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ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) 2 §, 3 §:n 1

momentti, 5 §:n 1 ja 4 momentti ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) erittäin tärkeällä kansallisella edulla

maanpuolustuksen turvaamista tai Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 52 ja
65 artiklan mukaista yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden varmistamista yhteiskunnan
perustavanlaatuista etua uhkaavan todellisen
ja riittävän vakavan vaaran tapauksessa;

2) seurannan kohteella puolustusteolli-
suusyritystä sekä sellaista muuta yhteisöä ja
liikettä, jota toimialansa, liiketoimintansa tai
sitoumustensa perusteella on pidettävä yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta
kriittisenä;

3) ulkomaisella omistajalla:
a) ulkomaalaista, jolla ei ole asuinpaikkaa

Euroopan unioniin (EU) tai Euroopan vapaa-
kauppaliittoon (EFTA) kuuluvassa valtiossa;

b) yhteisöä tai säätiötä, jolla ei ole koti-
paikkaa EU:n tai EFTA:n jäsenvaltioiden alu-
eella;

c) yhteisöä tai säätiötä, jolla on kotipaikka
EU:n tai EFTA:n jäsenvaltioiden alueella,
mutta jossa a alakohdassa tarkoitetulla ulko-

maalaisella tai b alakohdassa tarkoitetulla yh-
teisöllä tai säätiöllä on vähintään yksi kym-
menesosa osakeyhtiön kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä tai vastaava
tosiasiallinen vaikutusvalta muussa yhtei-
sössä tai liikkeessä;

4) puolustusteollisuusyrityksellä yhteisöä
tai liikettä, joka tuottaa tai toimittaa puolus-
tustarvikkeita tai muita sotilaalliselle maan-
puolustukselle tärkeitä palveluita tai tuotteita;
puolustusteollisuusyrityksellä tarkoitetaan
myös yhteisöä tai liikettä, joka tuottaa Suo-
messa kaksikäyttötuotteiden vientivalvon-
nasta annetussa laissa (562/1996) tarkoitet-
tuja kaksikäyttötuotteita;

5) yritysostolla sellaista hankintaa tai
muuta vastaavaa toimenpidettä, jonka joh-
dosta ulkomainen omistaja saa omistukseensa
2 momentissa tarkoitetun osuuden seurannan
kohteesta; yritysostolla tarkoitetaan myös
muun kuin 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön
muuttumista 3 kohdassa tarkoitetuksi ulko-
maiseksi omistajaksi, jos sillä on 2 momen-
tissa tarkoitettu vaikutusvalta seurannan koh-
teena olevassa yrityksessä.

Puolustusteollisuusyritykseen kohdistu-
vasta yritysostosta on tehtävä tämän lain mu-
kainen hakemus, ja muuhun seurannan koh-
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teeseen kohdistuvasta yritysostosta voidaan
tehdä tämän lain mukainen ilmoitus, kun 1
momentin 3 kohdassa tarkoitettu ostaja hank-
kii vähintään yhden kymmenesosan, vähin-
tään yhden kolmasosan tai vähintään puolet
yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä tai vastaavan tosiasiallisen vai-
kutusvallan osakeyhtiössä tai muussa seuran-
nan kohteessa. Asiaa käsittelevä viranomai-
nen voi erityisestä syystä velvoittaa ostajan
tekemään hakemuksen tai ilmoituksen myös
sellaisesta käsittelyn jälkeen toteutettavasta
vaikutusvaltaa lisäävästä toimenpiteestä, joka
ei johda näiden rajojen ylittymiseen.

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisesta
omistajasta, koskee 1 momentin 4 kohdan
yritysten osalta myös sellaista luonnollista
henkilöä sekä yhteisöä ja säätiötä, jolla on
asuinpaikka tai kotipaikka muussa EU:n jä-
senvaltiossa kuin Suomessa tai EFTA:n jä-
senvaltiossa. Sama koskee sellaista suoma-
laista yhteisöä ja säätiötä, jossa vähintään
yksi kymmenesosa osakeyhtiön kaikkien
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä tai
vastaava tosiasiallinen vaikutusvalta yhtei-
sössä tai liikkeessä on sellaisella luonnolli-
sella henkilöllä tai yhteisöllä tai säätiöllä,
jolla on asuinpaikka tai kotipaikka muussa
EU:n jäsenvaltiossa kuin Suomessa tai EF-
TA:n jäsenvaltiossa.

Laskettaessa ulkomaisen omistajan ääni-
osuutta osakeyhtiön osakkeiden yhteenlaske-
tusta äänimäärästä otetaan huomioon myös
osakkeet:

1) jotka kuuluvat ulkomaisen omistajan
kanssa samaan konserniin kuuluvalle yrityk-
selle;

2) jotka kuuluvat ulkomaisen omistajan
perheenjäsenelle tai perheenjäsenen määräys-
vallassa olevalle yhteisölle tai säätiölle; tai

3) joiden nojalla ulkomainen omistaja
taikka 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu taho on
oikeutettu käyttämään äänioikeutta sopimuk-
sen tai muun toimenpiteen perusteella.

Edellä 4 momentissa säädetty koskee vas-
taavasti ulkomaisen omistajan ääniosuuden
laskemista muussa yhteisössä ja säätiössä.

Seurannan kohteen kokonaisäänimäärän
laskemiseksi vähennetään ne äänet, jotka liit-
tyvät kohdeyritykselle itselleen tai sen kirjan-
pitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoite-
tulle tytäryritykselle kuuluviin osakkeisiin tai

osuuksiin. Omissa nimissään mutta toisen lu-
kuun toimivan henkilön äänimäärät luetaan
kuuluvaksi sille, jonka lukuun toimitaan.

Osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan
rinnastettavan henkilön sekä arvopaperin liik-
keeseenlaskijan ilmoitusvelvollisuudesta sää-
detään arvopaperimarkkinalaissa (746/2012).

3 §

Viranomaiset

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee yri-
tysostojen seurantaa ja vahvistamista koske-
vat asiat. Työ- ja elinkeinoministeriö voi siir-
tää vahvistamista tai vahvistamatta jättämistä
koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnon
käsiteltäväksi, jos 4 §:n nojalla toimitetun
hakemuksen tai 5 §:n nojalla toimitetun il-
moituksen perusteella voidaan arvioida yri-
tysoston mahdollisesti vaarantavan erittäin
tärkeän kansallisen edun.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Muut yritysostot

Ulkomainen omistaja voi ilmoittaa muuta
kuin puolustusteollisuusyritystä koskevan
yritysoston työ- ja elinkeinoministeriön vah-
vistettavaksi. Ilmoituksen voi tehdä myös
etukäteen, jos yritysosto on järjestelyn lopul-
lista toteuttamista välittömästi edeltävässä
vaiheessa. Ilmoituksen tulee sisältää kaikki
yritysoston vahvistamista koskevan asian sel-
vittämiseksi tarpeelliset tiedot seurannan
kohteesta, ulkomaisesta omistajasta sekä yri-
tysostosta.
— — — — — — — — — — — — —

Jos työ- ja elinkeinoministeriö ei tee asi-
assa päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä
kuuden viikon kuluessa tai tee valtioneuvos-
ton yleisistunnolle esitystä asian siirtämisestä
sen käsiteltäväksi kolmen kuukauden kulu-
essa asian käsittelemiseen tarvittavien tieto-
jen vastaanottamisesta, yritysoston katsotaan
tulleen vahvistetuksi.
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8 §

Vahvistuksen epäämisen seuraamukset

Jos vahvistus evätään yritysostolta, joka
koskee vaikutusvallan siirtämistä ulkomai-
selle omistajalle seurannan kohteessa, joka
on osakeyhtiö, ulkomaisen omistajan on pää-
töksessä määrättävän ajan kuluessa luovut-
tava kyseisen osakeyhtiön osakkeista siinä
määrin, että hänen osakkeidensa tuottama ää-
nimäärä laskee alle yhteen kymmenesosaan
tai muuhun aiemmalla vahvistuspäätöksellä
hyväksyttyyn osuuteen yhtiön kaikkien osak-
keiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Vah-
vistuksen epäämisen jälkeen ulkomainen
omistaja saa yhtiökokouksessa äänestää vain

osakkeilla, jotka tuottavat enintään edellä
mainitun äänimäärän, eikä ulkomaisen omis-
tajan muita osakkeita oteta huomioon, kun
pätevän päätöksen syntymiseen vaaditaan
suostumus tai kannatus osakkeenomistajilta,
joilla on määräosa yhtiön osakkeista. Sama
koskee vastaavasti osuuskunnan ulkomaisen
omistajan osuuksia ja äänimäärää osuuskun-
nan kokouksessa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
yritysostoon sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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