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Sähköautojen yleisyys



Ennuste



Autopaikkojen juridinen asema

• Autopaikat voivat olla

– Osakashallinnassa

• Omina osakkeinaan tai kytketty huoneiston osakeryhmään

– Yhtiön hallinnassa

• Yhtiö vuokraa tai luovuttaa käyttöoikeuden



Yleiset periaatteet

• taloyhtiöt eivät ole velvollisia hankkimaan tai kustantamaan mitään 

toimenpiteitä, joita sähköautojen lataus vaatii

– Silti positiivinen suhtautuminen ehdottomasti kannatettavaa!

• vaikka taloyhtiön sähköverkko mahdollistaisikin sähköautojen lataamisen, tulee 

käyttäjän vastata latauskustannuksista

-> Kulutus on siis mitattava ja laskutettava käyttäjältä

• Mikäli taloyhtiön sähköverkkoa ollaan lähiaikoina joka tapauksessa 

uudistamassa, kannattaa sähköautojen yleistyminen ottaa huomioon 

uudistusta suunniteltaessa.



Yhtiön päätöksenteko

• Yhtiökokous voi enemmistöllä (ja yhteisin vastikevaroin) päättää uudistuksesta, 

jolla

– kiinteistö tai rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan 

tavanmukaisia vaatimuksia;

• Tai jos 

– kiinteistön tai rakennuksen käyttämiseen liittyvän hyödykkeen 

vastikerahoitteinen yhteishankinta on tavanmukaista;

• eikä osakkaan maksuvelvollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi



Päätöksenteko taloyhtiössä

• Sähköauton latausjärjestelmän hankkiminen yhtiön toimesta ei vielä liene 
tavanomaista

– Tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus, jos yhtiön toimesta yhteisillä 
varoilla muunnetaan kaikki autopaikat sähköautojen lataamiseen 
sopivaksi

• Vaihtoehto a)

– Sallitaan 2/3 osan enemmistöpäätöksellä yhtiön hallinnassa olevien 
autopaikkojen käyttämisen sähköautojen lataukseen

• ja hankkeesta aiheutuvat kulut katetaan kyseisiltä osakkailta perittävillä 
vastikkeilla

• jos halukkaita enemmän kuin sähköjärjestelmän kapasiteetti kestää, on 
järjestelmää parannettava näiden osakkaiden kustannuksella

• yhtiöjärjestykseen asiaa koskevat määräykset (kunnossapito + vastike)
• Voidaanko toteuttaa loukkaamatta yhdenvertaisuusperiaatetta?



Päätöksenteko taloyhtiössä 

• Vaihtoehto b)

– Päätetään enemmistöpäätöksellä sallia osakkaiden hallussa oleville 

autopaikoille latausasemien asentaminen ko. osakkaiden toimesta

• Edellyttäen, että kapasiteetti riittää halukkaille ja sähkönkulutus menee osakkaan 

maksettavaksi

• Vaihtoehto c)

– Päätetään enemmistöpäätöksellä nykyisten tolppien muuttaminen 

sähköauton latauspisteeksi

• jos teknisesti ja kohtuukustannuksin mahdollista

• ja edellyttäen, että kapasiteetti riittää halukkaille 

• ja sähkönkulutus menee osakkaan maksettavaksi



Päätöksenteko taloyhtiössä 

• Vaihtoehto d)

– Löydetään palvelutuottaja tai uusi innovaatio, jolla asia voidaan 

järjestää



Prosessi

• Tarkistetaan, kuka hallitsee autopaikkoja

• Selvitetään osakkaiden ja asukkaiden kiinnostus

• Kartoitetaan parkkipaikan lämpötolppien kunto

• Noudatetaan asian vaatimaa päätöksentekomenettelyä

• Seurataan uusien palveluiden syntymistä ja latausjärjestelmien 

yleistymistä



Tupakkalain uudistus



Tupakkalain uudistus



Tupakkalain uudistus

• Tupakkalain kokonaisuudistuksella pannaan täytäntöön EU:n 

tupakkatuotedirektiivin säännökset. 

• Tupakkatuotedirektiivillä toteutetaan uudistuksia, joilla pyritään muun 

muassa suojelemaan väestöä altistumasta tupakansavulle. 

• Suomen lainsäädännössä tavoitteena tupakoinnin loppuminen kokonaan

– Missä mennään? 

• Laki tullut voimaan 15.8.2016

• Asumisen kiellot (79 §) vasta 1.1.2017

• Tupakka-asetuksen laadinta syksyllä 2016 

• Lain tarkennusesitys 25.10.2016

• Tavoite: ei tarpeetonta byrokratiaa, selkeät menettelytavat



Tupakoivien määrä



Yhteiset tilat

• Suoraan lain nojalla on kiellettyä tupakoida asuntoyhteisön yhteisissä ja 

yleisissä sisätiloissa, joilla tarkoitetaan mm. rappukäytävää. 

• Jo ”vanhankin” tupakkalain voimassaollessa taloyhtiöllä oli lisäksi 

mahdollisuus kieltää tupakointi taloyhtiön hallinnassa olevissa yhteisissä 

tiloissa, kuten yhteisillä parvekkeilla tai lasten leikkipaikoilla.

• Taloyhtiöllä ei olisi kuitenkaan mahdollisuutta kieltää tupakointia 

esimerkiksi rakennuksista ja ilmanottoaukoista kauempana olevalla 

parkkipaikalla tai jätekatoksen ympäristössä 
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Yhteiset tilat
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Yhteiset tilat

17



Uudistus – osakashallinnassa olevat tilat

• Tupakointikielto voisi koskea

– Huoneistoon kuuluvaa parveketta

– Huoneiston käytössä olevaa ulkotilaa kuten huoneiston käytössä olevaa 

piha-aluetta

– Huoneiston sisätilaa

• Lisäedellytyksenä, että kunnan terveydensuojeluviranomainen toteaa

– kyseisestä tilasta voi sen rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi 

muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle 

parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai 

toisen huoneiston sisätiloihin
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Uudistus – osakashallinnassa olevat tilat

• Sisätilojen osalta kielto vain jos

– Savun kulkeutumista ei voida rakenteiden korjaamisella kohtuudella 

ehkäistä

– ja huoneiston haltijalle on ennen kieltoa varattu mahdollisuus ehkäistä 

savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään
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Kiellon määrääminen

• Kunnan viranomaisen tulisi käytännössä hakemuksesta määrätä kielto, jos 

savua voi kulkeutua toiseen säännöksessä tarkoitettuun tilaan

• Tällöin kiellon määräämisen edellytyksenä olisi ainoastaan se, että tiloista 

voisi ylipäänsä kulkeutua tupakansavua tiettyihin tiloihin 

– ilman mitään kytkentää savun määrän, häiritsevyyden, voimakkuuden 

sekä toistuvuuden kaltaisiin tekijöihin. 

– avoimeksi jää, kuinka merkittävästä epäkohdasta tulee kiellon 

asettamiseksi olla kysymys. 



Kuuleminen

• taloyhtiö toimittaa hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoille viimeistään kaksi 
viikkoa ennen päätöksentekoa 

– tiedon ehdotetun hakemuksen perusteista sekä 

– ohjeet huomautusten esittämiseen

• -> omistusoikeuden perusteella tiloja hallitsevalle siihen postiosoitteeseen, joka on 
asuntoyhteisön tiedossa tai siihen sähköpostiosoitteeseen jonka haltija on ilmoittanut 
sekä

• -> vuokraoikeuden tai muun vastaavan oikeuden perusteella tiloja hallitsevalle 
rakennuksen yleisesti käytettävälle ilmoitustaululle tai hänen hallitsemaansa 
huoneistoon

• Yksinkertaisimmillaan kuuleminen voitaisiin aina toteuttaa esimerkiksi pyytämällä 
hyväksyminen tai tietojen vastaanottokuittaus jokaiselta tilan haltijalta. 

• Sillä, että kaikki tilojen haltijat tai osa heistä ovat etukäteen hyväksyneet 
tupakointikieltohakemuksen tekemisen, voi olla merkitystä viranomaisen 
hallinnollisessa kuulemismenettelyssä.



Prosessi

• Taloyhtiö kuulee etukäteen asianomaisten huoneistojen haltijoita

• Yhtiökokous päättää enemmistöllä kiellon hakemisesta (huomioitava 

kiellon laajuus/yhdenvertaisuusperiaate)









Prosessi

• Yhtiö hakee kieltoa terveydensuojeluviranomaiselta

• Jos edellytykset täyttyvät, viranomainen tekee kieltopäätöksen 

(muutoksenhakumahdollisuus)

• Olosuhteiden muuttuessa yhtiö hakee kiellon peruuttamista

• Tupakointikieltoa voidaan tehostaa kunnan asettamalla uhkasakolla

– Mahdollisuus hallintaanottoon



Lopputulos



Tarvitset vain yhdet koordinaatit
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