön yleisessä kokouksessa. Laivanisän
nän äänimäärä kokouksessa lasketaan hänen lai
vaosuutensa mukaan. 

Laivanisännistäyhtiöllä tulee olla pääisäntä, 
jolla lain nojalla on valta toimia yhtiön puolesta. 
Ilman erityistä valtuutusta hän ei kuitenkaan saa 
myydä tai pantata alusta tai muussa tapauksessa 
kuin aluksen ollessa kiinnitettynä ottaa siihen 
vakuutusta. Laivanisännät eivät voi vilpittömässä 
mielessä toimivaa kolmatta henkilöä vastaan ve
dota pääisännän toimivaltaa rajoittaviin päätök
sun. 

Pääisännän on huolehdittava yhtiön kirjanpi
dosta ja tehtävä tili yhtiölle kalenterivuosittain 
kuukauden kuluttua vuoden päättymisestä, jollei 
muusta ajasta ole päätetty. Tilin moittimisen 
tulee tapahtua kuudessa kuukaudessa sen anta
misesta. 

Pääisäntä voidaan isännistön päätöksellä mil
loin tahansa erottaa toimesta. Jos pääisäntä omis
taa aluksesta puolet tai enemmän, tuomioistuin 
voi pätevästä syystä erottaa hänet. 

Jokainen laivanisäntä on velvollinen laivaosuu
tensa mukaisessa suhteessa antamaan varoja isän
nistätoiminnan menoihin ja on samassa suhteessa 

osallinen siitä tulevaan voittoon ja tappioon. Jos 
joku laivanisännistä laiminlyö osuutensa suoritta
misen, toinen heistä voi suorittaa kyseisen osuu
den ja saa silloin panttioikeuden laiminlyöneen 
laivaosuuteen sekä oikeuden nostaa laiminlyö
neelle laivanisännälle suoritettava voitto-osuus. 

Laivanisäntä voi vapautua vastuusta muille 
isännille isännistäyhtiön tulevan toiminnan ai
heuttamista kustannuksista luopumalla lunastuk
setta laivaosuudestaan. 

Laivaosuus voidaan luovuttaa isännistöön kuu
lumattomalle henkilölle. Luovutuksesta on ilmoi
tettava pääisännälle. Muilla isännillä on oikeus 
lunastaa luovutettu osuus. Ulkomaalaisen, jolle 
osuus on siirtynyt, sekä isännän, joka tulee toisen 
maan kansalaiseksi, tulee heti luovuttaa laiva
osuutensa Suomen kansalaiselle. Jollei luovutusta 
ole tapahtunut kolmen kuukauden kuluessa, lai
vaosuus on toisen isännän vaatimuksesta myytävä 
omistajan lukuun. 

Isännistäyhtiö puretaan enemmistöpäätöksellä. 
Yhtiö voidaan purkaa laivanisännän vaatimukses
ta, jos laivaosuus on siirtynyt jonkun isännän 
suostumuksetta ulkomaalaiselle ja alus on sen 
johdosta poistettu alusrekisteristä. Samoin voi
daan menetellä, jos tuomioistuin on erottanut 
pääisännän hänen toimestaan tai jos isännistöä 
hoidetaan niin, että jonkun laivanisännän oi
keutta loukataan tai yhtiön velat nousevat liian 
suuriksi. Isännistöä purettaessa alus on myytävä 
julkisella huutokaupalla, mikäli eivät kaikki lai
vanisännät toisin sovi. Jolleivät isännät sovi 
myyntipaikkakunnasta tai myyntiehdoista, on vä
limiesten ratkaistava riita. Jollei vapaaehtoisesti 
sovita puretun isännistäyhtiön selvitysmiehen 
vaalista, on aluksen kotipaikan ulosotonhaltijan, 
asianosaisen pyynnöstä, määrättävä selvitysmies. 

2.2. Sääntely mmssa pohjoismaissa 

Norjassa toteutettiin laivanisännistäyhtiötä 
koskevat muutokset vuonna 1972 annetulla lail
la. 

Norjan merilain mukaan laivanisännistäyhtiöl
lä tarkoitetaan yhtiötä, jonka tarkoituksena on 
harjoittaa isännistätoimintaa ja jossa osakkaat 
vastaavat rajattomasti yhtiön sitoutumuksista jo
ko yhteisvastuullisesti tai yhtiöosuuksiensa mu
kaisessa suhteessa. Laivanisännistöyhtiönä pide
tään myös aluksen yhteisomistusta, jos alusta 
omistajien tekemän sopimuksen mukaisesti käy
tetään yhteiseen lukuun harjoitettavaan isärrnis-
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tötoimintaan. Laivanisännistäyhtiö voi omistaa 
useamman aluksen. 

Laivanisäntien keskinäisiä suhteita koskevat 
säännökset ovat eräitä poikkeuksia lukuunotta
matta tahdonvaltaisia. 

Laivanisännät vastaavat yhtiön sitoumuksista 
yhteisvastuullisesti, jollei vastuusta ole sovittu 
toisin. Jotta vastuun jakoa koskevaan sopimuk
seen voitaisiin vedota vilpittömässä mielessä ole
vaa kolmatta henkilöä vastaan, sopimuksesta on 
ilmoitettava alusrekisteriin. 

Laivanisännistäyhtiössä tulee olla pääisäntä. 
Pääisännäksi voidaan valita joko Norjassa asuva 
Norjan kansalainen tai eräät norjalaiset yhteisöt. 
Pääisäntä on lain nojalla oikeutettu ottamaan ja 
erottamaan aluksen päällikön, merkitsemään ta
vanomaiset varustamon vakuutukset, vastaanotta
maan yhtiölle tulevat rahasuoritukset sekä ryhty
mään niihin toimiin, jotka kuuluvat yhtiön joka
päiväiseen toimintaan. Pääisäntä voi yhtiön puo
lesta kantaa ja vastata tuomioistuimessa. Hän ei 
saa ilman erityistä valtuutusta ostaa, myydä tai 
kiinnittää alusta eikä tehdä vuotta pitemmäksi 
ajaksi rahtaussopimusta tai aluksen vuokrasopi
musta. 

Laissa on myös säännökset pääisännän erotta
mtsesta. 

Pääisännän tulee pitää hallinnostaan kirjanpi
toa. Tilinpäätös on tehtävä joka kalenterivuosi 
kahden kuukauden kuluessa sen päättymisestä ja 
se on lähetettävä jokaiselle laivanisännälle. 

Yhtiön asioista päätetään isännistökokoukses
sa. Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään 
viikkoa ennen kokousta. Jos asia on niin kiireelli
nen, ettei kutsuaikaa ehdita noudattaa tai jos 
kaikki laivanisännät ovat yksimielisiä päätöksestä, 
päätös voidaan tehdä muulla tavoin. Päätökseksi 
tulee se mielipide, jota laivanisännät, jotka omis
tavat enemmän kuin puolet yhtiöstä, kannatta
vat. Jos päätös on vastoin isännistäsopimusta tai 
isännistäyhtiön tarkoitusta, se on pätevä ainoas
taan, jos kaikki laivanisännät ovat yksimielisiä. 

Pääisännän on ilmoitettava kokouksessa tehdyt 
päätökset niille laivanisännille, jotka eivät ole 
osallistuneet kokoukseen itse tai valtuutetun 
edustamana. 

Laivanisäntä on velvollinen yhtiöosuutensa 
mukaisessa suhteessa suorittamaan lisämaksua 
isännistätoiminnasta aiheutuvien menojen katta
miseksi. Se, joka laiminlyö vaadittaessa suorittaa 
osuutensa, on velvollinen suorittamaan pääisän
nälle tai muulle laivanisännälle, joka on suoritta
nut hänen osuutensa, korkoa korkolain säännös
ten mukaan. Isännistätoiminnan tuottama voitto 

ja tappio jaetaan laivanisäntien kesken heidän 
osuuksiensa mukaisessa suhteessa. Sellainen yli
jäämä, jota ei tarvita isännistötoimintaan, jaetaan 
laivanisännille. 

Laivanisäntä voi luovuttaa yhtiöosuutensa. Yh
tiöosuuden tai sen osan luovutuksesta on ilmoi
tettava kirjallisesti pääisännälle ja muille laivan
isännille. Toiset laivanisännät voivat lunastaa 
luovutetun osuuden, paitsi jos osuus on luovutet
tu omistajan puolisolle tai jälkeläiselle. Lunastuk
sena on suoritettava osuuden todellinen arvo, 
kuitenkin vähintään luovutuksesta suoritettava 
vastike. 

Laivaosuuden luovuttaja ei vapaudu luovutuk
sen johdosta vastuustaan muille laivanisännille. 
Siirronsaaja saa laivanisännän oikeudet ja velvol
lisuudet muihin laivanisäntiin nähden heti siir
ron tapahduttua. Laivanisännistäyhtiön velkojat 
voivat vaatia luovutushetkellä yhtiöön kohdistu
via saataviaan joko luovuttajalta tai siirronsaajal
ta. Siirron jälkeen syntyvistä velvoitteista vastaa 
ainoastaan siirronsaaja. Milloin ilmoitusta luovu
tuksesta ei ole tehty alusrekisteriin, vastaa kuiten
kin myös laivaosuuden luovuttaja vilpittömässä 
mielessä olevalle kolmannelle henkilölle. 

Laivanisäntä voi vaatia isännistäyhtiön purka
mista kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän 
on tehnyt sitä tarkoittavan ilmoituksen muille 
laivanisännille. Muut laivanisännät voivat estää 
purkamisen Junastamalla purkamista vaativan lai
vanisännän osuuden. 

Tuomioistuin voi oikeuttaa laivanisännän lu
nastamaan toisen laivanisännän yhtiöosuuden tai 
määrätä yhtiön purettavaksi, jos alus hänen syyt
tään lakkaa olemasta norjalainen eikä tilanne 
korjaannu neljän kuukauden kuluessa, jos toinen 
laivanisäntä asetetaan konkurssiin tai hän ei 
muuten kykene vastaamaan sitoumuksistaan, jos 
vaatimuksen esittäjän oikeutta on loukattu rikko
malla törkeästi isännistäsopimusta tai jos paina
vat kohtuullisuusnäkökohdat sitä vaativat. 

Kun laivanisännistäyhtiö puretaan, sen omista
mat alukset on myytävä julkisella huutokaupalla. 
Erimielisyydet huutokaupan paikasta ratkaisee 
alioikeus. 

Ruotsissa vastaavat muutokset toteutettiin 
vuonna 197 3 annetulla lailla. Muutokset perus
tuvat Ruotsin merilakikomitean vuonna 1970 
jättämään mietintöön (SOU 1970:74 Registrering 
av fartyg. Sjöpanträtt och fanygshypotek. Panre
deri) sekä esitykseen vuodelta 197 3 (Kungl. 
Maj:ts proposition 1973:42 Sjöpanträtt och 
skeppshypotek m.m. ). 
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Ruotsin merilaissa määritellään laivanisän
nistäyhtiö niin, että yhtiö on syntynyt, jos useat 
ovat sopineet merenkulun harjoittamisesta omis
tamaliaan aluksella siten, että heidän vastuunsa 
on jaettua. Laivanisännistäyhtiö voi omistaa vain 
yhden aluksen. 

Isännistäsopimuksesta voidaan tehdä ilmoitus 
rekisteriviranomaisille. Kun tällainen ilmoitus on 
tehty vastaa kukin laivanisäntä sen jälkeen synty
vistä yhtiön sitoumuksista ainostaan laivaosuu
tensa mukaisessa suhteessa. Sitä ennen syntyneis
tä sitoumuksista laivanisännät vastaavat yhteisvas
tu ullisesti. 

Laivanisäntien keskinäisiä suhteita koskevat 
säännökset ovat tahdonvaltaisia. 

Laivanisännistäyhtiölle voidaan valita pääisän
tä. Pääisännäksi voidaan valita Ruotsissa asuva 
Ruotsin, Norjan, Suomen tai Tanskan kansalai
nen tai ruotsalainen oikeushenkilö. Pääisäntä on 
lain nojalla oikeutettu muiden laivanisäntien 
puolesta ryhtymään niihin oikeustoimiin, jotka 
isännistätoiminta tavallisesti aiheuttaa, kanta
maan ja vastaamaan yhtiötä koskevissa asioissa ja 
yleensä edustamaan laivanisäntiä tuomiois
tuimessa ja muissa viranomaisissa vastaavissa asi
oissa. Pääisäntä ei saa ilman eri valtuutusta 
luovuttaa tai kiinnittää alusta eikä rahdata sitä 
vuotta pidemmäksi ajaksi. 

Pääisäntä voidaan koska tahansa erottaa ylei
sessä kokouksessa tehtävällä enemmistöpäätöksel
lä. Jos hän omistaa vähintään puolet aluksesta, 
hänet voidaan erottaa pätevästä syystä tuomiois
tuimen päätöksellä. 

Pääisäntä vastaa yhtiön kirjanpidosta ja tilin
päätöksestä. Tilinpäätös on tehtävä kalenterivuo
sittain kahden kuukauden kuluessa kalenterivuo
den päättymisestä ja se on annettava jokaiselle 
laivanisännälle kirjallisesti. Laivanisäntä voi moit
tia tilinpäätöstä nostamalla kanteen kuuden kuu
kauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tilin
päätöksen. Ellei näin menetellä, oikeus moittee
seen on menetetty, paitsi jos pääisäntä on toimi
nut vilpillisesti. 

Päätökset laivanisännistäyhtiön asioissa teh
dään yleisessä kokouksessa, johon kaikki laivan
isännät on kutsuttava vähintään viikkoa ennen. 
Kokousta ei tarvita, jos kaikki laivanisännät ovat 
yksimielisiä päätöksestä tai jos asia on niin kii
reellinen, ettei kokousta ehditä kutsua koolle. 

Päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut 
eniten ääniä. Laivanisännän äänimäärä lasketaan 
äänestyksessä hänen laivaosuutensa mukaisessa 
suhteessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee se 

mielipide, johon pääisäntä yhtyy, pääisännän 
vaalissa kuitenkin arpa. 

Jos päätöstä ei tehdä yleisessä kokouksessa tai 
jos se koskee yhtiön purkamista, päätös on pätevä 
ainoastaan silloin, jos sen puolesta on annettu 
enemmän kuin puolet yhtiön kaikista äänistä. 
Päätös, joka on vastoin isännistäsopimusta tai 
muuten yhtiön tarkoitusta, on pätevä vain, jos 
kaikki laivanisännät ovat siitä yksimielisiä. 

Jokainen laivanisäntä on velvollinen osallistu
maan isännistätoiminnan menoihin laivaosuu
tensa mukaisessa suhteessa. Jos laivanisäntä jättää 
vaadittaessa suorittamatta osuutensa päätetystä 
menosta, hän on velvollinen suorittamaan korkoa 
hänen puolestaan ennakkona maksetulle määräl
le korkolain mukaan, kuitenkin vähintään kuusi 
prosenttia. 

Isännistätoiminnasta syntyvä voitto ja tappio 
jaetaan laivanisäntien kesken heidän osuuksiensa 
mukaisessa suhteessa. Sellainen ylijäämä, jota ei 
tarvita yhtiön menojen kattamiseen, jaetaan. 

Laivaosuus voi siirtyä toiselle. Siirrosta on joko 
saajan tai luovuttajan ilmoitettava välittömästi 
pääisännälle ja muille laivanisännille. Jos laivan
isäntä tulee toisen maan kansalaiseksi, hänen 
tulee tehdä vastaava ilmoitus. 

Laivanisäntä voi lunastaa sellaisen laivaosuu
den, joka on muulla tavalla kuin julkisella huu
tokaupalla siirtynyt muulle kuin yhtiön toiselle 
laivanisännälle. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan 
ole, jos laivaosuus on siirtynyt laivaosuuden 
omistajan puolisolle, jälkeläiselle tai tämän puo
lisolle. Lunastuksena on suoritettava laivaosuu
den täysi arvo. Arvoa koskevat erimielisyydet 
ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain 
mukaan. 

Laivanisäntä, jonka laivaosuus on siirtynyt toi
selle, ei vapaudu vastaamasta muille laivanisän
nille hänellä luovutushetkellä olevista sitoumuk
sista. Hän ei myöskään vapaudu vastaamasta 
siirtohetken jälkeen syntyvistä sitoumuksista en
nen kuin siirrosta on ilmoitettu pääisännälle ja 
muille laivanisännille. Hän vastaa myös siirron 
jälkeen syntyneistä valvoitteista vilpittömässä 
mielessä olevalle kolmannelle henkilölle, kunnes 
luovutuksesta on ilmoitettu rekisteriviranomaisil
le. 

Siirronsaaja saa laivanisännän oikeudet ja vel
vollisuudet muihin laivanisäntiin nähden heti 
siirron tapahduttua. Kolmannelle henkilölle siir
ronsaaja vastaa vain siirron jälkeen syntyvistä 
isännistätoiminnasta aiheutuvista velvoitteista. 

Laivanisännistäyhtiö on purettava kuuden 
kuukauden kuluessa laivanisännän sitä vaadittua, 
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jollei purkamista vaativan laivanisännän laiva
osuutta lunasteta. Yhtiö on laivanisännän vaati
muksesta purettava heti, jos alus on ilman hänen 
myötävaikutustaan lakannut olemasta ruotsalai
nen eikä lunastusta voida aikaisemmin esitetyllä 
tavalla suorittaa, jos pääisäntä on erotettu tuo
mioistuimen päätöksellä, jos toinen laivanisäntä 
ei pysty täyttämään velvoitteitaan isäntänä tai jos 
yhtiön hallintoa hoidetaan laivanisännän oikeut
ta loukkaavalla tavalla, jollei sen laivanisännän 
osuutta lunasteta, jonka suhteen purkuperuste 
on olemassa. 

Yhtiön purkautuessa sen alus on myytävä. 
Sillä, joka omistaa enemmän kuin puolet aluk

sesta, on oikeus ryhtyä aluksen päälliköksi, jos 
hänellä on siihen kelpoisuus. 

Tanskassa kyseiset muutokset toteutettiin 
vuonna 197 4 annetulla lailla. 

Tanskan merilaissa ei ole laivanisännistäyhtiön 
määritelmää. Tällaisella yhtiöllä voi olla vain yksi 
alus. Laivanisäntien keskinäisiä suhteita koskevat 
säännökset ovat eräitä poikkeuksia lukuunotta
matta tahdonvaltaisia. Laivanisännät vastaavat 
yhtiön sitoumuksista laivaosuuksiensa mukaisessa 
suhteessa. 

Yhtiölle on valittava pääisäntä. Pääisännän 
kelpoisuus on lähes sama kuin Norjan lain mu
kaan. Säännökset pääisännän lain mukaan mää
räytyvistä oikeuksista, kirjanpidosta, tilinpäätök
sestä ja sen moitteesta vastaavat pääpiirteissään 
Norjan lain vastaavia säännöksiä. 

Pääisäntä voidaan erottaa milloin tahansa pää
töksellä, jota kannattavat ne laivanisännät, jotka 
omistavat yli puolet laivasta. Jos pääisäntä itse 
omistaa vähintään puolet yhtiöstä, tuomioistuin 
voi hyväksyttävästä syystä erottaa pääisännän lai
vanisännän kanteesta. 

Laivanisännistäyhtiön asioista päätetään ko
kouksessa, johon laivanisännät tulee kutsua 
yleensä vähintään viikkoa ennen. Jollei kokousta 
asian kiireellisyyden vuoksi ehditä kutsua koolle, 
päätös voidaan tehdä muulla tavoin. Päätökseksi 
tulee yleensä se mielipide, jonka puolesta äänes
tää enemmän kuin puolet yhtiön omistavista 
laivanisännistä. 

Säännökset laivanisännän velvollisuudesta suo
rittaa lisämaksua samoin kuin säännökset voiton 
ja tappion jakamisesta vastaavat Norjan lain sään
nöksiä. 

Laivanisäntä voi luovuttaa laivaosuutensa. Toi
set laivanisännät voivat lunastaa luovutetun laiva
osuuden, jos se on siirtynyt muulla tavalla kuin 
julkisella huutokaupalla ja muulle kuin laiva
osuuden luovuttajan puolisolle tai jälkeläiselle. 

Laivaosuuden luovuttaja ei vapaudu luovutuksen 
johdosta hänellä luovutushetkellä olevista sitou
muksista. Yhtiön velkojat voivat vaatia luovutus
hetkellä yhtiöön kohdistuvia saataviaan ainoas
taan luovuttajalta. Luovutuksen jälkeen syntyvis
tä saatavista vastaa ainoastaan luovutuksensaaja. 
Milloin ilmoitusta luovutuksesta ei ole tehty 
alusrekisteriin, vastaa kuitenkin myös laivaosuu
den luovuttaja vilpittömässä mielessä olevalle 
kolmannelle henkilölle. 

Yhtiön purkamisesta voivat päättää ne laivan
isännät, jotka omistavat yli puolet yhtiöstä. Lai
vanisännän vaatimuksesta yhtiö on purettava 
kuuden kuukauden kuluessa vaatimuksen teke
misestä, jollei hänen laivaosuuttaan lunasteta. 
Yhtiö on laivanisännän vaatimuksesta purettava 
heti, jos alus hänen syyttään lakkaa olemasta 
tanskalainen, jos pääisäntä on erotettu tuomiois
tuimen päätöksellä, jos toinen laivanisäntä on 
asetettu konkurssiin tai ei kykene vastaamaan 
sitoumuksistaan tai jos hänen oikeuttaan on 
loukattu rikkomalla törkeästi isännistösopimusta, 
jollei sen laivanisännän osuutta lunasteta, joka 
on vedonnut mainittuihin purkuperusteisiin. 

2.3. Asian valmistelu 

Ehdotus laivanisännistäyhtiötä koskevaksi uu
deksi lainsäädännöksi perustuu yhteispohjoismai
seen valmisteluun. Tätä ehdotusta pääosin vas
taavat uudistukset on jo saatettu voimaan Norjas
sa, Ruotsissa sekä Tanskassa. Ehdotusta on Suo
messa valmisteltu ensin merilakikomiteassa, joka 
jätti ehdotuksensa vuonna 1977. Merenkulun 
neuvottelukunnan työvaliokunnan 1.6.1984 aset
tama työryhmä on sen jälkeen jatkanut valmiste
lua edellä mainitun ehdotuksen pohjalta. Lakieh
dotuksesta ovat antaneet lausuntonsa oikeus
ministeriö, Helsingin maistraatti, Suomen Varus
tamoyhdistys, Ålands Redarförening, Suomen 
Pienvarus!amoyhdistys, Suomen Laivanpäällystö
liitto ja Abo Akademi. Annetuissa lausunnoissa 
suhtaudutaan myönteisesti ehdotukseen lain
muutokseksi ja todetaan ehdotuksen selkiinnyttä
vän laivanisäntien asemaa suhteessa toisiinsa ja 
kolmanteen osapuoleen. Niissä todetaan myös, 
että uudistuksen tarkoitus saattaa Suomen laivan
isännistäyhtiötä koskeva lainsäädäntö vastaamaan 
pääosin muiden pohjoismaiden sääntelyä on tär
keä. Kytkentää avointa yhtiötä ja kommandiitti
yhtiötä koskevaan lakiehdotukseen pidettiin tar
koituksenmukaisena, joskin yhdessä lausunnossa 
todettiin, että toisaalta avoimen yhtiön ja kom-
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mandiirtiyhtiön ja toisaalta laivanisännistäyhtiön 
erityispiirteet on myös otettava huomioon. 

Lausunnoissa esitetyt korjausehdotukset on 
pääosin otettu ehdotuksessa huomioon. 

3. Esityksen henkilöstö- sekä ta
loudelliset vaikutukset 

Lain muutoksella pyritään lähinnä uudista
maan vanhentuneet merilain laivanisännistäyh
tiötä koskevat säännökset sekä selkeyttämään lai
vanisäntien keskinäisiä suhteita ja heidän suhtei
taan ulkopuolisiin. Muutokset eivät edellytä hal
linnollisia uudistuksia tai lisähenkilökuntaa alus
rekisteriä pitävissä viranomaisissa. Lainuudistus ei 
anna aihetta valtion menoja lisääviin organisato
risiin muutoksiin hallinnossa tai tuomioistuimis
sa. 

Lainuudistuksen vaikutukset kauppamerenku
lun harjoittamiseen kohdistuisivat lähinnä pien
tonnistoon. Nykyistä selkeämpien laivanisän
nistäyhtiöitä koskevien siviilioikeudellisten sään
nösten tarve on pienimuotoisen isännistötoimin-

nan osalta suurempi kuin suurilla varustamoilla. 
Laivanisännistöyhtiömuodon käytön merkittävä 
lisääntyminen edellyttää kuitenkin myös laivan
isännistäyhtiöiden verotusta koskevien säännös
ten uudistamista. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallituksen 30.4.1987 antama esitys eduskun
nalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiitti
yhtiöstä vaikuttaa ehdotukseen merilain laivan
isännistäyhtiötä koskevien säännösten muuttami
sesta. Laivanisännistäyhtiön sekä avoimen yhtiön 
ja kommandiittiyhtiön osittaisen samankaltaisuu
den vuoksi viitataan laivanisännistäyhtiötä koske
vassa lakiehdotuksessa tilinpäätöksen sisällön, ti
lintarkastuksen toimittamisen, laivaisännän tar
kastusoikeuden ja yhtiön selvityksen osalta sään
nöksiin, jotka sisältyvät edellä mainittuun halli
tuksen esitykseen laiksi avoimesta yhtiöstä ja 
kommandiittiyhtiöstä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Merilaki 

10 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumot
tavaksi. Vastaava säännös on sisällytetty 24 §:n 2 
momenttun. 

24 §. Pykälän 1 momentin mukaan laivanisän
nistäyhtiötä koskevaa 24-40 ja 40 a §:ää sovelle
taan, kun kaksi tai useampi sopivat kauppame
renkulun harjoittamisesta laivanisännistäyhtiön 
muodossa omistamaliaan yhdellä alusrekisteriin 
merkityllä aluksella. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu säännös lai
vanisännän vastuusta, joka vastaa nykyisen lain 
kumottavaksi ehdotettua 10 §:n 2 momenttia. 
Säännöksen mukaan kukin laivanisäntä vastaisi 
isännistäyhtiön toiminnassa syntyneistä velvoit
teista vain laivaosuutensa mukaisessa suhteessa. 

Laivanisännistäyhtiötä koskevia säännöksiä so
vellettaisiin milloin nimenomaan on sovittu 
kauppamerenkulun harjoittamisesta laivanisän-

2 370459Y 

nistöyhtiön muodossa. Muussa tapauksessa, eli 
kun toimintaa harjoitetaan ilman tällaista nimen
omaista sopimusta, olisi kysymys avoimesta yh
tiöstä. Avoimen yhtiön katsotaan olevan olemas
sa, kun useampi harjoittaa sopimuksen perusteel
la yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudelli
sen tarkoituksen saavuttamiseksi. Tällöin jokai
nen osakas vastaa täysimääräisesti toiminnasta 
johtuvista velvoitteista niin kuin omasta velas
taan. 

Koska alusrekisteriin voidaan merkitä vain suo
malaisia aluksia, merilain laivanisännistäyhtiötä 
koskevia säännöksiä sovellettaisiin vain silloin, 
kun laivanisännistäyhtiölle kuuluva alus on suo
malainen merilain 1 §:n mukaan. 

Laivanisännistäyhtiötä ei ole laissa määritelty. 
Laivanisännistäyhtiö ei olisi oikeushenkilö, vaan 
kukin laivaisäntä omistaisi osuuden aluksesta. 
Laivanisännistäyhtiö poikkeaisi avoimesta yh
tiöstä muun muassa siinä, että laivanisäntä vastaa 
isännistäyhtiön toiminnassa syntyneistä velvoit
teista vain laivaosuutensa mukaisessa suhteessa. 
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Velkojat olisivat siten laivanisäntien, eikä laivan
isännistäyhtiön velkojia. Laivaosuuden voi omis
taa sekä luonnollinen henkilö että oikeushenkilö, 
ei kuitenkaan toinen laivanisännistöyhtiö, koska 
tarkoituksena on, että yhdelle laivanisännistäyh
tiölle voisi kuulua ainoastaan yksi alus. 

Laivanisännistäyhtiön toiminta on rajoitettu 
koskemaan kauppamerenkulun harjoittamista. 
Laivanisännistäyhtiölle kuuluvaa alusta voidaan 
siten käyttää esimerkiksi matkustajien ja matka
tavaran sekä tavaran kuljetukseen, meripelastuk
seen ja hinaukseen. Laivanisännistöyhtiömuoto ei 
sen sijaan tulisi kysymykseen sellaisen yhteisesti 
omistetun aluksen kohdalla, jota käytetään esi
merkiksi vapaa-ajan veneilyyn tai tutkimus
toimintaan, ellei viimeksi mainittua toimintaa 
harjoiteta kaupallisessa tarkoituksessa. 

Laivanisännistäyhtiön toiminnan harjoittami
nen edellyttää, että yhtiölle kuuluva alus merki
tään alusrekisteriin alusrekisterilain 1 tai 2 §: n 
mukaan. Alusrekisterilaissa on säännökset siitä, 
mitä laivanisännistäyhtiöstä on rekisteriin merkit
tävä, kuten kunkin laivanisännän henkilötiedot 
ja laivaosuuden suuruus. Ehdotetun sääntelyn 
mukaan alusrekisteri sisältäisi siten ne tiedot 
kaikista laivanisännistöyhtiöistä, jotka ovat tar
peen laivanisäntien vastuusuhteiden selventämi
seksi. Laivanisännän vastuu sivulliselle isännis
töyhtion velvoituksesta laivaosuuden siirron yh
teydessä on muun muassa kytketty alusrekisteri
lain mukaan tehtävään ilmoitukseen laivaosuu
den omistusoikeuden siirtymisestä. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu säännös ulko
maalaisen oikeudesta omistaa laivaosuus. Sään
nös on uusi ja sen mukaan ulkomaalainen voi 
omistaa osuuksia laivanisännistäyhtiössä vain sii
nä määrin, että alus merilain 1 § :n mukaan 
säilyy suomalaisena. Merilain 1 §:n 1 momentin 
mukaan alus on suomalainen jos Suomen kansa
lainen tai suomalainen yhteisö omistaa enemmän 
kuin kuusi kymmenesosaa aluksesta. Ulkomaalai
nen ei voi, ilman kauppa- ja teollisuusministe
riön 1 §:n 2 momentin nojalla antamaa lupaa, 
omistaa laivaosuuksia, jotka muodostavat neljä 
kymmenesosaa tai enemmän aluksesta. 

25 §. Pykälän 1 momentin mukaan laivanisän
tien keskinäisiä suhteita koskevat säännökset, 
26 §:n 2 momentti, 27 ja 28 §, 29 §:n 2 ja 3 
momentti, 30 §, 33-36 §, 37 §:n 1 ja 2 mo
mentti sekä 40 a §, ovat tahdonvaltaisia. Koska 
laivanisännistäyhtiö on yhteenliittymä sellaisen 
yhteisen taloudellisen toiminnan harjoittamisek
si, jonka velvoitteista laivanisännät ovat henkilö
kohtaisesti vastuussa laivaosuutensa mukaisessa 

suhteessa, on tarkoituksenmukaista, että laivan
isännät saavat sopia keskinäisistä suhteistaan lain 
säännöksistä poiketen. 

Erilaiset käytännön tarpeet asettavat lisäksi 
erilaisia vaatimuksia sille, miten isännistäyhtiön 
toiminta tulisi järjestää. Pyrkimys mahdollisim
man suureen joustavuuteen on johtanut siihen, 
että sopimusvapautta on rajoitettu vain silloin, 
kun se on katsottu välttämättömäksi laivanisän
tien tai ulkopuolisten oikeuksien kannalta. 

Poikkeaminen tahdonvaltaisista säännöksistä 
voisi tapahtua laivanisäntien yksimielisellä pää
töksellä joko yhtiötä perustettaessa tai yhtiön 
toiminnan aikana, jollei toisin ole sovittu. 

26 §. Pykälän 1 momentin mukaan laivanisän
nistäyhtiön perustamisesta olisi laadittava kirjalli
nen sopimus. Tämä on katsottu aiheelliseksi 
muun muassa siitä syystä, että kirjallinen sopi
mus on omiaan estämään erimielisyyksien synty
mistä laivanisäntien kesken sopimuksen sisällös
tä. Yhtiösopimukseen otettavat seikat ovat myös 
osaksi alusrekisterimerkintöjen pohjana. Laivan
isännistäyhtiötä koskevien säännösten ollessa suu
relta osin tahdonvaltaisia, sopimukset voidaan 
laatia joustavasti ja erilaisten käytännön tilantei
den asettamia vaatimuksia vastaaviksi. Yhtiösopi
musta voidaan muiden varallisuusoikeudellisten 
oikeustoimien tavoin kohtuullistaa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään yhtiösopi
muksen muuttamisesta. Säännöksen mukaan yh
tiösopimuksen muutos on pätevä vain, jos kaikki 
laivanisännät ovat muutoksesta yksimielisiä. Yh
tiösopimuksen muuttamista edellyttää esimerkik
si yhtiön harjoittaman elinkeinon merkittävä laa
jentaminen taikka laivanisäntien oikeuksien tai 
velvollisuuksien tai muun yhtiön olemassaoloon 
tai toiminnan perusteisiin vaikuttavan seikan 
muuttaminen. Myös uuden laivanisännän otta
minen yhtiöön edellyttää yhtiösopimuksen 
muuttamista. 

Laivanisännät voivat kuitenkin sopia, että yh
tiösopimusta voidaan muuttaa enemmistöpäätök
sellä. Tämä poikkeus ei kuitenkaan ulotu itse 
yhtiösopimuksen päätöksentekosääntöihin. Lai
vanisäntien enemmistö ei siten voi poistaa vä
hemmistöltä äänioikeutta, huolimatta siitä, että 
yhtiösopimus mahdollistaa yhtiösopimuksen 
muuttamisen enemmistöpäätöksellä. 

Yhtiösopimuksen muutos tulee yleensä voi
maan heti kun päätös siitä on tehty, jollei 
myöhemmästä hetkestä ole sovittu. 

27 §. Laivanisännistäyhtiön asioista päätetään 
laivanisännistäyhtiön kokouksessa. Kokouksessa 
valitaan ja erotetaan pääisäntä sekä tehdään pää-
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tökset nussa aswtssa, jotka eivät kuulu pääisän
nälle. Laivanisännät voivat myös päättää pääisän
nän toimivallan rajoittamisesta ja pidättää itsel
leen vallan päättää asioista, jotka 29 §:n mukaan 
kuuluvat pääisännän tehtäviin. Laivanisännän ei 
tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä kokouksessa, 
vaan hän voi käyttää valtuutettua. 

Kutsu laivanisännistäyhtiön kokoukseen on lä
hetettävä jokaiselle laivanisännälle vähintään 
viikkoa ennen kokousta. Yhtiösopimuksessa voi
daan määrätä, miten kutsu kokoukseen on lähe
tettävä. Jollei sopimuksessa ole määräystä, kutsu 
saadaan lähettää kirjatussa kirjeessä, sähkeellä, 
kaukokirjoittimella tai muuten todisteellisesti ja 
siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Pykälän 2 momentin mukaan laivanisän
nistäyhtiön kokouksen kutsuu koolle pääisäntä. 
Ehdotuksen 31 §:n 1 momentin mukaisesti lai
vanisännistäyhtiön kokous olisi kutsuttava koolle 
vähintään tilikausittain kolmen kuukauden kulu
essa tilikauden päättymisestä. 

Pykälän 2 momentissa on tämän lisäksi haluttu 
antaa niille laivanisännille, joiden omistamat 
laivaosuudet muodostavat vähintään 1110 aluk
sesta, oikeus vaatia kokouksen koollekutsumista. 

Merenkulun harjoittaminen edellyttää usein 
nopeiden päätösten tekemistä. Nämä päätökset 
voivat koskea myös laivanisännistäyhtiön kokouk
selle kuuluvia asioita. Pykälän 3 momentissa on 
tämän vuoksi säädetty yksinkertaistetusta menet
telystä, jonka mukaan voitaisiin momentissa sää
detvissä tilanteissa pitää kokous ilman 1 momen
tiss~ tarkoitettua kutsua. Tällaiseen menettelyyn 
voidaan ryhtyä, milloin on tehtävä päätös ryhty
misestä sellaiseen kiireelliseen toimenpiteeseen, 
joka on välttämätön yhtiön oikeuden turvaami
seksi tai yhtiötä uhkaavan vahingon estämiseksi 
tai milloin laivanisännät ovat siitä yksimielisiä. 

Pykälän 4 momentin mukaan laivanisän
nistäyhtiön kokouksessa olisi pidettävä pöytäkir
jaa. Jos laivanisännistäyhtiössä on pidetty 3 mo
mentissa tarkoitettu kokous, on laivanisännälle, 
joka ei ole siihen osallistunut, ilmoitettava ko
kouksessa tehdyistä päätöksistä. Kokouspöytäkir
jat tulee säilyttää ja pitää jokaisen laivanisännän 
saatavana. 

28 §. Pykälässä on säännökset päätöksenteosta 
laivanisännistöyhtiössä. 

Pykälän 1 momentin mukaan laivanisännän 
äänimäärä lasketaan hänen laivaosuutensa mu
kaan. Päätökseksi tulee pääsäännön mukaan se 
mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin 
puolet kokouksessa annetuista äänistä. Jos äänet 
menevät tasan, ratkaisee se mielipide johon ko-

kouksen puheenjohtaja yhtyy. Jos paatsannän 
vaalissa äänet menevät tasan, ratkaisee kuitenkin 
arpa. 

Päätöksenteossa eräissä asioissa otetaan huo
mioon laivanisännistäyhtiön koko äänimäärä. Py
kälän 2 momentin mukaan päätös, joka on tehty 
27 §:n 3 momentissa tarkoitetussa kokouksessa 
tai joka tarkoittaa yhtiön purkamista, on pätevä 
vain, jos sen puolesta on annettu enemmän kuin 
puolet yhtiön kaikista äänistä. 

Pykälän 3 momentin mukaan kokouksessa teh
ty päätös sitoo myös laivanisäntää, joka ei ole 
saapunut kokoukseen. Laivanisännän vastuu isän
nistätoiminnasta ei voi määräytyä sen mukaan, 
onko hän osallistunut kokoukseen tai jäänyt 
siihen saapumatta. Jos yhtiötä hoidetaan laivan
isännän oikeuksia loukkaavalla tavalla, hänellä 
on mahdollisuus 38 §:n mukaan vaatia laivan
isännistäyhtiön purkamista. Toisella laivanisän
nällä on silloin 40 §: n mukaan oikeus lunastaa 
hänen laivaosuutensa. 

29 §. Pykälä sisältää säännökset laivanisän
nistäyhtiön pääisännästä ja hänen toimivallas
taan. Pääisännän toimivalta tässä ominaisuudes
saan on samanlainen riippumatta siitä, onko hän 
laivanisäntä vai ulkopuolinen. 

Laivanisännistäyhtiössä tulee pykälän 1 mo
mentin mukaan olla pääisäntä. Pääisännäksi voi
daan valita Suomessa asuva Suomen, Islannin, 
Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen. Sään
nös vastaa Ruotsin vastaavaa säännöstä pääisän
nän kansalaisuudesta. Kansallisuusvaatimuksen 
laajentaminen koskemaan kaikkien pohjoismai
den kansalaisia katsotaan tarkoituksenmukaiseksi 
ottaen huomioon pohjoismaiden laajeneva talou
dellinen yhteistyö. Kauppa- ja teollisuusministe
riön luvalla pääisännäksi voidaan valita myös 
muun maan Suomessa asuva kansalainen. Pää
isännäksi voidaan myös valita suomalainen oi
keushenkilö. Pääisäntänä voi toimia myös muu 
kuin laivanisäntä. Pykälän 1 momentti on säädet
ty pakottavaksi. Näin ollen esimerkiksi säännök
sestä pääisännän kansalaisuudesta ei voida sopi
muksin poiketa. Jos pääisännän valitseminen lai
minlyödään, tästä seuraa esimerkiksi, että kenet 
tahansa laivanisännistä voidaan haastaa vastaa
maan heidän kaikkien puolesta isännistäyhtiötä 
koskevaan kanteeseen. 

Pykälän 2 momentti on tahdonvaltainen. Mo
mentin mukaan pääisännän tehtävänä on hoitaa 
yhtiön juokseva hallinto laivanisäntien antamien 
ohjeiden mukaisesti sekä toimia yhtiön puolesta 
sitä koskevissa asioissa tuomioistuimessa ja muun 
viranomaisen luona. Pääisännän asemavaltuutuk-
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sen nojalla määräytyvä toimivalta laajenisi esityk
sen mukaan jonkin verran voimassa olevaan la
kiin verrattuna esimerkiksi lainan ottamisen ja 
vekselisitoumukseen menemisen osalta. 

Pääisännän toimivaltaan kuuluvan isännistäyh
tiön juoksevan hallinnon sisältö riippuu isännis
täyhtiön toiminnan luonteesta ja laajuudesta. 
Juoksevaan hallintoon voidaan katsoa kuuluvan 
esimerkiksi aluksen vakuuttaminen, johon kuu
luu lähinnä kasko- ja P & !-vakuutuksen ottami
nen, sekä tavanomaisen rahaliikenteen hoitami
nen. Juoksevan hallinnon hoitamiseen kuuluisi 
myös vekselisitoumukseen meneminen isännis
täyhtiön puolesta sekä lainan ottaminen siltä osin 
kuin nämä toimenpiteet ovat tarpeellisia yhtiön 
tavanomaisen toiminnan sekä aluksen käytön 
kannalta. Pääisännällä olisi kuitenkin vain yh
tiökokouksessa annetun valtuuden nojalla oikeus 
ottaa ja erottaa aluksen päällikkö. 

Momentissa säädetään, että pääisäntä ei saisi 
ilman erityistä valtuutusta luovuttaa tai pantata 
alusta taikka vuokrata tai rahdata alusta toiselle 
vuotta pidemmäksi ajaksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan pääisännällä olisi 
oikeus saada tehtävästään kohtuullinen palkkio. 

30 §. Pykälän 1 momentin mukaan pääisäntä 
voitaisiin milloin tahansa vapauttaa tehtävästään 
laivanisännistäyhtiön päätöksellä. Koska pääisän
tä, joka omistaa enemmän kuin puolet laiva
osuuksista, voi estää erottamisensa laivanisän
nistäyhtiön päätöksellä, momenttiin on ollut 
tarpeen ottaa erityinen säännös tällaisen pääisän
nän erottamisesta. Hänet voidaan laivanisännän 
kanteesta tuomioistuimen päätöksellä vapauttaa 
tehtävästään, jos siihen on pätevä syy. Säännök
sessä on jätetty tuomioistuimen harkintaan, mikä 
kulloinkin voidaan katsoa päteväksi syyksi. Lai
vanisännälla on myös oikeus 38 §:n mukaan 
vaatia yhtiön purkamista, mikäli yhtiötä hoide
taan hänen oikeuksiaan loukkaavalla tavalla. 

Pykälän 2 momentissa säädetään laivanisännän 
ja pääisännän velvollisuudesta korvata toisille 
laivanisännille vahinko, jonka hän on yhtiön 
asioita hoitaessaan tahallisesti tai huolimatto
muudellaan aiheuttanut. 

Momentissa tarkoitettu vahingonkorvausvelvol
lisuus koskee niitä vahinkoja, jotka laivanisäntä 
tai pääisäntä laivanisännän tai pääisännän omi
naisuudessa on yhtiön asioita hoitaessaan toisille 
laivanisännille aiheuttanut. Vahingonkorvaus
velvollisuuden edellytyksenä on isännistäyhtiön 
asioiden hoidossa osoitettu huolimattomuus. 
Huolellisuusvelvollisuuden arvioimisen mittapuu 
on objektiivinen. Yhtiön asioita on hoidettava 

huolellisen miehen tavoin, eikä vastuusta voi 
vapautua sillä perusteella, että laivanisäntä tai 
pääisäntä hoitaa omia asioitaan vähemmän huo
lellisesti. Vahingonkorvausvelvollisuus voisi näin 
ollen perustua esimerkiksi siihen, että laivanisän
tä harjoittaa yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa 
ilman toisten laivanisäntien suostumusta tai, että 
laivanisäntä on laiminlyönyt yhtiötä uhkaavan 
vahingon torjumisen edellyttämät toimenpiteet. 

Pykälän 3 momentin mukaan vahingonkor
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakautu
misesta kahden tai useamman korvausvelvollisen 
kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain 
(412/74) 2 ja 6 luvussa on säädetty. Vahingon
korvauslain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa sääde
tään, että vahingonkorvausta voidaan sovitella, 
jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman 
raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan 
ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut 
olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, 
on kuitenkin täysi korvaus tuomittava, jollei 
erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa 
korvausta. 

Vahingonkorvauslain 6 luvun 2 §:n mukaan 
vastaavat useat vahingonaiheuttajat vahingonkor
vauksesta yhteisvastuullisesti. Näin ollen, jos kak
si tai useampi laivanisäntä tai pääisäntä ja laivan
isäntä yhdessä ovat aiheuttaneet vahinkoa toisille 
laivanisännille, vastaa jokainen heistä vahingon 
koko määrästä, jollei korvausvastuuta jonkun 
osalta sovitella. Korvausvelvollisten kesken jae
taan korvausvastuu vahingonkorvauslain 6 luvun 
3 §:n osoittamalla tavalla. 

31 §. Pykälän 1 momentin mukaan laivanisän
nistäyhtiön toiminnasta on pidettävä kirjanpitoa 
ja laadittava tilinpäätös noudattaen soveltuvin 
osin kirjanpitolakia ( 65 5/7 3 ). Säännös olisi pa
kottava sen selventämiseksi, että laivanisän
nistäyhtiö on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito
laissa on kirjanpitovelvollisuus ilmeisesti tarkoi
tettu koskemaan myös laivanisännistöyhtiöitä, 
vaikka se ei laista käy ilmi. Kirjanpitolain 9 §:n 
mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuu
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämä 
aika tulisi sovellettavaksi myös laivanisännistäyh
tiön tilinpäätöksen osalta. Tilinpäätöksen laati
miseksi varattu aika tulisi siten ehdotuksen mu
kaan pidennetyksi kolmeksi kuukaudeksi voimas
sa olevan lain yhden kuukauden sijasta. Ajan 
pidentäminen perustuu lähinnä siihen, että usein 
kansainvälistä liikennettä harjoittavassa laivaisän
nistäyhtiössä saattaa olla vaikeata tehdä tilinpää
tös kuukaudessa. Pykälään ehdotetaan lisäksi 
otettavaksi kirjanpitolakia täydentäviä säännök-
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siä. Pykälän mukaan tilinpäätös on paatsannän 
päivättävä ja allekirjoitettava. Pääisännän tulee 
antaa tilinpäätös ja kertomus yhtiön asioiden 
hoidosta laivanisännistäyhtiön kokoukselle tili
kausittain kolmen kuukauden kuluessa tilikau
den päättymisestä. Laivanisännistäyhtiön tilikausi 
on kalenterivuosi, jollei toisin ole sovittu. 

Pykälän 2 ja 4 momentissa on viittaus avoimes
ta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annenavaan 
lakiin. Edellä mainittujen yhtiömuotojen ja lai
vanisännistäyhtiön samankaltaisuudesta johtuen 
viittaus näissä yhteyksissä on katsottu tarkoituk
senmukaiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan laivanisän
nistäyhtiön tilinpäätoksen sisällöstä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä avoimesta yhtiöstä ja kom
mandiittiyhtiöstä annetun lain ( 1 ) 9 luvun 
3 § :ssä on säädetty. Koska laivanisännistäyhtiön 
laivanisännät ovat laivaosuuksiensa mukaisessa 
suhteessa henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön vel
voitteista, eivät yleinen etu tai velkojain suoja 
edellytä samanlaista tilinpäätöksen yksityiskoh
taista sääntelyä kuin osakeyhtiössä. 

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 
annetun lain 9 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan 
on, jos taseeseen avoimessa yhtiössä sisältyy saa
misia yhtiömiehiltä tai kommandiittiyhtiössä vas
tuunalaisilta yhtiömiehiltä taikka velkoja heille, 
niiden yhteismäärät ilmoitettava erikseen taseessa 
tai sen liitteenä. Myös näiden puolesta annettu
jen panttien ja muiden vakuuksien sekä vastuusi
toumusten yhteismäärät on ilmoitettava taseessa 
tai sen liitteenä. Pykälän 2 momentin mukaan 
taseessa tai sen liitteenä on ilmoitettava yh
tiömiesten yhtiösopimuksessa sovittujen yh
tiöpanosten yhteismäärä sekä siitä yhtiölle suori
tettu ja tilikauden päättyessä jäljellä oleva määrä. 
Lisäksi on ilmoitettava kunkin avoimen yhtiön 
yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalai
sen yhtiömiehen yhtiöpanosta koskevat vastaavat 
tiedot. Tältä osin on otettava huomioon, että 
laivanisännistäyhtiössä ei suoriteta yhtiölle pa
noksia, eikä yhtiöllä ole panoksista koostuvaa 
omaa varallisuutta. Pykälän 3 momentin mukaan 
tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden liittee
nä on ilmoitettava yhtiön palveluksessa olevien 
henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tilikau
den sekä sitä edeltäneen tilikauden aikana. 

Tämän lain 31 §:n 3 momentin mukaan on 
milloin laivanisännistäyhtiössä on yhtiösopimuk
sen mukaan toimitettava tilintarkastus tai milloin 
laivanisännät, joilla on vähintään yksi kymmene
sosa kaikista laivaosuuksista, sitä vaativat taikka 
milloin laivanisännistäyhtiön palveluksessa kah-

den viimeksi kuluneen tilikauden aikana on ollut 
keskimäärin yli 50 henkilöä, tilintarkastus toimi
tettava noudattaen soveltuvin osin mitä avoimes
ta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 
10 luvun 2-10 §:ssä on säädetty. Tilintarkastuk
sen toimittaminen edellä mainittuja säännöksiä 
noudattaen olisi pakollista vain viimeksi maini
tussa tapauksessa, joka käytännössä olisi ilmeises
ti melko harvinainen. 

Niitä tilanteita, jotka edellyttävät tilintarkas
tuksen toimittamista laivanisännistäyhtiössä edel
lä mainituin tavoin, on laajennettu verrattuna 
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä anne
tun lain 10 luvun 1 §: ään siten, että myös tietyn 
määrän laivaosuuksia omistaville laivanisännille 
annettaisiin oikeus vaatia edellä tarkoitetun tilin
tarkastuksen toimittamista. Tällainen oikeus on 
haluttu antaa, koska laivanisäntien lukumäärä eri 
laivanisännistöyhtiöissä saattaa vaihdella suuresti
kin, eivätkä laivanisännät aina ole niin kiinteästi 
mukana isännistäyhtiön asioiden hoitamisessa 
kuten esimerkiksi yhtiömiehet muutaman henki
lön muodostamassa avoimessa yhtiössä. 

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 
annetun lain 10 luvun 2 §:ssä säädetään tilintar
kastajan kelpoisuusehdoista. Pykälän 1 momen
tin mukaan vähintään yhden tilintarkastajan tu
lee olla Suomessa asuva Suomen kansalainen tai 
2 momentissa tarkoitettu yhteisö. Vajaavaltainen 
tai konkurssissa oleva ei voi olla tilintarkastajana. 
Tilintarkastajalla tulee olla sellainen kirjanpidon 
ja taloudellisten asiain tuntemus, mikä yhtiön 
toimintaan katsoen on tarpeen tehtävän suoritta
miseksi. Pykälän 2 momentin mukaan 1 §:n 1 
momentissa tarkoitetussa yhtiössä, eli yhtiössä 
jonka palveluksessa kahden viimeksi kuluneen 
tilikauden aikana on ollut keskimäärin yli 50 
henkilöä, tulee olla vähintään yksi Keskuskaup
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan myös valita 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyv
ksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi va
litun yhteisön on ilmoitettava avoimessa yhtiössä 
yhtiömiehelle ja kommandiitiyhtiössä vastuun
alaiselle yhtiömiehelle, kenellä on päävastuu ti
lintarkastuksen toimittamisesta. Tämän henkilön 
tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppaka
marin hyväksymä tilintarkastaja. Häneen on so
vellettava 4 §: n säännöksiä. 

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 
annetun lain 10 luvun 3 § sisältää säännökset 
tilintarkastajan valinnasta ja toimikaudesta. Py
kälän 1 momentin mukaan tilintarkastajat valit
sevat yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet yksimie-
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lisellä päätöksellä, jollei toisin ole sovittu. Pykä
län 2 momentin mukaan tilintarkastaja on valit
tava erikseen kutakin tilikautta varten, jollei 
tilintarkastajan toimikautta ole yhtiösopimukses
sa määrätty. Tilimarkastajan tehtävä päättyy, kun 
hän on antanut tilintarkastuskertomuksen toimi
kauteensa sisältyväitä viimeiseltä tilikaudelta, tai 
jos hänet on valittu toistaiseksi, silloin kun uusi 
tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. Pykälän 
3 momentin mukaan tilintarkastaja voi erota 
toimestaan ilmoittamalla siitä yhtiölle, vaikka 
hänen toimikautensa ei ole päättynyt. Tilimar
kastajan valintaan osallistuvat yhtiömiehet voivat 
yksimielisellä päätöksellä vapauttaa tilintarkasta
jan toimestaan. Pykälän 4 momentin mukaan 
on, jos tilintarkastajan toimi tulee kesken toimi
kautta avoimeksi taikka jos tilintarkastaja menet
tää kelpoisuutensa sanottuun toimeen, eikä 
varatilintarkastajaa ole, valittava uusi tilintarkas
taja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Mainitun lain 10 luvun 4 § sisältää säännökset 
tilintarkastajan esteellisyydestä. Pykälän mukaan 
tilimarkastajana ei saa olla 

1) yhtiömies tai toimitusjohtaja taikka se, 
jonka tehtävänä on yhtiön kirjanpidon tai varo
jen hoito taikka hoidon valvonta; 

2) se, joka on yhtiön palveluksessa taikka 
muutoin alistus- tai riippuvuussuhteessa yhtiöön 
tai 1 kohdassa mainittuun henkilöön; 

3) edellä 1 kohdassa mainitun henkilön avio
puoliso, veli tai sisar taikka se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus- tai 
lankoussuhteessa; eikä 

4) se, jolla on rahalainaa yhtiöltä tai yhtiömie
heltä taikka velvoitteita, joista nämä ovat asetta
neet vakuuden. 

Luvun 5 §:n mukaan on, milloin 1 §:n 1 
momentissa tarkoitetussa yhtiössä ei ole kelpoi
suusehdot täyttävää esteetöntä tilintarkastajaa, 
lääninhallituksen ilmoituksesta määrättävä yh
tiölle nämä vaatimukset täyttävä tilintarkastaja. 
Ennen kuin määräys annetaan, on tilintarkasta
jan valintaan osallistuville yhtiömiehille varattava 
tilaisuus tulla kuulluiksi. Määräys on voimassa, 
kunnes yhtiölle on valittu kelpoisuusvaatimukset 
täyttävä tilintarkastaja. 

Luvun 6 §:n mukaan tilintarkastajan tulee hy
vän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa 
tarkastaa tilinpäätös ja kirjanpito sekä yhtiön 
hallinto. Tilintarkastajalle on myös varattava ti
laisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin 
tämä katsoo tarpeelliseksi sekä annettava sellaista 
selvitystä ja apua, jota hän tarvitsee tehtävänsä 
suorittamiseen. 

Luvun 7 §:n mukaan tilintarkastajan tulee, 
kun tilintarkastus on suoritettu, tehdä siitä tilin
päätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkas
tuskertomukseen. 

Luvun 8 §:n mukaan tilintarkastajan on kulta
kin tilikaudelta annettava yhtiölle tilintarkastus
kertomus viiden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä. Tilintarkastuskertomuksen tulee 
sisältää lausunto siitä, onko tilinpäätös laadittu 
voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jollei 
tilinpäätöksessä ole annettu sellaisia tietoja, joita 
9 luvun mukaan on annettava, tilintarkastajan 
tulee mainita siitä ja, jos se käy päinsä, antaa 
kertomuksessaan nämä tiedot. 

Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että yhtiömies 
tai toimitusjohtaja on syyllistynyt tekoon tai 
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkor
vausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka muutoin 
rikkonut tätä lakia tai yhtiösopimusta, on kerto
muksessa tehtävä siitä muistutus. Tilintarkastajal
la on muutoinkin oikeus antaa kertomuksessaan 
tietoja, joiden saattamista yhtiömiesten tietoon 
hän pitää tarpeellisena. 

Luvun 9 §:n mukaan tilintarkastaja ei saa an
taa ulkopuoliselle tietoja sellaisista yhtiön asiois
ta, jotka hän tehtäväänsä suorittaessaan on saa
nut tietoonsa, mikäli siitä voi aiheutua haittaa 
yhtiölle. 

Luvun 10 § :ssä säädetään tilintarkastajan va
hingonkorvausvelvollisuudesta. Sen mukaan ti
lintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta 
on vastaavasti voimassa, mitä 2 luvun 12-
14 §:ssä on säädetty. Jos tilimarkastajana on 
tilintarkastusyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö 
sekä se, jolla on päävastuu tilintarkastuksen toi
mittamisesta. 

Laivanisännistäyhtiön osalta vahingonkorvaus
velvollisuudesta on säädetty 30 §:ssä. 

32 §. Pykälässä säädetään laivanisännän tarkas
tus- ja moiteoikeudesta. 

Pykälän 1 momentissa viitataan avoimesta yh
tiösta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 2 
luvun 15 §:ään. Viimeksi mainitun pykälän 1 
momentin mukaan yhtiömiehellä on oikeus tar
kastaa yhtiön kirjanpitoa ja saada tietoja yhtiön 
toiminnasta. Sanotun pykälän 2 momentin mu
kaan yhtiömies saa käyttää avustajia kirjanpitoa 
tarkastaessaan. Toiset yhtiömiehet voivat kieltää 
avustajan käyttämisen, jollei avustaja ole Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja. Avustajien salassapitovelvollisuu
desta on voimassa, mitä mainitun lain 10 luvun 
9 §:ssä on säädetty. Pykälän 3 momentin mu-
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kaan tarkastus ei saa aiheuttaa kohtuutonta häi
riötä vhtiön toiminnalle. 

Ehclotuksen 3 2 § on säädetty pakottavaksi. 
Säännöksen pakottavuutta puoltaa toisaalta se, 
että laivanisännistäyhtiössä ei ole, lukuunotta
matta suuria yhtiöitä, joiden palveluksessa on 
kahden viimeksi kuluneen tilikauden aikana ol
lut keskimäärin yli 50 henkilöä, pakollista tilin
tarkastusta ja toisaalta se, että laivanisännät ovat 
henkilökohtaisessa vastuussa laivaosuuksiensa 
mukaisessa suhteessa yhtiön sitoumuksista. Tä
män vuoksi on välttämätöntä, että heillä on 
oikeus saada selko yhtiön toimintaan ja vakava
raisuuteen vaikuttavista seikoista. 

Laivanisännän tarkastusoikeus perustuu hänen 
laivaosuuteema isännistöyhtiössä, eikä hallinto
valtuuden tai edustaruisoikeuden suhteen isän
nistäsopimuksessa omaksutuilla rajoituksilla ole 
vaikutusta tarkastusoikeuden olemassaoloon tai 
sisältöön. Se seikka, että yhtiön kirjanpitoa hoi
taa ulkopuolinen, esimerkiksi kirjanpitotoimisto, 
ei rajoita laivanisännän tarkastusoikeutta. 

Käsite kirjanpito on tässä tulkittava laajasti. Se 
käsittää siten paitsi tilikirjat ja tilinpäätöksen, 
myös isännistäyhtiön kassan, tositteet, liikeasia
kirjat, arkiston, kirjeenvaihdon sekä koneellisiin 
tai mikrofilmeihin perustuvien kirjanpitojärjes
telmien menetelmäkuvaukset ja tiedostot. Toisil
la laivanisännillä ei ole oikeutta kieltää laivan
isäntää tarkastamasta yhtiön kirjanpitoa. Toisaal
ta ei tarkastusoikeutta hyväksi käyttämällä saatuja 
tietoja saa käyttää yhtiötä vahingoittavalla taval
la. Tarkastusoikeuden väärinkäyttö perustaa lai
vansännille 30 § :ssä tarkoitetun vahingonkor
vausvelvollisuuden toisia laivanisäntiä kohtaan. 

Kuolleen laivanisännän tarkastusoikeutta käyt
tää hänen kuolinpesänsä, konkurssiin joutuneen 
laivanisännän tarkastusoikeutta konkurssipesä. 

Laivanisännällä on myös oikeus saada tietoja 
yhtiön toiminnasta. Yhtiön asioita haitavilla lai
vanisännillä ja pääisännällä on velvollisuus pyy
dettäessä ja muutenkin, mikäli yhtiön tila antaa 
siihen aihetta, antaa laivanisännälle yhtiön tilan
teen arvioimisen edellyttämiä tietoja. 

Ehdotetun 32 §:n 2 momentin mukaan laivan
isännän on, jos hän haluaa moittia laivanisän
nistäyhtiön tilinpäätöstä, nostettava siitä kanne 
pääisäntää vastaan kuuden kuukauden kuluessa 
laivanisännistäyhtiön kokouksesta, jossa tilinpää
tös annettiin. Jos tämä aika laiminlyödään, on 
oikeus kanteen nostamiseen menetetty, jollei 
pääisäntä ole menetellyt vilpillisesti. 

33 §. Pykälässä on säännös laivanisäntien vel
vollisuudesta osallistua isännistätoiminnan me-

noihin ja tämän velvollisuuden laiminlyönnin 
seurauksista. Laivanisännät vastaavat toiminnan 
aiheuttamista menoista laivaosuuksiensa mukai
sessa suhteessa. Jos jonkun laivanisännän suoritus 
viivästyy, toinen voi suorittaa hänen osuutensa. 
Velvollisuutensa laiminlyönyt laivanisäntä on täl
löin velvollinen suorittamaan hänen osuutensa 
suorittaneelle pääisännälle tai toiselle laivanisän
nälle viivästyskorkoa korkolaissa ( 63 3 182) sääde
tyllä tavalla. 

Korkolain 4 §:n mukaan on velanmaksun vii
västyessä velallisen maksettava viivästyneelle mää
rälle vuotuista viivästyskorkoa 16 %, jollei veialle 
eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko 
ole korkeampi. Viivästyskorkoa maksetaan silloin 
viimeksi mainitun perusteen mukaan. Lain 5 §:n 
mukaan viivästyskorkoa on maksettava eräpäiväs
tä lukien, jos eräpäivä on velallista sitovasti 
ennalta määrätty. Viivästyskorkoa on lain 6 §: n 
mukaan maksettava siitä lähtien, kun kuukausi 
on kulunut päivästä, jona velkoja lähetti velalli
selle laskun tai muutoin vaati määrätyn rahamää
rän suorittamista sekä ilmoitti maksun laimin
lyöntiin liittyvästä koronmaksuvelvollisuudesta. 

34 §. Pykälän 1 momentin mukaan isännistä
toiminnan tuottama tilikauden voitto ja tappio 
on jaettava laivanisäntien kesken heidän laiva
osuuksiensa mukaisessa suhteessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan laivanisännällä, 
joka 33 §:n mukaisesti on suorittanut toisen 
laivanisännän osuuden menoista, on oikeus saa
tavansa vähennyksenä nostaa voitto-osuus, joka 
lasketaan viimeksi mainitun laivanisännän laiva
osuudelle. Kyseinen oikeus voitto-osuuteen ei 
edellytä mitään rekisteröimiä, mutta velkojan 
tulee ilmoittaa siitä pääisännälle, jotta tämä ei 
suorittaisi voitto-osuutta velalliselle. Ehdotetun 
sääntelyn tarkoituksena on poistaa voimassa ole
van lain säännös laivanisännän panttioikeudesta 
edellä mainitussa tilanteessa. Laivanisännän salai
sia panttioikeuksia ei ole pidettävä suoravina 
muun muassa luotonantajan aseman turvaamisen 
kannalta. Laivanisännän panttioikeuden kumoa
misen seurauksena ehdotetaan kumottavaksi 
myös tällaisen panttioikeuden tuottamaa etuoi
keutta koskeva etuoikeusasetuksen 7 a §. 

3 5 §. Pykälässä säädetään ilmoitusvelvollisuu
desta silloin, kun laivaosuus 1 momentin mukai
sesti siirtyy toiselle tai laivanisäntä 2 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa menettää Suomen kan
salaisuuden. Ilmoitus on tehtävä pääisännälle, 
joka on velvollinen viivytyksettä antamaan tiedon 
muille laivanisännille. Ilmoitus on välttämätön 
sen seikan selvittämiseksi, haluaako joku laivan-
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isännistä käyttää 36 §:n mukaista lunastusoikeut
taan. Lunastusaika lasketaan siitä, kun 1 tai 2 
momentin mukainen ilmoitus on lähetetty lai
vanisännille. 

Ilmoitus laivaosuuden siirrosta on myös tärkeä 
siitä syystä, että se vaikuttaa laivaosuuden siirtä
jän ja siirronsaajan vastuuseen isännistätoimin
nassa syntyneistä velvoitteista, josta säädetään 
37 §:ssä. Tämän vuoksi ilmoituksen voisi tehdä 
sekä siirtäjä että siirronsaaja. 

36 §. Pykälän mukaan laivanisäntä voi lunas
taa yhtiöön kuulumattomalle siirtyneen laiva
osuuden. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan pää
säännön mukaan ole silloin kun laivaosuus on 
siirtynyt edelleen omistajan puolisolle tai rintape
rilliselle taikka tämän puolisolle. Lunastusoikeut
ta voidaan käyttää silloin, kun siirto perustuu 
kauppaan, lahjaan tai vaihtoon taikka testament
tiin muille kuin momentissa mainituille henki
löille. Lunastusoikeutta ei ole, kun saanto on 
tapahtunut julkisella huutokaupalla, paitsi 2 mo
mentissa tarkoitetussa tapauksessa. Tätä pääsään
töä perustellaan sillä, että lunastusoikeus saattaisi 
vaikuttaa haitallisesti ostohalukkuuteen. 

Pykälän 2 momentissa annetaan 1 momentin 
pääsäännöstä poiketen laivanisännistäyhtiön jo
kaiselle suomalaiselle laivanisännälle lunastusoi
keus tapauksessa, jossa toinen laivanisäntä on 
menettänyt Suomen kansalaisuuden tai laiva
osuus on siirtynyt toiselle ja alus tällöin lakkaa 
olemasta suomalainen. 

Ilmoitus lunastusoikeuden käyttämisestä on 
pykälän 3 momentin mukaan tehtävä siirronsaa
jalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tieto 
tapahtuneesta siirrosta on lähetetty laivanisän
nille. Määräaikaa lunastusilmoituksen tekemiselle 
on pidennetty voimassa olevan lain mukaiseen 
seitsemään päivään verrattuna, jotta laivanisän
nällä olisi kohtuullinen aika lunastusmenettelyyn 
ryhtymiseen. Ehdotuksessa ei ole tarkempia sään
nöksiä lunastusmenettelystä. Lähtökohtana on 
pidettävä, että laivanisännän, joka haluaa lunas
taa siirtyneen laivaosuuden, on tehtävä tarjous 
siirronsaajalle lunastusajan kuluessa. 

Pykälän 4 momentin mukaan lunastushintana 
on suoritettava laivaosuuden todellinen arvo. 

Mikäli lunastushinnasta syntyy riita, se tulisi 
kanteen perusteella ratkaistavaksi tuomiois
tuimessa. Laivanisännät voivat kuitenkin sopia, 
että lunastushintaa koskeva riita ratkaistaan väli
miesmenettelystä annetun lain ( 461 28) mukaises
ti tuomioistuinkäsittelyn sijasta. 

3 7 §. Pykälässä säädetään laivanisännän vas
tuusta laivaosuuden siirtymisen yhteydessä. 

Pykälän momentin mukaan laivanisäntä, 
jonka laivaosuus on siirtynyt toiselle, vastaa muil
le laivanisännille niistä velvoitteista, jotka hänellä 
siirtohetkellä oli, ja niistä velvoitteista, jotka 
syntyvät siirron jälkeen, mutta ennen kuin ilmoi
tus siirrosta on saapunut pääisännälle. 

Pykälän 2 momentin mukaan siirronsaaja tulisi 
heti siirron tapahduttua laivanisännän tavoin 
oikeutetuksi ja velvoitetuksi suhteessa muihin 
laivanisäntiin. Häntä sitoisivat ennen luovutusta 
tehdyt päätökset ja toimenpiteet niin kuin ne 
sitoivat hänen edeltäjäänsäkin. Muut laivanisän
nät voisivat hänen voitto-osuudestaan vähentää 
sellaiset isännistätoimintaan suoritettavat mak
suosuudet, jotka velvoittivat hänen edeltäjäänsä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään vastuusta kol
mannelle henkilölle laivanisännistön velvoitteis
ta. Pykälän 3 momentti on säädetty pakottavaksi. 
Momentin mukaan laivaosuuden siirtäjä vastaa 
kolmannelle henkilölle isännistätoimintaan pe
rustuvasta velvoitteesta, joka on syntynyt ennen 
siirtoa. Hän vastaa myös siirron jälkeen synty
neestä velvoitteesta vilpittömässä mielessä oleval
le kolmannelle henkilölle, kunnes siirto on mer
kitty alusrekisteriin. Uusi laivanisäntä vastaa kol
mannelle henkilölle vain sellaisesta velvoitteesta 
joka on syntynyt siirron jälkeen. 

Silloin kun sekä siirtäjä että siirronsaaja on 
vastuussa velasta, joka on aiheutunut ennen 
siirtoa päätetystä toimenpiteestä, muut laivan
isännät voivat vaatia maksun sekä siinäjäitä että 
siirronsaajalta. Jos toinen laivanisäntä on siirtäjän 
puolesta suorittanut maksujen ennakkoja, hänen 
oikeutensa siinäjälle kuuluvaan voitto-osuuteen 
on voimassa myös siirronsaajan nähden. 

Voimassa olevan alusrekisterilain 11 §: n mu
kaan siirronsaaja on velvollinen ilmoittamaan 
siirrosta alusrekisteriin. Tämän lisäksi myös pääi
säntä voi tehdä ilmoituksen siirrosta. Pykälään 
ehdotetaan jäljempänä tehtäväksi lisäys, jonka 
mukaan myös laivaosuuden siirtäjä voisi tehdä 
ilmoituksen laivaosuuden siirrosta. 

38 §. Pykälä sisältää säännökset siitä, milloin 
laivanisännistäyhtiö voidaan purkaa. Pykälässä 
annetaan laivanisännälle mahdollisuus irrottau
tua laivanisännistäyhtiöstä vaatimalla yhtiön pur
kamista. Tällainen vaatimus saattaa johtaa joko 
siihen, että yhtiö puretaan, tai siihen, että vaati
muksen esittäneen laivaisännän laivaosuus lunas
tetaan 40 §: n mukaisesti. 

Pykälän l momentissa säädetään niistä perus
teista, joiden nojalla laivanisäntä voi vaatia vh
tiön purkamista. Momentin l kohdan nojalla 
laivanisännällä on oikeus vaatia yhtiön purkamis-



1987 vp. - HE n:o 28 17 

ta sen jälkeen, kun hän on irtisanonut yhtiösopi
muksen ja irtisanomisaika on kulunut tai kun 
sovittu yhtiökausi on päättynyt. Jos laivanisäntä 
on irtisanonut yhtiösopimuksen, on laivanisän
nistäyhtiö pykälän 3 momentin mukaan puretta
va kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, 
mikäli muusta irtisanomisajasta ei ole sovittu. Jos 
laivanisäntä vetoaa yhtiösopimuksen mukaisen 
yhtiökauden päättymiseen, on yhtiö purettava 
yhtiökauden päättyessä tai, mikäli 40 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettua lunastusaikaa on sovitun 
yhtiökauden päättyessä vielä jäljellä, välittömästi 
lunastusajan kuluttua umpeen. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan laivan
isännälle syntyy oikeus vaatia yhtiön purkamista, 
kun toinen laivanisäntä joutuu konkurssiin tai 
hänen laivaosuutensa ulosmitataan. Tämänkaltai
nen muutos jonkun laivanisännän taloudellisessa 
asemassa voi olla siinä määrin yhtiön toiminta
mahdollisuuksiin vaikuttava, että muille laivan
isännille on syytä varata tilaisuus harkita osaltaan 
yhtiösuhteen jatkamisen edellytyksiä. Pykälän 2 
momentissa ehdotetaan myös laivanisännän kon
kurssipesälle sekä ulosmitatun laivaosuuden pak
kohuutokaupassa ostaneelle oikeutta vaatia yh
tiön purkamista. Purkamista ei sen sijaan voi 
vaatia konkurssin tai ulosmittauksen kohteena 
oleva laivanisäntä itse. 

Momentin 3 kohdan mukaan laivanisäntä voi 
vaatia yhtiön purkamista, kun tuomioistuin on 
erottanut pääisännän toimestaan. 

Momentin 4 kohdan mukaan annetaan laivan
isännälle oikeus vaatia purkamista, jos toinen 
laivanisäntä olennaisesti rikkoo yhtiösuhteeseen 
perustuvia velvollisuuksiaan tai jatkuvasti käyttää 
asemaansa laivanisännistäyhtiössä yhtiön edun 
vastaisesti taikka jos yhtiön toiminnan jatkami
nen olisi yhtiön toimintaedellytyksiin vaikutta
vien olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuok
si laivanisännän kannalta kohtuutonta. Säännök
sessä asetetaan yhtiösopimusvelvoitteiden olen
nainen rikkominen yhtiön purkamisperusteeksi. 
Tulkittaessa yhtiösopimusrikkomuksen olennai
suutta on otettava huomioon, että laivanisännät 
ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoit
teista laivaosuutensa mukaisessa suhteessa. Tämä 
asettaa korkeat vaatimukset yhtiösopimusvelvoit
teiden noudattamisen suhteen. Olennaisena yh
tiösopimusrikkomuksena voidaan pitää esimer
kiksi sitä, että laivanisäntä harjoittaa ilman tois
ten laivanisäntien suostumusta laivanisännistäyh
tiön kanssa kilpailevaa toimintaa, joko yksityise
nä elinkeinonharjoittajana, toisen laivanisän
nistäyhtiön laivanisäntänä, enemmistöosakkaana 
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tai muuten määräävässä asemassa olevana vaikut
tajana osakeyhtiössä. Kilpailusuhteen olemassa
olo tulisi arvioida objektiivisesti eli reaalitalou
dellisten kriteerien eikä muodollisten seikkojen 
nojalla. 

Laivanisännän aseman jatkuva käyttäminen yh
tiön edun vastaisesti liittyy läheisesti edelliseen 
perusteeseen ja koskisi tapauksia, joissa laivan
isäntä ei tosin ole nimenomaisesti rikkonut yh
tiösuhteeseen perustuvia velvollisuuksiaan, mutta 
hänen uskollisuusvelvollisuuden kanssa ristirii
dassa oleva menettelynsä kuitenkin lamaannuttaa 
yhtiön toimintaa taikka estää yhtiön järkiperäistä 
kehittämistä. Esimerkiksi toistuva kieltäytyminen 
hyväksymästä järkeviä ja yhtiön toiminnan kan
nalta taloudellisesti tai toiminnallisesti välttämät
tömiä yhtiösopimuksen muutoksia, jotka eivät 
vaaranna laivanisännän asemaa, saattavat muo
dostua yhtiön purkamisperusteiksi. Arvioitaessa, 
onko tapauksessa kysymys aseman väärinkäyttä
misestä, on otettava huomioon paitsi yhtiölle 
menettelystä koitunut haitta tai vahinko myös 
nimenomaan laivanisännän asema yhtiössä ver
rattuna muiden laivanisäntien asemaan. Laivan
tsannän aseman väärinkäyttäminen saattaa olla 
purkamisperuste vain jos väärinkäytös on jatku
vaa. 

Momentin 4 kohta mahdollistaa lisäksi yhtiön 
purkamisen, jos yhtiön toiminnan jatkaminen 
olisi yhtiön toimintaedellytyksiin vaikuttavien 
olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi lai
vanisännän kannalta kohtuutonta. Peruste voi 
liittyä sekä sen laivanisännän henkilöön, joka 
vetoaa perusteeseen, että toisen laivanisännän 
henkilöön. Esimerkkinä tästä voi olla sairaus tai 
vammautuminen, joka johtaisi kykenemättömyy
teen yhtiösuhteeseen perustuvien velvoitteiden 
hoitamiseen. Perusteeseen vetoaminen olisi mah
dollista myös silloin, kun toinen laivanisäntä on 
syyllistynyt epärehellisyyttä osoittavaan rikok
seen, jonka vuoksi yhtiösuhteen jatkaminen on 
toisten laivanisäntien kannalta kohtuutonta. Vas
taavia perusteita olisivat lisäksi todettu maksuky
vyttömyys tai ratkaisevasti heikentynyt taloudelli
nen asema, jotka vaikuttavat epäedullisesti myös 
yhtiön luottokelpoisuuteen. Jos laivanisäntä on 
yhteisö, voivat tämän suhteen tapahtuneet muu
tokset - esimerkiksi osake-enemmistön siirtymi
nen yhtiön kilpailijalle - oikeuttaa toiset laivan
isännät vaatimaan laivanisännistäyhtiön purka
mista. Laivanisäntänä olevan yhteisön purkami
nen oikeuttaa myös sekä yhteisön itsensä että 
muut laivanisännät vaatimaan laivanisännistäyh
tiön purkamista. Laivanisännistäyhtiön muiden 
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toimintaedellytysten olennainen huonontuminen 
mahdollistaa myös purkamisen. Toimintaedelly
tysten olennaista huonontomista voi ääritapauk
sessa olla se, että yhtiölle kuuluva alus katoaa tai 
tulee merionnettomuuden vuoksi kuntoonpano
kelvottomaksi. Purkaminen olisi mahdollista 
myös, kun yhtiön taloudelliset, oikeudelliset tai 
fyysiset toimintaedellytykset heikkenevät esimer
kiksi elinkeinoelämän säännöstelyn vuoksi taikka 
kansainvälisessä merenkulussa harjoitettavan syr
jinnän vuoksi. 

Momentin 5 kohdan mukaan laivanisäntä voi 
vaatia yhtiön purkamista, kun yhtiölle kuuluva 
alus lakkaa olemasta suomalainen ja alus on 
poistettu alusrekisteristä. Ehdotuksen mukaan 
laivanisännistäyhtiötä koskevia merilain säännök
siä sovellettaisiin vain silloin, kun laivanisän
nistäyhtiölle kuuluva alus on merkitty Suomen 
alusrekisteriin. 

Pykälän 2 momentin mukaan saavat myös 
laivanisännän konkurssin johdosta konkurssipesä 
tai hänen laivaosuutensa ulosmittauksen johdosta 
ulosmitatun laivaosuuden pakkohuutokaupassa 
ostanut vaatia laivanisännistäyhtiön purkamista. 

Pykälän 3 momentin mukaan laivanisän
nistäyhtiö on purettava 1 momentin 2-5 koh
dassa ja 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
välittömästi sen jälkeen, kun 40 §:n 3 momentis
sa tarkoitettu lunastusaika on kulunut umpeen. 

Pykälän 4 momentissa on säännös siitä, miten 
vaatimus yhtiön purkamisesta tai 39 § :ssä tarkoi
tetusta selvityksestä on tiedotettava muille laivan
isännille. Se on esitettävä pääisännälle, paitsi 1 
momentin 3 kohdassa mainitussa tapauksessa ja 4 
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jos purkamis
peruste kohdistuu pääisäntään, jolloin se on 
esitettävä toisille laivanisännille. Pääisännän tu
lee viivytyksettä antaa esitetystä vaatimuksesta 
tieto toisille laivanisännille. Tiedon antaminen 
toisille laivanisännille on olennainen laivaosuu
den mahdollisen lunastamisen kannalta. 

39 §. Pykälään on laivanisäntien oikeusturvan 
edistämiseksi otettu purkamissäännöstöön liit
tyen säännös, jonka mukaan laivanisännistäyhtiö 
on laivanisännän vaatimuksesta selvitettävä, jos 
on esitetty vaatimus yhtiön purkamisesta 38 §:n 
mukaan. Momentissa säädetään lisäksi, että me
nettelystä yhtiön selvityksessä noudatetaan sovel
tuvin osin, mitä avoimesta yhtiöstä ja komman
diittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 10-17 §:ssä 
on säädetty, jolleivat laivanisännät yksimielisesti 
sovi muusta menettelystä. Edellä mainitun lain 
10-17 § sisältävät säännökset selvitysmiehistä, 
tuomioistuimen määräämästä selvitysmiehestä, 

väliaikaisen selvitysmiehen määräämisestä ja sel
vitysmiehen palkkiosta. Mainitut pykälät sisältä
vät lisäksi säännökset yhtiömiesten mahdollisuu
desta päättää selvitystilan lopettamisesta ja yh
tiön toiminnan jatkamisesta sekä selvitysmenette
lystä, lopputilityksestä ja jälkiselvityksestä. 

Silloin, kun purkaminen aiheutuu laivanisän
nän omaisuuden konkurssiin luovuttamisesta tai 
ulosmittauksesta, pykälän 1 momentissa tarkoi
tettu sopimus ei saa loukata laivanisäntien velko
jien tai oikeudenomistajien etua. Tämän vuoksi 
vaaditaan 2 momentin mukaan tällaiseen sopi
mukseen konkurssipesän, ulosmittausvelkojan tai 
pakkohuutokauppaostajan suostumus. 

40 §. Pykälässä on säännökset laivanisännän 
oikeudesta lunastaa toisen laivanisännän laiva
osuus, jonka suhteen 38 §:ssä tarkoitettu purka
misperuste on olemassa. Lunastussäännösten tar
koituksena on muun muassa edistää yrityskoko
naisuuksien säilymistä sekä estää epäedullisten tai 
kohtuunomien seurausten syntyminen laivan
isännistäyhtiön tai toisten laivanisäntien kannal
ta. 

Laivanisännistäyhtiön purkamisen sijasta voisi 
toinen laivanisäntä pykälän 1 momentin mukaan 
lunastaa sen laivanisännän laivaosuuden, jonka 
suhteen 38 §:n 1 momentissa tarkoitettu purka
misperuste on olemassa. Lunastussäännösten asi
anmukaisen soveltamisen turvaamiseksi sääde
tään, että 38 §:n 1 momentin 5 kohdan perus
teella ei lunastusvaatimusta voi esittää laivanisän
tä, jolla ennen purkamisperusteen syntymistä oli 
36 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus lunastaa 
luovutettu laivaosuus. Jos laivanisännällä on ollut 
mahdollisuus käyttää lunastusoikeuttaan 36 §:n 
mukaisesti, hän ei enää voisi esittää 40 §:n 
mukaista lunastusvaatimusta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään laivanisännän 
velkojien ja oikeudenomistajien edun turvaami
seksi, että lunastamiseen vaaditaan konkurssipe
sän tai ulosmittausvelkojan suostumus, silloin 
kun lunastaminen johtuu laivanisännän omai
suuden konkurssiin luovuttamisesta tai ulos
mittauksesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan laivanisännän 
tulee ilmoittaa pääisännälle tai 38 §:n 4 momen
tissa mainituissa tapauksissa toisille laivanisän
nille lunastusvaatimuksestaan kuukauden kulut
tua siitä, kun hän sai tiedon 38 §:n 1 tai 2 
momentin nojalla esitetystä purkamisvaatimuk
sesta. Jollei ilmoitusta tehdä määräajassa on lu
nastusoikeus menetetty. Laivanisännistäyhtiön 
toiminnan kannalta sekä toisten laivanisäntien 
edun mukaista on saada tieto mahdollisesta pur-
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kamisperusteeseen liittyvästä lunastusvaatimuk
sesta mahdollisimman pian. Tämän vuoksi lunas
tusvaatimuksen esittämiselle säädetty aika olisi 
tässä tapauksessa lyhyempi kuin lunastusoikeu
den käyttämiselle säädetty kahden kuukauden 
lunastusaika 36 §:n mukaisessa laivaosuuden luo
vu tustapauksessa. 

Pykälän 4 momentissa on säännös, )?_nka m_u
kaan lunastusmenettelyyn sovellettalSlm, mltä 
36 §:n 4 momentissa on sää~etty. . 

40 a §. Pykälän 1 momenun mukaan laivan
isännistäyhtiölle kuuluva alus olisi myytävä yh
tiötä purettaessa. Pykälä on tahdonvaltainen, 
minkä vuoksi esimerkiksi yhtiösopimuksessa voi 
olla maininta siitä, mitä alukselle tehdään, kun 
yhtiö puretaan. . . 

Voimassa olevan menlam 40 §:n mukaan on, 
jolleivät isännät sovi aluksen myyntipaikasta tai 
myyntiehdoista, välimiesten ratkaistava riita. 
Vastaavaa säännöstä pakollisesta välimiesmenet
telystä ei ole sisällytetty lakieh_dotukse~n, ~oska 
se voisi johtaa tilanteeseen, JOssa la1vamsäntä 
joutuisi alistumaan välimiesoikeuden päätökseen 
ilman mahdollisuutta saattaa asia tuomiois
tuimen käsiteltäväksi. Laivanisännillä on kuiten
kin aina mahdollisuus sopia siitä, että myynti
paikkaa tai myyntiehtoja koskeva. riita rat~aist~an 
välimiesmenettelystä annetun lam muka1sest1. 

1.2. Laki alusrekisterilain 11 §:n muuttamises
ta 

11 §. Pykälä on muutettu vastaamaan laivan
isännistäyhtiötä koskevia säännöksiä. Pykälän 
mukaan ilmoitus rekisteriviranomaisille on tehtä
vä silloin, kun alus tai sen osuus on siirtynyt 
toiselle omistajalle. Uusien säännösten mukaan 
myös ulkomaalainen voisi omistaa laivaosuuden 
merilain 1 §: n mahdollistamaila tavalla. 

Pykälän mukaan myös laivaosuuden siirtäjä 
voisi siirronsaajan ja pääisännän lisäksi tehdä 
ilmoituksen laivaosuuden siirrosta alusrekisteriin. 
Tämä on tärkeää laivaosuuden siirtäjän kannalta, 
koska ehdotetun merilain 37 §:n mukaan laivan-

isännän vastuu vilpittömässä mielessä olevalle 
kolmannelle henkilölle isännistäyhtiön velvoit
teista lakkaa, kun siirto on merkitty alusrekiste
nm. 

1.3. Laki etuoikeusasetuksen 7 a §:n kumoa
misesta 

7 a §. Ehdotetun uuden merilain 34 §:n 2 
momentin mukaan laivanisännällä, joka on suo
rittanut toisen laivanisännän osuuden menoista, 
on oikeus saatavansa vähennyksenä nostaa voitto
osuus, joka lasketaan viimeksi mainitun laivan
isännän laivaosuudelle. Ehdotetun sääntelyn tar
koituksena on poistaa voimassa oleva merilain 
3 2 §: n säännös laivanisännän panttioikeudesta 
edellä mainitussa tilanteessa. Laivanisännän salai
sia panttioikeuksia ei ole pidettävä suotavina 
muun muassa luotonantajan aseman turvaamisen 
kannalta. Tämän vuoksi ehdotetaan kumottavak
si myös etuoikeusasetuksen 7 a §, jonka mukaan 
laivanisännällä, joka on etukäteen suorittanut 
toisen isännän maksun, on etuoikeus saamises
taan tämän laivaosuuteen. 

2. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanai
kaisesti kuin laki avoimesta yhtiöstä ja komman
diittiyhtiöstä, viimeistään vuoden 1989 alusta 
lähtien. Viimeksi mainitun lain voimaantulo on 
kytketty eräiden uudistuksen johdosta verolakei
hin tehtävien muutosten voimaantuloon, joka 
tapahtuisi viimeistään vuoden 1989 alusta. 

Ehdotuksen 31 §: n säännöksiä tilinpäätöksestä 
ja tilintarkastuksesta sekä 32 §:n 2 momentin 
säännöstä kanteen nostamisesta ei sovelleta en
nen lain voimaantuloa alkaneeseen tilikauteen ja 
siltä laadinavaan tilinpäätökseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

merilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167 1 39) 10 § 2 momentti, sellaisena kuin 

se on 13 päivänä huhtikuuta 1984 annetussa laissa (295/84), 
muutetaan 24-40 § sekä 
lisätään lakiin uusi 40 a § seuraavasti: 

Laivanisännistäyhtiö 

24 § 
Laivanisännistäyhtiötä koskevaa 24-40 p 

40 a §:ää sovelletaan, kun kaksi tai useamp1 
sopivat kauppamerenkulun harjoittamisesta lai
vanisännistäyhtiön muodossa omistamailaan yh
dellä alusrekisteriin merkityllä aluksella. 

Laivanisännistäyhtiössä kukin laivanisäntä vas
taa 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa synty
neistä velvoitteista vain laivaosuutensa mukaises
sa suhteessa. 

Ulkomaalainen voi omistaa laivaosuuksia lai
vanisännistäyhtiössä vain siinä määrin, että alus 
1 §:n mukaan säilyy suomalaisena. 

25 § 
Mitä 26 §:n 2 momentissa, 27 ja 28 §:ssä, 

29 §:n 2 ja 3 momentissa, 30 §:ssä, 33-36 §:ssä, 
37 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 40 a §:ssä on 
säädetty, sovelletaan, jollei toisin ole sovittu. 

26 § 
Laivanisännistäyhtiön perustamisesta on laadit

tava kirjallinen sopimus. 
Yhtiösopimuksen muutos on pätevä vain, jos 

kaikki laivanisännät ovat hyväksyneet muutoksen 
yksimielisesti. 

27 § 
Laivanisännistäyhtiön asioista päätetään laivan

isännistäyhtiön kokouksessa. Kutsu kokoukseen 
on lähetettävä jokaiselle laivanisännälle vähin
tään viikkoa ennen kokousta kirjatussa kirjeessä, 
sähkeellä, kaukokirjoittimella tai muuten todis
teellisesti. Kutsussa on mainittava kokouksessa 
käsiteltävät asiat. 

Laivanisännistäyhtiön kokouksen kutsuu koolle 
pääisäntä. Kokous on myös kutsuttava koolle, jos 
laivanisännät, joilla on vähintään yksi kymme
nesosa kaikista laivaosuuksista, kirjallisesti sitä 

vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 
Koollekutsuminen on toimitettava neljäntoista 
päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Mil
loin pääisäntä ei voi toimittaa tai ei toimita 
koollekutsumista, sen voi tehdä joku laivanisän
nistä. 

Jos on tehtävä päätös ryhtymisestä sellaiseen 
kiireelliseen toimenpiteeseen, joka on välttämä
tön yhtiön oikeuden turvaamiseksi tai yhtiötä 
uhkaavan vahingon estämiseksi tai jos laivanisän
nät ovat yksimielisiä, kokous voidaan pitää ilman 
1 momentissa tarkoitettua kutsua. 

Laivanisännistön kokouksessa on pidettävä 
pöytäkirjaa. Laivanisännälle, joka ei ole osallistu
nut 3 momentissa tarkoitettuun kokoukseen, on 
ilmoitettava päätöksestä. 

28 § 
Laivanisännän äänimäärä lasketaan hänen lai

vaosuutensa mukaan. Laivanisännistäyhtiön pää
tökseksi tulee, jollei 2 momentista muuta johdu, 
se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin 
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä ta
san, ratkaisee se mielipide, johon kokouksen 
puheenjohtaja yhtyy, pääisännän vaalissa kuiten
kin arpa. 

Päätös, joka on tehty 27 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa kokouksessa tai joka tarkoittaa yh
tiön purkamista, on pätevä vain, jos sen puolesta 
on annettu enemmän kuin puolet yhtiön kaikista 
äänistä. 

Laivanisännistäyhtiön kokouksessa tehty päätös 
sitoo myös laivanisäntää, joka ei ole saapunut 
kokoukseen. 

29 § 
Laivanisännistäyhtiössä tulee olla pääisäntä. 

Pääisännän on oltava Suomessa asuva Suomen, 
Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalai
nen. Kauppa- ja teollisuusministeriön luvalla 
pääisännäksi voidaan valita muunkin maan Suo-
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messa asuva kansalainen. Pä.äisännäksi voidaan 
myös valita suomalainen oikeushenkilö. 

Pääisännän tehtävänä on hoitaa yhtiön juokse
va hallinto laivanisäntien antamien ohjeiden mu
kaisesti sekä toimia yhtiön puolesta sitä koskevis
sa asioissa tuomioistuimessa ja muun viranomai
sen luona. Pääisäntä ei saa ilman erityistä valtuu
tusta luovuttaa tai pantata alusta taikka vuokrata 
tai rahdata alusta toiselle vuotta pidemmäksi 
ajaksi. Pääisännällä ei ole oikeutta ottaa tai 
erottaa aluksen päällikköä, ellei tällaista valtuutta 
ole hänelle annettu laivanisännistäyhtiön ko
kouksen päätöksellä. 

Pääisännällä on oikeus saada tehtävästään koh
tuullinen palkkio. 

30 § 
Pääisäntä voidaan milloin tahansa vapauttaa 

tehtävästään laivanisännistäyhtiön kokouksen 
päätöksellä. Jos pääisäntä itse omistaa vähintään 
puolet aluksesta, hänet voidaan laivanisännän 
kanteesta tuomioistuimen päätöksellä vapauttaa 
tehtävästään, jos siihen on pätevä syy. 

Laivanisäntä ja pääisäntä on velvollinen kor
vaamaan toisille laivanisännille vahingon, jonka 
hän on isännistäyhtiön asioita hoitaessaan tahalli
sesti tai huolimattomuudellaan aiheuttanut. 

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvaus
vastuun jakautumisesta kahden tai useamman 
korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä va
hingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa on 
säädetty. 

31 § 
Laivanisännistäyhtiön toiminnasta on pidettä

vä kirjanpitoa ja laadittava tilinpäätös noudat
taen soveltuvin osin kirjanpitolakia ( 655/7 3 ). 
Tilinpäätös on pääisännän päivättävä ja allekirjoi
tettava. Pääisännän on annettava tilinpäätös sekä 
kertomus yhtiön asioiden hoidosta laivanisän
nistäyhtiön kokoukselle tilikausittain kolmen 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
Tilikausi on kalenterivuosi, jollei toisin ole sovit
tu. 

Laivanisännistäyhtiön tilinpäätöksen sisällöstä 
on soveltuvin osin voimassa, mitä avoimesta 
yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 
( 1 ) 9 luvun 3 §: ssä on säädetty. 

Milloin laivanisännistäyhtiössä on yhtiösopi
muksen mukaan toimitettava tilintarkastus tai 
milloin laivanisännät, joilla on vähintään yksi 
kymmenesosa kaikista laivaosuuksista, sitä vaati
vat taikka milloin laivanisännistäyhtiön palveluk
sessa kahden viimeksi kuluneen tilikauden aikana 

on ollut keskimäärin yli 50 henkilöä, tilintarkas
tus on toimitettava noudattaen soveltuvin osin, 
mitä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 
annetun lain 10 luvun 2-10 §:ssä on säädetty. 

32 § 
Laivanisännän oikeudesta tarkastaa laivanisän

nistäyhtiön kirjanpitoa ja saada tietoja yhtiön 
toiminnasta on vastaavasti voimassa, mitä avoi
mesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun 
lain 2 luvun 15 §:ssä on säädetty. 

Jos laivanisäntä haluaa moittia laivanisän
nistäyhtiön tilinpäätöstä, hänen on nostettava 
siitä kanne pääisäntää vastaan kuuden kuukau
den kuluessa laivaisännistäyhtiön kokouksesta, 
jossa tilinpäätös annettiin. Jos tämä aika laimin
lyödään, on oikeus kanteen nostamiseen mene
tetty, jollei pääisäntä ole menetellyt vilpillisesti. 

33 § 
Jokainen laivanisäntä on velvollinen osallistu

maan isännistätoiminnan menoihin laivaosuu
tensa mukaisessa suhteessa. Laivanisäntä, joka on 
laiminlyönyt vaadittaessa suorittaa osuutensa 
päätetystä toimenpiteestä aiheutuneesta menos
ta, on velvollinen suorittamaan hänen osuutensa 
suorittaneelle pääisännälle tai toiselle laivanisän
nälle viivästyskorkoa korkolaissa ( 63 3/82) sääde
tyllä tavalla. 

34 § 
Isännistätoiminnan tuottama tilikauden voitto 

ja tappio jaetaan laivanisäntien kesken heidän 
laivaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. 

Laivanisännällä, joka 33 §:n mukaisesti on 
suorittanut toisen laivanisännän osuuden menois
ta, on oikeus saatavansa vähennyksenä nostaa 
voitto-osuus, joka lasketaan viimeksi mainitun 
laivanisännän laivaosuudelle. 

35 § 
Jos laivaosuus siirtyy toiselle, siirronsaajan tai 

laivaosuuden siirtäjän on välittömästi ilmoitetta
va siirrosta pääisännälle. 

Jos laivanisäntä menettää Suomen kansalaisuu
den, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä 
pääisännälle. 

Pääisäntä on velvollinen viivytyksettä anta
maan tiedon edellä 1 ja 2 momentissa mainitusta 
ilmoituksesta muille laivanisännille 27 §:n 1 mo
mentissa säädetyllä tavalla. 
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36 § 
Jos laivaosuus muulla tavalla kuin julkisella 

huutokaupalla on siirtynyt muulle kuin yhtiön 
toiselle laivanisännälle, jokaisella laivanisännällä 
on oikeus osuuden lunastamiseen. Lunastusoi
keutta ei kuitenkaan ole laivaosuuden siirryttyä 
edelleen omistajan puolisolle tai rintaperilliselle 
taikka tämän puolisolle, paitsi 2 momentissa 
mainitussa tapauksessa. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, 
laivanisännistäyhtiön jokaisella suomalaisella lai
vanisännällä on oikeus lunastaa laivaosuus, jos 
laivanisäntä on menettänyt Suomen kansalaisuu
den tai laivaosuus on siirtynyt toiselle ja alus 
tällöin lakkaa olemasta suomalainen. 

Laivanisännän, joka haluaa lunastaa laivaosuu
den, on ilmoitettava tästä siirronsaajalle kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle lähetettiin 
tieto edellä 1 tai 2 momentissa mainitusta tapah
tumasta. 

Jos useat tahtovat käyttää lunastusoikeuttaan, 
jokaisella on lunastusoikeus laivaosuutensa mu
kaisessa suhteessa. Lunastuksena on suoritettava 
laivaosuuden todellinen arvo. 

37 § 
Laivanisäntä, jonka laivaosuus on siirtynyt toi

selle, vastaa muille laivanisännille niistä velvoit
teista, jotka hänellä siirtohetkellä oli, sekä niistä 
velvoitteista, jotka syntyvät siirron jälkeen, mutta 
ennen kuin ilmoitus siirrosta on saapunut pää
isännälle. 

Uusi laivanisäntä tulee heti siirron tapahduttua 
laivanisännän tavoin oikeutetuksi ja velvoitetuksi 
suhteessa muihin laivanisäntiin. Häntä sitovat 
ennen luovutusta tehdyt päätökset ja toimenpi
teet niin kuin ne sitoivat hänen edeltäjäänsäkin. 
Muut laivanisännät voivat hänen voitto-osuudes
taan vähentää sellaiset isännistätoimintaan liitty
vät maksuosuudet, jotka velvoittivat hänen edel
täjäänsä. 

Laivaosuuden siittäjä vastaa kolmannelle hen
kilölle isännistätoimintaan perustuvasta velvoit
teesta, joka on syntynyt ennen siirtoa. Hän vastaa 
myös siirron jälkeen syntyneestä velvoitteesta vil
pittömässä mielessä olevalle kolmannelle henki
lölle, kunnes siirto on merkitty alusrekisteriin. 
Uusi laivanisäntä vastaa kolmannelle henkilölle 
vain sellaisesta velvoitteesta, joka on syntynyt 
siirron jälkeen. 

38 § 
Laivanisännällä on oikeus vaatia laivanisän

nistäyhtiön purkamista: 

1) jos laivanisäntä on uttsanonut yhtiösopi
muksen ja irtisanomisaika on kulunut tai kun 
sovittu yhtiökausi on päättynyt; 

2) jos toinen laivanisäntä joutuu konkurssiin 
tai hänen laivaosuutensa ulosmitataan; 

.3) jos tuomioistuin on erottanut pääisännän 
tOimestaan; 

4) jos toinen laivanisäntä olennaisesti rikkoo 
yhtiösuhteeseen perustuvia velvollisuuksiaan tai 
jatkuvasti käyttää asemaansa laivanisännistäyhti
össä yhtiön edun vastaisesti taikka jos yhtiön 
toiminnan jatkaminen olisi yhtiön toimintaedel
lytyksiin vaikuttavien olosuhteiden olennaisen 
muuttumisen vuoksi laivanisännän kannalta koh
tuutonta; taikka 

5) jos yhtiölle kuuluva alus lakkaa olemasta 
suomalainen ja alus on poistettu alusrekisteristä. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, 
saavat laivanisännän konkurssin tai hänen laiva
osuutensa ulosmittauksen johdosta konkurssipesä 
ja ulosmitatun laivaosuuden pakkohuutokaupas
sa ostanut vaatia laivanisännistäyhtiön purkamis
ta. 

Jos laivanisäntä on irtisanonut yhtiösopimuk
sen, on laivanisännistäyhtiö purettava kuuden 
kuukauden kuluttua irtisanomisesta, mikäli 
muusta irtisanomisajasta ei ole sovittu. Jos laivan
isäntä vetoaa yhtiösopimuksen mukaisen yh
tiökauden päättymiseen, on yhtiö purettava yh
tiökauden päättyessä tai, mikäli 40 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettua lunastusaikaa on vielä jäl
jellä sovitun yhtiökauden päättyessä, välittömästi 
lunastusajan kuluttua umpeen. Edellä 1 momen
tin 2-5 kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitetus
sa tapauksessa on yhtiö purettava välittömästi sen 
jälkeen, kun 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
lunastusaika on kulunut umpeen. 

Vaatimus laivanisännistäyhtiön purkamisesta 
tai 39 §:ssä tarkoitetusta selvityksestä on esitettä
vä pääisännälle. Jos purkamisperuste edellä 1 
momentin 3 kohdassa mainitussa tapauksessa ja 4 
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kohdistuu 
pääisäntään, vaatimus on kuitenkin esitettävä 
toisille laivanisännille. Pääisännän tulee viivytyk
settä antaa esitetystä vaatimuksesta tieto toisille 
laivanisännille. 

39 § 
Milloin laivanisännistäyhtiö on purettava 

38 §:n nojalla, yhtiö on laivanisännän vaatimuk
sesta selvitettävä. Selvityksessä noudatettavasta 
menettelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä anne
tun lain 5 luvun 10-17 §:ssä on säädetty, jollei-
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vät laivanisännät yksimielisesti sov1 muusta me
nettelystä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua sopimusta ei 
38 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitussa ta
pauksessa saa tehdä ilman konkurssipesän, ulos
mittausvelkojan tai pakkohuutokauppaostajan 
suostumusta. 

40 § 
Laivanisännistäyhtiön purkamisen sijasta voi 

toinen laivanisäntä lunastaa sen laivanisännän 
laivaosuuden, jonka suhteen 38 §:n 1 momentis
sa tarkoitettu purkamisperuste on olemassa. Jos 
yhtiön purkamista vaaditaan 38 §:n 1 momentin 
5 kohdan perusteella, ei lunastusvaatimusta voi 
esittää laivanisäntä, jolla ennen tämän purkamis
perusteen syntymistä oli 36 §: n 2 momentissa 
tarkoitettu oikeus lunastaa luovutettu laivaosuus. 

Laivaosuus voidaan 38 §:n 1 momentin 2 koh
dassa mainitussa tapauksessa lunastaa vain kon
kurssipesän tai ulosmittausvelkojan suostumuk
sella. 

Laivanisännän tulee ilmoittaa pääisännälle tai 
38 § :n 4 momentissa mainituissa tapauksissa toi-

2. 

sille laivanisännille lunastusvaatimuksestaan kuu
kauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon 38 §:n 
1 tai 2 momentin nojalla esitetystä purkamisvaa
timuksesta. Jollei ilmoitusta tehdä määräajassa, 
on lunastusoikeus menetetty. 

Tämän pykälän mukaiseen lunastusmenette
lyyn sovelletaan, mitä edellä 36 §:n 4 momentis
sa on säädetty. 

40 a § 

Kun laivanisännistäyhtiö puretaan, on yhtiölie 
kuuluva alus myytävä. 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Lain 31 §:n säännöksiä ei sovelleta ennen lain 
voimaantuloa alkaneeseen tilikauteen ja siltä laa
dinavaan tilinpäätökseen. Mitä 32 §:n 2 momen
tissa on säädetty, ei sovelleta, jos kanne koskee 
ennen tämän lain voimaantuloa alkaneen tilikau
den aikana tehtyä toimenpidettä tai päätöstä 
taikka tältä tilikaudelta laadinavaa tilinpäätöstä. 

Laki 
alusrekisterilain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä heinäkuuta 1927 annetun alusrekisterilain 
(211/27) 11 § näin kuuluvaksi: 

11 § 
Jos alus tai sen osuus on siirtynyt toiselle 

omistajalle, on siitä ilmoitetta~a ~ekiste.rivirat;
omaiselle 30 päivän kuluessa om1stapn vaihtumi
sesta lukien ja samalla annettava saantokirja tai 
muu selvitys siitä, mihin omistajan vaihdos on 
perustunut. Ilmoitus aluksen osuuden siirtymi-

sestä on sen tehtävä, jolle osuus on siirtynyt. 
Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös pääisäntä 
ja laivaosuuden siittäjä. 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 

päivänä 



24 1987 vp. - HE n:o 28 

3. 
Laki 

etuoikeusasetuksen 7 a §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 2 § 
Täten kumotaan etuoikeusasetuksen 7 a §, sel

laisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1939 
annetussa laissa (169/39). 

Tämä laki tulee vo1maan 
kuuta 198 

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1987 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

2. 
Laki 

alusrekisterilain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä heinäkuuta 1927 annetun alusrekisterilain 
(211/27) 11 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

11§ 
Jos alus tai sen osuus on siirtynyt toiselle 

suomalaiselle omistajalle, on siitä ilmoitettava 
rekisteriviranomaiselle kolmenkymmenen päivän 
kuluessa omistajan vaihtumisesta lukien ja samal
la annettava saantokirja tai muu selvitys siitä, 
mihin omistajan vaihdos on perustunut. Aluksen 
osuuden siirtymisestä on zlmoitus sen tehtävä, 
jolle osuus on siirtynyt; kuitenkin voi ilmoituk
sen tehdä myös aluksen pääisäntä. 

4 370459Y 

Ehdotus 

11§ 
Jos alus tai sen osuus on siirtynyt toiselle 

omistajalle, on siitä ilmoitettava rekisterivirano
maiselle 30 päivän kuluessa omistajan vaihtumi
sesta lukien ja samalla annettava saantokirja tai 
muu selvitys siitä, mihin omistajan vaihdos on 
perustunut. Ilmoitus aluksen osuuden siirtymi
sestä on sen tehtävä, jolle osuus on siirtynyt. 
Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös pääisäntä 
ja laivaosuuden szirtäjä. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




