
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 152—158

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
152 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
153 Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvolli-

suudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
154 Valtiovarainministeriön asetus liputusvelvollisuudesta ja omistusosuuksien ilmoittamisen ja jul-

kistamisen yhteydessä annettavista tiedoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
155 Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun

lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta . . . 550
156 Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvotte-

lukunnasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
157 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien

hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttami-
sesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552

158 Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemi-
seksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

L a k i

N:o 152

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun

5 a §:n edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin se on laissa 105/1999,
muutetaan 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 2 luvun 5 ja 5 a §, 6 § ja sen edellä oleva väliotsikko

sekä 6 a, 9, 10, 10 b, 10 c ja 11 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 2 momentti laissa
740/1993, 2 luvun 5 § mainitussa laissa 105/1999 ja laissa 1517/2001, 2 luvun 5 a §, 6 § ja sen
edellä oleva väliotsikko sekä 6 a ja 10 § mainitussa laissa 105/1999, 2 luvun 9 § viimeksi
mainitussa laissa ja laissa 442/2006, 2 luvun 10 b § mainitussa laissa 1517/2001, 2 luvun 10 c §
laissa 448/2005 sekä 2 luvun 11 § mainituissa laeissa 105/1999 ja 1517/2001 sekä laeissa
600/2003, 297/2005 ja 448/2005, sekä

lisätään 1 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 740/1993, 297/2005,
448/2005 ja 442/2006 sekä laeissa 321/1998 ja 228/2004, uusi 3—6 momentti, jolloin
nykyinen 3—6 momentti siirtyvät 7—10 momentiksi, 1 luvun 4 §:ään, sellaisena kuin se on
mainituissa laeissa 321/1998, 228/2004, 448/2005 sekä laeissa 581/1996 ja 522/1998, uusi 10
momentti, 2 lukuun uusi 5 b §, uusi 5 c § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 5 d § ja sen edelle
uusi väliotsikko, uusi 6 c § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 6 d § ja sen edelle uusi
väliotsikko, uusi 10 d § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 10 e § ja sen edelle uusi väliotsikko
sekä 3 lukuun uusi 15 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:
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EV 270/2006
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1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Tämän lain 2 luvun 9, 10, 10 e ja 11 §:ää
sovelletaan myös osakeyhtiölaissa
(624/2006) tarkoitettuun osakeyhtiöön, jonka
osake on otettu julkista kaupankäyntiä vas-
taavan kaupankäynnin kohteeksi toisessa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa,
sekä osakeyhtiötä vastaavaan yhtiöön, jonka
yhtiöoikeudellinen kotipaikka on muussa
kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa, jos yhtiö on velvollinen toimitta-
maan 2 luvun 10 c §:n 2 momentin mukai-
sesti vuosikoosteen Rahoitustarkastukselle,
sekä tällaisen yhtiön osakkeenomistajaan ja
osakkeenomistajaan 2 luvun 9 §:n mukaan
rinnastettavaan henkilöön.

Tämän lain 2 luvun 5, 5 a—5 d, 6, 6 a, 6 c,
6 d ja 10 e §:ää sovelletaan osakkeen, osak-
keeseen oikeuttavan tai siihen rinnastettavan
arvopaperin liikkeeseenlaskijaan, jonka:

1) yhtiöoikeudellinen kotivaltio on Suomi
ja jonka arvopaperi on otettu julkista kaupan-
käyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi
toisessa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa;

2) yhtiöoikeudellinen kotipaikka on
muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa, jos liikkeeseenlaskija on
velvollinen toimittamaan 2 luvun 10 c §:n
2 momentin mukaisesti vuosikoosteen Rahoi-
tustarkastukselle.

Tämän lain 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c,
6 d ja 10 e §:ää sovelletaan 2 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkee-
seenlaskijaan, jos arvopaperin nimellisarvo
tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähemmän
kuin 1 000 euroa ja:

1) liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen
kotivaltio on Suomi ja arvopaperi on otettu
julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupan-
käynnin kohteeksi toisessa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa; tai

2) liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen
kotipaikka on muussa kuin Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa ja liikkee-
seenlaskija on velvollinen toimittamaan 2 lu-

vun 10 c §:n 2 momentin mukaisesti vuosi-
koosteen Rahoitustarkastukselle.

Tämän lain 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c,
6 d ja 10 e §:ää sovelletaan muun kuin 3 tai
4 momentissa tarkoitetun arvopaperin liik-
keeseenlaskijaan, jonka arvopaperi on jul-
kista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäyn-
nin kohteena toisessa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa ja jos liikkeeseen-
laskija on 4 §:n 10 momentin mukaisesti va-
linnut kotivaltiokseen Suomen.

Tämän lain 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c,
6 d ja 10 e §:ää ei sovelleta sellaisen muun
kuin 3 tai 4 momentissa tarkoitetun arvopa-
perin liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeu-
dellinen kotivaltio on Suomi, jos liikkeeseen-
laskija on 4 §:n 10 momentin mukaisesti va-
linnut kotivaltiokseen muun Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion kuin Suomen.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
— — — — — — — — — — — — —

Liikkeeseenlaskija, jonka 2 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetun arvopaperin nimel-
lisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vä-
hintään 1 000 euroa, sekä 2 §:n 1 momentin
4 tai 6 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liik-
keeseenlaskija voi valita säännöllisen tiedon-
antovelvollisuuden kotivaltiokseen yhden
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion.
Kotivaltio on valittava vähintään kolmeksi
vuodeksi kerrallaan.

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseen-
lasku ja tiedonantovelvollisuus

5 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

arvopaperin liikkeeseenlaskijan on laadittava
osavuosikatsaus kultakin yli kuuden kuukau-
den pituiselta tilikaudeltaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvolli-
suus ei koske Suomen valtiota, Suomen
Pankkia, suomalaista kuntaa tai kuntayhty-
mää, muuta valtiota, sen keskuspankkia tai
sen alueellista hallintoyksikköä, Euroopan
keskuspankkia eikä sellaista kansainvälistä
julkisyhteisöä, jonka jäsenenä on vähintään
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yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva val-
tio. Velvollisuus ei koske myöskään liikkee-
seenlaskijaa, jonka arvopapereista julkisen
kaupankäynnin kohteena on vain sellaisia
muun kuin oman pääoman ehtoisia arvopape-
reita, joiden yksikkökohtainen nimellisarvo
tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähintään
50 000 euroa tai tätä liikkeeseenlaskupäivänä
vastaava määrä muussa valuutassa.

Osavuosikatsaus on laadittava tilikauden
kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäi-
seltä kuukaudelta, jos kyseessä on 1 luvun
2 §:n 1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu
tai siihen rinnastettava arvopaperi, ja kuu-
delta ensimmäiseltä kuukaudelta, jos ky-
seessä on 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 tai 6
kohdassa tarkoitettu arvopaperi.

Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin päättää,
ettei se julkaise osavuosikatsausta tilikauden
kolmelta eikä yhdeksältä ensimmäiseltä kuu-
kaudelta, jos se yhtiön koko, toimiala tai muu
vastaava seikka huomioon ottaen on perustel-
tua. Liikkeeseenlaskijan on tällöin julkistet-
tava tilikauden ensimmäisen ja toisen kuuden
kuukauden aikana 5 c §:ssä tarkoitettu johdon
osavuotinen selvitys.

5 a §
Osavuosikatsauksen tulee antaa oikea ja

riittävä kuva liikkeeseenlaskijan taloudelli-
sesta asemasta ja tuloksesta. Osavuosikatsaus
on laadittava noudattaen samoja kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsauksessa tulee olla selostusosa
ja taulukko-osa.

Taulukko-osa on laadittava noudattaen kir-
janpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuja kan-
sainvälisiä tilinpäätösstandardeja osavuosi-
katsauksista. Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin
laatia tilikauden kolmelta ja yhdeksältä en-
simmäiseltä kuukaudelta suppean taulukko-
osan.

Selostusosassa on annettava yleiskuvaus
liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta
ja tuloksesta sekä niiden kehityksestä kat-
sauskaudella. Selostusosassa on selostettava
katsauskauden merkittäviä tapahtumia ja lii-
ketoimia sekä niiden vaikutuksia liikkeeseen-
laskijan taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Selostusosassa on annettava kuvaus liik-

keeseenlaskijan liiketoimintaan liittyvistä
merkittävistä lähiajan riskeistä ja epävar-
muustekijöistä sekä arvioitava liikkeeseenlas-
kijan todennäköistä kehitystä kuluvana tili-
kautena siinä määrin kuin se on mahdollista
ja esitettävä selvitys seikoista, joihin arvio
perustuu.

Osavuosikatsauksessa esitettävien tietojen
on oltava vertailukelpoisia edellisen tilikau-
den vastaavan katsauskauden tietoihin.

Jos liikkeeseenlaskijan on laadittava kon-
sernitilinpäätös, osavuosikatsaus annetaan
konsernin tietoina.

Jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on
tarkastanut osavuosikatsauksen, tilintarkasta-
jan on ilmoitettava lausunnossaan, missä laa-
juudessa tarkastus on suoritettu. Tilintarkas-
tajan lausunto on liitettävä osavuosikatsauk-
seen. Jos tilintarkastaja ei ole tarkastanut osa-
vuosikatsausta, liikkeeseenlaskijan on ilmoi-
tettava tästä osavuosikatsauksessa.

5 b §
Osavuosikatsaus on julkistettava ilman ai-

heetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään
kahden kuukauden kuluessa katsauskauden
päättymisestä. Julkistamisajankohta on jul-
kistettava heti, kun siitä on päätetty.

Johdon osavuotinen selvitys

5 c §
Liikkeeseenlaskijan on ennen tilikauden

alkamista julkistettava tieto siitä, jos liikkee-
seenlaskija ei julkaise osavuosikatsausta tili-
kauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta sekä perusteet julkaisematta jät-
tämiselle.

Johdon osavuotisessa selvityksessä on an-
nettava yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan talou-
dellisesta asemasta ja tuloksesta sekä niiden
kehityksestä katsauskaudella julkistamisajan-
kohtaan asti. Selvityksessä on selostettava
katsauskauden merkittäviä tapahtumia ja lii-
ketoimia sekä niiden vaikutuksia liikkeeseen-
laskijan taloudelliseen asemaan.

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava johdon
osavuotinen selvitys aikaisintaan kymmenen
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viikkoa asianomaisen kuuden kuukauden
ajanjakson alkamisesta ja viimeistään kuusi
viikkoa ennen sen päättymistä. Johdon osa-
vuotisen selvityksen julkistamisajankohta on
julkistettava heti, kun siitä on päätetty.

Jos liikkeeseenlaskijan on laadittava kon-
sernitilinpäätös, johdon osavuotinen selvitys
annetaan konsernin tietoina.

Tässä pykälässä tarkoitettu selvitys on ni-
mettävä johdon osavuotiseksi selvitykseksi.

Pidennetyn tilikauden osavuosikatsaus

5 d §
Jos 5 §:ssä tarkoitetun liikkeeseenlaskijan

tilikautta on pidennetty, liikkeeseenlaskijan
on lisäksi laadittava tilikauden 12 ensimmäi-
seltä kuukaudelta osavuosikatsaus, joka vas-
taa 5 a §:ssä tarkoitettua kuudelta ensimmäi-
seltä kuukaudelta laadittavaa osavuosikatsa-
usta. Jos tilikautta on pidennetty yli 15 kuu-
kauden, tilikauden 15 ensimmäiseltä kuukau-
delta on laadittava osavuosikatsaus, joka vas-
taa 5 a §:ssä tarkoitettua kolmelta
ensimmäiseltä kuukaudelta laadittavaa osa-
vuosikatsausta.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

6 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistet-
tava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuk-
sensa ilman aiheetonta viivytystä viimeistään
viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös
on esitettävä vahvistettavaksi, kuitenkin vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa tilikau-
den päättymisestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvolli-
suus ei koske Suomen valtiota, Suomen
Pankkia, suomalaista kuntaa tai kuntayhty-
mää, muuta valtiota, sen keskuspankkia tai
sen alueellista hallintoyksikköä, Euroopan
keskuspankkia eikä sellaista kansainvälistä
julkisyhteisöä, jonka jäsenenä on vähintään
yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva val-
tio.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tu-
lee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseen-
laskijan toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
ohessa on julkistettava tilintarkastuskerto-
mus. Jos tilikauden aikana kuudelta ensim-
mäiseltä kuukaudelta tai pidennetyn tilikau-
den 12 ensimmäiseltä kuukaudelta laadittua
osavuosikatsausta ei tilintarkastajien käsityk-
sen mukaan ole laadittu sitä koskevien sään-
nösten mukaisesti, tästä on ilmoitettava tilin-
tarkastuskertomuksessa. Liikkeeseenlaskijan
on kuitenkin julkistettava tilinpäätös ja toi-
mintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
välittömästi, jos tilintarkastajat tilintarkastus-
kertomuksessa:

1) toteavat, että tilinpäätöstä ei ole laadittu
kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista kos-
kevien muiden säännösten ja määräysten mu-
kaisesti;

2) toteavat, että tilinpäätös ei anna kirjan-
pitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittä-
vää kuvaa liikkeeseenlaskijan tai sen konser-
nin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta, johon liikkeeseenlaskija kuuluu;

3) toteavat, että tilinpäätöstä ei tulisi vah-
vistaa;

4) eivät yhdy hallituksen tekemään tulok-
sen käsittelyä koskevaan ehdotukseen;

5) toteavat, että vastuuvapautta ei tulisi
myöntää; taikka

6) esittävät muun muistutuksen suoritta-
mansa tarkastuksen perusteella.

6 a §
Liikkeeseenlaskijan, jonka 1 luvun 2 §:n

1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu tai
siihen rinnastettava arvopaperi on otettu jul-
kisen kaupankäynnin kohteeksi, on julkistet-
tava välittömästi tilinpäätöksen valmistumi-
sen jälkeen tilinpäätöstiedote.

Mitä 5 a §:ssä säädetään osavuosikatsauk-
sesta, koskee vastaavasti tilinpäätöstiedotetta.
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on li-
säksi kerrottava hallituksen esitys voittoa tai
tappiota koskeviksi toimenpiteiksi sekä an-
nettava selvitys jakokelpoisista varoista.
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Tietojen toimittaminen ja esilläpito

6 c §
Liikkeeseenlaskijan on toimitettava osa-

vuosikatsaus, johdon osavuotinen selvitys, ti-
linpäätös ja toimintakertomus, tilinpäätöstie-
dote sekä tieto 1 luvun 4 §:n 10 momentissa
tekemästä valinnasta Rahoitustarkastukselle,
asianomaiselle julkisen kaupankäynnin jär-
jestäjälle ja keskeisille tiedotusvälineille.

Liikkeeseenlaskijan on pidettävä 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot yleisön saatavilla
Internet-verkkosivuilla vähintään viiden vuo-
den ajan.

Yhtiökokous ja joukkovelkakirjanhaltijoiden
kokous

6 d §
Osakkeenomistajan saatavilla on pidettävä

julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
osakkeen liikkeeseenlaskijan yhtiökokouk-
sessa käytettävä valtakirjalomake, jos tällai-
nen lomake on laadittu yhtiön lukuun tai sen
puolesta.

Jos julkisen kaupankäynnin kohteena ole-
van joukkovelkakirjalainan ehtoihin liitetään
määräys joukkovelkakirjanhaltijoiden koko-
uksesta, ehtojen on sisällettävä tarkemmat
määräykset kokouksen ajankohdasta, pai-
kasta ja asialistasta sekä kokouskutsusta.
Liikkeeseenlaskijan on pidettävä kokoukses-
sa käytettävä valtakirjalomake joukkovelka-
kirjanhaltijan saatavilla.

Kokouskutsussa on ilmoitettava, miten 1 ja
2 momentissa tarkoitettu valtakirjalomake on
saatavilla.

9 §
Osakkeenomistajan on ilmoitettava osuu-

tensa (omistusosuus) yhtiölle ja Rahoitustar-
kastukselle, kun se saavuttaa tai ylittää taikka
vähenee alle kahdeskymmenesosan, kymme-
nesosan, kolmen kahdeskymmenesosan, vii-
desosan, neljäsosan, kolmen kymmenesosan,
puolet tai kahden kolmasosan (raja) sellaisen
suomalaisen yhtiön äänimäärästä tai osakkei-
den kokonaismäärästä, jonka osake on otettu

julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan
kaupankäynnin kohteeksi (liputusilmoitus).
Osakkeenomistajaan rinnastetaan muu hen-
kilö, jonka tässä momentissa tarkoitettu ja
2 momentissa säädetyllä tavalla laskettu
omistusosuus saavuttaa tai ylittää säädetyn
rajan taikka vähenee sen alle. Liputusilmoitus
on tehtävä myös, kun osakkeenomistaja tai
osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö on
osapuolena sopimuksessa tai muussa järjeste-
lyssä, joka toteutuessaan johtaa säädetyn ra-
jan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka
omistusosuuden vähenemiseen säädetyn rajan
alle. Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä li-
putusilmoitusta, jos ilmoituksen tekee yhteisö
tai säätiö, jonka määräysvallassa osakkeen-
omistaja on.

Laskettaessa omistusosuutta osakkeen-
omistajan omistusosuuteen luetaan osakkeen-
omistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja
säätiön omistusosuus, osakkeenomistajan ja
sen määräysvallassa olevan yhteisön eläke-
säätiön ja eläkekassan omistusosuus sekä
muu omistusosuus, jonka käytöstä osakkeen-
omistaja voi yksin tai yhdessä kolmannen
kanssa päättää tekemänsä sopimuksen nojalla
tai muutoin.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aihee-
tonta viivytystä sen jälkeen, kun osakkeen-
omistaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää
oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus-
osuutensa saavuttaa tai ylittää säädetyn rajan
taikka vähenee sen alle. Kun ilmoitusvelvol-
lisuus syntyy sen vuoksi, että osakkeenomis-
taja on osapuolena sellaisessa sopimuksessa,
joka toteutuessaan johtaa säädetyn rajan saa-
vuttamiseen tai ylittymiseen taikka omistus-
osuuden vähenemiseen säädetyn rajan alle,
ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään so-
pimuksen tekopäivänä.

10 §
Kun julkisen kaupankäynnin kohteena ole-

van osakkeen tai siihen rinnastettavan arvo-
paperin liikkeeseenlaskija saa tiedon siitä,
että jonkun omistusosuus liikkeeseenlaski-
jassa on saavuttanut tai ylittänyt liputusvel-
vollisuuden mukaisen rajan taikka vähenty-
nyt sen alle, liikkeeseenlaskijan on ilman ai-
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heetonta viivytystä julkistettava tieto sekä
toimitettava se julkisen kaupankäynnin tai
sitä vastaavan kaupankäynnin järjestäjälle ja
keskeisille tiedotusvälineille.

Osakkeen tai siihen rinnastettavan arvopa-
perin liikkeeseenlaskijan on julkistettava
1 momentin mukaisesti osakekannan tuot-
tama äänimäärä ja osakkeiden kokonaismäärä
kunkin sellaisen kalenterikuukauden lopussa,
jonka aikana kyseinen määrä on muuttunut,
jollei määrää ole julkistettu jo kalenterikuu-
kauden aikana.

10 b §
Edellä 5, 5 a—5 d, 6, 6 a—6 d, 7, 7 a, 7 b,

8—10 ja 10 a §:ssä tarkoitettu tiedonantovel-
vollisuus sekä 10 c §:ssä tarkoitettu velvolli-
suus julkistaa vuosikooste ei koske julkisen
kaupankäynnin kohteena olevaa sijoitusra-
hastoa eikä avointa yhteissijoitusyritystä. Si-
joitusrahastoja ja avoimia yhteissijoitusyri-
tyksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta
säädetään sijoitusrahastolaissa.

10 c §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistet-
tava asiakirja edellisen tilikauden aikana jul-
kistamistaan tiedoista (vuosikooste). Vuosi-
koosteessa on vähintään viitattava tietoihin,
jotka liikkeeseenlaskija on julkistanut tämän
lain, sen nojalla annettujen säännösten tai
vahvistettujen sääntöjen taikka vastaavien ul-
komaisten 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 komis-
sion esiteasetuksessa säädetyssä ajassa. Vuo-
sikoosteen julkistamisessa noudatetaan esite-
asetuksen 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.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei so-

velleta liikkeeseenlaskijaan, jonka julkisen
kaupankäynnin kohteena olevien arvopape-
rien 1 luvun 4 §:n 7—9 momentissa tarkoi-
tettu arvopaperien liikkeeseenlaskun kotival-
tio on muu kuin Suomi.

Julkistettujen tietojen saatavilla pitäminen

10 d §
Julkisen kaupankäynnin järjestäjän on pi-

dettävä yleisön saatavilla sille tämän luvun
nojalla toimitetut julkistetut tiedot vähintään
viiden vuoden ajan.

Tarkemmat säännökset

10 e §
Valtiovarainministeriön asetuksella anne-

taan tarkemmat säännökset säännellyillä
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetta-
vien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita kos-
keviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimus-
ten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin
2001/34/EY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/109/EY sekä Euroopan yhteisöjen ko-
mission sen perusteella antamien säädösten
täytäntöön panemiseksi.

Sijoittajien asemaa vaarantamatta ja jäsen-
valtion Euroopan yhteisön säännösten mukai-
sen toimivallan rajoissa valtiovarainministe-
riön asetuksella voidaan antaa tarkemmat
säännökset:

1) osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen
selvityksen, tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen sekä tilinpäätöstiedotteen sisällöstä
ja julkistamisesta sekä niitä koskevista poik-
keuksista;

2) 9 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuu-
den syntymisestä, omistusosuuden laskemi-
sesta ja ilmoituksessa annettavista tiedoista
sekä niitä koskevista poikkeuksista;

3) 10 §:ssä tarkoitetun julkistamisen yhtey-
dessä annettavista tiedoista ja niitä koskevista
poikkeuksista sekä julkistamisessa noudatet-
tavasta menettelystä;

4) 10 d §:ssä tarkoitetusta tietojen saata-
villa pitämisestä.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä 2 momentin 1 kohdan nojalla an-
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netussa asetuksessa tarkoitettujen tietojen
osalta. Rahoitustarkastuksen on ennen ensim-
mäisessä virkkeessä tarkoitetun määräyksen
antamista pyydettävä siitä kirjanpitolain 8 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetun kirjanpitolautakunnan
lausunto.

11 §
Rahoitustarkastus voi 2 ja 3 momentissa

säädetyin tavoin hakemuksesta myöntää
poikkeuksen tässä luvussa, lukuun ottamatta
sen 7 §:ää, ja 6 luvussa säädetystä tiedonan-
tovelvollisuudesta edellyttäen, ettei poikkeus
vaaranna sijoittajien asemaa. Valtiovarainmi-
nisteriön asetuksella säädetään poikkeuksen
myöntämisestä tapauksissa, joissa Euroopan
yhteisön säännösten mukaan jäsenvaltio voi
sallia poikkeuksen tiedonantovelvollisuu-
desta. Valtiovarainministeriön asetuksella
voidaan lisäksi säätää tiedonantovelvolli-
suutta koskevan vastaavan poikkeuksen
myöntämisestä tapauksissa, joissa Euroopan
yhteisön säännöksiä ei niiden soveltamisalan
vuoksi sovelleta arvopaperiin. Valtiovarain-
ministeriön asetuksella voidaan säätää tie-
donantovelvollisuutta koskevista poikkeuk-
sista myös tapauksissa, joissa arvopapereita
tarjotaan yleisesti hyödyllisen, pääasiassa
muun kuin voittoa tavoittelevan toiminnan
rahoittamiseksi.

Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuk-
sen 10 §:ssä säädetystä julkistamisvelvolli-
suudesta, jos julkistaminen olisi yleisen edun
vastaista tai jos siitä olisi liikkeeseenlaskijalle
olennaista haittaa. Poikkeusta on haettava vä-
littömästi velvollisuuden synnyttyä. Poikkeus
10 §:stä voidaan myöntää vain 9 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulle yhtiölle.

Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuk-
sen esitteen sekä 6 luvussa tarkoitetun tar-
jousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta
sekä osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen
selvityksen, tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen, tilinpäätöstiedotteen sekä vuosi-
koosteen julkistamisesta. Poikkeuksen myön-
tämisen edellytyksenä on, ettei poikkeus ole
tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä tai esitettä
koskevien Euroopan yhteisön säännösten
vastainen. Rahoitustarkastuksen on myönnet-
tävä liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on
muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuu-

luvassa valtiossa, poikkeus julkistaa osavuo-
sikatsauksen, johdon osavuotisen selvityksen,
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilin-
päätöstiedotteen sekä liputusilmoituksen tie-
dot liikkeeseenlaskijan kotivaltion sääntelyn
mukaisesti, jos kotivaltion lainsäädännön
vaatimukset katsotaan Suomen lainsäädäntöä
vastaaviksi. Vastaavuuden arvioinnista sää-
detään tarkemmin valtiovarainministeriön
asetuksella.

Rahoitustarkastuksen on välittömästi il-
moitettava poikkeuksen saamiseksi tehdystä
hakemuksesta ja siihen annetusta päätöksestä
asianomaiselle julkisen kaupankäynnin jär-
jestäjälle.

3 luku

Julkinen kaupankäynti ja muu ammatti-
maisesti järjestetty kaupankäyntimenet-

tely arvopapereilla

Kaupankäyntipäiviä koskeva kalenteri

15 a §
Rahoitustarkastuksen on julkaistava Inter-

net-verkkosivuillaan kalenteri Suomessa si-
jaitsevan ja toimivan julkisen kaupankäynnin
kaupankäyntipäivistä.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Lakia sovelletaan lain voimaan tultua jul-
kistettavaan tilinpäätökseen, toimintakerto-
mukseen, tilinpäätöstiedotteeseen ja osavuo-
sikatsaukseen. Liikkeeseenlaskija saa kuiten-
kin laatia tilinpäätöksen, toimintakertomuk-
sen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauk-
sen lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten mukaisesti siltä tilikaudelta ja
siltä katsauskaudelta, joka on päättynyt ennen
lain voimaantuloa. Lisäksi 1 luvun 2 §:n 1
momentin 2, 4 tai 6 kohdassa tarkoitetun
arvopaperin liikkeeseenlaskija voi laatia osa-
vuosikatsauksen lain voimaantullessa voi-
massa olleiden säännösten mukaisesti 1 päi-
vänä tammikuuta 2007 tai sitä ennen alka-
neelta tilikaudelta.
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Liikkeeseenlaskija saa antaa 2 luvun
5 c §:ssä tarkoitetun johdon osavuotisen sel-
vityksen myös sellaisen tilikauden aikana,
joka on alkanut ennen lain voimaantuloa.

Mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettu
tieto on julkistettava ennen lain voimaantuloa
alkaneen tilikauden osalta viimeistään kuu-
kauden kuluessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 153

arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 anne-
tun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 6 b:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on
laissa 442/2006, 2 luvun 10 e §:n 1 momentin ja 2 momentin 1 kohdan, sekä 11 §:n 1 ja
3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 152/2007:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 5, 5 c, 6 ja 6 a §:ssä tarkoitetun
osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen sel-
vityksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen sekä tilinpäätöstiedotteen sisältöä ja
näissä annettavien tietojen esittämistä.

Asetuksessa säädetään perusteet, joiden
nojalla liikkeeseenlaskija voi arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 5 §:n 4 momentin mu-
kaan päättää olla julkaisematta tilikauden
kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuu-
kaudelta osavuosikatsausta. Tämä asetus kos-

kee myös osavuosikatsauksen, johdon osa-
vuotisen selvityksen, tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen sekä tilinpäätöstiedotteen
sisällöstä ja julkistamisesta arvopaperimark-
kinalain 2 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla
myönnettävien poikkeusten perusteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään osavuosi-
katsauksesta, koskee vastaavasti arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 5 d §:ssä tarkoitettua
pidennetyn tilikauden osavuosikatsausta.

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitetun luotto- ja rahoituslai-
toksen sekä vakuutusyhtiölaissa (1062/1979)
tarkoitetun vakuutusyhtiön osavuosikatsauk-
seen, johdon osavuotiseen selvitykseen, tilin-
päätökseen ja toimintakertomukseen sekä ti-
linpäätöstiedotteeseen sovelletaan tätä ase-
tusta soveltuvin osin ottaen huomioon mai-
nittuja liikkeeseenlaskijoita koskevat sään-
nökset ja määräykset.
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2 luku

Osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mu-
kaan oikeuttavan arvopaperin taikka
osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan
oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskija

2 §

Osavuosikatsauksen selostusosa

Osavuosikatsauksen selostusosassa esite-
tään sanallisesti arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 5 a §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut
tiedot. Selostusosassa on esitettävä sellaiset
merkittävät tapahtumat ja liiketoimet, jotka
koskevat liikkeeseenlaskijan:

1) liiketoiminnan luonnetta ja rakennetta;
2) yritys- ja liiketoimintakauppoja, inves-

tointeja, kehitystoimenpiteitä sekä toiminto-
jen lopettamisia;

3) keskeisiä uusia markkina-alueita ja tuot-
teita;

4) muutoksia liiketoiminnan näkymissä ja
markkina-asemassa;

5) tuloskehitystä;
6) tase- ja rahoitusaseman muutoksia;
7) toimintaympäristön muutoksia.
Jos katsauksessa annetaan tunnuslukuja,

niiden esittämisen on oltava johdonmukaista.
Katsauksessa on selostettava siinä annetta-
vien tunnuslukujen laskentaperiaatteet sekä
muutokset tunnuslukujen laskentaperiaat-
teissa tai esittämisessä.

Selostusosassa on ilmoitettava osakelajeit-
tain liikkeeseenlaskijan ja sen tytäryhteisöjen
hallussa olevien omien osakkeiden kokonais-
määrät, yhteenlasketut kirjanpidolliset vasta-
arvot tai nimellisarvot sekä suhteelliset osuu-
det kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yh-
teenlasketuista äänimääristä.

3 §

Suppea taulukko-osa

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:n
2 momentissa tarkoitettu suppea taulukko-osa
laaditaan noudattaen osavuosikatsauksia kos-
kevia kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitet-
tuja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja lu-
kuun ottamatta seuraavia liitetietojen esittä-
mistä koskevia vaatimuksia:

1) vieraan ja oman pääoman ehtoisten ar-
vopaperien liikkeeseenlaskut, takaisinhankin-
nat ja takaisinmaksut (IAS 34.16 e);

2) maksetut osingot (IAS 34.16 f);
3) segmenttikohtaiset tiedot (IAS 34.16 g);
4) liiketoimintojen yhdistämisistä esitettä-

vät tiedot, joiden esittämistä vaaditaan IFRS
3 liiketoimintojen yhdistäminen –kappaleissa
66—73 (IAS 34.16 i, viimeinen lause);

5) ehdollisten velkojen ja ehdollisten varo-
jen muutokset (IAS 34.16 j);

6) aineellisten käyttöomaisuushyödykkei-
den hankinnat ja vähennykset (IAS 34.17 d);

7) aineellisten käyttöomaisuushyödykkei-
den hankkimista koskevat sitoumukset (IAS
34.17 e);

8) liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa
(IAS 34.17 j).

Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava osa-
vuosikatsauksessa, että se on laadittu noudat-
taen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostus-
periaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole nou-
datettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuk-
sia.

4 §

Johdon osavuotinen selvitys

Liikkeeseenlaskija voi päättää, ettei se jul-
kaise tilikauden kolmelta ja yhdeksältä en-
simmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsausta,
vaan johdon osavuotisen selvityksen, kun jo-
kin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1) yhtiön liikkeeseen laskemien osakkei-
den ja niihin rinnastettavien arvopaperien
markkina-arvo on enintään 75 miljoonaa eu-
roa silloin, kun yhtiö päättää antaa johdon
osavuotisen selvityksen ja julkistaa arvopape-
rimarkkinalain 2 luvun 5 c §:n 1 momentin
mukaan tiedon siitä;

2) yhtiön toimiala ja liiketoiminnan luonne
sekä niiden tasaisuus huomioon ottaen, voi-
daan erityisestä syystä katsoa, että sijoittajien
tiedonsaanti voidaan riittävästi varmistaa joh-
don osavuotisella selvityksellä;

3) yhtiön päätoimiala on sijoitustoiminta ja
yhtiö on päättänyt säännöllisesti julkistaa
osakekohtaisen nettovarallisuuden ja sen pe-
rusteena olevan yhtiön nettovarallisuuslaskel-
man useammin kuin kolmen kuukauden vä-
lein;
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4) yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupan-
käynnin kohteena toisessa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa, muttei Suo-
messa, ja tämä valtio ei edellytä yhtiöiden
julkistavan osavuosikatsauksia tilikauden
kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuu-
kaudelta; tai

5) jos Rahoitustarkastus muutoin vastaa-
vassa tilanteessa hakemuksesta päättää, että
muun yhtiöön tai sen liikkeeseen laskemaan
arvopaperiin liittyvän erityisen seikan joh-
dosta julkistaminen ei ole sijoittajansuojan
kannalta tarpeellista.

5 §

Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

Osakeyhtiön, jonka osake tai siihen osake-
yhtiölain (624/2006) mukaan oikeuttava ar-
vopaperi on julkisen kaupankäynnin koh-
teena, tai osuuskunnan, jonka osuus tai siihen
osuuskuntalain (1488/2001) mukaan oikeut-
tava arvopaperi on julkisen kaupankäynnin
kohteena, on sen lisäksi, mitä kirjanpito-
laissa, kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) ja
osakeyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa sääde-
tään, esitettävä toimintakertomuksessaan tie-
dot:

1) tilauskannasta ja siihen liittyvistä olen-
naisista riskeistä tilikauden lopussa siltä osin
kuin niitä ei ole otettu huomioon tilinpäätök-
sessä, jos tieto tilauskannasta on olennainen;

2) liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai
osuuksien omistuksen jakautumisesta tilasto-
keskuksen vahvistaman sektorikohtaisen luo-
kituksen perusteella sekä osakkeen- tai osuu-
denomistuksen jakautumisesta suuruusluokit-
tain siten, että selvityksestä saa helposti sel-
keän kuvan omistuksen jakautumisesta;

3) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista
osakkeen- tai osuudenomistajista, jotka suo-
raan tai välillisesti omistavat vähintään yhden
kahdeskymmenesosan sen osakkeiden tai
osuuksien äänimäärästä tai osakkeiden luku-
määrästä tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääomasta, sekä kymmenestä sen osak-
keiden tai osuuksien äänimäärästä ja kymme-
nestä sen osakkeiden lukumäärästä tai osuus-,
lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta eniten
omistavasta osakkeen- tai osuudenomistajasta
sekä kunkin tällaisen osakkeen- tai osuuden-

omistajan osuus äänimäärästä ja osakkeiden
lukumäärästä tai osuudesta osuus-, lisäosuus-
ja sijoitusosuuspääomaan;

4) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista
luonnollisista henkilöistä ja oikeushenki-
löistä, joilla on arvopaperimarkkinalain 1 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta siinä
sekä tiedot näiden henkilöiden osuudesta liik-
keeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien
äänimäärästä ja osakkeiden lukumäärästä tai
osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta,
ellei näitä tietoja ole ilmoitettu 3 kohdassa
tarkoitettujen tietojen yhteydessä;

5) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista sen
osakkeen- tai osuudenomistajien omistukseen
ja äänivallan käyttöön liittyvistä sopimuksista
ja järjestelyistä, jotka ovat omiaan olennai-
sesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon;

6) hallintoneuvoston, hallituksen ja vastaa-
vien toimielinten jäsenten sekä toimitusjohta-
jan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä heidän
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tar-
koitetulla tavalla määräysvallassaan olevien
yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketusta
omistusosuudesta liikkeeseenlaskijan liikkee-
seen laskemista osakkeista tai osuuksista, li-
säosuuksista, sijoitusosuuksista ja optio-
oikeuksista sekä heidän yhteenlasketusta
osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai
osuuksien äänimäärästä sekä osuus äänimää-
rästä ja osakkeiden lukumäärästä tai osuus-,
lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, jonka
he voivat saada näiden optio-oikeuksien no-
jalla;

7) osakkeista tai osuuksista ja ääniosuu-
desta, jotka liikkeeseen laskettujen optio-
oikeuksien nojalla voidaan saada;

8) liikkeeseenlaskijan hallituksella olevasta
valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimi-
seen tai luovuttamiseen tai ilmoitus, että val-
tuutusta ei ole.

Lisäksi toimintakertomuksessa on esitet-
tävä:

1) liikkeeseenlaskijan, tai jos liikkeeseen-
laskija on konsernin emoyhtiö tai osuuskunta,
konsernin keskeiset taloudellista kehitystä
kuvaavat tunnusluvut kolmelta viimeiseltä ti-
likaudelta taikka jos liikkeeseenlaskija ei ole
toiminut kolmea täyttä tilikautta, sen toi-
minta-ajalta;

2) seuraavat liikkeeseenlaskijan, tai jos
liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai
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-osuuskunta, konsernin osake- tai osuuskoh-
taiset tunnusluvut kustakin osake- tai osuus-
lajista erikseen kolmelta viimeksi päätty-
neeltä tilikaudelta taikka, jos liikkeeseenlas-
kija ei ole toiminut kolmea täyttä tilikautta,
sen toiminta-ajalta:

a) osake- tai osuuskohtainen tulos;
b) osake- tai osuuskohtainen oma pääoma;
c) osakekohtainen osinko tai osuuskohtai-

nen korko tai muu tuotto;
d) osinko, korko tai muu tuotto tuloksesta

prosentteina;
e) efektiivinen osinko-, korko tai muu

tuotto prosentteina;
f) hinta/voittosuhde;
g) osakkeen tai osuuden kurssikehitys;
h) osakekannan tai osuuksien markkina-

arvo;
i) osakkeiden tai osuuksien vaihdon kehi-

tys lukumääränä ja prosentteina;
j) osakkeiden tai osuuksien antioikaistun

lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden
aikana;

k) osakkeiden tai osuuksien antioikaistu
lukumäärä tilikauden lopussa;

3) tunnuslukujen laskentakaavat ja tarvitta-
essa laskentaperusteet.

Tunnuslukujen esittämisen on oltava joh-
donmukaista. Muutokset tunnuslukujen las-
kentaperiaatteissa tai esittämisessä on selos-
tettava.

Jos liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai
osuuksien lukumäärä on kolmen viimeksi
päättyneen tilikauden aikana muuttunut
osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuus-
pääoman korottamisen tai alentamisen taikka
osakkeiden tai osuuksien kirjanpidollisen
vasta-arvon tai nimellisarvon muuttamisen tai
muun syyn johdosta, 2 momentin 2 kohdassa
tarkoitetut osake- tai osuuskohtaiset tunnus-
luvut on oikaistava vertailukelpoisuuden saa-
vuttamiseksi sekä ilmoitettava oikaisemisessa
käytetty peruste.

Jos liikkeeseenlaskijan tilikausi poikkeaa
12 kuukaudesta, osake- tai osuuskohtaisiin
tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos on
oikaistava 12 kuukautta vastaavaksi. Poik-
keavasta tilikauden pituudesta on ilmoitettava
tunnuslukujen yhteydessä erikseen.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitetut tiedot on
esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan vii-
tata toimintakertomuksessa.

6 §

Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot jul-
kiseen ostotarjoukseen liittyvistä seikoista

Liikkeeseenlaskijan, jonka osake tai siihen
oikeuttava todistus on julkisen kaupankäyn-
nin tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan
kaupankäynnin kohteena, on esitettävä toi-
mintakertomuksessaan arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 6 b §:n tarkoittamina tietoina
selvitys seuraavista seikoista:

1) liikkeeseenlaskijan osakelajit ja niihin
oikeuttavat arvopaperit;

2) eri osakelajeihin liittyvät oikeudet ja
velvollisuudet sekä kunkin osakelajin osuus
liikkeeseenlaskijan osakkeiden lukumäärästä
ja äänimäärästä;

3) lunastus- ja suostumuslausekkeet sekä
muut rajoitukset osakkeiden tai niihin oikeut-
tavien arvopaperien siirroille;

4) osakkeet tai niihin oikeuttavat arvopape-
rit, joihin liittyy erityisiä oikeuksia liikkee-
seenlaskijan päätöksenteossa;

5) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevat
4 kohdassa tarkoitettujen osakkeiden ja arvo-
paperien haltijat;

6) päätöksentekomenettely työntekijöiden
omistusjärjestelyssä, jos he eivät käytä välit-
tömästi päätöksenteko-oikeuttaan;

7) äänioikeuden rajoitukset;
8) järjestelyt, joissa liikkeeseenlaskija on

osallisena ja joilla osakkeeseen tai siihen oi-
keuttavaan arvopaperiin liittyvät taloudelliset
oikeudet ja arvopaperin hallinta on erotettu
toisistaan;

9) säännökset ja yhtiöjärjestyksen mää-
räykset hallituksen ja hallintoneuvoston jä-
senten ja toimitusjohtajan valitsemisesta ja
erottamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muutta-
misesta;

10) hallituksen ja hallintoneuvoston sekä
toimitusjohtajan toimivalta, erityisesti osak-
keiden liikkeeseen laskemisessa ja omien
osakkeiden hankinnassa;

11) merkittävät sopimukset, joissa liikkee-
seenlaskija on osallisena ja jotka tulevat voi-
maan tai joita voidaan muuttaa tai joiden
voimassaolo voi päättyä, jos määräysvalta
yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seu-
rauksena;

12) edellä 11 kohdassa tarkoitettujen sopi-
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musten vaikutukset, jollei julkistamisesta ole
vakavaa haittaa liikkeeseenlaskijalle;

13) hallituksen tai hallintoneuvoston jäse-
nen taikka toimitusjohtajan tai työntekijän ja
liikkeeseenlaskijan väliset sopimukset, jotka
koskevat korvauksia, kun hän eroaa tai hänet
erotetaan tai kun hänen toimensa muuten
päättyy julkisen ostotarjouksen seurauksena.

Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot on esi-
tetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata
toimintakertomuksessa.

7 §

Tilinpäätöstiedote

Mitä 2 §:ssä säädetään osavuosikatsauksen
selostusosasta ja 3 §:ssä suppeasta taulukko-
osasta, koskee vastaavasti tilinpäätöstiedo-
tetta.

3 luku

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija

8 §

Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan on sen
lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoase-
tuksessa ja asianomaisessa yhteisöä koske-
vassa lainsäädännössä säädetään, esitettävä
toimintakertomuksessaan 5 §:n 1 momentin
1 ja 4 kohdassa, 2 momentin 1 ja 3 kohdassa,
3 momentissa sekä 5 momentissa tarkoitetut
tiedot.

Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot on esi-
tetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata
toimintakertomuksessa.

9 §

Osavuosikatsaus

Mitä 2 §:ssä säädetään osavuosikatsauksen
selostusosasta, koskee vastaavasti 8 §:ssä tar-
koitetun liikkeeseenlaskijan osavuosikatsa-
usta.

4 luku

Muun arvopaperin liikkeeseenlaskija

10 §

Muiden oman pääoman ehtoisten arvopape-
rien ja niihin liittyvien oikeuksien sekä oman
ja vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien

yhdistelmien liikkeeseenlaskija

Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun muun ar-
vopaperin kuin osakkeen tai siihen osakeyh-
tiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin
taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mu-
kaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlas-
kijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kir-
janpitoasetuksessa ja asianomaisessa yhteisö-
lainsäädännössä säädetään, esitettävä toimin-
takertomuksessaan ainakin soveltuvin osin
5 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa sekä
5 §:n 2—5 momentissa tarkoitetut tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun liikkee-
seenlaskijan osavuosikatsauksen ja tilinpää-
töstiedotteen selostusosaan sovelletaan
2 §:ssä ja taulukko-osaan 3 §:ssä säädettyä.

Mitä 2—7 §:ssä säädetään osakkeen tai sii-
hen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvo-
paperin taikka osuuden tai siihen osuuskunta-
lain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkee-
seenlaskijan osavuosikatsauksesta, johdon
osavuotisesta selvityksestä, tilinpäätöksestä
ja toimintakertomuksesta sekä tilinpäätöstie-
dotteesta, koskee soveltuvin osin myös muun
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetun arvopaperin
liikkeeseenlaskijan osavuosikatsausta, johdon
osavuotista selvitystä, tilinpäätöstä ja toimin-
takertomusta sekä tilinpäätöstiedotetta.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot on
esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan vii-
tata toimintakertomuksessa.

11 §

Muiden vieraan pääoman ehtoisten arvopa-
perien ja eräiden muiden arvopaperien liik-

keeseenlaskija

Mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään joukkovelka-
kirjan liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauk-
sesta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuk-

543N:o 153



sesta, koskee soveltuvin osin myös muun ar-
vopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 mo-
mentin 2, 4 ja 6 momentissa tarkoitetun arvo-
paperin liikkeeseenlaskijan osavuosikatsa-
usta, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

5 luku

Erinäisiä määräyksiä

12 §

Julkistaminen ja siinä käytettävä kieli

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava osa-
vuosikatsaus, johdon osavuotinen selvitys, ti-
linpäätös ja toimintakertomus sekä tilinpää-
töstiedote suomen tai ruotsin kielellä. Liik-
keeseenlaskija voi Rahoitustarkastuksen lu-
valla kuitenkin käyttää julkistamisessa muuta
kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Jos julkisen kaupankäynnin kohteena oleva
arvopaperi on otettu julkista kaupankäyntiä
vastaavan kaupankäynnin kohteeksi myös
yhdessä tai useammassa muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, 1 mo-
mentin mukaiset tiedot on annettava myös
vastaanottavan valtion toimivaltaisen viran-
omaisen hyväksymällä kielellä tai kansainvä-
lisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käyte-
tyllä kielellä.

Jos suomalaisen liikkeeseenlaskijan arvo-
paperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi yh-
dessä tai useammassa valtiossa Euroopan ta-
lousalueella, muttei Suomessa, 1 momentin
mukaiset tiedot on annettava vastaanottavan
valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksy-
mällä kielellä tai kansainvälisillä rahoitus-
markkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä. Li-
säksi, jos suomalaisen liikkeeseenlaskijan ar-
vopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi
ainoastaan yhdessä Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa, muttei Suomessa, 1
momentin mukaisten tietojen julkistamisessa
on noudatettava vastaanottavan valtion sään-
nöksiä.

Liikkeeseenlaskija, jonka arvopapereista
julkisen kaupankäynnin kohteena on vain sel-
laisia muun kuin oman pääoman ehtoisia ar-
vopapereita, joiden yksikkökohtainen nimel-
lisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vä-
hintään 50 000 euroa tai tätä liikkeeseenlas-

kupäivänä vastaava määrä muussa valuu-
tassa, voi antaa 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot:

1) suomen tai ruotsin kielellä ja vastaanot-
tavan valtion toimivaltaisen viranomaisen hy-
väksymällä kielellä; tai

2) kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla
yleisesti käytetyllä kielellä.

13 §

Sääntelyn vastaavuuden arviointi

Rahoitustarkastuksen on myönnettävä liik-
keeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on muussa
kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa, poikkeus julkistaa Suomessa arvo-
paperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n mukaisen
osavuosikatsauksen, 5 c §:n mukaisen johdon
osavuotisen selvityksen, 6 §:n mukaisen tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen sekä
6 a §:n mukaisen tilinpäätöstiedotteen sijaan
tiedot liikkeeseenlaskijan kotivaltion säänte-
lyn mukaisesti. Poikkeus myönnetään, jos
Rahoitustarkastus arvioi liikkeeseenlaskijan
kotivaltion lainsäädännön vaatimukset Suo-
men lainsäädäntöä vastaaviksi. Vastaavuutta
arvioitaessa on otettava huomioon seuraavat
seikat:

1) liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen yhtey-
dessä julkistettavan toimintakertomuksen on
annettava todenmukainen kuva liikkeeseen-
laskijan liiketoiminnan kehityksestä, tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta, kuvaus mer-
kittävimmistä riskeistä ja epävarmuusteki-
jöistä, tiedot tilikauden päättymisen jälkei-
sistä merkittävistä tapahtumista sekä arvio
liikkeeseenlaskijan todennäköisestä tulevasta
kehityksestä;

2) liikkeeseenlaskijan tilikauden kuudelta
ensimmäiseltä kuukaudelta laadittavan osa-
vuosikatsauksen on sisällettävä taulukko-osa
sekä selostusosa, joka sisältää katsauksen ky-
seiseltä ajanjaksolta, arvion liikkeeseenlaski-
jan seuraavien kuuden kuukauden kehityk-
sestä ja tärkeimmät lähipiirin liiketoimet;

3) liikkeeseenlaskijan toiminnasta vastaa-
vien henkilöiden on oltava vastuussa puoli-
vuosittain ja vuosittain annettavista tilinpää-
töstiedoista;

4) liikkeeseenlaskijan on oltava velvolli-
nen julkistamaan vähintään arvopaperimark-
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kinalain 2 luvun 5 c §:ssä tarkoitettua johdon
osavuotista selvitystä vastaavat tiedot tilikau-
den ensimmäisen ja toisen puolivuotiskauden
aikana;

5) liikkeeseenlaskijalta, joka laatii konser-
nitilinpäätöksen, ei ole edellytettävä yksittäis-
ten tytäryhteisöjen tilinpäätöksiä. Tilinpää-
töksen on sisällettävä tiedot soveltuvin osin
omaa pääomaa koskevasta vähimmäisvaati-
muksesta sekä maksuvalmiudesta. Osakkei-
den liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä on
oltava lisäksi tiedot osingoista ja osingon-
maksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan on toimi-
tettava Rahoitustarkastukselle pyynnöstä lisä-
tietoja yksittäisten tytäryhteisöjen tilinpäätök-
sistä edellä mainittujen tietojen osalta.

6 luku

Voimaantulo

14 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainmi-
nisteriön arvopaperin liikkeeseenlaskijan
säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 19
päivänä kesäkuuta 2002 annettu asetus
(538/2002) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Hallitussihteeri Sirkku Soini
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 154

liputusvelvollisuudesta ja omistusosuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen yhteydessä
annettavista tiedoista

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 anne-
tun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 10 e §:n 1 momentin ja 2 momentin 2 ja
3 kohdan sekä 11 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 152/2007:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun
liputusilmoituksen ja 10 §:n 1 momentissa
tarkoitetun julkistamisen sisältöä, liputusil-
moituksen antamisessa ja julkistamisessa
noudatettavaa menettelyä sekä liputusvelvol-
lisuudesta ja julkistamisesta olevia poikkeuk-
sia ja niiden perusteita.

Tällä asetuksella säädetään tarkemmin ar-
vopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun liputusvelvollisuuden
syntymisestä ja omistusosuuden laskemi-
sesta.

2 §

Poikkeukset liputusvelvollisuuteen

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
1 momentin mukainen liputusvelvollisuus ei
koske osakkeita, joita Euroopan keskuspank-
kijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskus-
pankit hankkivat tai luovuttavat rahaviran-
omaisen tehtäviä hoitaessaan tai maksujärjes-
telmän puitteissa edellyttäen, että kyseisiin
osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä.

Liputusvelvollisuus ei koske osakkeita,
jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa
varten enintään neljäksi kaupankäyntipäi-
väksi, eikä arvopaperien säilyttäjiä, jotka
tässä ominaisuudessa pitävät hallussaan osak-
keita, edellyttäen, että nämä voivat käyttää
hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioike-
utta vain erikseen annettujen ohjeiden mukai-
sesti.

Liputusvelvollisuus ei koske arvopaperi-
markkinalaissa tarkoitetun Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneen arvopaperinvälittäjän markkinata-
kaajana tekemää omistusosuuden hankintaa
tai luovutusta, joka toteutuessaan johtaa kah-
deskymmenesosan rajan saavuttamiseen tai
ylittymiseen taikka omistusosuuden vähene-
miseen tämän rajan alle, edellyttäen, että
markkinatakaaja ei puutu liikkeeseenlaskijan
johtamiseen eikä vaikuta liikkeeseenlaski-
jaan, jotta se ostaisi kyseisiä osakkeita tai
vaikuttaisi niiden hintaan.

Sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun
rahastoyhtiön tai ulkomaisen rahastoyhtiön
toiminnasta Suomessa annetussa laissa
(225/2004) tarkoitetun muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimilu-
van saaneen ulkomaisen rahastoyhtiön emo-
yrityksen ei ole laskettava omistusosuuksiaan
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yhteen rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusra-
haston tai yhteissijoitusyrityksen omistamien
osakkeiden kanssa, jos osakkeisiin liittyvää
äänioikeutta käytetään emoyrityksestä riippu-
mattomalla tavalla. Emoyritys ei saa tällöin
antaa suoria eikä välillisiä ohjeita tai yrittää
muulla tavalla vaikuttaa rahastoyhtiön har-
kintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien
käytöstä.

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa toimiluvan saaneen arvopaperinvälittä-
jän emoyrityksen ei tarvitse laskea omistus-
osuuksiaan yhteen arvopaperinvälittäjän
omaisuudenhoitosopimusten nojalla hallin-
noimien osakkeiden kanssa edellyttäen, että
arvopaperinvälittäjä voi käyttää osakkeisiin
liittyvää äänioikeuttaan vain annettujen ohjei-
den mukaisesti ja se käyttää äänioikeuttaan
emoyrityksestä riippumatta. Arvopaperinvä-
littäjän emoyritys ei saa tällöin antaa suoria
eikä välillisiä ohjeita tai yrittää millään
muulla tavalla vaikuttaa arvopaperinvälittäjän
harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuk-
sien käytöstä.

3 §

Poikkeuksen soveltamisesta ilmoittaminen

Markkinatakaajan, joka haluaa soveltaa
2 §:n 3 momentissa tarkoitettua poikkeusta,
on ilmoitettava tästä viipymättä yhtiökohtai-
sesti Rahoitustarkastukselle. Vastaavasti
markkinatakaajan on ilmoitettava, jos poikke-
usta ei aiota enää tietyn yhtiön osalta sovel-
taa.

Emoyrityksen, joka haluaa soveltaa 2 §:n
4 tai 5 momentissa tarkoitettua poikkeusta,
on viipymättä ilmoitettava tästä Rahoitustar-
kastukselle. Ilmoitukseen on liitettävä lista
rahastoyhtiöistä tai arvopaperinvälittäjistä,
joihin poikkeusta sovelletaan sekä tieto niitä
valvovista viranomaisista. Emoyrityksen on
ilmoitettava listan tietoihin tulleista muutok-
sista ilman aiheetonta viivytystä. Emoyrityk-
sen on lisäksi toimitettava ilmoitus siitä, että
se täyttää 2 §:n 4 tai 5 momentin vaatimukset
kunkin rahastoyhtiön ja arvopaperinvälittäjän
osalta.

Emoyrityksen on lisäksi pyynnöstä toimi-
tettava Rahoitustarkastukselle tiedot:

1) menettelytavoista, joilla estetään tieto-

jen vaihto äänioikeuksien käytöstä emoyri-
tyksen ja rahastoyhtiön tai arvopaperinvälit-
täjän välillä;

2) äänioikeuksien käytöstä päättävien hen-
kilöiden riippumattomuudesta;

3) toimeksiantosuhteesta ja sen ehdoista,
jos emoyritys on samalla määräysvaltaan
kuuluvan rahastoyhtiön tai arvopaperinvälit-
täjän asiakas.

4 §

Omistusosuuden laskeminen

Liputusvelvollisuuden syntymistä arvioita-
essa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
1 momentissa tarkoitettu omistusosuus laske-
taan suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn
osakkeiden lukumäärään sekä äänimäärään,
joka liittyy näihin osakkeisiin. Omistus-
osuutta laskettaessa olemassa olevaan omis-
tusosuuteen lisätään tai siitä vähennetään se
omistusosuuden muutos, johon sopimus tai
muu järjestely toteutuessaan johtaa, siltä osin
kuin muutos on tiedossa. Liputusvelvollisuus
syntyy, kun näin laskettu omistusosuus saa-
vuttaa, ylittää taikka vähenee alle arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa
tarkoitetun rajan.

Liputusvelvollisuuden syntymistä arvioita-
essa omistusosuuteen lisätään luonnollisen
henkilön tai oikeushenkilön taikka hänen
määräysvallassaan olevan yhteisön hallussa
oleviin osakkeisiin liittyvä äänioikeus esi-
merkiksi seuraavissa tapauksissa:

1) kolmannen henkilön hallussa olevaa ää-
nioikeutta käytetään yhteisymmärryksessä
kyseisen henkilön kanssa tai henkilöllä on
muutoin käyttöoikeus ääniin;

2) äänioikeus on kolmannella henkilöllä
kyseisen henkilön kanssa tehdyn äänioikeu-
den siirtoa koskevan sopimuksen johdosta;

3) kyseinen henkilö on ilmoittanut aiko-
vansa käyttää hallussaan vakuutena oleviin
osakkeisiin liittyvää äänioikeutta; tai

4) kyseinen henkilö voi käyttää osakkeisiin
liittyvää äänioikeutta edustajana tai asiamie-
henä harkintansa mukaan, jos osakkeen-
omistaja ei ole antanut ohjeita äänioikeuden
käytöstä.
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5 §

Liputusilmoitus

Liputusilmoituksessa on annettava seuraa-
vat tiedot:

1) kyseessä olevan yhtiön täydellinen
nimi;

2) peruste, miksi liputusilmoitus tehdään;
3) ajankohta, jolloin omistusosuus on saa-

vuttanut tai ylittänyt taikka vähentynyt alle
jonkin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
1 momentissa säädetyn rajan;

4) osakelajikohtaisesti tarkka osuus sekä
suoraan että välillisesti hallittujen yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä, lu-
kuun ottamatta kun osuus vähenee alle kah-
deskymmenesosan rajan;

5) osakkeenomistajan tai osakkeenomista-
jaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
1 momentin mukaan rinnastettavan henkilön
täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero tai
muu rekisteritunnus taikka vastaava ulkomai-
nen rekisteritunnus;

6) osakkeenomistajan omistusosuuteen ar-
vopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 2 mo-
mentin mukaan luettavien osakkeiden omis-
tajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinu-
mero tai muu rekisteritunnus taikka vastaava
ulkomainen rekisteritunnus sekä peruste sii-
hen, että näiden osakkeet luetaan osakkeen-
omistajan omistusosuuteen;

7) kuinka omistusosuus jakautuu 5 ja
6 kohdassa mainittujen henkilöiden kesken;

8) niiden määräysvallassa olevien yritysten
ketju, joiden kautta osakkeita ja äänioikeuk-
sia hallitaan;

9) edellä 1—8 kohdassa tarkoitettujen tie-
tojen lisäksi sellaisen sopimuksen tai muun
järjestelyn olennainen sisältö, osapuolet ja
voimassaoloaika, jossa osakkeenomistaja tai
osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö on
osapuolena ja joka toteutuessaan johtaa sii-
hen, että omistusosuus saavuttaa tai ylittää
taikka vähenee alle jonkin arvopaperimarkki-
nalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa mainitun
rajan.

Edellä 1 momentin 4—8 kohdassa tarkoi-
tettuja tietoja ei ole annettava yksittäisten
liputusvelvollisten osalta liputusilmoituk-
sessa silloin, kun välillisesti hallittu omistus-
osuus on alle kahdeskymmenesosan.

Asiamiehen liputusilmoituksesta on käy-
tävä ilmi omistusosuus myös sen jälkeen, kun
luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle
annettu valtuus raukeaa.

Liputusilmoitus on tehtävä kirjallisesti
suomen tai ruotsin kielellä taikka kansainvä-
lisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käyte-
tyllä kielellä.

6 §

Liikkeeseenlaskijan julkistamisvelvollisuus

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n
1 momentissa tarkoitetun omistusosuuden
julkistamisen yhteydessä on annettava kaikki
5 §:ssä tarkoitetut tiedot, sikäli kuin ne ovat
liikkeeseenlaskijan tiedossa. Jos liputusilmoi-
tuksessa on 5 §:ssä mainittujen tietojen li-
säksi annettu muita tietoja, nämä tiedot on
annettava julkistamisen yhteydessä. Julkista-
misen yhteydessä on myös mainittava, jos
liikkeeseenlaskijan tiedossa ei ole kaikkia
5 §:ssä tarkoitettuja tietoja.

Jos suomalaisen liikkeeseenlaskijan arvo-
paperi on kaupankäynnin kohteena ainoas-
taan yhdessä muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa,
julkistamisessa on noudatettava vastaanotta-
van valtion säännöksiä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n
mukainen liikkeeseenlaskijan julkistamisvel-
vollisuus ei koske tilannetta, jossa sovelle-
taan 2 §:ssä tarkoitettua poikkeusta liputus-
velvollisuuteen.

7 §

Julkistamisessa käytettävä kieli

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:ssä
tarkoitettu tieto on julkistettava suomen tai
ruotsin kielellä. Liikkeeseenlaskija voi Ra-
hoitustarkastuksen luvalla kuitenkin käyttää
julkistamisessa muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia.

Jos julkisen kaupankäynnin kohteena oleva
arvopaperi on otettu julkista kaupankäyntiä
vastaavan kaupankäynnin kohteeksi myös
yhdessä tai useammassa muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, 1 mo-
mentin mukaiset tiedot on annettava myös
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vastaanottavan valtion toimivaltaisen viran-
omaisen hyväksymällä kielellä tai kansainvä-
lisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käyte-
tyllä kielellä.

Jos suomalaisen liikkeeseenlaskijan arvo-
paperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi yh-
dessä tai useammassa valtiossa Euroopan ta-
lousalueella, muttei Suomessa, 1 momentin
mukaiset tiedot on annettava vastaanottavan
valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksy-
mällä kielellä tai kansainvälisillä rahoitus-
markkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä.

8 §

Kolmannet valtiot

Rahoitustarkastuksen on myönnettävä
muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa toimiluvan saaneen rahasto-
yhtiön tai arvopaperinvälittäjän emoyrityk-
selle lupa soveltaa 2 §:n 4 tai 5 momentissa
tarkoitettua poikkeusta, jos rahastoyhtiön tai
arvopaperinvälittäjän kotivaltion sääntely

vastaa 2 §:n 4 tai 5 momentin vaatimuksia.
Tällöin emoyritykseen sovelletaan lisäksi
3 §:n 2 ja 3 momentissa olevia vaatimuksia.

Rahoitustarkastuksen on myönnettävä liik-
keeseenlaskijalle, jonka kotipaikka on
muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa, lupa julkistaa yhtiölle tullut
liputusilmoitus liikkeeseenlaskijan kotival-
tion säännöksiä noudattaen, jos liputusilmoi-
tus ja yhtiön julkistaminen on tehtävä tämän
sääntelyn mukaan enintään seitsemän kau-
pankäyntipäivän kuluessa siitä, kun omistus-
osuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle sää-
detyn rajan.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007. Tällä asetuksella kumotaan
valtiovarainministeriön omistusosuuksien il-
moittamisen ja julkistamisen yhteydessä an-
nettavista tiedoista 25 päivänä maaliskuuta
1999 annettu päätös (391/1999).

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Hallitussihteeri Sirkku Soini
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L a k i

N:o 155

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa anne-
tun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa

annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain
(317/2004) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2011.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

HE 276/2006
TaVM 32/2006
EV 278/2006

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY (31997L0009); EUVL N:o L 084, 26.3.1997, s. 0022—0031
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Valtioneuvoston asetus

N:o 156

ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, sääde-
tään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 211 §:n nojalla:

1 §

Neuvottelukunnan kokoonpano ja toimikausi

Ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja
oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnassa on
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
enintään 20 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa sisä-
asiainministeriön, ulkoasiainministeriön, val-
tiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön sekä työministeriön hallinnonaloja.

Jäsenet nimetään kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan. Jäsenet nimetään sen ministeriön esi-
tyksestä, jota jäsen edustaa.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee
kesken toimikauden, sisäasiainministeriö ni-
meää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi uuden, saman ministeriön hallin-
nonalaa edustavan jäsenen tai varajäsenen.

2 §

Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään
kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu
työntekijä-, yrittäjä- ja työnantajajärjestöjen
edustajat kaikkiin neuvottelukunnan kokouk-
siin.

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja eri
asiakokonaisuuksien yksityiskohtaisempaa
valmistelua varten ja käyttää apunaan pysy-
viä asiantuntijoita. Jaostoon voidaan ottaa jä-
seneksi myös neuvottelukuntaan kuulumatto-
mia henkilöitä. Neuvottelukunta voi lisäksi
asettaa työnsä tueksi selvitys- ja työryhmiä.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 157

vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemi-

sesta 19 päivänä tammikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(35/2007) 3 §:n 1 momentin 7 kohta seuraavasti:

3 §

Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:
— — — — — — — — — — — — —

7) emolehmien, emolehmähiehojen, lypsy-
lehmien, sonnien ja hiehojen sekä teurastettu-
jen hiehojen ja sonnien osalta osallistumisil-

moituslomakkeella numero 144 viimeistään
30 päivänä huhtikuuta 2007;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Suvi Ruuska
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 158

varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen
ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten

lintujen ja siipikarjan välillä 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen (386/2006) 2 § sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a—5 c § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmi-

kanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä,
kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä, metsoja,
teeriä, riikinkukkoja, strutseja, emuja, nan-
duja sekä muita tarhattavia lintuja;

2) tarhatuilla vesilinnuilla ankkoja, sorsia
ja hanhia;

3) luonnonvaraisilla vesilinnuilla sorsalin-
tujen (Anseriformes) ja rantalintujen (Cha-
radriiformes) lahkojen lintuja;

4) pitopaikalla yhtä tai useampaa laitosta,
rakennusta, tarhaa tai muuta paikkaa, jossa
lintuja pidetään, kasvatetaan tai käsitellään;
sekä

5) vapaalennoilla lintujen hyvinvoinnin
vuoksi välttämättömiä lentoja kyyhkysla-
koista.

5 a §

Siipikarjan ulkonapitokielto

Siipikarjan pito ulkona on kielletty. Kielto
koskee myös luonnonmukaista tuotantoa har-
joittavia pitopaikkoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei
kuitenkaan koske:

1) eläinsuojelulain (247/1996) 20 §:n mu-
kaisia eläintarhoja;

2) kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalen-
toja; sekä

3) sellaisia pitopaikkoja, joissa ei pidetä
samanaikaisesti sekä tarhattuja vesilintuja
että kaupalliseen lihan- tai munantuotantoon
tarkoitettua muuta siipikarjaa ja joissa ulko-
tarhat on suojattu riittävän tiheällä verkolla
tai muulla vastaavalla tavalla niin, että luon-
nonvaraiset vesilinnut eivät pääse kosketuk-
seen tarhassa pidettävän siipikarjan kanssa.

5 b §

Ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta

Siipikarjanpitäjän on ilmoitettava siipikar-
jan ulkonapidosta pitopaikan sijaintikunnan
kunnaneläinlääkärille ennen siipikarjan laske-
mista ulkotarhaan. Ilmoitus on tehtävä kirjal-
lisena ja siitä on käytävä ilmi seuraavat sei-
kat:

1) mitä lintulajeja ulkonapito koskee;
2) lintujen lukumäärä;
3) etäisyys pitopaikasta lähimpiin järviin,

lampiin ja jokiin; sekä
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4) selvitys siitä, miten lintujen suojaami-
nen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteute-
taan ulkotarhassa.

5 c §

Siipikarjan ja muiden lintujen vienti eläin-
näyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuk-

siin

Eläinnäyttelyihin ja muihin vastaaviin ti-
laisuuksiin ei saa viedä siipikarjaa tai muita
lintuja. Kielto ei koske vähintään kuuden
kuukauden ajan maassa olleita ja yksinomaan

sisätiloissa lemmikkieläiminä pidettäviä häk-
kilintuja.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007, ja sen 5 a—5 c § ovat voi-
massa 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään tou-
kokuuta 2007.

Jos siipikarjaa pidetään ulkotarhassa ennen
5 a §:ssä tarkoitetun ulkonapitokiellon voi-
maantuloa, 5 b §:ssä tarkoitettu ilmoitus lin-
tujen ulkona pitämisestä on tehtävä kunnan-
eläinlääkärille 1 päivään maaliskuuta 2007
mennessä.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Aaltonen
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