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349/2017

Laki
osakeyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan osakeyhtiölain (624/2006) 4 luku,
muutetaan 3 luvun 2 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 15 §:n edel-

lä oleva väliotsikko, 15–17 §, 5 luvun 6 §, 7 §:n 2 momentti, 18 §:n 3 momentin 1 kohta,
19 §:n 1 ja 4 momentti, 16 luvun 10 §:n 1 ja 4 momentti, 13 §:n 1 momentti, 17 luvun
10 §:n 1 ja 4 momentti, 13 §:n 1 momentti, 20 luvun 3 §:n 2 momentti sekä 25 luvun 2 §:n
1 momentin 1 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 6 §, 7 §:n 2 momentti, 18 §:n 3 momentin 1 kohta ja
19 §:n 1 momentti laissa 585/2009 sekä 19 §:n 4 momentti laissa 1214/2009, sekä

lisätään 3 luvun 9 §:ään uusi 3 momentti, lukuun uusi 14 a–14 c § ja niiden edelle uusi
väliotsikko, sekä 5 lukuun uusi 6 a § seuraavasti:

3 luku

Osakkeet

2 §

Osakeoikeuksien käyttäminen

Osakkeen saajalla ei ole oikeutta käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oi-
keuksia ennen kuin hänet on merkitty 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakasluetteloon
tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen. Tämä ei
kuitenkaan koske sellaista osakkeeseen perustuvaa oikeutta, jota käytetään esittämällä tai
luovuttamalla osakekirja, lippu tai muu yhtiön antama erityinen todistus. Osakeoikeuksien
käyttämisestä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvassa yhtiössä säädetään 14 c §:ssä.

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

9 §

Osakekirjan antaminen 

Hallitus voi antaa yhtiön osakkeista osakekirjat, jos osakkeita ei ole liitetty arvo-osuus-
järjestelmään. Osakekirjaa ei kuitenkaan saa antaa ennen kuin yhtiö ja osake on rekiste-
röity. Osakekirja saadaan antaa vain osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos osakkeeseen kohdistuu panttioikeus, ulosmittaus tai turvaamistoimenpide, osake-

kirjan hallinta luovutetaan pantinhaltijalle tai asianomaiselle ulosottoviranomaiselle.
HE 28/2016
TaVM 7/2017
EV 44/2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014 (32014R0909); EUVL L 257, 23.7.2014, s. 1

1



349/2017  
13 §

Velkakirjalain säännösten soveltaminen osakekirjaan ja muihin todistuksiin 

Jos osakekirja, väliaikaistodistus tai nimetylle henkilölle asetettu 12 §:n 2 momentissa
tarkoitettu todistus luovutetaan tai pantataan, sovelletaan vastaavasti, mitä velkakirjalain
(622/1947) 13, 14 ja 22 §:ssä säädetään nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen ase-
tetuista velkakirjoista. Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen haltija, joka yhtiön asiakir-
jaan tekemän merkinnän mukaan on osakkeenomistajana merkitty osakasluetteloon, rin-
nastetaan tällöin siihen, jolla velkakirjalain 13 §:n 2 momentin mukaan edellytetään ole-
van velkakirjan osoittama oikeus. Sellaiseen tämän luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuun todistukseen, jota ei ole asetettu nimetylle henkilölle, sovelletaan velkakirjalain 13,
14 ja 22 §:n säännöksiä haltijavelkakirjoista.

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

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat osakkeet

14 a §

Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta anne-
tussa laissa (348/2017) tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään tai ulkomaiseen arvo-osuus-
järjestelmään määrätään yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksen päätöksessä yhtiöjärjestyk-
sen muuttamisesta on määrättävä aika, jonka kuluessa osakkeet liitetään arvo-osuusjärjes-
telmään (ilmoittautumisaika) tai poistetaan arvo-osuusjärjestelmästä, tai valtuutettava hal-
litus päättämään siitä. Liittämistä tai poistamista ja niiden ajankohtaa koskeva päätös on
ilmoitettava rekisteröitäväksi viivytyksettä.

Osakkeenomistajien oikeuksien kirjaamiseen arvo-osuusjärjestelmään sovelletaan
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3–5 §:ää ja osakkei-
den poistamiseen arvo-osuusjärjestelmästä mainitun luvun 7 §:ää.

Jollei arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:ssä tar-
koitettua kirjaamista ole vaadittu kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päätty-
mispäivästä, yhtiökokous voi päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan
osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty. Menetettyyn osakkeeseen sovel-
letaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Mitä tässä laissa säädetään yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään,
sovelletaan myös kun yhtiön osakkeet on liitetty ulkomaiseen arvo-osuusjärjestelmään.
Jos yhtiön osakkeet on liitetty ulkomaiseen arvo-osuusjärjestelmään, tarkoitetaan tässä
laissa mainitulla arvo-osuustilillä arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unio-
nissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen
(EU) N:o 236/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 909/2014 liitteen A jakson 2 kohdassa tarkoitetussa palvelussa tarjottavaa tiliä.

14 b §

Päätöksestä ilmoittaminen

Yhtiön on ilmoitettava arvo-osuusjärjestelmään liittämistä koskevasta päätöksestä
osakkeenomistajille viimeistään kolme kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Tällöin on myös annettava ohjeet siitä, kuinka osakkeenomistajan tai sen, jonka hallussa
osakekirja on, on meneteltävä saadakseen oikeuden osakkeeseen kirjatuksi arvo-osuusti-
lille, sekä siitä, miten osakkeeseen kohdistuvat muut oikeudet voidaan kirjata. 

Ilmoitus on toimitettava siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. Ilmoitus on sen
lisäksi, mitä yhtiökokouskutsusta määrätään yhtiöjärjestyksessä, lähetettävä kirjallisena
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jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka nimi ja osoite ovat yhtiön tiedossa, ja julkaistava vi-
rallisessa lehdessä. Ilmoitus ohjeineen on lähetettävä myös arvopaperikeskukselle ja arvo-
paperikeskuksen osapuolille.

Arvopaperikeskuksen säännöissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä 1 ja 2 momentin
mukaisesta menettelystä.

Yhtiön on viimeistään kolme kuukautta ennen osakkeiden poistamista arvo-osuusjär-
jestelmästä ilmoitettava päätöksestä osakkeenomistajille. Ilmoittamiseen sovelletaan, 2 ja
3 momenttia.

Yhtiön on viimeistään kolme kuukautta ennen osakkeiden siirtämistä arvo-osuusjärjes-
telmästä toiseen ilmoitettava siirrosta osakkeenomistajille. Tällöin on annettava tiedot
siirron vaikutuksista osakkeenomistajan asemaan ja ohjeet osakkeiden säilytyksen järjes-
tämisestä uudessa arvo-osuusjärjestelmässä. Ilmoittamiseen sovelletaan 2 ja 3 momenttia.

14 c §

Osakeoikeudet arvo-osuusjärjestelmässä

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan osakkeen saajalla ei ole oikeutta käyttää osakkeen-
omistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty 15 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen tuottamien oikeuksien
käyttämisestä säädetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 4 lu-
vun 4 §:n 2 momentissa. 

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen perustuva oikeus saada suoritus yhti-
östä varoja jaettaessa, oikeus saada osakkeita tai muu vastaava oikeus on sillä, jolle osake
kuuluu varojenjako- tai osakeantipäätöksessä taikka muussa päätöksessä määrättynä täs-
mäytyspäivänä. Myös osakkeiden lunastamista koskevassa päätöksessä voidaan määrätä
täsmäytyspäivästä. Jollei osakeantipäätöksessä määrätä toisin, maksullisessa osakeannis-
sa merkintäoikeus kirjataan merkinnän alkaessa asianomaiselle arvo-osuustilille ja mak-
suttomassa osakeannissa annettava osake kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuusti-
lille. 

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen perustuvasta oikeudesta osallistua
yhtiökokoukseen säädetään 5 luvun 6 a §:ssä.

Osakasluettelo

15 §

Osakasluettelo

Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, hallituksen on pidettävä
osakkeista ja niiden omistajista luetteloa (osakasluettelo), johon merkitään kunkin osak-
keenomistajan nimi ja osoite sekä yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä
osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivä. Osakasluetteloon on merkittävä myös muut
erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Jos osakkeesta ei ole annettu
osakekirjaa, osakasluetteloon on lisäksi merkittävä yhtiölle ilmoitettu osaketta rasittava
panttioikeus tai muu vastaava oikeus. 

Edellä 1 momentista poiketen hallituksen on pidettävä arvo-osuusjärjestelmään liite-
tyistä osakkeista ja niiden omistajista arvo-osuustilikirjauksiin perustuvaa ajantasaista
osakasluetteloa, johon merkitään osakkeenomistajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ni-
mi, henkilötunnus taikka muu yksilöintitunnus, yhteys-, maksu- ja verotustiedot, osakkei-
den lukumäärä osakelajeittain sekä se arvopaperikeskuksen osapuoli, jonka hoidossa ole-
valle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu.

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista on 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitettua tila-
päistä merkintää varten ilmoitettava osakkeenomistajan nimi ja osoite, osakasluetteloon
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merkittävien osakkeiden lukumäärä osakelajeittain sekä henkilötunnus tai muu arvopape-
rikeskuksen määräysten mukainen yksilöintitunnus.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakasluetteloon merkitään osakkeenomista-
jan osoitteen sijasta kotikunta ja syntymäaika.

Osakasluettelo on laadittava viivytyksettä yhtiön perustamisen jälkeen. Luetteloa on pi-
dettävä luotettavalla tavalla.

Arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista pidettävästä odotusluettelosta säädetään
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 6 §:ssä.

16 §

Saannon merkitseminen osakasluetteloon

Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakkeen saajan yhtiölle il-
moittama saanto sekä muu osakasluetteloon merkittyä seikkaa koskeva yhtiölle ilmoitettu
muutos on viivytyksettä merkittävä osakasluetteloon. Ennen merkintää saannosta ja va-
rainsiirtoveron suorittamisesta on esitettävä luotettava selvitys. Merkintä on päivättävä.
Jos osakkeeseen kohdistuu 7 §:ssä tarkoitettu lunastusoikeus tai jos vaaditaan 8 §:ssä tar-
koitettu osakkeen hankkimista koskeva suostumus, merkintää ei kuitenkaan saa tehdä en-
nen kuin on selvinnyt, ettei lunastusoikeutta käytetä tai ennen kuin suostumus on annettu.

Jos osakkeen viimeinen luovutus on merkitty osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen
avoimella siirrolla, osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen on kirjoitettava uuden osak-
keenomistajan nimi ennen kuin saanto merkitään luetteloon. Yhtiölle esitettyyn osakekir-
jaan tai väliaikaistodistukseen on kirjoitettava todistus osakasluetteloon merkitsemisestä
ja sen päivämäärästä.

Jos yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja, osakkeenomistus on viipymättä ja viimeis-
tään kahden kuukauden kuluttua saannosta ilmoitettava merkittäväksi osakasluetteloon.

17 §

Osakasluettelon julkisuus

Osakasluettelo on pidettävä jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Arvo-osuusjär-
jestelmään kuuluvan yhtiön osakasluettelo voidaan kuitenkin pitää jokaisen nähtävänä ar-
vopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Jokaisella on oikeus kulut korvattuaan saada
jäljennös osakasluettelosta tai sen osasta. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös
5 luvun 6 a §:ssä tarkoitetun ajankohdan mukaista osakasluetteloa yhtiökokouksen päät-
tymiseen asti. 

Arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista pidettävän arvo-osuusjärjestelmästä ja
selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetun odotusluettelon julkisuuteen
sovelletaan tämän pykälän 1 momenttia. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske henkilötunnuksen tunnusosaa,
maksu- tai verotustietoja tai tietoa siitä, mille kaupintatilille osakkeenomistajan myytävik-
si antamat osakkeet on kirjattu. Tietoon siitä, minkä arvopaperikeskuksen osapuolen hoi-
dossa olevalle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu, sovelletaan, mitä arvo-osuusjärjestel-
mästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 2 §:ssä säädetään arvo-osuustiliä koske-
vista tiedoista. 

Jos maistraatti on määrännyt väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n perusteella osakkeenomistajaa koske-
vien tietojen luovutusrajoituksesta ja rajoituksesta on ilmoitettu yhtiölle, osakkeenomista-
jasta osakasluetteloon merkityn kotikunnan, osoitteen ja muun yhteystiedon saa luovuttaa
vain viranomaiselle. Tällaisesta osakkeenomistajasta osakasluetteloon merkitty yhteys-
osoite voidaan luovuttaa myös muille kuin viranomaisille.
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5 luku

Yhtiökokous

6 §

Osakkeenomistajien osallistuminen

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 
Osallistumisen edellytyksenä on 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti, että osakkeen-

omistaja on merkittynä osakasluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esit-
tänyt siitä luotettavan selvityksen. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvassa yhtiössä osallis-
tumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on 6 a §:n mukaisesti merkittynä osakas-
luetteloon. 

Hallintarekisteröintiä vastaavalla tavalla säilytettyjen osakkeiden osalta yhtiökokouk-
seen osallistumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on ilmoitettu merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten 6 a §:ssä säädettyä
vastaavalla tavalla.

6 a §

Osakkeenomistajan osallistumisoikeus arvo-osuusjärjestelmässä

Jos yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, oikeus osallistua yhtiökokouk-
seen on vain osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yh-
tiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä osakasluetteloon. Lisäksi hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiöko-
koukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus
olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilapäistä merkintää
koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana,
jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Osakkeenomistuksessa yhtiö-
kokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osal-
listua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

7 §

Ilmoittautuminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, hallintarekisteröidyn osakkeen

omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on
6 a §:n mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Jos osakkeen-
omistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yh-
teydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeen-
omistajaa.

18 §

Kokouskutsun sisältö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pörssiyhtiön yhtiökokouskutsussa on lisäksi mainittava:
1) edellytykset, joilla osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen 6, 6 a

ja 7 §:n mukaan;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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19 §

Kutsuaika

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen
yhtiökokousta, 7 §:n mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää tai 6 a §:n mukaista arvo-
osuusjärjestelmään liittyneitä yhtiöitä koskevaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Julki-
sessa osakeyhtiössä kutsu voidaan kuitenkin toimittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen
edellä mainittua päivää.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokouskutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiö-

kokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen
6 a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

16 luku

Sulautuminen

10 §

Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien haltijoille

Kutsua sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen ei saa toimittaa ennen sulautumis-
suunnitelman rekisteröimistä. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei
yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidempää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yhtiöko-
kousta, 5 luvun 7 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää taikka 5 luvun 6 a §:n
mukaista arvo-osuusjärjestelmään liittyneitä yhtiöitä koskevaa määräpäivää. Julkisessa
osakeyhtiössä kutsu voidaan kuitenkin toimittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen edel-
lä tarkoitettua päivää.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vastaanottavassa yhtiössä kokouskutsu voidaan toimittaa 5 luvun 19 §:n 1 momentissa

tarkoitetussa ajassa, jos sulautumisesta päätetään yhtiökokouksessa osakkeenomistajan
vaatimuksesta ja jos yhtiön tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja yhtiö-
kokouksen, 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetun viimeisen ilmoittautumispäivän taikka 5 luvun
6 a §:n mukaisen arvo-osuusjärjestelmään liittyneitä yhtiöitä koskevan määräpäivän väli-
nen aika on vähintään kuukausi tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pidempi kutsuaika.

13 §

Lunastusmenettely

Sulautuvan yhtiön osakkeenomistaja voi sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa
vaatia osakkeidensa lunastamista ja hänelle on varattava siihen tilaisuus ennen kuin sulau-
tumisesta päätetään. Vain ne osakkeet voidaan lunastaa, jotka on ilmoitettu merkittäviksi
osakasluetteloon yhtiökokoukseen tai viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä taikka
jos osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, lunastusta vaativan osakkeenomistajan
arvo-osuustilille 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitettuun määräpäivään mennessä. Lunastusta vaa-
tivan on äänestettävä sulautumispäätöstä vastaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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17 luku

Jakautuminen

10 §

Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien haltijoille

Kutsua jakautumisesta päättävään yhtiökokoukseen ei saa toimittaa ennen jakautumis-
suunnitelman rekisteröimistä. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei
yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidempää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yhtiöko-
kousta, 5 luvun 7 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää taikka 5 luvun 6 a §:n
mukaista arvo-osuusjärjestelmään liittyneitä yhtiöitä koskevaa määräpäivää. Julkisessa
osakeyhtiössä kutsu voidaan kuitenkin toimittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen edel-
lä tarkoitettua päivää.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vastaanottavassa yhtiössä kokouskutsu voidaan toimittaa 5 luvun 19 §:n 1 momentissa

tarkoitetussa ajassa, jos jakautumisesta päätetään yhtiökokouksessa osakkeenomistajan
vaatimuksesta ja jos yhtiön tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja yhtiö-
kokouksen, 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetun viimeisen ilmoittautumispäivän taikka 5 luvun
6 a §:n mukaisen arvo-osuusjärjestelmään liittyneitä yhtiöitä koskevan määräpäivän väli-
nen aika on vähintään kuukausi tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pidempi kutsuaika.

13 §

Lunastusmenettely

Jakautumisessa toimivaan yhtiöön jakautuvan yhtiön osakkeenomistaja voi jakautumi-
sesta päättävässä yhtiökokouksessa vaatia jakautumisvastikkeensa lunastamista ja hänelle
on varattava siihen tilaisuus ennen kuin jakautumisesta päätetään. Vain ne osakkeet oi-
keuttavat lunastukseen, jotka on ilmoitettu merkittäviksi osakasluetteloon yhtiökokouk-
seen tai viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä taikka jos osakkeet kuuluvat arvo-
osuusjärjestelmään, lunastusta vaativan osakkeenomistajan arvo-osuustilille 5 luvun
6 a §:ssä tarkoitettuun määräpäivään mennessä. Lunastusta vaativan on äänestettävä ja-
kautumispäätöstä vastaan.

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

20 luku

Yhtiön purkaminen

3 §

Yhtiön päätös selvitystilaan asettamisesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kokouskutsusta sekä kokousasiakirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä ja lähettämises-

tä säädetään 5 luvun 18–22 §:ssä. Kutsu selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiöko-
koukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei yhtiöjärjestyksessä ole
määrätty pidempää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta, 5 luvun 7 §:ssä tar-
koitettua viimeistä ilmoittautumispäivää taikka 5 luvun 6 a §:n mukaista arvo-osuusjärjes-
telmään liittyneitä yhtiöitä koskevaa määräpäivää. Julkisessa osakeyhtiössä kutsu voidaan
kuitenkin toimittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen edellä tarkoitettua päivää. Kutsu
7
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on sen lisäksi, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään, lähetettävä kirjallisena jokaiselle osak-
keenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

25 luku

Rangaistussäännökset

2 §

Osakeyhtiörikkomus

Joka tahallaan
1) laiminlyö osakasluettelon pitämisen 3 luvun 15 §:n edellyttämällä tavalla taikka sen

nähtävänä pitämisen 3 luvun 17 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.

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

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2017. Sen 3 luvun 17 §:n 3 momentin
säännöstä osakasluetteloon merkityn henkilötunnuksen muun kuin tunnusosan julkisuu-
desta sovelletaan kuitenkin vasta kuuden kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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