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Valtiovarainministeriön asetus
arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun 

valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

annetun valtionvarainministeriön asetuksen (1020/2012) 7 §:n 1 momentti ja 
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1328/2015, uusi 3 ja 4 momentti seu-

raavasti: 

1 § 

Soveltamisala 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tämän asetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kirjanpitolain

(1336/1997) 1 luvun 4 a ja 4 c §:ssä tarkoitettuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joi-
den kohdalla vain yksi seuraavista raja-arvoista ylittyy:

1) taseen loppusumma 20000000 euroa,
2) liikevaihto 40000000 euroa, ja
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.
Tämän asetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohtia ei sovelleta yrityksiin, jotka

ovat laskeneet liikkeeseen yksinomaan muita arvopapereita kuin arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otettavia
osakkeita, paitsi jos tällaiset yritykset ovat laskeneet liikkeeseen arvopaperimarkkinalain
2 luvun 9 §:ssä tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäyn-
nin kohteeksi otettavia osakkeita.

7 § 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Liikkeeseenlaskijan on esitettävä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitettu
selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvityksen tulee sisältää: 

1) viittaus sellaisiin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeviin sääntöihin, joita liikkee-
seenlaskijan on noudatettava tai suosituksiin, joita se on sitoutunut noudattamaan (sään-
nöstö); 

2) kuvaus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä; 

3) kuvaus hallituksen ja hallintoneuvoston sekä niiden valiokuntien kokoonpanosta ja
toiminnasta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta ja toimielimestä, joka huolehtii talo-
udellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintar-
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kastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheis-
palvelujen arvioinnista; 

4) kuvaus hallitukseen ja hallintoneuvostoon sovellettavista monimuotoisuutta, kuten
ikä, sukupuoli tai koulutus- ja ammattitausta, koskevista toimintaperiaatteista. Selvityk-
sessä on kuvattava myös sovellettavien toimintaperiaatteiden tavoitteet, toimeenpano ja ti-
likaudella saavutetut tulokset. Jos toimintaperiaatteita ei sovelleta, selvityksessä on ker-
rottava perusteet soveltamatta jättämiselle. 

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

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeri Paula Risikko

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale
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