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omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityk-
sessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä,
rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa

koskevasta ilmoituksesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 42 §:n 7 momentin, sijoituspalvelulain (747/2012) 7 luvun 14 §:n 7 momentin,
sijoitusrahastolain (48/1999) 16 §:n 7 momentin, vakuutusyhtiölain (521/2008) 4 luvun 5 §:n
6 momentin, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 11 §:n
7 momentin ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 7 luvun 12 §:n 1
momentin nojalla omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspal-
veluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyh-
tiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa
koskevasta ilmoituksesta:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista ja
selvityksistä, jotka on liitettävä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain (121/2007) 42 §:ssä,
sijoituspalvelulain (747/2012) 7 luvun
14 §:ssä, sijoitusrahastolain (48/1999)
16 §:ssä, vakuutusyhtiölain (521/2008) 4 lu-
vun 5 §:ssä, rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mien valvonnasta annetun lain (699/2004)
11 §:ssä sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista
annetun lain (162/2014) 7 luvun 9 §:ssä ja
14 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen.

Tämän asetuksen 3 §:ää, 4 §:n 2 ja 3
momenttia ja 5 §:ää ei sovelleta omistusosuu-
den luovuttamista koskevaan ilmoitukseen.

2 §

Ilmoitusvelvollista koskevat perustiedot ja
-selvitykset

Jos ilmoitusvelvollinen on luonnollinen

henkilö, omistusosuuden hankkimista koske-
vasta ilmoituksesta on aina käytävä ilmi il-
moitusvelvollisen täydellinen nimi, henkilö-
tunnus, syntymäpaikka ja osoite. Ilmoituk-
seen on liitettävä selvitys:

1) ilmoitusvelvollisen elinkeinon tai am-
matin harjoittamisesta ja työkokemuksesta;

2) ilmoitusvelvollisen tulolähteistä;
3) ilmoitusvelvollisen viimeksi vahvistetun

verotuksen mukaisesta ansio- ja pääomatulon
määrästä, varallisuuden arvosta ja velkojen
määrästä ja niissä viimeksi vahvistetun vero-
tuksen jälkeen tapahtuneista merkittävistä
muutoksista;

4) ilmoitusvelvollisen antamien takausten
ja panttien ja niihin rinnastettavien vakuuk-
sien määrästä.

Jos ilmoitusvelvollinen on oikeushenkilö,
omistusosuuden hankkimista koskevaan il-
moitukseen on aina liitettävä:

1) ilmoitusvelvollista koskeva kauppare-
kisteriote tai siihen rinnastettava rekisteriote
ja yhtiöjärjestys tai säännöt;

2) selvitys ilmoitusvelvollisen harjoitta-



masta liiketoiminnasta tai, jos ilmoitusvelvol-
linen on yhdistys tai säätiö, yhdistyksen tai
säätiön tarkoitus;

3) ilmoitusvelvollisen toimitusjohtajan tai
siihen rinnastettavan johtajan ja hallituksen
jäsenten sekä heidän sijaistensa sekä muiden
ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden
nimi, henkilötunnus, syntymäpaikka ja koti-
paikka;

4) edellä 3 kohdassa tarkoitettujen henki-
löiden ansioluettelot;

5) ilmoitusvelvollisen tilinpäätös viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta ja sen jälkeen julkis-
tetut puolivuotiskatsaukset sekä selvitys tili-
tai katsauskauden jälkeen tapahtuneista mer-
kittävistä muutoksista ilmoitusvelvollisen ta-
loudellisessa asemassa.

Luonnollisen henkilön omistusosuuden
luovutusta koskevasta ilmoituksesta on käy-
tävä ilmi ilmoitusvelvollisen täydellinen
nimi, henkilötunnus, syntymäpaikka ja
osoite. Oikeushenkilön omistusosuuden luo-
vutusta koskevaan ilmoitukseen on liitettävä
ilmoitusvelvollista koskeva kaupparekiste-
riote tai siihen rinnastettava rekisteriote.

3 §

Ilmoitusvelvollista koskevat lisätiedot ja -sel-
vitykset

Jos ilmoitusvelvollinen on luonnollinen
henkilö, ilmoitukseen on 2 §:n 1 momentissa
säädettyjen tietojen ja selvitysten lisäksi lii-
tettävä seuraavat tiedot ja selvitykset, jos ne
soveltuvat ilmoitusvelvolliseen:

1) tiedot ilmoitusvelvollisen vireillä ole-
vista ja päättyneistä velkajärjestelyistä sekä
aiemmista konkursseista ja niihin rinnastetta-
vista menettelyistä;

2) tieto siitä, jos ilmoitusvelvollisella on
voimassaolevia merkintöjä rikos- tai sakkore-
kisterissä sekä tiedot vireillä olevista rikosoi-
keudenkäynneistä ja määräämisestä liiketoi-
mintakieltoon;

3) tiedot viranomaisen määräämistä ilmoi-
tusvelvollisen liike- ja ammattitoimintaa kos-
kevista kielloista, rajoituksista ja hallinnolli-
sista seuraamuksista;

4) tiedot ilmoitusvelvollisen erottamisesta
toimiluvan alaista toimintaa harjoittavan yri-
tyksen palveluksesta tai hallintoelimen jäse-
nyydestä;

5) toisen finanssivalvontaviranomaisen te-
kemät ilmoitusvelvollisen luotettavuutta ja
sopivuutta koskevat selvitykset ja niiden tu-
lokset;

6) tiedot vireillä olevista oikeudenkäyn-
neistä, jotka saattavat merkittävästi vaikuttaa
ilmoitusvelvollisen taloudelliseen asemaan.

Jos ilmoitusvelvollinen on oikeushenkilö,
ilmoitukseen on 2 §:n 2 momentissa säädetty-
jen tietojen ja selvitysten lisäksi liitettävä
seuraavat tiedot ja selvitykset, jos ne soveltu-
vat ilmoitusvelvolliseen:

1) tiedot ilmoitusvelvollisen toimitusjohta-
jan ja toimitusjohtajan sijaisen, hallituksen
jäsenten ja varajäsenten sekä ilmoitusvelvol-
lisen muiden ylimpään johtoon kuuluvien
henkilöiden vireillä olevista ja päättyneistä
velkajärjestelyistä sekä aiemmista konkurs-
seista ja niihin rinnastettavista menettelyistä;

2) tieto siitä, jos ilmoitusvelvollisen toimi-
tusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen, halli-
tuksen jäsenillä ja varajäsenillä sekä ilmoitus-
velvollisen ylimpään johtoon kuuluvilla
muilla henkilöillä on voimassa olevia rikos-
tai sakkorekisterimerkintöjä sekä tiedot näitä
henkilöitä koskevista vireillä olevista rikosoi-
keudenkäynneistä ja määräämisestä liiketoi-
mintakieltoon;

3) tiedot ilmoitusvelvolliseen kohdistuvista
vireillä olevista ja päättyneistä velkajärjeste-
lyistä ja niihin rinnastettavista menettelyistä;

4) tiedot viranomaisen antamista ilmoitus-
velvollisen liiketoimintaa koskevista kiel-
loista, rajoituksista ja hallinnollisista seuraa-
muksista;

5) ilmoitusvelvollisen jokaisen sellaisen
osakkeen- tai osuudenomistajan nimi ja
osuus kaikista osakkeista tai osuuksista ja
äänistä, jonka osuus osakkeista tai osuuksista
taikka äänistä on vähintään 10 prosenttia il-
moitusvelvollisen kaikista osakkeista tai
osuuksista ja äänistä tai jolla on ilmoitusvel-
volliseen tällaiseen omistus- tai ääniosuuteen
rinnastettava vaikutusvalta, sekä tiedot osa-
kassopimuksista;

6) ilmoitusvelvollisen luottoluokitus ja, jos
ilmoitusvelvollinen kuuluu konserniin, kon-
sernin luottoluokitus;

7) jos ilmoitusvelvollinen on konsernin
emo- tai tytäryritys, jokaisen konserniyrityk-
sen nimi, jonka taseen loppusumma on vä-
hintään 10 prosenttia kaikkien konserniyri-
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tysten taseiden yhteenlasketusta loppusum-
masta, kotipaikka, toimiala sekä, jos tässä
kohdassa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen on
ulkomainen luottolaitos, sijoituspalveluyritys,
rahastoyhtiö, säilytysyhteisö, erityinen säily-
tysyhteisö, vakuutusyhtiö tai vaihtoehtora-
hastojen hoitaja, sen konsolidoituun valvon-
taan tai ryhmävalvontaan kuuluvat säännellyt
yritykset ja niiden valvonnasta vastaavat vi-
ranomaiset.

Jos ilmoitusvelvollisen ei ole mahdollista
saada 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitet-
tuja luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja
sen vuoksi, että henkilö on kieltäytynyt luo-
vuttamasta niitä ilmoitusvelvolliselle, se on
mainittava ilmoituksessa.

4 §

Hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa
yritystä ja hankinnan rahoittamista koskevat

tiedot ja selvitykset

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat han-
kinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yri-
tystä (kohdeyritys) koskevat tiedot ja selvi-
tykset:

1) kohdeyrityksen toiminimi;
2) ilmoitusvelvollisen osuus kohdeyrityk-

sen kaikista osakkeista tai osuuksista ja nii-
den tuottamista äänistä ennen omistusosuu-
den hankintaa tai luovutusta ja sen jälkeen;
jos ilmoitusvelvollisuuden perusteena olevan
omistusrajan laskemiseen sovelletaan luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 42 §:n 3 mo-
menttia, sijoituspalvelulain 7 luvun 14 §:n
3 momenttia, sijoitusrahastolain 16 §:n 3 mo-
menttia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain 11 §:n 3 momenttia,
vakuutusyhtiölain 4 luvun 5 §:n 3 momenttia
taikka vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun
lain 7 luvun 9 §:n 3 momenttia tai 14 luvun 9
§:n 3 momenttia, on ilmoitettava erikseen
jokaisen sellaisen osakkeen- tai osuuden-
omistajan osuus osakkeista tai osuuksista ja
äänistä ennen hankintaa tai luovutusta, jonka
omistus on mainittujen lainkohtien mukaan
otettava huomioon ilmoitusvelvollisuuden
perusteena olevaa omistusrajaa laskettaessa;

3) tiedot luottolaitostoiminnasta annetun
lain 37 §:n 2—4 momentissa ja vakuutusyh-
tiölain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetuista merkit-

tävistä sidonnaisuuksista kohdeyritykseen ja
sen emoyritykseen sekä niiden toiseen osak-
keen- tai osuudenomistajaan, jos tämä on oi-
keushenkilö, jolla on vähintään 10 prosenttia
kohdeyrityksen tai sen emoyrityksen kaikista
osakkeista tai äänistä;

4) tiedot ilmoitusvelvollisen ei-taloudelli-
sesta sidonnaisuussuhteesta kohdeyrityksen
tai sen emoyrityksen toiseen osakkeen- tai
osuudenomistajaan, jos tämä on luonnollinen
henkilö, jolla on vähintään 10 prosenttia koh-
deyrityksen kaikista osakkeista tai äänistä,
sekä kohdeyrityksen ja sen emoyrityksen hal-
lituksen jäseneen tai muuhun ylimpään joh-
toon kuuluvaan; henkilön katsotaan olevan
ilmoitusvelvolliseen tässä kohdassa tarkoite-
tussa ei-taloudellisessa sidonnaissuhteessa,
jos tämä on ilmoitusvelvollisen kanssa avio-
liitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa tai
muussa merkittävässä taloudellisessa riippu-
vuussuhteessa tai on ilmoitusvelvollisen su-
kulainen suoraan etenevässä tai takenevassa
polvessa tai tällaisen henkilön aviopuoliso tai
tällaiseen henkilöön avioliitonomaisessa suh-
teessa tai muussa merkittävässä taloudelli-
sessa riippuvuussuhteessa;

5) kohdeyrityksen hankintaan tai luovu-
tukseen liittyvät sopimukset.

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat tiedot
kohdeyrityksen hankinnan rahoittamisesta:

1) tieto siitä, rahoitetaanko hankinta ilmoi-
tusvelvollisen omilla varoilla vai vieraalla
pääomalla;

2) jos hankinta rahoitetaan vieraalla pää-
omalla, velkojan nimi, velan määrä ja korko
sekä mahdollisen vakuuden luonne ja määrä;

3) jos hankinnan rahoittaminen edellyttää
ilmoitusvelvollisen tai kohdeyrityksen omai-
suuden realisoimista, tieto realisoitavasta
omaisuudesta ja sen määrästä.

Jos omistusosuus hankinnan jälkeen ylittää
20 prosenttia kohdeyrityksen kaikista osak-
keista tai osuuksista taikka äänistä, ilmoituk-
seen on lisäksi liitettävä:

1) selvitys hankinnan strategisista tavoit-
teista ja tavoitteista lisätä omistusta sekä, jos
omistusta ei ole tarkoitettu pysyväksi, tavoit-
teista vähentää omistusta ja omistuksen suun-
nitellusta kestosta;

2) valmiudet tarvittaessa lisätä omistusta
kohdeyrityksen toiminnan jatkumisen turvaa-
miseksi.
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5 §

Määräysvallan muuttumista kohdeyrityksessä
koskeva ilmoitusvelvollisuus

Jos ilmoitusvelvollinen saa hankinnan seu-
rauksena kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoi-
tetun määräysvallan kohdeyrityksessä, ilmoi-
tusvelvollisen on sen lisäksi mitä 2—4 §:ssä
säädetään, liitettävä ilmoitukseen toiminta-
suunnitelma, josta käy ilmi:

1) omistukselle asetettu keskipitkän aika-
välin oman pääoman tuottotavoite ja muut
taloudelliset tavoitteet;

2) kohdeyrityksen liiketoiminnan laatua ja
laajuutta, vakavaraisuustasoa sekä rahoitusra-
kennetta koskevat suunnitellut muutokset;

3) tavoitellut synergiaedut ja siitä saatavat
hyödyt, mikäli kohdeyrityksestä tulee konser-
niyhtiö tai sen toiminta on tarkoitus sulauttaa
ilmoitusvelvolliseen;

4) hankinnan suunnitellut vaikutukset koh-
deyrityksen

a) hallituksen ja muun ylimmän johdon
kokoonpanoon ja tehtäviin;

b) hallinnollisiin ja laskentatoimen menet-
telytapoihin, tilintarkastukseen ja sisäiseen
valvontaan, mukaan lukien rahanpesun ja ter-
rorismin rahoituksen torjunta;

c) tietojärjestelmiin ja jatkuvuussuunnitel-
miin;

d) alihankintasopimuksiin ja toimintojen
ulkoistamiseen.

6 §

Ilmoituksen tekemistä koskevat lomakkeet

Finanssivalvonta vahvistaa lomakemallit,
joiden mukaisesti tässä asetuksessa säädetyt
tiedot on ilmoitettava.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
maaliskuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 42 §:n, sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain (922/2007) 41 §:n,
vakuutusyhtiölain 4 luvun 5 §:n sekä rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta an-
netun lain 11 §:n nojalla annettu valtioneu-
voston asetus omistusosuuden hankkimista ja
luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalve-
luyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhtei-
sössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymän omistusyhteisössä koske-
vasta ilmoituksesta (231/2009) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju
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