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Lak i

N:o 447

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996

annetun lain (1260/1996) 2 §:n 3 kohta, 8 §:n 1 momentin 7 kohta ja 15 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentin 7 kohta ja 15 §:n 1 momentti laissa 1168/2002,
sekä
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 16 §, 23 §:n 1 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko,
sellaisina kuin niistä ovat 16 § ja lain liitteenä oleva verotaulukko viimeksi mainitussa laissa,
seuraavasti:

1 §
Sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta ja män-
työljystä on suoritettava valtiolle valmisteve-
rona perusveroa ja lisäveroa sen mukaan kuin
tässä laissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

16 §
Vero määrätään mäntyöljystä kultakin ve-
rokaudelta sinä päivänä voimassa olevien
säännöksien mukaan, jona mäntyöljy on
käytetty 15 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.
Edellä 15 §:ssä tarkoitetun käyttäjän on an-

nettava veroilmoitus erikseen jokaisesta lai-
toksesta sen sijaintipaikan tullipiirille. Vero-
kautena pidetään kalenterikuukautta.

23 §
Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä,

sähkön, kivihiilen ja mäntyöljyn valmisteve-
ron verovelvollisuudesta samoin kuin vero-
velvollisia koskevista luvista ja vakuuksista,
tuotteiden veronalaisuudesta, yhteisön ulko-
puolelta tuotavien tuotteiden verottamisesta,
veron määräämisen ajankohdasta, verotetta-
vista määristä, verottomaan varastoon palau-
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tetuista tuotteista, veroilmoituksen antamises-
ta, veron määräämisestä, suorittamisesta ja
maksuunpanosta, muutoksenhausta, veron pa-
lauttamisesta, verovelvollisen kirjanpitovel-
vollisuudesta, tarkastuksesta ja tietojenanto-
velvollisuudesta sekä muutoinkin on sovel-
tuvin osin voimassa, mitä valmisteverotus-
laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.
Ennen tämän lain voimaantuloa lämmön

tuottamiseen käytetyn polttoturpeen verotuk-
seen ja polttoturpeella enintään 40 megavolt-
tiampeerin lämmitysvoimalaitoksissa tuote-
tun sähkön tukeen sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki
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Liite

VEROTAULUKKO

Tuote Tuote-
ryhmä

Perusvero Lisävero Huoltovarmuus-
maksu

Sähkö snt/kWh
— veroluokka I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 0,73 0,013
— veroluokka II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 0,44 0,013

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä
valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t . . . . 3 — 43,52 1,18

Maakaasu, kaasumainen snt/nm3 . . . . . . . . . . 5 — 1,82 0,084

Mäntyöljy snt/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5,68 — —
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Lak i

N:o 448

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun
4 a §:n edellä oleva väliotsikko ja 7 luvun 2 §:n edellä oleva väliotsikko,
sellaisena kuin niistä on 2 luvun 4 a §:n edellä oleva väliotsikko laissa 105/1999,
muutetaan 1 luvun 4 §:n 4 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 kohta, 2 luvun 2 § ja sen
edellä oleva väliotsikko, 3 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 § ja sen edellä oleva väliotsikko,
4 a §, 11 §:n 5 momentti sekä 7 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 4 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 kohta laissa
522/1998, 2 luvun 3 § laissa 1517/2001 ja sen edellä oleva väliotsikko laissa 740/1993, 2 luvun
4 ja 4 a § mainituissa laeissa 105/1999 ja 1517/2001, 2 luvun 4 §:n edellä oleva väliotsikko
mainitussa laissa 740/1993, 2 luvun 11 §:n 5 momentti laissa 600/2003 ja 7 luvun 2 §:n
3 momentti laissa 1536/2001, sekä
lisätään 1 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 740/1993 ja laeissa 321/1998,
228/2004 ja 297/2005, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi,
1 luvun 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 581/1996 sekä mainituissa laeissa 321/1998,
522/1998, 105/1999 ja 228/2004, siitä mainitulla lailla 105/1999 kumotun 5 momentin tilalle
uusi 5 momentti ja uusi 6—9 momentti, lukuun uusi 4 a § ja sen edelle uusi väliotsikko, 2
lukuun uusi 3 a—3 d §, 4 b—4 e §, 4 e §:n edelle uusi väliotsikko, uusi 4 f ja 10 c § ja 10
c §:n edelle uusi väliotsikko, 7 lukuun uusi 1 a § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 1 b ja
1 c § sekä 10 lukuun uusi 3 a §, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Liikkeeseenlaskijaan, tarjoajaan ja julkisen
kaupankäynnin kohteeksi hakijaan sovelle-
taan 2 luvun 2, 3, 3 a—3 d, 4 ja 4 a—4 f §:n
säännöksiä sekä liikkeeseenlaskijaan lisäksi
10 c §:n säännöksiä tilanteessa, jossa 1 luvun
4 §:n 7—9 momentin nojalla Suomi on
kotivaltio, mutta arvopapereita tarjotaan ylei-
sölle tai niitä haetaan julkista kaupankäyntiä

vastaavan kaupankäynnin kohteeksi muussa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa kuin Suomessa.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitetaan ammattimaisella

sijoittajalla:
— — — — — — — — — — — — —
2) Suomen valtiota ja valtion liikelaitok-

sista annetussa laissa (1185/2002) tarkoitettua
liikelaitosta sekä niihin rinnastettavaa ulko-
maista valtiota tai yhteisöä;
3) Euroopan keskuspankkia, Suomen Pank-
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kia ja siihen rinnastettavaa ulkomaista kes-
kuspankkia;
— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitetaan kokeneella sijoit-
tajalla:
1) edellä 4 momentin 1 ja 3—6 kohdassa
tarkoitettua ammattimaista sijoittajaa;
2) Suomen valtiota, suomalaista kuntaa ja
kuntayhtymää sekä niihin rinnastettavaa ul-
komaista valtiota ja sen alueellisia hallinto-
yksiköitä;
3) Kansainvälistä valuuttarahastoa, Euroo-
pan investointipankkia ja muita vastaavia
kansainvälisiä oikeushenkilöitä;
4) oikeushenkilöä, joka täyttää viimeksi
päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun ti-
linpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen mu-
kaan enintään yhden seuraavista vaatimuk-
sista:
a) keskimäärin palveluksessa alle 250
henkilöä;
b) taseen loppusumma enintään 43 000 000
euroa;
c) liikevaihto enintään 50 000 000 euroa;
5) oikeushenkilöä, jonka yhtiöoikeudelli-
nen kotipaikka on Suomessa ja joka täyttää
viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta
laaditun tilinpäätöksen tai konsernitilinpää-
töksen mukaan vähintään kaksi 4 kohdan
vaatimuksesta ja joka on omasta pyynnöstään
merkitty 4 a §:ssä tarkoitettuun rekisteriin;
6) luonnollista henkilöä, jonka kotipaikka
on Suomessa, joka on merkitty omasta
pyynnöstään 4 a §:ssä tarkoitettuun rekisteriin
ja joka täyttää vähintään kaksi seuraavista
vaatimuksista:
a) hän on toteuttanut hakemusta edeltävänä
neljänä vuosineljänneksenä keskimäärin vä-
hintään 10 arvopaperikauppaa vuosineljän-
nestä kohden;
b) hänen lain soveltamisen piiriin kuulu-
vien arvopaperiomistustensa arvo on yli
500 000 euroa;
c) hän työskentelee tai on työskennellyt
vähintään yhden vuoden ajan rahoitusalalla
tietämystä arvopaperisijoittamisesta vaati-
neissa tehtävissä;
7) muuta sellaista kotimaista tai ulkomaista
oikeushenkilöä, joka harjoittaa vastaavaa toi-
mintaa kuin 1—3 kohdassa mainitut sijoittajat
tai jotka ovat arvopapereiden yleisölle tar-
joamisen tai kaupankäynnin kohteeksi otta-

misen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja
direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2003/71/EY (esitedirektiivi) 2 artik-
lan 1 kohdan e alakohdassa määriteltyjä
kokeneita sijoittajia.
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) oman pääoman ehtoisella arvopaperilla

osakkeita ja muita osuuksia yhteisön omaan
pääomaan sekä niihin taikka niiden arvonke-
hitykseen perustuvaan suoritukseen oikeutta-
via muita arvopapereita, jotka osakkeen tai
muun osuuden liikkeeseenlaskija tai sen
kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö on
laskenut liikkeeseen;
2) muulla kuin oman pääoman ehtoisella

arvopaperilla muita kuin 1 kohdassa tarkoi-
tettuja arvopapereita.
Arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio

on Suomi, jos kyseessä ovat muut kuin
9 momentissa tarkoitetut arvopaperit ja liik-
keeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotipaik-
ka on Suomessa.
Arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio

on Suomi myös, jos liikkeeseenlaskijan yh-
tiöoikeudellinen kotipaikka on valtiossa, joka
ei kuulu Euroopan talousalueeseen, ja muita
kuin 9 momentissa tarkoitettuja arvopapereita
tarjotaan yleisölle tai haetaan julkisen kau-
pankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueel-
la ensimmäiseksi Suomessa. Jos tarjoamisesta
tai hakemisesta on päättänyt muu kuin liik-
keeseenlaskija, voi liikkeeseenlaskija myö-
hemmin valita kotivaltioksi toisen Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion.
Se, joka tarjoaa yleisölle tai hakee julkisen

kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi
1) muita kuin oman pääoman ehtoisia

arvopapereita, joiden nimellisarvo tai kirjan-
pidollinen vasta-arvo on vähintään 1 000
euroa, tai
2) muita kuin oman pääoman ehtoisia

arvopapereita, jotka oikeuttavat toisiin arvo-
papereihin tai toisten arvopaperien taikka
muun tunnusluvun arvonkehitykseen perus-
tuvaan suoritukseen,
voi valita liikkeeseenlaskun kotivaltioksi

Suomen, jos arvopapereita tarjotaan yleisölle
tai haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
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Suomessa tai jos liikkeeseenlaskijan yhtiöoi-
keudellinen kotipaikka on Suomessa.

Kokeneita sijoittajia koskeva rekisteri

4 a §
Rahoitustarkastuksen on pidettävä rekiste-
riä 4 §:n 5 momentin 5 ja 6 kohdassa
tarkoitetuista kokeneista sijoittajista. Rekiste-
riin on merkittävä kokeneen sijoittajan rekis-
teriin merkitsemisajankohta, luonnollisen
henkilön nimi ja henkilötunnus, oikeushen-
kilöstä nimi ja yritys- ja yhteisötunnus sekä
yhteystiedot. Henkilötunnusta ei saa sisällyt-
tää Rahoitustarkastuksen sähköisessä tieto-
verkossa ylläpitämään rekisteriin.
Rekisteriin merkityt tiedot ovat voimassa
kolme vuotta niiden merkitsemisestä. Sijoit-
tajalla on oikeus hakemuksesta saada itseään
koskeva rekisteritieto muutetuksi tai poiste-
tuksi ennen sen voimassaoloajan päättymistä.
Rekisteriin merkityt tiedot on poistettava
rekisteristä myös, jos niiden voimassaoloaika
on päättynyt ja sijoittaja ei ennen sitä ole
tehnyt uutta hakemusta tietojen rekisteriin
merkitsemisestä. Muutettujen tietojen voi-
massaoloaika lasketaan alkuperäisen tiedon
merkitsemisestä. Rahoitustarkastuksen on säi-
lytettävä rekisteriin merkityt tiedot vähintään
viisi vuotta siitä lukien, kun niiden poista-
mista on haettu tai voimassaoloaika päättynyt.
Rekisteristä voidaan viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentin estämättä luovuttaa tietoja
sähköisessä muodossa sekä yleisen tietover-
kon kautta. Rekisterin tietojen käsittelyssä
noudatetaan muuten, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseen-
lasku ja tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus arvopaperien
tarjoamisen ja julkiseen kaupankäyntiin

hakemisen yhteydessä

2 §
Joka tarjoaa arvopapereita, hakee arvopa-
perin ottamista julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi tai huolehtii toimeksiannon nojalla

tarjouksesta taikka julkisen kaupankäynnin
kohteeksi hakemisesta, on velvollinen pitä-
mään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti riit-
tävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti
vaikuttavista seikoista.

Velvollisuus julkistaa esite

3 §
Joka tarjoaa yleisölle arvopapereita tai

hakee arvopaperin ottamista julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi, on velvollinen julkista-
maan arvopapereita koskevan esitteen ennen
tarjouksen voimaantuloa tai julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi ottamista ja pitämään sen
yleisön saatavilla tarjouksen voimassaoloajan
siten kuin tässä luvussa säädetään. Tarjouksen
tekijän ja liikkeeseenlaskijan ohella esitteen
laatimisesta ja julkistamisesta vastaa se, joka
toimeksiannon nojalla huolehtii tarjouksesta
tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi hake-
misesta.
Velvollisuus julkistaa esite ei koske tilan-

netta, jossa muun kuin oman pääoman eh-
toisen arvopaperin liikkeeseenlaskija on Suo-
men valtio, Suomen Pankki, suomalainen
kunta tai kuntayhtymä taikka muu Euroopan
talousalueeseen kuuluva valtio, sen keskus-
pankki tai sen alueellinen hallintoyksikkö tai
sellainen kansainvälinen julkisyhteisö, jonka
jäsenenä on vähintään yksi Euroopan talous-
alueeseen kuuluva valtio, tai Euroopan kes-
kuspankki. Velvollisuus ei koske myöskään
tilannetta, jossa tarjotaan tai julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi haetaan arvopapereita,
joista Suomen valtio, suomalainen kunta tai
kuntayhtymä taikka muu Euroopan talousalu-
eeseen kuuluva valtio tai sen alueellinen
hallintoyksikkö on antanut omavelkaisen ta-
kauksen. Tarjouksen tekijällä ja liikkeeseen-
laskijalla on näissäkin tilanteissa kuitenkin
oikeus julkistaa esite niin kuin siitä säädetään
tässä luvussa.
Esitteeseen sovelletaan tämän lain ohella

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden
sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viit-
tauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja
mainonnan osalta annettua komission asetusta
(EY) N:o 809/2004 (komission esiteasetus).
Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-

tään tarkemmin esitteen julkistamisajankoh-
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dasta ja julkistamistavoista sekä tapauksista,
joissa esitedirektiivin mukaan ei ole esitteen
julkistamisvelvollisuutta ja joissa jäsenvaltio
voi direktiivin mukaisesti sallia poikettavan
esitteen julkistamisvelvollisuudesta. Valtio-
varainministeriön asetuksella voidaan lisäksi
säätää poikkeuksista velvollisuuteen julkistaa
esite, kun arvopapereita tarjotaan yleisesti
hyödyllisen, pääasiassa muun kuin voittoa
tavoittelevan toiminnan rahoittamiseksi tai
kun direktiiviä ei sen soveltamisalan vuoksi
muuten sovelleta arvopaperiin.

3 a §
Esitteessä on annettava sijoittajalle riittävät
tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopa-
pereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta sekä
mahdollisesta takaajasta. Esitteessä on oltava
olennaiset ja riittävät tiedot liikkeeseenlaski-
jan ja mahdollisen takaajan varoista, vastuis-
ta, taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja
tulevaisuudennäkymistä sekä arvopapereihin
liittyvistä oikeuksista ja muista arvopaperien
arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista.
Tiedot on esitettävä johdonmukaisessa ja
helposti ymmärrettävässä muodossa.
Esite on julkistettava joko yhtenä tai
kolmesta osasta koostuvana asiakirjana. Kol-
miosaisen esitteen osat on nimettävä perus-
esitteeksi, arvopaperiliitteeksi ja tiivistelmäk-
si. Kolmiosaisessa esitteessä perusesitteen on
sisällettävä tiedot liikkeeseenlaskijasta ja ar-
vopaperiliitteen arvopapereista, joita tarjotaan
yleisölle tai jotka on tarkoitus ottaa julkisen
kaupankäynnin kohteeksi. Tiivistelmässä on
esitettävä lyhyesti ja yleiskielellä liikkeeseen-
laskijaan ja mahdolliseen takaajaan sekä
asianomaisiin arvopapereihin liittyvät olen-
naiset tiedot ja riskit. Valtiovarainministeriön
asetuksella voidaan säätää tarkemmin esitteen
rakenteesta.
Kun arvopapereita haetaan julkisen kau-
pankäynnin kohteeksi tai kun ne sisältyvät 12
kuukauden ajanjaksolta laskettuun vasta-ar-
voltaan yhteensä vähintään 2,5 miljoonan
euron suuruiseen tarjoukseen, esitteessä on
esitettävä tässä laissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä sekä komission esiteasetuksessa
vaaditut tiedot.
Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään esitedirektiiviin perustuvista esitteen si-
sältöä koskevista poikkeuksista. Valtiovarain-

ministeriön asetuksella säädetään myös 12
kuukauden ajalta laskettuun vasta-arvoltaan
yhteensä alle 2,5 miljoonan euron suuruiseen
tarjoukseen sisältyvistä arvopapereista julkis-
tettavan esitteen sisällöstä, sisältöä koskevista
poikkeuksista ja tietojen esittämistavasta. Täl-
laiselle esitteelle asetettavien vaatimusten on
oltava esitedirektiivissä edellytettyjä vaati-
muksia vähäisemmät. Edellä tarkoitetun esit-
teen asemasta voidaan julkistaa esitedirektii-
vin vaatimusten mukainen esite.

3 b §
Esitteessä oleva virhe tai puute, joka käy

ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päät-
tymistä tai arvopaperin ottamista julkisen
kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla
olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivy-
tyksettä saatettava yleisön tietoon julkista-
malla esitteen täydennys samalla tavalla kuin
esite.
Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkit-

semään tai ostamaan arvopapereita ennen
esitteen täydennyksen julkistamista, on an-
nettava oikeus peruuttaa päätöksensä kahden
pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen erityi-
sestä syystä päättämän pidemmän ajan, kui-
tenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa
siitä, kun täydennys on julkistettu.

3 c §
Jos arvopapereita tarjotaan siten ehdollise-

na, että lopullista päätöstä arvopaperien mer-
kintä- tai ostohinnasta taikka määrästä ei ole
vielä tehty, esite voidaan julkistaa ilman
tällaisia tietoja. Arvopaperien tarjoajan on
kuitenkin täydennettävä esitettä edellä tarkoi-
tetuilla tiedoilla julkistamalla ne ilman aihee-
tonta viivytystä arvopaperien tarjoamista kos-
kevan päätöksen tekemisen jälkeen samalla
tavalla kuin esite. Jos esitteessä ei ole
julkistettu arvopaperien määrän ja hinnan
määräytymisperusteita eikä enimmäishintaa,
sijoittajilla on oikeus peruuttaa jo tekemänsä
arvopaperien merkitsemis- tai ostopäätös kah-
den pankkipäivän kuluessa siitä, kun tiedot
arvopaperien lopullisesta määrästä ja hinnasta
on julkistettu.

3 d §
Esite on laadittava suomen tai ruotsin

kielellä, jos arvopapereita tarjotaan yleisölle
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tai haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
yksinomaan Suomessa. Rahoitustarkastus voi
kuitenkin antaa hakemuksesta suostumuksen
esitteen laatimiseen muulla kielellä.
Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään esitedirektiivin 19 artiklaan perustuen
esitteen kielestä tarjottaessa yleisölle arvopa-
pereita tai haettaessa niitä julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi myös tai yksinomaan
muualla kuin Suomessa.

Esitteen hyväksyminen

4 §
Esitteen saa julkistaa, kun Rahoitustarkas-
tus on hyväksynyt sen.
Rahoitustarkastus on toimivaltainen otta-
maan hyväksymistä koskevan hakemuksen
käsiteltäväkseen, jos:
1) hakemuksessa tarkoitettujen arvopape-
rien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi;
tai
2) toinen Euroopan talousalueeseen kuu-
luvan valtion toimivaltainen viranomainen on
pyytänyt sitä ottamaan esitteen hyväksymisen
käsiteltäväkseen ja Rahoitustarkastus on tä-
hän suostunut.
Rahoitustarkastuksen on päätettävä esitteen
hyväksymisestä 10 pankkipäivän kuluessa
siitä, kun esite on jätetty sen hyväksyttäväksi.
Jos esite koskee sellaisen liikkeeseenlaskijan
arvopapereita, jonka arvopapereita ei ole
aiemmin tarjottu yleisölle tai otettu julkisen
kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi, Rahoitustarkastuksen
on tehtävä edellä tarkoitettu päätös 20 pank-
kipäivän kuluessa siitä, kun esite on jätetty
sen hyväksyttäväksi.
Jos Rahoitustarkastus perustellusta syystä
katsoo, että sille toimitetut asiakirjat ovat
puutteelliset tai että niitä on täydennettävä
lisätiedoin, määräaika esitteen hyväksymisel-
le alkaa siitä päivästä, jona täydentävät tiedot
toimitetaan Rahoitustarkastukselle. Rahoitus-
tarkastuksen on kehotettava hakijaa täyden-
tämään hakemustaan 10 pankkipäivän kulu-
essa hakemuksen jättämisestä. Jos esitettä on
sen hyväksymisen jälkeen täydennettävä
3 b §:n 1 momentin mukaisesti, Rahoitustar-
kastuksen on päätettävä täydennyksen hyväk-
symisestä seitsemän pankkipäivän kuluessa

siitä, kun täydennys on jätetty sen hyväksyt-
täväksi.
Esite on hyväksyttävä, jos se täyttää

3 a §:ssä säädetyt edellytykset.
Hyväksymisen sijaan Rahoitustarkastus voi

päättää hakemuksen käsittelyn siirtämisestä
toiselle Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Päätös
voidaan tehdä, jos hakija pyytää käsittelyn
siirtoa tai jos liikkeeseenlaskun olosuhteista
johtuu, että tarjouksella tai kaupankäynnin
kohteeksi ottamisella on merkittävä liityntä
toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon, ja vastaanottavan valtion toimival-
tainen viranomainen suostuu siirtoon. Rahoi-
tustarkastuksen on ilmoitettava päätöksestään
hakijalle kolmen pankkipäivän kuluessa pää-
töksen tekemisestä.
Rahoitustarkastuksen hyväksymä esite on

toimitettava Rahoitustarkastukselle viimeis-
tään silloin, kun se julkistetaan. Rahoitustar-
kastuksen on julkaistava sähköisen tietover-
kon kotisivuillaan viimeisen 12 kuukauden
aikana hyväksymänsä esitteet tai luettelo
niistä.

4 a §
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, arvo-

paperin liikkeeseenlaskija voi hakea yksin-
omaan 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetun
perusesitteen hyväksymistä. Perusesitteen hy-
väksymiseen sovelletaan, mitä 4 §:ssä sää-
detään. Perusesitteen hyväksyminen ei oikeu-
ta arvopaperien tarjoamiseen tai ottamiseen
julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

4 b §
Sen lisäksi, mitä 4 ja 4 a §:ssä säädetään,
jos liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudel-
linen kotipaikka on muussa kuin Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, esite on
laadittu Euroopan talousalueeseen kuulumat-
toman valtion lainsäädännön mukaisesti, Ra-
hoitustarkastuksen on hyväksyttävä esite
edellyttäen, että se täyttää arvopaperimarkki-
noiden valvontaviranomaisten kansainvälis-
ten sääntelyjärjestöjen vaatimukset, jotka vas-
taavat tätä lakia, esitedirektiiviä ja niiden
nojalla annettuja säännöksiä. Hakijan on
esitettävä selvitys vaatimusten vastaavuudes-
ta ja siitä, onko liikkeeseenlaskijan kotipaikan
tai muu viranomainen hyväksynyt esitteen.
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4 c §
Tarjoukseen tai julkisen kaupankäynnin
kohteeksi ottamiseen liittyvä markkinointiai-
neisto on toimitettava Rahoitustarkastukselle
kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun esite
on jätetty Rahoitustarkastuksen hyväksyttä-
väksi. Markkinointiaineistossa on viitattava
esitteeseen ja mainittava paikka, josta esite on
saatavilla.

4 d §
Esite on voimassa, kunnes esitteessä tar-
koitettuja arvopapereita koskeva tarjous on
päättynyt tai esitteessä tarkoitetut arvopaperit
on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi,
kuitenkin enintään 12 kuukautta siitä, kun
esite on julkistettu.
Aiemmin hyväksyttyä ja julkistettua esi-
tettä, jonka julkistamisesta on kulunut enin-
tään 12 kuukautta, voi käyttää tarjottaessa tai
haettaessa arvopapereita julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi edellyttäen, että esitteen
tietoja täydennetään 3 b §:n 1 momentin
mukaisesti.
Hyväksytty perusesite on voimassa 12
kuukautta siitä, kun se on julkistettu.
Kiinnitysluottopankkilaissa (1240/1999)
tarkoitettuja kiinteistövakuudellisia joukko-
velkakirjoja tai näitä vastaavia ulkomaisia
arvopapereita koskeva esite on voimassa niin
kauan kuin kyseisiä arvopapereita lasketaan
liikkeeseen jatkuvasti ja toistuvasti.

Esitteiden rajat ylittävä hyväksyntä Euroopan
talousalueella

4 e §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa
säädetään, muussa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa hyväksytty esite ja sen
täydennykset ovat voimassa Suomessa ja ne
on julkistettava täällä, jos arvopaperien liik-
keeseenlaskun kotivaltio on muu kuin Suomi
ja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Suomessa
ja kyseisen muun valtion toimivaltainen vi-
ranomainen on toimittanut Rahoitustarkastuk-
selle jäljennökset esitteestä ja sen täydennyk-
sestä sekä todistuksen siitä, että ne on laadittu
esitedirektiivin mukaisesti. Jos muun valtion
viranomainen on antanut luvan olla julkista-
matta tiettyä esitedirektiivin mukaan vaadit-

tavaa tietoa, poikkeus ja sen perustelut on
ilmoitettava viranomaisen todistuksessa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun esitteen

tulee olla laadittu kansainvälisillä rahoitus-
markkinoilla yleisesti käytetyllä tai Rahoitus-
tarkastuksen hyväksymällä muulla kielellä.
Rahoitustarkastus voi vaatia, että ilmoituk-
seen liitetään suomen tai ruotsin kielelle
taikka kummallekin niistä käännetty esitteen
tiivistelmä.

4 f §
Jos arvopapereita on tarkoitus tarjota ylei-

sölle tai hakea otettavaksi julkista kaupan-
käyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi
yhdessä tai useammassa Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa, Rahoitustarkas-
tuksen on toimitettava hakijan pyynnöstä
asianomaisen valtion toimivaltaiselle viran-
omaiselle todistus siitä, että hyväksytty esite
ja sen täydennykset on laadittu esitedirektii-
vin mukaisesti, sekä jäljennös esitteestä ja sen
täydennyksistä. Rahoitustarkastuksen on toi-
mitettava todistus asianomaiselle toimivaltai-
selle viranomaiselle kolmen pankkipäivän
kuluessa todistuksen toimittamista koskevan
pyynnön esittämisestä tai, jos pyyntö on
esitetty samalla, kun esite tai sen täydennys
on jätetty hyväksyttäväksi, yhden pankkipäi-
vän kuluessa esitteen tai sen täydennyksen
hyväksymisestä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoi-

tukseen on tarvittaessa liitettävä hakijan vas-
tuulla tehty tiivistelmän käännös vastaanot-
tavan valtion toimivaltaisen viranomaisen
vaatimalle viralliselle kielelle.
Jos Rahoitustarkastus on antanut luvan olla

julkistamatta tiettyä tietoa, poikkeus ja sen
perustelut on ilmoitettava 1 momentissa tar-
koitetussa todistuksessa.

Vuosikooste julkistetuista tiedoista

10 c §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistet-
tava asiakirja edellisen tilikauden aikana
julkistamistaan tiedoista (vuosikooste). Vuo-
sikoosteessa on vähintään viitattava tietoihin,
jotka liikkeeseenlaskija on julkistanut tämän
lain, sen nojalla annettujen säännösten tai
vahvistettujen sääntöjen taikka vastaavien
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ulkomaisten säännösten tai sääntöjen nojalla.
Tietoihin vain viitattaessa on ilmoitettava,
mistä tiedot ovat vaikeuksitta saatavissa.
Vuosikooste on julkistettava sekä toimitet-
tava Rahoitustarkastukselle ja asianomaiselle
julkisen kaupankäynnin järjestäjälle komissi-
on esiteasetuksessa säädetyssä ajassa. Jos
liikkeeseenlaskijan julkisen kaupankäynnin
kohteena olevaa arvopaperia koskevan esit-
teen on tarkistanut muu Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion viranomainen kuin
Rahoitustarkastus, vuosikooste on toimitetta-
va Rahoitustarkastuksen ohella myös tuolle
viranomaiselle. Vuosikoosteen julkistamises-
sa noudatetaan esiteasetuksen säännöksiä.
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien
nimellisarvoltaan tai kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan vähintään 50 000 euron suuruisten
muiden kuin oman pääoman ehtoisten arvo-
paperien liikkeeseenlaskija ei ole velvollinen
julkistamaan vuosikoostetta.

11 §
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuk-
sen esitteen sekä 6 luvussa tarkoitetun tar-
jousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta
sekä osavuosikatsauksen, vuosikatsauksen,
tilinpäätöksen ja vuosikoosteen julkistamises-
ta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä
on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpää-
töksestä, konsernitilinpäätöksestä ja esitteestä
antamien säännösten vastainen.
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

Arvopaperien markkinoinnin, tarjoamisen ja
julkisen kaupankäynnin sekä sopimusehtojen

sääntely

1 a §
Rahoitustarkastus voi määrätä, että arvo-
paperien yleisölle tarjoamista tai julkisen
kaupankäynnin kohteeksi ottamista lykätään
enintään 10 perättäisellä pankkipäivällä ker-
rallaan. Lykkäys voidaan määrätä, jos Rahoi-
tustarkastuksella on perusteltu syy epäillä,
että arvopaperin tarjoaja tai sen julkisen
kaupankäynnin kohteeksi hakija taikka se,

joka toimeksiannon nojalla huolehtii tarjouk-
sesta tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi
hakemisesta, toimii 2 luvun yleisölle tarjoa-
mista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi
ottamista koskevien säännösten vastaisesti.
Rahoitustarkastus voi määrätä julkisen

kaupankäynnin järjestäjän keskeyttämään jul-
kisen kaupankäynnin arvopaperilla enintään
10 perättäiseksi pankkipäiväksi kerrallaan.
Keskeytys voidaan määrätä, jos Rahoitustar-
kastuksella on perusteltu syy epäillä, että
arvopaperia koskevassa tiedonantovelvolli-
suudessa toimitaan vastoin lakia tai sen
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä
taikka julkisen kaupankäynnin sääntöjä.

1 b §
Ennen 1 a §:ssä tarkoitetun päätöksen

tekemistä tai määräyksen antamista Rahoi-
tustarkastuksen on varattava päätöksen koh-
teelle tilaisuus tulla kuulluksi, jollei asian
kiireellisyydestä tai muusta erityisestä syystä
muuta johdu.

1 c §
Rahoitustarkastus voi asettaa 1 a §:ssä

tarkoitetun päätöksen tehosteeksi uhkasakon.
Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi Rahoi-
tustarkastus.

2 §
Sitä, joka elinkeinotoiminnassa markkinoi

tai hankkii arvopapereita, voidaan kieltää
jatkamasta tai uudistamasta 2 luvun vastaista
menettelyä. Julkisen kaupankäynnin järjestä-
jää voidaan kieltää järjestämästä julkista
kaupankäyntiä sen kohteeksi otetulla tai hae-
tulla arvopaperilla, jos kaupankäynnissä, sii-
hen liittyvässä arvopaperin liikkeeseenlaski-
jan tiedonantovelvollisuudessa tai julkisen
kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liitty-
vässä tiedonantovelvollisuudessa toimitaan
olennaisesti vastoin tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka
julkisen kaupankäynnin sääntöjä. Arvopape-
rinvälittäjää voidaan kieltää jatkamasta 4
luvun 1 tai 2 §:n vastaisen sopimusehdon
käyttämistä tai uudistamasta sellaisen taikka
siihen rinnastuvan sopimusehdon käyttämistä.
Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se
erityisestä syystä ole tarpeetonta.
— — — — — — — — — — — — —
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Määrätessään 1 momentissa tarkoitetun
kiellon markkinaoikeus voi velvoittaa 2 luvun
vastaisen menettelyn oikaistavaksi, jos sitä
sijoittajille aiheutuvien ilmeisten haittojen
vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Määräystä
voidaan tehostaa uhkasakolla.
— — — — — — — — — — — — —

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

Muutoksenhaku

3 a §
Rahoitustarkastuksen 2 luvun 4, 4 a ja
11 §:n sekä 7 luvun 1 a ja 1 c §:n nojalla
tekemään päätökseen haetaan muutosta va-
littamalla markkinaoikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Markkinaoikeuden on käsiteltävä 1 a §:ssä
tarkoitettu asia kiireellisenä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. Lain 2 luvun 3, 3 a—3 d, 4 ja 4
a—4 f §:ää sovelletaan lain voimaantulon
jälkeen julkistettaviin esitteisiin. Lain 2 luvun
10 §:ssä tarkoitettu vuosikooste on julkistet-
tava ensimmäisen kerran lain voimaantulon
jälkeen alkavalta tilikaudelta.
Jos arvopaperien liikkeeseenlaskijan yhtiö-

oikeudellinen kotipaikka on muussa kuin
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa, tämän lain 1 luvun 4 §:n 7 ja 9
momentissa tarkoitettujen arvopaperien liik-
keeseenlaskun kotivaltio on Suomi, jos arvo-
papereita on tarjottu yleisölle tai haettu
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Euroopan
talousalueella ensimmäiseksi Suomessa 1
päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen. Jos
tarjoamisesta tai hakemisesta on päättänyt
muu kuin liikkeeseenlaskija, voi liikkeeseen-
laskija myöhemmin valita kotivaltiokseen
toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion.
Lain 1 luvun 4 §:n 4 momentin 2 kohtaa

sovelletaan sopimuksiin, jotka tehdään tämän
lain voimaantulon jälkeen.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 449

Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (587/2003) 6 §:n
1 kohta ja 15 §,
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 kohta laissa 299/2005 ja 15 § osaksi laeissa 706/2004 ja
1295/2004, seuraavasti:

6 §

Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva

Muulla rahoitusmarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa:
1) julkisen kaupankäynnin ja arvopaperi-
markkinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun
kaupankäyntimenettelyn kohteena olevan ja
julkisen kaupankäynnin kohteeksi haetun ar-
vopaperin liikkeeseenlaskijaa sekä muuta,
joka on velvollinen julkistamaan arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun
esitteen tai joka tarjoaa arvopapereita 2 luvun
2 §:n mukaisesti;
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeudet

Rahoitustarkastuksella on salassapitosään-
nösten estämättä oikeus saada tarkastettavak-
seen valvottavan toimipaikassa tehtävänsä
suorittamisen kannalta tarpeelliset valvotta-
vaa ja sen asiakasta koskevat asiakirjat ja
muut tallenteet sekä saada niistä tarpeelliset
jäljennökset. Rahoitustarkastuksella on myös
oikeus saada tarkastettavakseen valvottavan
tietojärjestelmät sekä kassa- ja muut rahoi-
tusvarat. Rahoitustarkastuksella on lisäksi
oikeus saada tarkastettavakseen muun rahoi-
tusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön
toimipaikassa tehtävänsä suorittamisen kan-
nalta tarpeelliset yhteisöä tai säätiötä koskevat

asiakirjat ja muut tallenteet sekä saada niistä
tarpeelliset jäljennökset.
Valvottavan ja muun rahoitusmarkkinoilla

toimivan sekä näiden hallituksen ja hallinto-
neuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on
salassapitosäännösten estämättä ilman aihee-
tonta viivytystä toimitettava Rahoitustarkas-
tukselle sen pyytämät valvonnan ja valvon-
tamaksun määräämisen kannalta tarpeelliset
tiedot ja selvitykset. Vastaava velvollisuus on
sillä, jolla on arvopaperimarkkinalain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta valvottavassa
tai muussa rahoitusmarkkinoilla toimivassa
tai joka on valvottavan tai muun rahoitus-
markkinoilla toimivan määräysvallassa. Ra-
hoitustarkastus voi antaa määräyksiä valvot-
tavan taloudellista asemaa, omistajia, sisäistä
valvontaa ja riskienhallintaa, hallinto- ja
valvontaelinten jäseniä ja toimihenkilöitä se-
kä toimipaikkoja koskevien tietojen säännöl-
lisestä toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.
Rahoitustarkastuksella on salassapitosään-

nösten estämättä oikeus saada valvottavan ja
muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön
tai säätiön tilintarkastajalta kaikki tällä olevat
näitä koskevat valvonnan kannalta tarpeelliset
tiedot sekä saada valvonnan kannalta tarpeel-
liset jäljennökset tilintarkastajan hallussa ole-
vista valvottavaa tai muuta rahoitusmarkki-
noilla toimivaa yhteisöä tai säätiötä koske-
vista asiakirjoista ja tallenteista. Rahoitustar-
kastuksella on vastaava oikeus saada tiedot
valvottavassa tai muussa rahoitusmarkkinoil-
la toimivassa arvopaperimarkkinalain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa käyttävän
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ja valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla
toimivan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön tilintarkastajalta. Mitä tässä momen-
tissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan
myös muuhun henkilöön, joka on lain perus-
teella velvollinen tai antanut suostumuksensa
laatimansa lausunnon tai muun asiakirjan
liittämiseen arvopaperimarkkinalain 2 luvun
3 §:ssä tarkoitettuun esitteeseen.
Mitä 1—3 momentissa säädetään valvot-
tavasta, sovelletaan myös suomalaiseen yri-
tykseen, joka kuuluu valvottavan kanssa
samaan koti- tai ulkomaiseen konserniin tai
konsolidointiryhmään taikka joka on valvot-
tavan osakkuusyritys. Rahoitustarkastuksella
on lisäksi salassapitosäännösten estämättä
oikeus saada valvottavalta valvottavan kanssa
samaan konserniin tai konsolidointiryhmään
kuuluvaa ulkomaista yritystä ja valvottavan
ulkomaista osakkuusyritystä koskevat 2 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot sekä tarkastetta-
vakseen valvottavalla olevat tällaisia tietoja
sisältävät asiakirjat ja muut tallenteet ja
tarpeelliset jäljennökset niistä. Mitä edellä
tässä momentissa säädetään koti- tai ulko-
maiseen konserniin tai konsolidointiryhmään
kuuluvasta yrityksestä, sovelletaan vastaavas-
ti rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitet-
tuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuu-
luvaan kotimaiseen tai ulkomaiseen yrityk-
seen silloin, kun Rahoitustarkastus on mai-
nitussa laissa tarkoitettu koordinoiva valvon-
taviranomainen tai Rahoitustarkastus muuten
suorittaa sille mainitun lain perusteella kuu-
luvia tehtäviä.
Rahoitustarkastuksella on salassapitosään-
nösten estämättä oikeus saada tarkastettavak-
seen valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot
sellaisen yrityksen toimipaikassa, joka toimii
valvottavan asiamiehenä tai joka valvottavan
toimeksiannosta hoitaa tämän kirjanpitoon,

tietojärjestelmään taikka riskienhallintaan tai
muuhun sisäiseen valvontaan liittyviä tehtä-
viä.
Rahoitustarkastuksella on salassapitosään-

nösten estämättä oikeus saada yksilöityä
valvontatointa varten valvonnan kannalta
välttämättömiä tietoja, asiakirjoja ja tallentei-
ta sekä jäljennöksiä asiakirjoista ja tallenteista
muulta kuin edellä tässä pykälässä tarkoite-
tulta henkilöltä, jolla voidaan perustellusta
syystä olettaa olevan valvontatoimen kannalta
tarpeellista tietoa taikka asiakirjoja tai tallen-
teita. Rahoitustarkastuksen on palautettava
alkuperäiset asiakirjat ja tallenteet. Rahoitus-
tarkastuksella ei kuitenkaan ole oikeutta saada
asianajajalta tämän asiakasta koskevia tässä
momentissa tarkoitettuja tietoja, asiakirjoja
tai tallenteita eikä oikeudenkäyntiavustaja- tai
oikeudenkäyntiasiamiestehtävien hoitamisen
yhteydessä saatuja tietoja, asiakirjoja tai
tallenteita. Oikeudenkäyntiavustaja- ja oikeu-
denkäyntiasiamiestehtäviksi luetaan varsi-
naisten oikeudenkäyntiin liittyvien tehtävien
lisäksi asiakkaan oikeudellista asemaa esitut-
kinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa
oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaihees-
sa sekä oikeudenkäynnin käynnistämistä tai
sen välttämistä koskeva oikeudellinen neu-
vonta.
Rahoitustarkastuksella on oikeus saada

sakon täytäntöönpanosta annetun lain
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekis-
teristä tiedot, jotka ovat tarpeen valvottavan
omistajan, hallituksen jäsenen, toimitusjohta-
jan tai palveluksessa olevan laissa säädetyn
luotettavuuden selvittämiseksi. Oikeudesta
saada tietoja rikosrekisteristä säädetään erik-
seen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 450

velkakirjalain 34 §:n 4 momentin kumoamisesta

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan 31 päivänä heinä-
kuuta 1947 annetun velkakirjalain (622/1947)
34 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa
746/1993.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-

kuuta 2005.
Rahoitustarkastuksen on säilytettävä 34 §:n

4 momentissa tarkoitettu luettelo kuuden
vuoden ajan tämän lain voimaantulosta.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

HE 38/2005
TaVM 9/2005
EV 71/2005
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Lak i

N:o 451

korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990)

3 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1223/1999, seuraavasti:

3 §

Veron kohde

Korkotulon lähdeveroa on suoritettava seu-
raavista kotimaasta saaduista korkotuloista:
— — — — — — — — — — — — —
2) velkakirjalain (622/1947) 34 §:ssä tar-
koitetulle joukkovelkakirjalainalle maksetus-
ta korosta, jos laina on tarjottu yleisön

merkittäväksi ja sitä koskeva esite on annet-
tava Rahoitustarkastuksen tai muun Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltai-
sen viranomaisen hyväksyttäväksi.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

HE 38/2005
TaVM 9/2005
EV 71/2005
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 452

arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2005

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun
arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 3 §:n 4 momentin, 3 a §:n 2 ja 4 momentin ja 3
d §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa (448/2005):

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua
esitettä siltä osin kuin siitä ei säädetä Euroo-
pan yhteisön komission asetuksessa (EY) N:o
809/2004. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3
a §:n 4 momentissa tarkoitetusta esitteestä,
joka ei kuulu arvopapereiden yleisölle tar-
joamisen tai kaupankäynnin kohteeksi otta-
misen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja
direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston antaman direk-
tiivin 2003/71/EY (esitedirektiivi) sovelta-
misalaan, säädetään erikseen.
Tämän asetuksen 2—4 §:n säännöksiä esit-
teen julkistamisesta sovelletaan myös Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion Rahoi-
tustarkastusta vastaavan viranomaisen hyväk-
symän ja Rahoitustarkastukselle ilmoittaman
esitteen julkistamiseen Suomessa.

2 luku

Esitteen julkistaminen

2 §

Esitteen julkistamistapa

Hyväksytty esite on julkistettava samansi-

sältöisenä ja -muotoisena kuin se on hyväk-
sytty. Esite katsotaan julkistetuksi, kun se on
annettu yleisön saataville:
1) maksutta ja painetussa muodossa sen

julkisen kaupankäynnin järjestäjän toimipai-
koissa, jonka järjestämän kaupankäynnin
kohteeksi ottamista haetaan, liikkeeseenlas-
kijan toimipaikassa, niiden esitteessä mainit-
tujen asiamiesten toimipaikoissa, jotka liik-
keeseenlaskijan edustajana välittävät tämän
maksuja liikkeeseenlaskuun liittyvässä raha-
liikenteessä sekä muissa mahdollisissa mer-
kintä- ja myyntipaikoissa;
2) sähköisessä muodossa liikkeeseenlaski-

jan sähköisen tietoverkon kotisivuilla ja nii-
den esitteessä mainittujen asiamiesten ko-
tisivuilla, jotka liikkeeseenlaskijan edustajana
välittävät tämän maksuja liikkeeseenlaskuun
liittyvässä rahaliikenteessä sekä muiden mah-
dollisten merkintä- ja myyntipaikkojen ko-
tisivuilla;
3) sähköisessä muodossa niiden kaupan-

käynnin järjestäjien sähköisen tietoverkon
kotisivuilla, joiden järjestämän kaupankäyn-
nin kohteeksi ottamista haetaan; tai
4) julkaisemalla se yhdessä tai useammassa

valtakunnallisessa tai laajalevikkisessä leh-
dessä, joka ilmestyy niissä Euroopan talous-
alueeseen kuuluvissa valtioissa, joissa tarjous
tehdään tai kaupankäynnin kohteeksi ottamis-
ta haetaan.
Edellä 1 momentin 1 tai 4 kohdassa

tarkoitetulla tavalla julkistettu esite on aina
julkistettava myös 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla, ellei Rahoitustarkastus
esitteen hyväksymisen yhteydessä anna suos-
tumusta tästä vaatimuksesta poikkeamiseen.
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Edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla julkistettu esite on pyydettäessä
annettava sijoittajalle maksutta paperimuotoi-
sena.
Jos esite koostuu erillisestä perusesitteestä,
arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä, näitä
osia saa jakaa erillisinä asiakirjoina edellyt-
täen, että niissä ilmoitetaan, missä muut
esitteen osat ovat yleisön saatavilla.
Jos esitteeseen sisällytetään tietoja 11 §:ssä
tarkoitetulla tavoin vain viittaamalla niihin,
myös asiakirjat, joihin esitteessä viitataan, on
asetettava yleisön saataville 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla.
Esitteen on oltava yleisön saatavilla 1 ja
2 momentissa tarkoitetulla tavalla koko tar-
joamisajan.

3 §

Ohjelmaesite

Jos muita kuin oman pääoman ehtoisia
arvopapereita tai sellaisia oman pääoman
ehtoisia arvopapereita, jotka oikeuttavat osak-
keisiin tai osakkeiden arvonkehitykseen pe-
rustuvaan suoritukseen, lasketaan liikkeeseen
osana liikkeeseenlaskuohjelmaa, esite voi-
daan julkistaa ohjelmaesitteen muodossa. Oh-
jelmaesitteen on sisällettävä tiedot yleisölle
tarjottavista tai julkisen kaupankäynnin tai
sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi
otettavista arvopapereista ja niiden liikkee-
seenlaskijasta sekä mahdollisesta takaajasta.
Ohjelmaesitteeseen on kunkin liikkeeseen-
laskuohjelmaan kuuluvan liikkeeseenlaskun
tai julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaa-
van kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yh-
teydessä tarvittaessa lisättävä tiedot yleisölle
tarjottavista tai kaupankäynnin kohteeksi otet-
tavista arvopapereista.
Ohjelmaesite on voimassa 12 kuukautta
siitä, kun se on julkistettu edellyttäen, että
tietoja tarvittaessa päivitetään kunkin liikkee-
seenlaskun tai julkisen kaupankäynnin tai sitä
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi ot-
tamisen yhteydessä arvopaperimarkkinalain 2
luvun 3 b §:n 1 momentin mukaisesti.
Ohjelmaesitteen täydennyksestä tarjouksen

voimassaoloaikana tai ennen arvopaperin ot-
tamista julkisen kaupankäynnin tai sitä Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
vastaavan kaupankäynnin kohteeksi on voi-
massa mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3
b §:ssä säädetään.
Jos tarjottavien arvopaperien lopullinen

määrä tai hinta ei ole sisällytettävissä ohjel-
maesitteeseen sitä julkistettaessa tai päivitet-
täessä, esitteessä taikka tarjottavaa tai kau-
pankäynnin kohteeksi otettavaa arvopaperia
koskevassa lisäyksessä on ilmoitettava ne
perusteet tai ehdot, joilla arvopaperien lopul-
linen määrä tai hinta määräytyy, ja tarjouksen
mukainen enimmäishinta. Lopullinen määrä
tai hinta on julkistettava sekä toimitettava
Rahoitustarkastukselle ja asianomaiselle kau-
pankäynnin järjestäjälle ilman aiheetonta vii-
vytystä siitä, kun ne on päätetty.

4 §

Esitteen julkistamisaika

Esite on julkistettava viimeistään kaksi
pankkipäivää ennen arvopaperien tarjoamisen
aloittamista yleisölle. Tarjottaessa yleisölle
osake- tai osuuslajia, jota ei ole aiemmin
tarjottu yleisölle tai haettu julkisen kaupan-
käynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäyn-
nin kohteeksi, esite on julkistettava kuitenkin
vähintään kuusi pankkipäivää ennen tarjouk-
sen aikaisinta päättämisajankohtaa.
Jos arvopapereita ei tarjota yleisölle niiden

julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen
yhteydessä, esite on julkistettava viimeistään
kaksi pankkipäivää ennen esitteen tarkoitta-
milla arvopapereilla tapahtuvan kaupankäyn-
nin aloittamista.
Esite voidaan Rahoitustarkastuksen esit-

teen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella julkistaa 1 ja 2 momentissa
tarkoitetun määräajan jälkeen, kuitenkin vii-
meistään tarjoamisen aloittamisen tai kaupan-
käynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä.

5 §

Esitteen kieli

Jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai
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haetaan julkista kaupankäyntiä Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan
kaupankäynnin kohteeksi vain muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
kuin Suomessa, esite on laadittava vastaan-
ottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viran-
omaisen hyväksymällä kielellä tai kansain-
välisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käyte-
tyllä kielellä. Esitteen tiivistelmä on käännet-
tävä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltai-
sen viranomaisen vaatimuksesta sen vaati-
malle yhdelle tai useammalle viralliselle
kielelle. Rahoitustarkastuksen tarkastusta var-
ten esite on kuitenkin laadittava kansainvä-
lisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyl-
lä tai Rahoitustarkastuksen hyväksymällä
muulla kielellä.
Jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai
haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Suomessa ja tarjotaan yleisölle tai haetaan
julkista kaupankäyntiä Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupan-
käynnin kohteeksi Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa muussa valtiossa, esite on asetet-
tava vastaanottavissa jäsenvaltioissa saatavil-
le joko kunkin vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä
kielellä tai kansainvälisillä rahoitusmarkki-
noilla yleisesti käytetyllä kielellä. Esitteen
tiivistelmä on käännettävä vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaa-
timuksesta sen vaatimalle yhdelle tai useam-
malle viralliselle kielelle.
Jos muita kuin oman pääoman ehtoisia
arvopapereita, joiden nimellisarvo tai kirjan-
pidollinen vasta-arvo on vähintään 50 000
euroa, haetaan julkisen kaupankäynnin tai sitä
vastaavan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä
tai useammassa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa, esite voidaan laatia
kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti
käytetyllä kielellä tai Rahoitustarkastuksen ja
kunkin muun vastaanottavan jäsenvaltion toi-
mivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kie-
lellä. Rahoitustarkastus voi vaatia, että tiivis-
telmä on laadittava suomen- tai ruotsinkielellä
taikka näillä kummallakin kielellä. Esitteen
tiivistelmä on vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta
käännettävä sen vaatimalle yhdelle tai use-
ammalle viralliselle kielelle.

6 §

Tiedot tiivistelmässä

Sen lisäksi, mitä arvopaperimarkkinalain
2 luvun 3 a §:n 2 momentissa säädetään,
tiivistelmässä on mainittava, että
1) tiivistelmää on pidettävä esitteen joh-

dantona;
2) sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätök-

sensä esitteeseen kokonaisuutena;
3) jos tuomioistuimessa pannaan vireille

kanne esitteen tiedoista, kantaja voi Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen
lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeuden-
käynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen
käännöskustannuksista;
4) siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmäs-

tä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet
tiivistelmän ja pyytäneet sen ilmoittamista,
ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut
harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmu-
kainen esitteen muihin osiin nähden.

3 luku

Poikkeukset

7 §

Poikkeukset esitteen julkistamisesta

Esitteen julkistamisvelvollisuutta ei ole, jos
tarjotaan tai julkisen kaupankäynnin kohteek-
si haetaan:
1) sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoite-

tun sijoitusrahaston tai avoimen yhteissijoi-
tusyrityksen osuuksia;
2) Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-

tion keskuspankin osakkeita tai muita osuuk-
sia niiden omaan pääomaan;
3) arvopapereita, jotka lakisääteinen tai

muu yleishyödyllinen tai voittoa tavoittele-
maton valtion tunnustama yhteisö laskee
liikkeeseen saadakseen varoja tarkoituksensa
toteuttamiseksi;
4) muita kuin oman pääoman ehtoisia

arvopapereita, jotka luottolaitos laskee liik-
keeseen jatkuvasti tai toistuvasti ja jotka eivät
ole vakautettuja eivätkä muunnettavissa tai
vaihdettavissa taikka tuota oikeutta merkitä
tahi ostaa muunlaisia arvopapereita tai oi-
keutta saada arvopaperin tai muun varalli-
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suuden arvonkehityksen perusteella määräy-
tyvää suoritusta eivätkä ole johdannaisiin
kytkettyjä ja jotka ovat osoituksena talletusten
vastaanottamisesta ja kuuluvat talletusten va-
kuusjärjestelmistä 30 päivänä toukokuuta
1994 annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 94/19/EY mukaisen talle-
tusten vakuusjärjestelmän piiriin; tai
5) alle 12 kuukauden kuluttua liikkeeseen-
laskustaan erääntyviä velkasitoumuksia.
Esitteen julkistamisvelvollisuutta ei myös-
kään ole, jos arvopapereita tarjotaan:
1) yksinomaan kokeneille sijoittajille;
2) Suomessa alle 100 sijoittajalle, jotka
eivät ole arvopaperimarkkinalain 1 luvun
4 §:n 5 momentissa tarkoitettuja kokeneita
sijoittajia;
3) hankittavaksi vähintään 50 000 euron
arvosta sijoittajaa kohti tarjouksen osalta tai
vähintään nimellis- taikka vasta-arvoltaan
vähintään 50 000 euron suuruisina osuuksina;
tai
4) yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle
100 000 euron suuruinen määrä laskettuna
12 kuukauden ajanjaksolta.
Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa esite on kuitenkin julkistettava, jos
arvopaperien jakaminen lopullisille sijoitta-
jille ei täytä momentissa säädetyn poikkeuk-
sen edellytyksiä.

8 §

Esitteen julkistamisvelvollisuudesta myönnet-
tävät poikkeukset arvopaperien tarjoamisessa

Rahoitustarkastus voi hakemuksesta myön-
tää osittain tai kokonaan poikkeuksen arvo-
paperin tarjoamiseen liittyvästä esitteen jul-
kistamisvelvollisuudesta, jos:
1) osakkeita tai osuuksia tarjotaan korva-
uksena jo liikkeeseen lasketuista samanlaji-
sista osakkeista tai osuuksista ja edellyttäen,
että tällaisten uusien osakkeiden tai osuuksien
liikkeeseenlasku ei merkitse osake- taikka
osuus-, lisäosuus tai sijoitusosuuspääoman
korottamista;
2) arvopapereita tarjotaan yritysoston yh-
teydessä vaihtotarjouksena ja tarjouksen te-
kijä on arvopaperimarkkinalain 6 luvun
1 §:ssä tarkoitetun julkisen ostotarjouksen, 6
luvun 6 §:ssä tarkoitetun lunastustarjouksen

tai muun perusteen vuoksi velvollinen julkis-
tamaan esitteessä esitettäviä tietoja vastaavat
tiedot sisältävän asiakirjan ja jos asiakirja on
julkistettu;
3) arvopapereita tarjotaan vastikkeena osa-

keyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa tarkoitetun
sulautumisen tai jakautumisen taikka yhtei-
sömuodon muutoksen yhteydessä ja vastik-
keen tarjoaja on julkistanut esitteessä esitet-
täviä tietoja vastaavat tiedot sisältävän asia-
kirjan;
4) tarjottavat osakkeet tai osuudet annetaan

liikkeeseenlaskijan osakkeen- tai osuuden-
omistajille vastikkeetta osakeyhtiölaissa
(734/1978) tarkoitetussa rahastoannissa tai
osuuskuntalaissa (1488/2001) tarkoitetussa
rahastokorotuksessa taikka rahana maksetta-
van osingon tai koron sijaan ne tuottaneiden
osakkeiden tai osuuksien kanssa samanlajisi-
na osakkeina tai osuuksina edellyttäen, että
tarjoaja julkistaa asiakirjan, joka sisältää
tiedot tarjottavien osakkeiden tai osuuksien
lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen pe-
rusteluista ja ehdoista;
5) julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vas-
taavan kaupankäynnin kohteena olevan arvo-
paperin liikkeeseen laskenut työnantajayritys
tai siihen sidoksissa oleva yritys tarjoaa
arvopapereita työnantajayrityksen nykyisille
tai entisille johtajille tai työntekijöille edel-
lyttäen, että tarjouksen tekijä julkistaa asia-
kirjan, joka sisältää tiedot tarjottavien arvo-
paperien lukumäärästä ja lajista sekä tarjo-
uksen perusteluista ja ehdoista; tai
6) arvopapereita tarjotaan yleisesti hyödyl-

lisen, pääasiassa muun kuin voittoa tavoitte-
levan toiminnan rahoittamiseksi.

9 §

Esitteen julkistamisvelvollisuudesta myönnet-
tävät poikkeukset arvopaperien hakemisessa

julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Rahoitustarkastus voi hakemuksesta myön-
tää osittain tai kokonaan poikkeuksen velvol-
lisuudesta julkistaa esite, jos arvopaperit,
joiden ottamista julkisen kaupankäynnin tai
sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi
haetaan, ovat:
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1) osakkeita tai osuuksia, joiden 12 kuu-
kauden ajanjaksolta yhteenlaskettu määrä on
vähemmän kuin yksi kymmenesosa saman-
lajisten ja saman kaupankäynnin järjestäjän
ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi otettu-
jen osakkeiden tai osuuksien lukumäärästä;
2) osakkeita tai osuuksia, jotka saadaan
vastikkeena jo saman kaupankäynnin järjes-
täjän ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi
otettujen osakkeiden tai osuuksien tilalle
edellyttäen, että tällaisten uusien osakkeiden
tai osuuksien liikkeeseenlasku ei merkitse
yhtiön osakepääoman taikka osuus-, lisä-
osuus- tai sijoitusosuuspääoman korottamista;
3) arvopapereita, joita on tarjottu yritysos-
ton yhteydessä vaihtotarjouksena ja tarjouk-
sen tekijä on arvopaperimarkkinalain 6 luvun
1 §:ssä tarkoitetun julkisen ostotarjouksen,
luvun 6 §:ssä tarkoitetun lunastustarjouksen
tai muun perusteen vuoksi ollut velvollinen
julkistamaan esitteessä esitettäviä tietoja vas-
taavat tiedot sisältävän asiakirjan ja jos
asiakirja on julkistettu;
4) arvopapereita, joita tarjotaan vastikkee-
na osakeyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa tar-
koitetun sulautumisen tai jakautumisen yh-
teydessä ja vastikkeen tarjoaja on julkistanut
esitteessä esitettäviä tietoja vastaavat tiedot
sisältävän asiakirjan;
5) osakkeita tai osuuksia, jotka luovutetaan
liikkeeseenlaskijan saman kaupankäynnin jär-
jestäjän ylläpitämän kaupankäynnin kohteena
olevien osakkeiden tai osuuksien omistajille
vastikkeetta osakeyhtiölaissa tarkoitetussa ra-
hastoannissa tai osuuskuntalaissa tarkoitetus-
sa rahastokorotuksessa taikka rahana makset-
tavan osingon tai koron sijaan ne tuottaneiden
osakkeiden tai osuuksien kanssa samanlajisi-
na osakkeina tai osuuksina edellyttäen, että
tarjoaja julkistaa asiakirjan, joka sisältää
tiedot kaupankäynnin kohteeksi haettavien
osakkeiden tai osuuksien lukumäärästä ja
lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdois-
ta;
6) arvopapereita, joita työnantajayritys tai
siihen sidoksissa oleva yritys tarjoaa työnan-
tajayrityksen nykyisille tai entisille johtajille
tai työntekijöille, jos yrityksen arvopapereita
on jo otettu saman kaupankäynnin järjestäjän
ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi edel-
lyttäen, että tarjouksen tekijä julkistaa asia-
kirjan, joka sisältää tiedot tarjottavien arvo-

paperien lukumäärästä ja lajista sekä tarjo-
uksen perusteluista ja ehdoista;
7) osakkeita tai osuuksia, jotka saadaan

vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja tai optio-
oikeuksiin tai optiotodistuksiin liittyvien oi-
keuksien nojalla taikka muun arvopaperin
oikeuttamana, jos niiden kanssa samanlajisia
osakkeita tai osuuksia on jo otettu saman
kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän kau-
pankäynnin kohteeksi; tai
8) arvopapereita, jotka on otettu toisen

kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän kau-
pankäynnin kohteeksi edellyttäen, että:
a) arvopaperit tai niiden kanssa samanla-

jiset arvopaperit ovat olleet yli 18 kuukautta
mainitun kaupankäynnin kohteena;
b) arvopapereista on julkistettu arvopape-

rimarkkinalaissa ja arvopapereiden yleisölle
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ot-
tamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä
ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/71/EY (esitedirektiivi) nojal-
la Euroopan yhteisöjen komission antamassa
asetuksessa tarkoitettu esite tai ennen lain
voimaantuloa arvopaperien ottamisesta viral-
liselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä
tiedonantovelvollisuudesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2001/34/EY tarkoitettu listalleottoesite tai sitä
koskeneiden vaatimusten mukaan tehty tar-
jousesite;
c) arvopaperien kyseisen kaupankäynnin

kohteena olon edellytyksenä olevaa arvopa-
perin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvolli-
suutta on noudatettu; ja
d) se, joka hakee arvopaperien ottamista

kaupankäynnin kohteeksi, julkistaa esitedi-
rektiivin nojalla Euroopan yhteisöjen komis-
sion antamissa säädöksissä tarkoitetun tiivis-
telmän ja tiedon siitä, missä arvopaperin
liikkeeseenlaskijasta ja kyseisestä arvopape-
rista viimeksi julkistettu esite ja arvopaperin
liikkeeseenlaskijan jatkuvan tiedonantovel-
vollisuuden nojalla julkaisemat taloudelliset
tiedot ovat saatavissa.

10 §

Poikkeukset esitteen sisällöstä

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
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päättää, ettei jotakin tässä asetuksessa tarkoi-
tettua tietoa ole otettava esitteeseen. Tällainen
erityinen syy on ainakin se, että tieto on
merkitykseltään vähäinen eikä se ole omiaan
olennaisesti vaikuttamaan liikkeeseenlaskijan
varojen, vastuiden, taloudellisen aseman, tu-
loksen tai tulevaisuudennäkymien arviointiin.
Erityinen syy on myös se, että tiedon ilmai-
seminen olisi vastoin yleistä etua tai aiheut-
taisi vakavaa haittaa liikkeeseenlaskijalle.
Viimeksi mainitussa tapauksessa julkistamat-
ta jättämisen edellytyksenä on kuitenkin, että
se ei ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan
arvopaperien arvoon ratkaisevasti vaikutta-
vista tosiseikoista ja olosuhteista.
Rahoitustarkastus voi päättää, että joiden-
kin esitteessä annettavaksi edellytettyjen tie-
tojen sijaan esitteessä voidaan esittää niitä
vastaavat tiedot, jos esitteessä annettavaksi
edellytetyt tiedot osoittautuvat epätarkoituk-
senmukaisiksi ottaen huomioon liikkeeseen-
laskijan toimialan, sen oikeudellisen muodon
tai esitteessä tarkoitetut arvopaperit.

11 §

Tietojen esittäminen viittauksin

Esitteessä annettavia tietoja voi sisällyttää
esitteeseen viittaamalla aiemmin julkistettuun
tai esitteen kanssa samanaikaisesti julkistet-
tavaan asiakirjaan edellyttäen, että tällainen
asiakirja on Rahoitustarkastuksen aiemmin
hyväksymä tai se on toimitettu Rahoitustar-

kastukselle esitteen hyväksymistä koskevan
hakemuksen yhteydessä.
Tietoihin viitattaessa esitteeseen on sisäl-

lytettävä luettelo niistä tiedoista, jotka on
sisällytetty esitteeseen viittauksin, ja viitatuis-
ta asiakirjoista. Viitattujen tietojen on oltava
uusimpia liikkeeseenlaskijan käytettävissä
olevia tietoja viitatusta asiasta. Viitattujen
asiakirjojen on oltava laadittuja samalla kie-
lellä kuin esite.
Esitteen tiivistelmässä ei saa esittää tietoja

vain niihin viittaamalla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2005.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa laa-

dittuun esitteeseen sovelletaan edelleen tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
Tällä asetuksella kumotaan:
1) 25 päivänä maaliskuuta 1999 annettu

valtiovarainministeriön päätös Euroopan ta-
lousalueella hyväksyttyjen listalleotto- ja tar-
jousesitteiden vastavuoroisesta tunnustami-
sesta (389/1999);
2) 19 päivänä kesäkuuta 2002 annettu

valtiovarainministeriön asetus listalleottoesit-
teestä (539/2002) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen; ja
3) 19 päivänä kesäkuuta 2002 annettu

valtiovarainministeriön asetus tarjousesittees-
tä (540/2002) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori
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Lak i

N:o 453

arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 21 §:n edellä
oleva väliotsikko, 22 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 62 § ja sen edellä oleva väliotsikko,
sellaisena kuin niistä on 62 § osaksi laissa 1486/1994, ja
muutetaan 79 f §, 209 a §:n 1 momentti ja 209 f §,
sellaisina kuin ne ovat, 79 f § laeissa 1767/1995 ja 1071/2002 sekä 209 a §:n 1 momentti
ja 209 f § laissa 325/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 19 a § ja sen edelle uusi väliotsikko ja 20 §:n edelle uusi väliotsikko
seuraavasti:

Liikkeen tai sen osan luovutus

19 a §
Myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan
luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroi-
den ja palvelujen luovuttamista liiketoimin-
nan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luo-
vutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen
oikeuttavaan tarkoitukseen.
Myyntinä ei myöskään pidetä konkurssin
yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelu-
jen luovuttamista liiketoimintaa jatkavalle
konkurssipesälle 1 momentissa säädetyin
edellytyksin.
Jos liiketoiminnan jatkaja ryhtyy käyttä-
mään luovutettuja tavaroita ja palveluja vain
osittain vähennykseen oikeuttavaan tarkoituk-
seen, 1 ja 2 momenttia sovelletaan vain siltä
osin kuin luovutettuja tavaroita ja palveluja
ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeut-
tavaan tarkoitukseen.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitettua liike-
toiminnan jatkajaa pidetään luovuttajan seu-
raajana.

Tavaran ja palvelun oma käyttö

20 §
— — — — — — — — — — — — —

79 f §
Edellä 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä

sovelletaan vain sellaisten tavaroiden myyn-
tiin, jotka verovelvollinen jälleenmyyjä on
ostanut Suomessa tai Yhteisössä:
1) muulta kuin elinkeinonharjoittajalta;
2) elinkeinonharjoittajalta, jonka myynti on

vapautettu verosta 61 §:n, 223 §:n tai vastaa-
van säännöksen perusteella taikka vastaavan
säännöksen perusteella toisessa jäsenvaltios-
sa; taikka

HE 35/2005
VaVM 11/2005
EV 54/2005
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3) elinkeinonharjoittajalta, joka soveltaa
myyntiinsä 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä
tai vastaavaa menettelyä toisessa jäsenvalti-
ossa, ja laskussa on tätä koskeva merkintä.

209 a §
Myyjän on annettava verollisesta tavaran
tai palvelun myynnistä ostajalle lasku, jos
ostaja on elinkeinonharjoittaja tai oikeushen-
kilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja. Tätä
sovelletaan myös 43 a, 55, 56 ja 58 §:n,
59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 72 a—72
e sekä 72 h §:n perusteella verottomaan
myyntiin. Lasku on annettava 63 a §:ssä ja 72
b §:n 4 momentissa tarkoitetusta myynnistä
myös silloin, kun ostaja on yksityishenkilö.
Laskua ei ole annettava 3—5 §:n perusteella
verottomista myynneistä.
— — — — — — — — — — — — —

209 f §
Edellä 19 a §:ssä tarkoitetun liiketoiminnan
jatkajan on annettava liikkeen tai sen osan
luovuttajalle selvitys siitä, että luovutettuja
tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään
vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.
Edellä 19 a §:ssä tarkoitetun liikkeen tai

sen osan luovuttajan on luovutettavien käy-
tettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja
antiikkiesineiden osalta annettava liiketoi-
minnan jatkajalle selvitys 79 f ja 79 g §:ssä
tarkoitettujen edellytysten olemassaolosta.
Edellä 19 a §:ssä tarkoitetun liikkeen tai

sen osan luovuttajan on luovutettavien kiin-
teistöjen osalta annettava liiketoiminnan jat-
kajalle selvitys, josta ilmenevät selvityksen
antamispäivä, luovuttajan ja luovutuksensaa-
jan nimet, osoitteet sekä yritys- ja yhteisö-
tunnukset, luovutuksen luonne, uudis- tai
perusrakentamiseen liittyneen rakentamispal-
velun valmistumisvuosi sekä palvelusta vä-
hennetyn veron perusteena ollut arvo ja itse
suoritetusta palvelusta aiheutuneet kustan-
nukset.
Tämän lain laskuja koskevia säännöksiä

sovelletaan 19 a §:ssä tarkoitettuun liikkeen
tai sen osan luovutukseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.
Lakia sovelletaan, kun luovutettu tavara on

toimitettu tai palvelu suoritettu lain voimaan-
tulopäivänä tai sen jälkeen.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 454

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista
ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muutta-

misesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa kasvinsuojeluaineissa sallituista teho-
aineista ja niiden käytön ehdoista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51/05 15.6.2005 30.6.2005

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Tuija Immonen

Komission direktiivi 2004/20/EY (32004L0020); EUVL N:o L 70, 9.3.2004, s. 32
Komission direktiivi 2004/58/EY (32004L0058); EUVL N:o L 120, 24.4.2004, s. 26
Komission direktiivi 2004/99/EY (32004L0099); EUVL N:o L 309, 6.10.2004, s. 6
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