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Laki
arvopaperimarkkinalain 7 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 17 §, sellaisena kuin se on osak-

si laissa 1278/2015, sekä
lisätään 7 lukuun uusi 7 a § seuraavasti: 

7 luku

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

7 a §

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Liikkeeseenlaskijan on esitettävä toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa
selvitys muista kuin taloudellisista tiedoistaan noudattaen kirjanpitolain (1336/1997) 3 a
lukua.

17 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:
1) tässä luvussa säädetystä tiedonantovelvollisuudesta avoimuusdirektiivin ja komis-

sion avoimuusdirektiivin perusteella antamien säädösten täytäntöön panemiseksi;
2) tässä luvussa säädetyn puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-

sen sekä muun tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja julkistamisesta;
3) arvopaperin liikkeeseenlaskijan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitettävästä selvi-

tyksestä ja sen julkistamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä an-
netun neuvoston direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neu-
voston direktiivin 83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja
konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuu-
tusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direk-
tiivin 91/674/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/46/EY täytäntöön panemiseksi sekä säännökset arvopaperin liikkeeseenlaskijan tar-
kastusvaliokunnan tehtäviä hoitavaa toimielintä koskevien tietojen antamisesta, jotka pe-
rustuvat tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta,
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin
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84/253/ETY kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin
2006/43/EY;

4) neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja kon-
serneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koske-
vien tietojen julkistamisen osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2014/95/EU täytäntöön panemiseksi;

5) kolmannen maan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevan sääntelyn vastaa-
vuudesta siten, etteivät asetuksen säännökset ole avoimuusdirektiivin taikka tilinpäätöstä
ja konsernitilinpäätöstä koskevien Euroopan unionin säännösten vastaisia.

————
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2016.
Monimuotoisuutta koskeva selvitys tulee laatia ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka

alkaa 1 päivänä tammikuuta 2017 ja raportoida vuonna 2018.
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