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1278/2015

Laki
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 9 §, 14 §:n edellä oleva väliot-

sikko ja 15 § sekä 9 luvun 13 §,
muutetaan 1 luvun 4 §, 3 luvun 6 §:n 2 momentti, 4 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohta ja

10§:n 4 momentti, 5 luvun 11 §:n 4 kohta, 7 luvun 2 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti
sekä 5 ja 10—14 §, 17 §:n 2 kohta ja 18 §:n 2 momentti, 8 luvun otsikko ja 1 §, 9 luvun
1 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti sekä 5 ja 7—9 §, 10 §:n 1 momentti ja 12 §, 10 luvun
5 ja 8 § sekä 15 luvun 1 §:n 1 momentti ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 15 luvun 1 §:n 1
momentti laissa 258/2013, sekä

lisätään 7 lukuun uusi 3 a ja 3 b §, 8 lukuun uusi 6 a ja 6 b §, 9 lukuun uusi 6 a, 6 b,
8 a—8 c ja 10 a §, 10 luvun 6 §:ään uusi 2 momentti sekä 17 lukuun uusi 1 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla

Joka itse tai toimeksiannon nojalla tarjoaa arvopapereita tai hakee arvopaperin ottamis-
ta kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäynti-
järjestelmään tai jolla on 3—9 tai 11 luvun nojalla tiedonantovelvollisuus sijoittajia koh-
taan, on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti ja johdonmukaisesti riit-
tävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

3 luku

Soveltamisala ja määritelmät

6 §

Arvopaperin liikkeeseenlaskun kotivaltio

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi myös, jos liikkeeseenlaskijan yh-

tiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa ja osakesidonnaisia arvopapereita tai
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muita kuin 3 momentissa tarkoitettuja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan kau-
pankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella ensimmäiseksi Suomessa. Jos yleisölle tar-
joamisesta tai hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle on päättä-
nyt muu kuin liikkeeseenlaskija, liikkeeseenlaskija voi myöhemmin valita liikkeeseenlas-
kun kotivaltioksi toisen ETA-valtion niistä ETA-valtioista, joissa arvopaperit ovat kau-
pankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 luku

Esitteen julkaiseminen ja sisältö

3 §

Poikkeukset velvollisuudesta julkaista esite tarjottaessa arvopapereita yleisölle

Esitettä ei tarvitse julkaista, jos arvopapereita tarjotaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle
2 500 000 euron määrä laskettuna; taikka

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Ohjelmaesite 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Lopulliset arvopaperien tarjoamisen ehdot on, jolleivät ne sisälly ohjelmaesitteeseen tai

esitteen täydennykseen, toimitettava Finanssivalvonnalle samalla, kun ne julkaistaan 2
momentin mukaisesti. Finanssivalvonnan tulee toimittaa ne Euroopan arvopaperimarkki-
naviranomaiselle ja sen pyynnöstä, joka on pyytänyt esitteen hyväksymistä, vastaanotta-
van ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle noudattaen, mitä 5 luvun 6 ja 7 §:ssä sää-
detään ilmoituksista muille viranomaisille. 

5 luku

Finanssivalvonnan toimivalta ja menettely esitteen hyväksymisessä

11 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) laskettuna 12 kuukauden ajalta, vastikkeeltaan Euroopan talousalueella yhteensä
alle 5 000 000 euron, mutta vähintään 2 500 000 euron suuruiseen tarjoukseen sisältyvistä
arvopapereista julkaistavan esitteen rakenteesta ja sisällöstä.
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7 luku

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

2 §

Osakkeen, osakkeeseen oikeuttavan arvopaperin ja näihin rinnastettavan arvopaperin 
liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikkeeseenlaskijoiden, joiden yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa,

säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiosta säädetään 3 a §:ssä. 

3 §

Muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio

Muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan, jonka liikkeeseen laske-
man, säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin nimellisarvo
tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähemmän kuin 1 000 euroa, säännöllisen tiedonanto-
velvollisuuden kotivaltio on Suomi, jos liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotipaikka
on Suomessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun arvopaperin, jonka nimellisarvo tai kirjanpidollinen
vasta-arvo on vähintään 1 000 euroa, liikkeeseenlaskijan on valittava säännöllisen tiedo-
nantovelvollisuuden kotivaltiokseen jokin niistä ETA-valtioista, jossa liikkeeseenlaskijan
liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla
tai yhtiöoikeudellisen kotipaikkansa mukainen ETA-valtio. Säännöllisen tiedonantovel-
vollisuuden kotivaltiota koskeva valinta on voimassa vähintään kolme vuotta kerrallaan,
kuitenkin enintään niin kauan kuin liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin
kohteena säännellyllä markkinalla kyseisessä ETA-valtiossa eikä liikkeeseenlaskijan
2 §:ssä tarkoitettuja arvopapereita ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä mark-
kinalla.

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tieto siitä, minkä ETA-valtion se on valinnut sään-
nöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi. Tieto valinnasta on lisäksi toimitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellisen kotipaikan mukai-
sessa ETA-valtiossa ja niissä ETA-valtioissa, jossa liikkeeseenlaskijan arvopapereita on
kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

Liikkeeseenlaskijoiden, joiden yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa,
säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiosta säädetään 3 a §:ssä.

3 a §

Kolmannesta maasta olevan liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden 
kotivaltio

Liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa ja
jonka liikkeeseen laskemia osakkeita, osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita tai näihin
rinnastettavia arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, on va-
littava säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiokseen jokin niistä ETA-valtioista,
jossa näitä arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Säännöl-
lisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiota koskeva valinta on voimassa niin kauan kuin
liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla
kyseisessä ETA-valtiossa.

Liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa ja
jonka liikkeeseen laskemia muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja arvopapereita on kau-
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pankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, on valittava säännöllisen tiedonantovel-
vollisuuden kotivaltiokseen jokin niistä ETA-valtioista, jossa liikkeeseenlaskijan arvopa-
pereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Säännöllisen tiedonantovel-
vollisuuden kotivaltiota koskeva valinta on voimassa vähintään kolme vuotta kerrallaan,
kuitenkin enintään niin kauan kuin liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin
kohteena säännellyllä markkinalla kyseisessä ETA-valtiossa eikä liikkeeseenlaskijan 1
momentissa tarkoitettuja arvopapereita ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä
markkinalla.

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tieto siitä, minkä ETA-valtion se on valinnut sään-
nöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi. Tieto valinnasta on lisäksi toimitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle niissä ETA-valtioissa, jossa liikkeeseenlaskijan arvopape-
reita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

3 b §

Kotivaltionsa julkistamatta jättäneen liikkeeseenlaskijan säännöllisen 
tiedonantovelvollisuuden kotivaltion määräytyminen 

Jos 3 tai 3 a §:ssä tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskija ei ole julkistanut säännöl-
lisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiotaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kau-
pankäynti arvopapereilla on alkanut säännellyllä markkinalla, kotivaltioksi katsotaan se
ETA-valtio, jossa liikkeeseenlaskijan arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännel-
lyllä markkinalla. Jos näitä ETA-valtioita on useita, ne katsotaan kaikki säännöllisen tie-
donantovelvollisuuden kotivaltioiksi, kunnes liikkeeseenlaskija on valinnut yhden niistä,
julkistanut tiedon ja ilmoittanut sen toimivaltaiselle viranomaiselle 3 tai 3 a §:n mukaises-
ti. 

4 §

Soveltamisalan rajaus

Tässä luvussa säädetty tiedonantovelvollisuus ei koske:
1) Suomen valtiota;
2) Suomen Pankkia;
3) suomalaista kuntaa tai kuntayhtymää;
4) toista valtiota, sen keskuspankkia tai sen alueellista tai paikallista hallintoyksikköä;
5) Euroopan keskuspankkia;
6) sellaista kansainvälistä julkisyhteisöä, jonka jäsenenä on vähintään yksi ETA-val-

tio;
7) Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain

(668/2010) 1 §:ssä tarkoitettua Euroopan rahoitusvakausvälinettä (ERVV) ja muuta vas-
taavaa liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä, joka on perustettu tai laskettu liikkeeseen
Euroopan rahaliiton rahoitusvakauden säilyttämiseksi tarjoamalla väliaikaista rahoitus-
apua sellaisille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa ilman
aiheetonta viivytystä viimeistään kolme viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpää-
tös on esitettävä vahvistettavaksi, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymisestä. Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkistettava komission tekni-
sen sääntelystandardin mukaisesti.
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10 §

Puolivuosikatsauksen julkistaminen

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistettava puolivuosikatsaus tilikauden kuudelta
ensimmäiseltä kuukaudelta. Velvollisuus ei kuitenkaan koske liikkeeseenlaskijaa, joka on
laskenut liikkeeseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla vain muita kuin
osakkeita, osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita tai näihin rinnastettavia arvopapereita,
jos näiden arvopaperien yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa tai
tätä liikkeeseenlaskupäivänä vastaava määrä muussa valuutassa.

Puolivuosikatsaus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä. Puolivuosikatsauksen julkista-
misajankohta on julkistettava heti, kun siitä on päätetty.

11 §

Puolivuosikatsauksen sisältö ja rakenne

Puolivuosikatsauksen on annettava oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Puolivuosikatsaus on laadittava noudattaen samoja
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä. Puolivuosikatsauksessa esitettävi-
en tietojen on oltava vertailukelpoisia edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tietoi-
hin. Jos liikkeeseenlaskijan on laadittava konsernitilinpäätös, puolivuosikatsaus annetaan
konsernin tietoina.

Puolivuosikatsauksen selostusosassa on annettava yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä niiden kehityksestä katsauskaudella.
Siinä on selostettava katsauskauden merkittäviä tapahtumia ja liiketoimia sekä niiden vai-
kutuksia liikkeeseenlaskijan toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja annettava
kuvaus liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä lähiajan riskeistä ja
epävarmuustekijöistä.

Puolivuosikatsauksen taulukko-osa on laadittava noudattaen kirjanpitolaissa
(1336/1997) tarkoitettuja kansainvälisiä, osavuosikatsauksia koskevia tilinpäätösstandar-
deja.

12 §

Puolivuosikatsauksen tarkastus ja tilintarkastajan lausunnon julkistaminen

Jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on tarkastanut puolivuosikatsauksen, tilintarkas-
tajan on ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa tarkastus on suoritettu. Tilintarkas-
tajan lausunto on tällöin liitettävä puolivuosikatsaukseen.

Jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja ei ole tarkastanut puolivuosikatsausta, liikkee-
seenlaskijan on ilmoitettava tästä puolivuosikatsauksessa.

13 §

Puolivuosikatsaus pidennetyllä tilikaudella

Jos liikkeeseenlaskijan tilikautta on pidennetty, liikkeeseenlaskijan on lisäksi julkistet-
tava tilikauden 12 ensimmäiseltä kuukaudelta puolivuosikatsaus, joka vastaa 11 §:ssä tar-
koitettua tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta julkistettavaa puolivuosikatsaus-
ta.
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14 §

Kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien puunkorjuuta harjoittavan liikkeeseenlaskijan 
selvitys maksuista valtioiden hallituksille

Liikkeeseenlaskijan, joka harjoittaa tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä,
konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja
83/349/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2013/34/EU 41 artiklan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitettua kaivannaisteollisuutta tai aarnio-
metsien puunkorjuuta, on julkistettava kerran vuodessa mainitun direktiivin 43 tai 44 ar-
tiklassa tarkoitettu selvitys maksuista valtioiden hallituksille. Selvitys on julkistettava
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

17 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2) tässä luvussa säädetyn puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen sekä muun tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja julkistamisesta;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus ja oikeus myöntää poikkeuksia

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Finanssivalvonnan on myönnettävä liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on kolman-

nessa maassa, poikkeus julkistaa puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen tiedot liikkeeseenlaskijan kotivaltion sääntelyn mukaisesti, jos kotivaltion lain-
säädännön vaatimukset katsotaan Suomen lainsäädäntöä vastaaviksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 luku

Muita tiedonanto- ja erityisiä velvollisuuksia

1 §

Soveltamisala

Tämän luvun 2, 3 ja 7 §:ää sovelletaan liikkeeseenlaskijaan:
1) jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomessa, ja jonka liikkeeseen laskema ar-

vopaperi on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla;
2) jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena pörssissä; tai
3) joka on hakenut liikkeeseen laskemansa arvopaperin ottamista kaupankäynnin koh-

teeksi 1 tai 2 kohdan mukaisesti pörssiin tai säännellylle markkinalle.
Tämän luvun 4—6 ja 6 a §:ää sovelletaan 7 luvun 2, 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettuihin liik-

keeseenlaskijoihin, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi.
Tämän luvun 8 §:n säännöksiä sovelletaan liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeudelli-

nen kotipaikka on Suomessa, ja jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin
kohteena säännellyllä markkinalla.

Tämän luvun 6 b §:ää sovelletaan 7 luvun 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettuihin liikkeeseenlas-
kijoihin, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi. 
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6 a §

Arvopapereihin liittyviä oikeuksia koskevien muutosten julkistaminen

Liikkeeseenlaskijan on viipymättä julkistettava liikkeeseen laskemiinsa arvopapereihin
liittyviä oikeuksia koskevat muutokset.

6 b §

Joukkovelkakirjalainan haltijoiden yhdenvertainen kohtelu

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan on kohdeltava joukkovelkakirjojen haltijoi-
ta yhdenvertaisesti velkakirjoihin liittyviä oikeuksia toteutettaessa, kun joukkovelkakirjat
on laskettu liikkeeseen samanaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin.

9 luku

Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä lukua sovelletaan kohdeyhtiönä olevaan pörssiyhtiöön ja sen osakkeenomistajaan

sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. Tätä lukua sovelletaan myös muuhun
liikkeeseenlaskijaan, jonka säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on 7 luvun
3 a §:n 1 momentin mukaan Suomi, ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan
rinnastettavaan henkilöön.

4 §

Osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Osakkeenomistajaan rinnastetaan henkilö, joka käyttää määräysvaltaa osakkeenomista-

jassa ja muu henkilö, jonka 5, 6, 6 a tai 6 b §:ssä tarkoitettu tai 7 §:ssä säädetyllä tavalla
mukaan luettu osuus kohdeyhtiössä muuttuu. 

5 §

Omistus- ja ääniosuutta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finans-
sivalvonnalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10,
15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä
tai osakkeiden kokonaismäärästä (liputusraja).

6 a §

Rahoitusvälineitä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistajalla on oikeus rahoitusvälineen
perusteella saada kohdeyhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa tai ylittää taikka vähenee
alle liputusrajan. Tätä pykälää sovellettaessa rahoitusvälineeksi katsotaan myös rahoitus-
väline, jonka arvo määräytyy kohdeyhtiön osakkeen perusteella ja jolla on samanlainen ta-
7
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loudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä, joka oikeuttaa saamaan kohdeyhtiön osak-
keita. Liputusilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusväline kohde-
etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu rahoitusvälineeseen perustuva omistus- tai ääniosuus
on laskettava saatavien osakkeiden täyden nimellismäärän mukaan. Jos rahoitusväline on
toteutettavissa ainoastaan nettoarvon tilityksenä, osuus on laskettava osakkeiden deltakor-
jatun määrän mukaan.

Velvollisuus tehdä liputusilmoitus koskee vain rahoitusvälineitä, joiden toteuttaminen
voi johtaa osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuuden hankkimiseen tai sitä vastaavaan
taloudelliseen vaikutukseen. Niistä ei tällöin saa vähentää rahoitusvälineitä, jotka voivat
johtaa saman kohdeyhtiön osakkeiden luovuttamiseen. 

6 b §

Omistus- ja ääniosuuksien sekä rahoitusvälineiden yhteen laskemiseen perustuva 
ilmoitusvelvollisuus 

Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistajan 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun omis-
tus- ja ääniosuuden sekä 6 a §:ssä tarkoitetun rahoitusvälineeseen perustuvan omistus-
osuuden yhteen laskettu määrä saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle liputusrajan. 

Liputusilmoitus on tehtävä myös osakkeenomistajan saadessa haltuunsa 6 a §:ssä tar-
koitettujen rahoitusvälineiden kohde-etuutena olevat osakkeet.

7 §

Omistus- ja ääniosuuden laskeminen

Osakkeenomistajan ilmoitettavaan osuuteen luetaan 5, 6, 6 a ja 6 b §:ää sovellettaessa:
1) osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistus- ja ääni-

osuus;
2) osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiön ja eläkekas-

san omistus- ja ääniosuus. 

8 §

Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta

Tämän luvun säännökset eivät koske:
1) osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten enintään neljäksi

kaupankäyntipäiväksi eivätkä arvopaperien säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät
hallussaan osakkeita ja voivat käyttää hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta
vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti;

2) luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan kaupankäyntisalkussa olevia omistus-
ja ääniosuuksia, jos: 

a) kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5:tä prosenttia kohdeyhtiön äänimäärästä
eikä osakkeiden kokonaismäärästä; ja

b) kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä
muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen;

3) omistus- ja ääniosuuksia, jotka on hankittu arvopaperien tarjoamiseen liittyvässä va-
kauttamistarkoituksessa tai takaisinosto-ohjelmien toteuttamiseksi komission takaisinos-
toasetuksen mukaisesti, jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten-
kaan vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen.
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8 a §

Poikkeus rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan emoyrityksen 
ilmoitusvelvollisuudesta

Sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahastoyhtiön tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan
saaneen rahastoyhtiön emoyrityksen (emoyritys) ei tarvitse laskea omistus- ja ääniosuuk-
siaan yhteen rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omis-
tus- ja ääniosuuksien kanssa, jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta käytetään emoyrityk-
sestä riippumattomalla tavalla. Emoyritys ei saa tällöin antaa suoria eikä välillisiä ohjeita
tai yrittää muulla tavalla vaikuttaa rahastoyhtiön harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioi-
keuksien käytöstä.

Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalvelun tarjoajan
emoyrityksen ei tarvitse laskea omistus- ja ääniosuuksiaan yhteen sijoituspalvelun tarjo-
ajan omaisuudenhoitosopimusten nojalla hallinnoimien omistus- ja ääniosuuksien kanssa,
jos sijoituspalvelun tarjoaja voi käyttää osakkeisiin liittyvää äänioikeuttaan vain annettu-
jen ohjeiden mukaisesti ja se käyttää äänioikeuttaan emoyrityksestä riippumatta. Sijoitus-
palvelun tarjoajan emoyritys ei saa tällöin antaa suoria eikä välillisiä ohjeita tai yrittää
muulla tavalla vaikuttaa sijoituspalvelun tarjoajan harkintaan osakkeisiin liittyvien ääni-
oikeuksien käytöstä.

Emoyrityksen on ilmoitettava viipymättä Finanssivalvonnalle, kun se aikoo soveltaa
tässä pykälässä tarkoitettua poikkeusta. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) rahastoyhtiön ja sijoituspalvelun tarjoajan, joihin emoyritys haluaa soveltaa tätä
poikkeusta, täydellinen nimi sekä yritys- ja yhteisötunnus tai vastaava ulkomainen rekis-
teritunnus;

2) rahastoyhtiötä ja sijoituspalvelun tarjoajaa valvovat viranomaiset;
3) ilmoitus siitä, että emoyritys täyttää tässä pykälässä säädetyt kutakin rahastoyhtiötä

ja sijoituspalvelun tarjoajaa koskevat vaatimukset.
Emoyrityksen on ilmoitettava 3 momentissa mainituissa tiedoissa tapahtuvat muutokset

Finanssivalvonnalle ilman aiheetonta viivytystä.
Emoyrityksen on lisäksi pyynnöstä toimitettava Finanssivalvonnalle tiedot:
1) menettelytavoista, joilla estetään tietojen vaihto äänioikeuksien käytöstä emoyrityk-

sen ja rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan välillä;
2) äänioikeuksien käytöstä päättävien henkilöiden riippumattomuudesta;
3) toimeksiantosuhteesta ja sen ehdoista, jos emoyritys on samalla sen määräysvaltaan

kuuluvan rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan asiakas.

8 b §

Poikkeus markkinatakaajan ilmoitusvelvollisuudesta

Tämän luvun säännökset eivät koske sellaista sijoituspalvelun tarjoajan markkinatakaa-
jan ominaisuudessa tekemää omistus- tai ääniosuuden hankintaa tai luovutusta, joka joh-
taa 5 prosentin rajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen tämän
rajan alle, ellei markkinatakaaja puutu liikkeeseenlaskijan johtamiseen eikä vaikuta liik-
keeseenlaskijaan, jotta se ostaisi kyseisiä osakkeita tai vaikuttaisi niiden hintaan.

Markkinatakaajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, kun se aikoo ja kun se ei enää
aio soveltaa tässä pykälässä tarkoitettua poikkeusta. Ilmoitus on tehtävä Finanssivalvon-
nalle kohdeyhtiökohtaisesti. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä 9 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti.

Tässä pykälässä tarkoitetun poikkeuksen soveltamisen edellytyksenä on lisäksi, että
markkinatakaaja pystyy erottamaan markkinatakaajan ominaisuudessa tekemänsä omis-
tus- tai ääniosuuden hankinnat tai luovutukset muista hankinnoista ja luovutuksista.
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8 c §

Poikkeuksen myöntäminen ilmoitusvelvollisuudesta rahastoyhtiölle ja sijoituspalvelun 
tarjoajalle, jonka toimilupa on kolmannesta maasta

Finanssivalvonnan on myönnettävä kolmannessa maassa toimiluvan saaneen rahasto-
yhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan emoyritykselle lupa soveltaa 8 a §:ssä tarkoitettua
poikkeusta, jos rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan kotivaltion sääntely vastaa
8 a §:n vaatimuksia. Emoyrityksen on esitettävä Finanssivalvonnalle selvitys vaatimusten
vastaavuudesta.

9 §

Liputusilmoituksen tekeminen

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraava-
na kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitä-
nyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää ääni-
oikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on
muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa 5, 6, 6 a tai 6 b §:ssä säädetyllä tavalla.
Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään
kahden kaupankäyntipäivän kuluttua oikeustoimesta.

Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä liputusilmoitusta, jos liputusilmoituksen tekee se,
jonka määräysvallassa osakkeenomistaja on.

Liputusilmoituksessa on käytettävä kohdeyhtiön 8 luvun 6 §:n mukaan julkistamia tie-
toja kohdeyhtiön kokonaisäänimääristä ja kokonaisosakemääristä. Siinä on eriteltävä tä-
män luvun 5, 6, 6 a ja 6 b §:ssä tarkoitetut osuudet.

10 §

Kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuus

Kun kohdeyhtiö saa liputusilmoituksen, sen on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava
liputusilmoituksessa olevat tiedot. Kohdeyhtiöllä ei ole julkistamisvelvollisuutta, ellei
osakkeenomistajalla ole ilmoitusvelvollisuutta. Julkistettaessa on myös mainittava, jos
kohdeyhtiön tiedossa ei ole kaikkia liputusilmoituksen säädettyjä tietoja. Jos liputusilmoi-
tuksessa on lisäksi annettu muita tietoja, nämäkin tiedot on julkistettava samassa yhtey-
dessä. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 a §

Poikkeuksen myöntäminen ilmoitusvelvollisuudesta kohdeyhtiölle, jonka 
yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa

Finanssivalvonnan on myönnettävä kohdeyhtiölle, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka
on kolmannessa maassa, lupa julkistaa kohdeyhtiön tietoon tullut liputusilmoitus kyseisen
kolmannen maan säännösten mukaisesti, jos liputusilmoitus kohdeyhtiölle sekä ilmoituk-
sen julkistaminen on tehtävä kolmannen maan säännösten mukaan enintään seitsemän
kaupankäyntipäivän kuluessa siitä, kun omistus- ja ääniosuus saavuttaa, ylittää tai vähe-
nee alle säädetyn rajan. Kohdeyhtiön on esitettävä Finanssivalvonnalle selvitys kolman-
nen maan säännöksistä.

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos se
myöntää tässä pykälässä tarkoitetun luvan.
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12 §

Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuus

Finanssivalvonta voi avoimuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi antaa tarkempia
määräyksiä tässä luvussa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä, esittämistavasta ja
laskentatavoista, jollei komission delegoidusta säädöksestä tai teknisestä täytäntöönpa-
nostandardista muuta johdu.

10 luku

Säänneltyjen tietojen julkistaminen ja saatavilla pito

5 §

Säänneltyjen tietojen saatavilla pito internetsivuilla

Liikkeeseenlaskijan on pidettävä 6—9 ja 11 luvussa tarkoitetut säännellyt tiedot sekä
tieto liikkeeseenlaskijan 7 luvun 3 §:n 3 momentissa ja 3 a §:n 3 momentissa tarkoitetusta
kotivaltiovalinnasta yleisön saatavilla internetsivuillaan vähintään viiden vuoden ajan.

Edellä 1 momentin estämättä liikkeeseenlaskijan on pidettävä 7 luvun 5, 7, 8 ja 10 §:ssä
tarkoitetut tiedot yleisön saatavilla internetsivuillaan kuitenkin vähintään kymmenen vuo-
den ajan.

6 §

Säänneltyjen tietojen pitäminen saatavilla tiedotevarastossa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentin estämättä liikkeeseenlaskijan on pidettävä 7 luvun 5, 7, 8 ja 10 §:ssä

tarkoitetut tiedot yleisön saatavilla tiedotevarastossa vähintään kymmenen vuoden ajan.

8 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset 3 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta tiedotevarastosta ja sen toiminnasta sekä 6 §:ssä tarkoitetusta tieto-
jen saatavilla pitämisestä avoimuusdirektiivin sekä komission avoimuusdirektiivin perus-
teella antamien säädösten täytäntöön panemiseksi.

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset

1 §

Rikemaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään rikemaksu, ovat:

1) tämän lain 5 luvun 4 §:n säännös markkinointiaineiston toimittamisesta Finanssival-
vonnalle;

2) tämän lain 8 luvun 2—6, 6 a ja 7 §:n säännökset tiedonantovelvollisuudesta; 
3) tämän lain 9 luvun 11 §:n säännökset huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoi-

tusvelvollisuudesta;
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4) tämän lain 10 luvun 3 §:n 2 momentin säännös säänneltyjen tietojen toimittamisesta
sekä 5 ja 6 §:n säännökset säänneltyjen tietojen saatavilla pidosta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 §

Seuraamusmaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat:

1) 1 luvun 3 ja 4 §:n säännökset totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen anta-
misen kiellosta ja riittävien tietojen tasapuolisesta saatavilla pitämisestä;

2) 4 luvun 1, 6—12, 14 ja 15 §:n säännökset esitteen julkaisemisvelvollisuudesta;
3) 6 luvun 4—7 ja 9 §:n, 7 luvun 7 ja 16 §:n sekä 10 luvun 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n

säännökset tietojen julkistamisesta sekä 8 luvun 6 b §:n säännös joukkovelkakirjalainan
haltijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta;

4) 11 luvun 7—11, 13, 14, 16—19, 22—25 ja 27 §:n säännökset julkisesta ostotarjouk-
sesta tai tarjousvelvollisuudesta;

5) 13 luvun 6—8 §:n ja 14 luvun 2, 3, 5 ja 6 §:n säännökset yrityskohtaisesta sisäpiiri-
rekisteristä sekä markkinoiden väärinkäytöstä.

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat tämän pykälän 1 mo-
mentissa säädetyn lisäksi tämän lain 7 luvun 5, 6, 8 ja 10—14 §:n säännökset tietojen jul-
kistamisesta; 8 luvun 6 a §:n säännös arvopapereihin liittyviä oikeuksia koskevien muu-
tosten julkistamisesta ja 9 luvun 5, 6, 6 a, 6 b, 9 ja 10 §:n säännökset huomattavien omis-
tus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta.

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat lisäksi tämän pykälän
1 ja 2 momentissa tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset
sekä esitedirektiivin ja avoimuusdirektiivin perusteella annettujen komission asetusten ja
päätösten säännökset.

17 luku

Valvontavaltuudet

1 a §

Äänioikeuden käytön kieltäminen

Finanssivalvonta voi painavasta syystä kieltää sitä, joka rikkoo 9 luvun 5, 6, 6 a, 6 b ja
9 §:ssä tarkoitettuja velvollisuuksia huomattavan omistus- ja ääniosuuden ilmoittamises-
ta, käyttämästä äänioikeutta ja olemasta edustettuna kohdeyhtiön yhtiökokouksessa niillä
osakkeilla, joita rikkomus koskee. Kielto on voimassa kunnes sanottu ilmoitusvelvolli-
suus on täytetty, jollei Finanssivalvonta erityisen painavasta syystä pidennä kieltoa mää-
räajaksi, kuitenkin enintään kolmeksi kuukaudeksi. Määräämästään kiellosta ja sen lak-
kaamisesta Finanssivalvonnan on sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, ilmoitettava
viipymättä kohdeyhtiölle.

————
Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 2015.
Jos liikkeeseenlaskija, jonka arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä

markkinalla tämän lain voimaan tullessa, ei ole julkistanut säännöllisen tiedonantovelvol-
lisuuden kotivaltiota viimeistään 27 päivänä marraskuuta 2015, tämän lain 7 luvun
3 b §:ssä tarkoitettu kolmen kuukauden määräaika alkaa mainittuna päivänä.
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Tämän lain 7 luvun 3 b §:ää sovelletaan vain liikkeeseenlaskijoihin: 
1) joiden arvopapereilla kaupankäynti alkaa säännellyllä markkinalla 27 päivänä mar-

raskuuta 2015 tai sen jälkeen; tai 
2) joiden arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena 27 päivänä marraskuuta 2015, mut-

ta jotka eivät ole julkistaneet ja ilmoittaneet viranomaisille säännöllisen tiedonantovelvol-
lisuuden kotivaltiotaan 7 luvun 3 tai 3 a §:n mukaisesti. 

Edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudelli-
nen kotipaikka on Suomessa ja jonka arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännel-
lyllä markkinalla ainoastaan Suomessa, ei kuitenkaan tarvitse julkistaa eikä ilmoittaa Fi-
nanssivalvonnalle Suomea säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiokseen.

Tämän lain 7 luvun 14 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen al-
kavalta tilikaudelta laadittavaan raporttiin.

Lain voimaan tullessa osakkeenomistajan 9 luvun 5, 6, 6 a ja 6 b §:ssä tarkoitetusta
omistus- ja ääniosuudesta on tehtävä liputusilmoitus kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta, jollei omistus- ja ääniosuutta ole aikaisemmin ilmoitettu tai muuten julkistettu. 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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