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lfallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaisten sekä 
eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuut
ta ja osakkeita annetun lain 3 ja 19 §:n, kaupparekisterilain 9 §:n 
sekä leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi ulko
maalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkei
ta annettua lakia siten, että valtioneuvosto voisi 
antaa osakeyhtiölle luvan lisätä ulkomaalaisille 
luovutettavissa olevien osakkeiden määrää nykyi
sestä ilman, että yhtiöön olisi sovellettava laissa 
olevia omaisuuden hankintarajoituksia. 

Ulkomaalaiset voivat nykyisin omistaa enin
tään viidesosan suomalaisen osakeyhtiön osak
keista ilman, että yhtiön oikeus hankkia kiinteis
töjä tai osakkeita olisi rajoitettu. Ehdotuksen 
mukaan tätä rajaa voitaisiin yhtiökohtaisesti vai-
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tioneuvoston luvalla nostaa, kuitenkin enintään 
kahteen viidesosaan sen osakkeista. 

Säännöksiin ulkomaalaisten päätösvallasta yh
tiössä ei ehdoteta vastaavanlaista muutosta. Ulko
maalaisille luovutettavien niin sanottujen vapai
den osakkeiden nojalla yhtiökokouksessa käytet
tävissä oleva äänimäärä voisi olla enintään neljäs- · 
osa kaikkien muiden eli niin sanottujen sidottu-. 
jen osakkeiden äänimäärästä. 

Ehdotetut lainmuutokset on tarkoitettu tule
maan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Muutokset kansainvälisillä vienu- Ja paaoma
markkinoilla vaikuttavat merkittävällä tavalla 
suomalaisten yritysten toimintaan ja niiden kehi
tysnäkymiin. Kilpailukyvyn ylläpitäminen ulko
mailla vaatii sellaisten uusien toiminta- ja rahoi
tusmuotojen käyttämistä, joihin toisenlaisissa 
oloissa syntyneessä lainsäädännössä ei ole ollut 
aihetta varautua. Suomalaisten yritysten kansain
välisen toiminnan puitteita sääntelee eräiltä osin 
lainsäädäntö, joka on yli 40 vuotta vanha ja joka 
myös heijastaa säätämisajankohdan sääntelykei
noja ja arvostuksia. Esityksen tarkoituksena on 
lainsäädännöllisiä rajoituksia lieventämällä pa
rantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia 
pysyä kilpailukykyisinä kansainvälisillä markki
noilla ja hyödyntää ulkomaisia pääomamarkki
noita tavalla, joka on yleisen edun mukaista ja 
yhteiskunnan valvonnassa. 

Ehdotuksen tarkoituksena on ensinnäkin lisätä 
kansainvälistä toimintaa harjoittavien yritysten 
mahdollisuuksia hankkia riskirahoitusta ulko
mailta ja siten vahvistaa taloudellista asemaansa. 
Suomalaisten yritysten eräänä ongelmana on pi
detty omien pääomien vähäisyyttä ja rahoituksen 
perustumista velanottoon. Mitä suuremmassa 
määrin yrityksen rahoitus perustuu omaan pää
omaan, sitä parempi riskinsietokyky yrityksellä 
yleensä on. Lisäksi oman pääoman ehdoin saatua 
rahoitusta pidetään yleisesti kustannuksiltaan vel
karahoitusta edullisempana. 

Toiseksi ehdotuksella pyritään siihen, että suo
malaiset yritykset voisivat nykyistä suuremmassa 
mitassa käyttää ulkomaisessa toiminnassaan hy
väkseen mahdollisuutta laajentaa osakkeenomis
tajakuntaansa myös ulkomaalaisiin yhteisöihin. 
Tällä mahdollisuudella on merkitystä muun mu
assa pyrittäessä tekemään yritystä tunnetuksi esi
merkiksi sen vientimaassa tai maassa, jossa yrityk
sellä on tai johon se aikoo perustaa omaa tuotan
toa. Ulkomailla toteutettavasta osakeannista on 
etua paitsi luottamuksen herättämisessä yhtiötä 

kohtaan myös sikäli, että yhtiö voi osakeannilla 
rahoittaa asianomaisessa maassa mahdollisesti vi
reillä olevaa hankettaan ja näin vähentää koti
maasta tarvittavan muun rahoituksen määrää. 
Vastaavasti ulkomaista yritystä hankittaessa voi
daan kaupan rahoituksessa pyrkiä siihen, että osa 
kauppahinnasta maksetaan suomalaisen osakeyh
tiön osakkeina. 

Niiden kotimaan ulkopuolelle toimintaansa 
ulottaneiden yhtiöiden kohdalla, joiden osakkei
ta joka tapauksessa on ulkomaisessa omistuksessa, 
ehdotus antaisi mahdollisuuden parantaa osak
keiden niin sanottuja jälkimarkkinoita, jos yhtiö 
esimerkiksi osakeannissaan kykenee laajentamaan 
myös osakaskuntaansa. 

Ehdotettujen muutosten eräänä tarkoituksena 
on vielä turvata suomalaisille yrityksille pääpiir
teissään vastaavat kilpailuedellytykset kansainvä
lisillä markkinoilla kuin muiden pohjoismaiden 
yrityksillä on. 

Muutokset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi 
ensi sijassa sellaisille pörssiyhtiöillemme, joissa 
niin sanottujen vapaiden osakkeiden osuus osake
pääomasta on jo niin lähellä nykyisin sallittua 
enimmäismäärää, että niillä ei käytännössä ole 
mahdollisuutta käyttää osakkeitaan edellä selos
tetulla tavalla hyväkseen kansainvälisessä toimin
nassaan. 

1.2. Keinot 

Ulkomaalaisten oikeutta omistaa suomalaisen 
osakeyhtiön osakkeita säännellään ulkomaalaisten 
sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja 
hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetus
sa laissa (219/ 39) eli niin sanotussa rajoituslaissa. 
Laki ei sinänsä estä ulkomaalaisia omistamasta 
suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, mutta jos 
yhtiön osakkeista voi yhtiöjärjestyksen mukaan 
olla ulkomaisessa omistuksessa enemmän kuin 
viidesosa, yhtiö joutuu kiinteän omaisuuden ja 
osakkeiden hallintaa koskevien rajoitusten ja kiel
tojen alaiseksi. Näin ollen suomalaisessa osakeyh
tiössä, jonka toiminta edellyttää kiinteistöjen 
hallintaa tai olemista osakkaana toisessa suoma-
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laisessa osakeyhtiössä, voi käytännössä osakkeista 
yleensä enintään viidesosa olla ulkomaisessa 
omistuksessa. Viimeksi mainitusta rajoituksesta ei 
voida myöntää poikkeuksia. Niitä osakkeita, jot
ka voidaan luovuttaa ulkomaalaiselle, kutsutaan 
yleensä vapaiksi osakkeiksi, muita taas sidomiksi 
osakkeiksi. 

Lakia ehdotetaan edellä selostettujen tavoittei
den saavuttamiseksi muutettavaksi siten, että 
valtioneuvostolle annettaisiin mahdollisuus tie
tyissä rajoissa myöntää yhtiölle poikkeuksia edellä 
tarkoitetusta rajoituksesta. Valtioneuvosto voisi 
yhtiön hakemuksesta antaa sille luvan ottaa yh
tiöjärjestykseen määräyksen, jonka mukaan ulko
maisessa omistuksessa voi yhtiön osakkeista olla 
enintään kaksi viidesosaa eli 40 prosenttia nykyi
sen yhden viidesosan eli 20 prosentin sijasta. 
Poikkeus voitaisiin myös rajoittaa 40 prosenttia 
pienempään osuuteen yhtiön osakkeista. Vaati
malla lupaa voitaisiin kunkin yhtiön kohdalla 
erikseen ottaa harkittavaksi ulkomaalaisomistuk
sen lisäämisen mahdolliset kansantaloudelliset 
vaikutukset. Näin voitaisiin myös seurata muu
toksen vaikutuksia ja lupakäytännöllä vastaisuu
dessa torjua laajennetusta ulkomaalaisomistukses
ta mahdollisesti aiheutuvia sellaisia epäkohtia, 
joita ei ole voitu ennakoida lakia säädettäessä. 
Lupaa edellyttämällä voitaisiin valvoa, että ulko
maalaisomistusta ei kasvateta nykyisestään sellai
silla aloilla toimivissa yhtiöissä, joiden säilyttä
mistä mahdollisimman suuressa määrin kotimai
sessa omistuksessa pidetään tärkeänä. Valvonta 
olisi osa lupamenettelyä. Tämä valvonta ei nojau
tuisi voimassa olevan lain niihin säännöksiin, 
joiden mukaan valtioneuvosto voi yleisen edun 
niin vaatiessa asettaa yhtiön tai sen yhtiöjärjestyk
sen muutoksen rekisteröinnin ehdoksi, että ulko
maalaisomistusta ei sallita yhtiössä lainkaan tai 
että se rajoitetaan määrättyyn osaan osakkeista. 

Ulkomaalaisomistuksen laajentamiseen yh
tiössä liittyvien vaikutusten riittävän monipuoli
seksi arvioimiseksi lupahakemukset käsiteltäisiin 
yleensä ennen ratkaisun tekemistä kauppa- ja 
teollisuusministeriön yhteydessä toimivassa ulko
maisten investointien neuvottelukunnassa. 

Ulkomaisten osakkeenomistajien päätösvalta 
yhtiössä ei ehdotuksen mukaan laajenisi nykyises
tä, vaikka ulkomaalaisten omistusosuus yhtiössä 
lisääntyy. Ulkomaalaisomistusta ehdotuksen mu
kaan lisäävissäkin yhtiöissä vapaisiin osakkeisiin 
sovellettaisiin voimassaolevan lain mukaista ää
nestysrajoitusta. Sen mukaan vapaiden osakkei
den yhtiössä tuottama päätösvalta on rajattu 
siten, että niiden nojalla saadaan yhtiökokoukses-

sa aanestaa enintaan neljännellä osalla kokouk
sessa edustettujen sidottujen osakkeiden ääni
määrästä. Näin ollen ulkomaisessa omistuksessa 
olevien osakkeiden nojalla ei missään tilanteessa 
voida saada ääntenenemmistöä yhtiökokouksessa. 
Lisäksi päätäntävallan rajoitus ulotettaisiin ulko
maalaisomistusta ehdotuksen mukaan lisäävissä 
yhtiöissä koskemaan myös niitä tilanteita, joissa 
päätöksenteossa otetaan huomioon osakkeiden 
tuottaman äänimäärän lisäksi kunkin osakkeeno
mistajan osakkeiden lukumäärä eli osuus osake
pääomasta. Tämä on tarpeen, jotta suomalaisessa 
omistuksessa olevien sidottujen osakkeiden nojal
la voitaisiin aina tehdä myös sellaiset päätökset, 
joissa edellytetään kahden kolmasosan määrä
enemmistöä edustettujen osakkeiden lukumää
rästä. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lainsäädäntö 

Keskeiset säännökset ulkomaalaisten oikeudes
ta harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa sisälty
vät rajoituslakiin sekä elinkeinon harjoittamisen 
oikeudesta annettuun lakiin (122 1 19). Viimeksi 
mainitun lain mukaan ulkomaalainen ei saa 
ilman lääninhallituksen lupaa harjoittaa Suomes
sa elinkeinoa. Silloin kun elinkeinoa aiotaan 
harjoittaa Suomessa rekisteröidyn yhteisön puit
teissa, sovelletaan lisäksi rajoituslakia. 

Rajoituslaki rakentuu ulkomaalaisten kiinteis
tönhankintaa koskeville rajoituksille. Lähtökohta
na on pidetty sitä, että elinkeinotoimintaa ei 
yleensä voi harjoittaa ilman pysyvää toimipaik
kaa, mikä taas edellyttää tavallisesti kiinteistön 
tai huoneiston hallintaa. Toinen perusperiaate 
rajoituslaissa on, että ulkomaalaisiin ja ulkomai
siin yhteisöihin rinnastetaan laissa sellaiset suo
malaiset yhteisöt, joissa ulkomaalaisten oikeutta 
olla jäsenenä tai osakkaana ei ole rajoitettu laissa 
säädetyllä tavalla. Siten lain rajoitussäännöksiä 
sovelletaan paitsi ulkomaalaisiin ja ulkomaisiin 
yhteisöihin myös sellaisiin suomalaisiin yhteisöi
hin, joissa ulkomaalaisella voi olla' laissa säädettyä 
suurempi määräysvalta. 

Rajoituslaki ei aseta estettä sille, että ulkomaa
laiset omistavat suomalaisen osakeyhtiön kaikki 
osakkeet; valtioneuvosto voi kuitenkin asettaa 
yleisen edun niin vaatiessa osakeyhtiön tai sen 
yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisen eh
doksi, etteivät ulkomaalaiset eivätkä ulkomaiset 
ja niihin rinnastettavat suomalaiset yhteisöt saa 
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omistaa yhtiön osakkeita tai että ne saavat omis
taa niistä vain määrätyn osan. Mahdollisuudella 
asettaa tällainen ehto pyritään säilyttämään kan
sallisesti tärkeät elinkeinoelämän alat kotimaisissa 
käsissä. 

Sellainen suomalainen yhtiö, jossa ulkomaista 
määräysvaltaa ei ole rajoitettu, ei rajoituslain 
mukaan saa ilman valtioneuvoston kussakin ta
pauksessa antamaa lupaa hankkia omakseen kiin
teää omaisuutta Suomessa. Sama koskee kiinteän 
omaisuuden vuokraamista yli kahdeksi vuodeksi. 
Myös liikkeen tai sen osan hankkiminen sellaisel
ta suomalaiselta elinkeinonharjoittajalta, johon 
rajoitussäännöksiä ei sovelleta, vaatii valtioneu
voston luvan. Lisäksi lain säännökset rajoittavat 
tällaisen yhtiön oikeutta hankkia toisten suoma
laisten yhtiöiden osakkeita tai olla jäsenenä 
osuuskunnassa tai muussa yhteisössä. 

Suomalainen osakeyhtiö rinnastetaan rajoitus
lain mukaan ulkomaalaiseen ja ulkomaiseen yh
teisöön, jollei sen yhtiöjärjestyksessä ole kieltoa, 
jonka mukaan ulkomaalaiset ja niihin rinnastet
tavat yhteisöt saavat omistaa enintään viidennen 
osan yhtiön osakkeista. Tällaista yhtiöjärjestyksen 
määräystä kutsutaan yleensä ulkomaalaislausek
keeksi. Yhtiöjärjestykseen otettua ulkomaalais
lauseketta ei saa lain 2 §:n 2 momentin mukaan 
muuttaa tai poistaa ilman valtioneuvoston lupaa. 
Lisäksi edellytyksenä sille, että yhtiöön ei sovelle
ta lain rajoitussäännöksiä on, että yhtiön osak
keista ainakin neljässä viidesosassa on merkintä, 
jossa kielletään niiden luovuttaminen ulkomaa
laiselle tai siihen rinnastettavalle yhteisölle. Täl
laisen sidotun osakkeen luovutus ulkomaalaiselle 
tai siihen rinnastettavalle yhteisölle on mitätön ja 
samalla rangaistava teko. Muiden kuin mainitulla 
kieltomerkinnällä varustettujen eli vapaiden 
osakkeiden nojalla saadaan yhtiökokouksessa ää
nestää enintään neljännellä osalla kokouksessa 
edustettujen muiden osakkeiden yhteenlasketlis
ta äänimäärästä. Siten vapaat osakkeet yksinään 
eivät voi tuottaa yhtiökokouksessa määräämisval
taa. 

Yhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen ei sitä perustet
taessa ole otettu edellä tarkoitettua ulkomaalais
lauseketta, voi vapautua lain rajoitussäännöksistä 
ottamalla yhtiöjärjestykseensä asianmukaisen ul
komaalaislausekkeen ja varustamalla tarpeellisen 
määrän osakkeitaan kieltomerkinnällä. Tällaiseen 
yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ei tarvita valtio
neuvoston lupaa. 

Rajoituslakiin vuonna 1982 tehdyn muutoksen 
mukaan vapaat osakkeet eivät lain 3 §:n 1 
momentin mukaan saa tuottaa parempaa oikeut-

ta kuin kieltomerkinnällä varustetut osakkeet. 
Siten vapaista osakkeista ei voida esimerkiksi 
muodostaa omaa osakelajia, johon kuuluvilla 
osakkeilla olisi suurempi äänimäärä tai parempi 
osinko-oikeus kuin toiseen osakelajiin kuuluvilla 
sidotuilla osakkeilla. Säännös merkitsee sana
muotonsa mukaan myös sitä, että jos yhtiössä on 
useampia osakelajeja, niin vapaita osakkeita ei 
voi sijoittaa sellaiseen osakelajiin, joka tuottaa 
jossakin suhteessa paremmat oikeudet kuin toi
nen osakelaji, jossa on sidottuja osakkeita. Yh
tiön laskiessa uusmerkinnässä liikkeelle uusia va
paita osakkeita saattaa siten olla pakko muodos
taa uusista vapaista osakkeista oikeuksiltaan mui
ta osakelajeja heikompi osakelaji. 

Rajoituslaissa tarkoitetut erilaiset luvat myön
tää lain mukaan valtioneuvosto. Nämä tehtävät 
on kuitenkin siirretty vuonna 1939 annetulla 
asetuksella ( 2 361 39) sisäasiainministeriölle sekä 
kauppa- ja teollisuusministeriölle. Sisäasiainmi
nisteriö myöntää asetuksen mukaan kiinteistön 
hankkimista koskevat luvat ulkomaalaiselle sekä 
ulkomaiselle yhteisölle. Muista rajoituslain mu
kaan valtioneuvostolle kuuluvista tehtävistä huo
lehtii kauppa- ja teollisuusministeriö. Valtioneu
vosto on lisäksi asettanut neuvoa-antavana elime
nä toimivan ulkomaisten investointien neuvotte
lukunnan, jonka tehtävänä on muun ohella an
taa lausuntoja rajoituslaissa tarkoitettujen lupa
hakemusten johdosta. Neuvottelukunnassa ovat 
edustettuina ulkoasiainministeriö, oikeusministe
riö, sisäasiainministeriö, vai tiovarainministeriö, 
kauppa- ja teollisuusministeriö, työvoimaministe
riö, Suomen Pankki sekä teollisuusjärjestöt ja 
työntekijäjärjestöt. 

Ulkomaalaisen oikeudesta perustaa Suomessa 
osakeyhtiö ja toimia yhtiön johtotehtävissä sääde
tään osakeyhtiölaissa (734/78). Muut kuin täällä 
asuvat Suomen tai muun pohjoismaan kansalai
set tarvitsevat yhtiön perustamiseen kauppa- ja 
teollisuusministeriön luvan. Muita ulkomaalaisia 
kuin jonkin pohjoismaan kansalaisia voi yhtiön 
hallituksen jäsenistä olla ilman lupaa enintään 
kolmasosa. 

Pääoman tuontia ulkomailta Suomeen ja vien
tiä Suomesta ulkomaille säännellään valuuttalail
la (954/85) sekä sen nojalla annetuilla määräyk
sillä. Pääomanliikkeet Suomen ja ulkomaiden 
välillä vaativat valuuttalainsäädännön mukaan 
Suomen Pankin luvan. Lupa tarvitaan suoriin 
sijoituksiin ja pitkäaikaisiin luottoihin sekä Suo
mesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen. Sa
moin suomalainen yhtiö tarvitsee luvan osakean
nin toteuttamiseen ulkomaisilla arvopaperimark-
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kinoilla ja ulkomainen yritys osakkeidensa liik
keeseenlaskemiseen Suomessa. Lupamenettelystä 
on vapautettu Helsingin Arvopaperipörssissä no
teerattujen osakkeiden luovuttaminen ulkomailla 
asuvalle silloin, kun tämä hankkii osakkeet va
luuttapankin välityksellä. Samoin lupamenette
lystä on rajoitetusti vapautettu ulkomaisissa pörs
seissä noteerattujen ulkomaisten arvopapereiden 
ostaminen Suomeen. 

Rajoituslaki ei koske pankkeja eikä vakuutus
yhtiöitä. Säännökset ulkomaalaisomistuksesta 
luottolaitoksissa sisältyvät ulkomaalaisten oikeu
desta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osak
keita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa an
nettuun lakiin (684/78). Lakiin vuonna 1985 
tehdyn muutoksen mukaan ulkomaalainen on 
oikeutettu omistamaan liikepankin, kiinnitys
luottopankin ja luotto-osakeyhtiön osakkeita 
enintään 20 prosenttia pankin tai luotto-osakeyh
tiön osakepääomasta, jos sen yhtiöjärjestykseen 
on otettu tätä tarkoittava määräys. Ennen muu
tosta ulkomaalainen tarvitsi kuhunkin osakehan
kintaan erikseen valtiovarainministeriön luvan. 
Valtioneuvostolla on edellä sanotun lisäksi oikeus 
erityisestä syystä antaa ulkomaiselle luottolaitok
selle lupa hankkia pankin osakkeita yli mainitun 
enimmäismäärän. Säästöpankkien osalta laissa on 
asetettu ulkomaalaiselle kielto ottaa osaa säästö
pankin isäntien vaaliin ja osuuspankkien osalta 
kielto liittyä osuuspankin jäseneksi. 

Ulkomaalaisen oikeutta omistaa suomalaisen 
vakuutusyhtiön osakkeita ei ole lailla rajoitettu. 
Sen sijaan ulkomaiselta vakuutuslaitokselta edel
lytetään lupaa vakuutusliikkeen harjoittamiseen 
Suomessa. 

Lisäksi on eri elinkeinoja koskevissa säädöksissä 
asetettu ulkomaalaisille ja ulkomaisille yhteisöille 
rajoituksia asianomaisen elinkeinon harjoittami
seen. 

Suomea koskevista kansainvälisistä sopimuksis
ta on tähän esitykseen liittymäkohtia lähinnä 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 
(OECD) vuonna 1961 hyväksymällä pääomaliik
keiden vapauttamissäännöstöllä. Säännöstö täh
tää esteiden poistamiseen jäsenmaiden keskinäi
siltä pääomaliikkeiltä sikäli kuin se on tarpeen 
tehokkaan taloudellisen yhteistyön kannalta. 
Säännöstön mukaan ulkomaalaisella on oikeus 
perustaa maahan yritys samoin kuin hankkia 
omistukseensa jo olemassa oleva yritys. Sen mu
kaan kotimaisia arvopapereita voi laskea liikkeelle 
ulkomaisilla arvopaperimarkkinoilla ja ulkomai
sia arvopapereita kotimaan arvopaperimarkkinoil
la. Ulkomaalaisten tulee säännöstön mukaan voi-

da käydä kauppaa kotimaassa noteeratuilla arvo
papereilla ja kotimaan kansalaisten vastaavasti 
ulkomailla noteeratuilla arvopapereilla. Sikäli 
kuin säännöstön velvoitteet ovat ristiriidassa Suo
men omaksumien periaatteiden kanssa, Suomi 
on tehnyt asiaa koskevan varauman. 

2.2. Tilanne eräissä mutssa matssa 

Ruotsi 

Ruotsissa on vuonna 1982 korvattu aikaisempi 
rajoituslainsäädäntö kahdella uudella lailla, joista 
toinen koskee ulkomaalaisten oikeutta hankkia 
ruotsalaisia yrityksiä ja toinen oikeutta kiinteän 
omaisuuden hankintaan. Ensiksi mainitun lain 
tarkoituksena on antaa viranomaisille mahdolli
suus valvoa ja lupamenettelyllä vaikuttaa siihen, 
missä määrin ruotsalaisten yritysten omistus siir
tyy ulkomaisiin käsiin. 

Tässä laissa ulkomaalaiseen rinnastetaan ruot
salainen osakeyhtiö, jollei sen yhtiöjärjestyksessä 
ole ulkomaalaislauseketta, jonka mukaan ulko
maalaisen ja siihen rinnastettavan ruotsalaisen 
yhteisön oikeus omistaa yhtiön osakkeita on ra
joitettu 40 prosenttiin osakepääomasta ja 20 
prosenttiin yhtiön kaikkien osakkeiden tuotta
masta äänioikeudesta. Ulkomaalainen ja edellä 
selostettu ruotsalainen yhteisö tarvitsee luvan 
osakkeiden hankintaan, jos hankinnan johdosta 
osakkeenostajan osakemäärä tai osakkeiden tuot
tama äänioikeus ylittää 10, 20, 40 tai 50 prosent
tia koko osakepääomasta tai vastaavasti kaikista 
äänistä. Lupamenettelyä sovelletaan kaikkien yh
tiöiden osakkeisiin riippumatta siitä, onko yh
tiössä ulkomaalaislauseke vai ei. Tämä liittyy 
siihen, että osalla huomattaviakin ruotsalaisia 
pörssiyhtiöitä ei ole yhtiöjärjestyksessään ulko
maalaislauseketta. Sääntelyllä pyritään muun 
muassa siihen, että tarvittaessa voidaan estaa 
osakeomistuksen liiallinen keskittyminen ulko
maisiin käsiin. 

Se, onko yhtiön yhtiöjärjestyksessä ulkomaa
laislauseke vai ei, vaikuttaa paitsi yhtiön oikeu
teen hankkia toisten yhtiöiden osakkeita myös 
kiinteistönhankintaan samaan tapaan kuin Suo
messa. Kiinteistönhankintaa varten yhtiö, jossa 
ulkomaista määräysvaltaa ei ole rajoitettu, tarvit
see viranomaisen luvan. 

Vuonna 1985 Ruotsissa on valmistunut ulko
maalaisten osakehankintoja koskeva edellä selos
tettujen säännösten tarkistusehdotus, jolla lähin
nä pyritään lisäämään valvontaa kun on kysymys 
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ulkomaalaislauseketta vailla olevien ruotsalaisyh
töiden osakkeiden hankkimisesta. Toisaalta tar
koituksena on myös lieventää rajoituksia muun 
muassa niin, että osakkeiden ja kiinteistöjen 
hankintarajoitukset eivät enää koskisi Ruotsissa 
vähintään kolme vuotta asuneita ulkomaan kan
salaisia. 

Ruotsissa on jonkin verran selvitetty yritysten 
kansainvälistymisen vaikutuksia kansantalouteen. 
Tässä yhteydessä on muun muassa esitetty, että 
kansainvälistymisessään menestyneet yritykset 
ovat kasvaneet keskimääräistä nopeammin myös 
kotimaassa ja siten myös lisänneet työllisyyttä 
keskimääräistä enemmän. 

Norja 

Myös Norjassa ulkomaisen omistuksen valvonta 
perustuu samantapaiseen sääntelyyn kuin Suo
messa ja Ruotsissa. Norjalainen osakeyhtiö rin
nastetaan rajoitussäännöksiä sovellettaessa ulko
maalaiseen, jos joku sen hallituksen jäsenistä on 
ulkomaalainen tai jos yli 20 prosenttia sen osak
keista on ulkomaisessa omistuksessa. Ulkomaalai
nen sekä tähän rinnastettava norjalainen osakeyh
tiö tarvitsee kiinteän omaisuuden hankintaan 
luvan. Myös osakkeiden hankintaan nämä tarvit
sevat luvan, jos yhtiö, jonka osakkeista on kysy
mys, omistaa luvanvaraista kiinteää omaisuutta 
tai huoneistoja, ja jos osakkeenostaja saisi han
kinnan johdosta omistukseensa yli 10 prosenttia 
yhtiön osakkeista tai ulkomaalaisomistus yhteen
sä ylittäisi yhtiössä 20 prosenttia. Osakkeita ei 
Norjassa ole jaoteltu sidottuihin ja vapaisiin, 
vaan rajoitussäännösten soveltaminen riippuu 
edellä sanotuin tavoin tosiasiallisesta ulkomaises
ta määräämisvallasta yhtiössä. 

Säännöksiä on kesäkuussa 1985 ehdotettu tar
kistettavaksi muun muassa siten, että rajoitusten 
soveltamiseen johtava 20 prosentin ulkomaalaiso
mistuksen raja nostettaisiin 33,33 prosenttiin, ja 
yksittäisen ulkomaalaisen osakeomistuksen mai
nittu 10 prosentin raja 20 prosenttiin. Tavoittee
na on edistää ulkomaisen pääoman saamista 
norjalaisiin yrityksiin ja jatkaa pääomaliikkeiden 
vapauttamista. 

Tanska 

Tanskan lainsäädännössä ei ole rajoituksia ul
komaalaisten oikeuteen hankkia tanskalaisen osa
keyhtiön osakkeita. Myöskään tanskalaisten yh-

tiöiden kiinteistönhankinnalle ei ole asetettu ra
joituksia, vaikka osakkeenomistajina olisi ulko
maalaisia. Tanskaan tapahtuvia ulkomaisia inves
tointeja säännellään kuitenkin jossain määrin 
valuuttalainsäädännöllä. 

Eräät muut maat 

Euroopan muista markkinatalousmaista ei 
useissa ole lainkaan nimenomaisia ulkomaalais
ten osakehankintoja koskevia rajoituksia. Tällai
sia maita ovat ainakin Belgia, Englanti, Hollanti, 
Italia, Itävalta, Saksan Liittotasavalta ja Sveitsi. 
Näistä esimerkiksi Itävalta on omaksunut toimin
talinjan, joka nimenomaisesti tukee maahan 
suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Toisaalta 
näissäkin maissa yleensä pyritään erilaisin lupa- ja 
kieltomenettelyin valvomaan ulkomaista vaiku
tusvaltaa tietyillä elinkeinoelämän aloilla. Euroo
pan talousyhteisön, EEC:n jäsenyydestä taas joh
tuu siihen kuuluvien maiden keskinäisiin suhtei
siin omia, pääomien siirtoa helpottavia erityis
piirteitä. 

Ranskassa on sen sijaan verraten tiukasti sään
nelty ulkomaalaisten mahdollisuuksia saada vai
kutusvaltaa elinkeinoelämässä. Viranomaisen lu
pa tarvitaan periaatteessa aina, kun ulkomaalai
nen haluaa esimerkiksi päästä osakkaaksi ranska
laiseen yritykseen tai perustaa oman yrityksen 
Ranskaan. Poikkeuksena lupavaatimuksesta on 
kuitenkin muun muassa sellainen osakehankinta, 
jonka jälkeenkään ulkomaalaisen osuus yhtiön 
osakepääomasta ei nouse yli 20 prosentin, jollei 
hankinta tosiasiassa johda siihen, että määräys
valta yhtiössä siirtyy ulkomaalaiselle. 

Euroopan ulkopuolisista maista voidaan tode
ta, että Yhdysvalloissa ei ole lainsäädännössä 
varsinaisia rajoituksia ulkomaisille pääomansijoi
tuksille. Sen sijaan lainsäädännöllä pyritään estä
mään liiallista keskittymistä ja taloudellisen kil
pailun vähenemistä. Keskittymistä koskevia sään
nöksiä sovelletaan luonnollisesti myös ulkomaa
laisiin. Kilpailun edistämiseen liittyen sellaista 
ulkomaisen yritystoiminnan maahantuloa, joka 
lisää kilpailua, pidetään jopa myönteisenä. 

Kanadassa laadittiin 1970-luvulla varsin yksi
tyiskohtaiset säännökset ulkomaisista investoin
neista johtuen lähinnä siitä, että siellä ulkomai
sen yritystoiminnan osuus koko elinkeinoelämäs
tä oli päässyt kasvamaan huomattavan suureksi 
verrattuna muihin teollistuneisiin maihin. Ulko
maisen yritystoiminnan harjoittaminen saatettiin 
melko yksityiskohtaisen valvonnan ja lupamenet-
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telyn alaiseksi. Nyttemmin vuonna 1985 anne
tuilla uusilla säännöksillä suhtautumista ulko
maiseen yritystoimintaan on jälleen tarkistettu ja 
ulkomaisiin investointeihin kohdistuvaa valvon
taa lievennetty. Ulkomainen sijoittaja tarvitsee 
viranomaisen luvan silloin, kun tarkoituksena on 
hankkia määräämisvalta - eli osakeyhtiössä yli 
puolet kokonaisäänimäärästä - kanadalaisessa 
omistuksessa olleessa yrityksessä, jos yrityksen 
varallisuus ylittää tietyn vähimmäismäärän. 

Japanissa ulkomainen omistus yrityksessä vaatii 
yleensä aina viranomaisen luvan. Lainsäädännös
sä on ulkomaiselle yritystoiminnalle asetettu tie
tyillä tärkeillä elinkeinoelämän alueilla tiukem
mat rajoitukset kuin muilla aloilla. Ulkomaisen 
omistuksen keskittymistä pyritään estämään. Täs
sä tarkoituksessa on säädetty, että ulkomaalainen 
saa luvan osakkeiden hankkimiseen yleensä auto
maattisesti, jos osakkeenostajan osuus yhtiön kai
kista osakkeista jää alle 10 prosentin. Tätä suu
remman osakeomistuksen hankkiminen vaatii to
teutuakseen yksityiskohtaisemman lupakäsitte
lyn. Toisaalta ulkomaista omistusta sinänsä rajoi
tetaan siten, että yksityiskohtainen lupakäsittely 
tulee kysymykseen, jos ulkomaalaisen tekemän 
osakehankinnan johdosta ulkomainen omistuso
suus yhtiön osakkeista nousisi 2 5 prosenttiin tai 
sen yli. 

Edellä esitettyä seikkaperäisempi selostus eri 
maissa noudatettavista periaatteista suhtautumi
sessa ulkomaiseen yritystoimintaan ja maahan 
tehtäviin sijoituksiin sisältyy ulkomaansijoitustoi
mikunnan mietintöön (komiteanmietintö 
1985:49). 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotettujen muutosten taloudellisten vaiku
tusten arvioimiseksi esitetään seuraavassa tietoja 
ensinnäkin siitä, missä määrin ja minkä tyyppisiä 
pääomasijoituksia tehdään ulkomailta Suomeen 
ja Suomesta ulkomaille, samoin kuin luotonotos
ta ulkomailta. Lisäksi selvitetään, mikä merkitys 
yleisesti yritysten kansainvälisellä toiminnalla on 
niille itselleen sekä kansantaloudelle. Tämän jäl
keen käsitellään ehdotettujen muutosten liitty
mäkohtia yritysten kansainvälistymiskehitykseen 
sekä vaikutuksia kansantalouteen. 

3.1. Pääoman vienti ja tuonti sekä ulkomai
nen velanotto 

Kansainväliset, maasta toiseen tehdyt paa
omansijoitukset jaetaan tavallisesti niin sanottui
hin suoriin sijoituksisin ja portfoliosijoituksiin. 
Suoralla sijoituksena pyritään luomaan pysyvä 
taloudellinen suhde sijoituskohteena olevaan yri
tykseen ja saavuttamaan määräysvaltaa siinä. 
Suomen Pankin tilastoinnissa suoralla sijoituksel
la tarkoitetaan sijoitusta, jolla osakas saa haltuun
sa vähintään 10 prosenttia yrityksen osake- tai 
muusta peruspääomasta. Vuoden 1983 loppuun 
sovellettiin 20 prosentin rajaa. Suoriin sijoituk
siin luetaan myös osakasluotot, jotka suoran 
pääomasijoituksen tehnyt osakas antaa yrityksel
le. Portfoliosijoituksina taas pidetään määrältään 
edellä mainittua pienempiä sijoituksia, jotka teh
dään pääasiassa tuoton saamiseksi eikä niillä 
pyritä saamaan määräysvaltaa tai luomaan pitkä
aikaista taloudellista suhdetta sijoituskohteeseen. 

Suorat stjoitukset Suomesta ulkomazlle 

Suomalaisten yritysten ulkomaille tekemien 
suorien sijoitusten nettomäärä, kun suorista sijoi
tuksista on vähennetty pääoman palautukset ko
timaahan ja osakasluottojen takaisinmaksut, on 
vuosien 1965-1985 ajalta nimellismäärältään yh
teensä noin 10 500 miljoonaa markkaa. Tällä 
vuosikymmenellä sijoituspääoman nettovienti on 
kiihtynyt, vuonna 1984 pääoman nettoviennin 
määrä oli noin 2 500 miljoonaa markkaa ja 
vuonna 1985 noin 2 000 miljoonaa markkaa. 
Valtaosa ulkomaille tehdyistä suorista sijoituksis
ta on ollut tuotannollisia investointeja. Sen sijaan 
viennin edistämiseksi ulkomaille perustettujen 
myyntiyhtiöiden pääomatarpeet ovat olleet vä
häisiä. Suurimpia sijoituspääoman viejiä ovat 
olleet metsäteollisuus ja metalliteollisuus. 

Suorat stjoitukset ulkomatlta Suomeen 

Ulkomaalaisten Suomeen tekemät suorat sijoi
tukset ovat vuodesta 1977 lähtien olleet netto
määrältään pienemmät kuin Suomesta ulkomail
le tehdyt. Tällä vuosikymmenellä ero on kasva
nut. Vuosien 1965-1985 välisenä aikana Suo
meen tehtyjen suorien sijoitusten nettomäärä on 
nimellismäärältään noin 2 500 miljoonaa mark
kaa. Vuoden 1984 osuus siitä on runsas 300 
miljoonaa markkaa ja vuoden 1985 osuus 380 
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miljoonaa markkaa. Ulkomailta Suomeen suoria 
sijoituksia tekevät ovat usein monikansallisia yri
tyksiä ja kysymys on yleensä täällä olevan tytäryh
tiön kautta tapahtuvasta valmiiden tuotteiden 
myynnistä. 

Portfoliosijoitukset 

Portfoliosijoituksia tehtiin 1970-luvulla Suo
meen hyvin vähäisessä määrin, vain muutaman 
miljoonan markan arvosta vuosittain. Tällä vuosi
kymmenellä näiden sijoitusten määrä on kasva
nut jyrkästi. Portfoliosijoituksia suomalaisiin yh
tiöihin tehdään sekä hankkimalla osakkeita Hel
singin Arvopaperipörssin kautta että hankkimalla 
niitä yhtiöiden toteuttamissa ulkomaille suunna
tuissa osakeanneissa. Vuosien 1980-1985 aikana 
osakkeita on pörssin välityksellä myyty ulkomaa
laisille noin 1 700 miljoonan markan arvosta, 
niitä on palautunut Suomeen noin 300 miljoo
nan markan arvosta, joten nettomyynti on 1 400 
miljoonaa markkaa. Vastaavasti ulkomaille suun
natuista osakeanneista on tänä aikana saatu net
tomääräisesti noin 1 000 miljoonaa markkaa. 
Ulkomaisessa omistuksessa osakkeita oli siten 
vuoden 1985 lopussa arviolta 2,5 miljardin mar
kan arvosta. Pörssiyhtiöiden kaikkien osakkeiden 
yhteenlaskettu markkina-arvo oli vuoden 1985 
lopussa noin 34 400 miljoonaa markkaa, ja tästä 
muiden yhtiöiden kuin pankkien ja vakuutus
laitosten osuus noin 25 200 miljoonaa markkaa. 
Vapaiden osakkeiden yhteenlaskettu markkina
arvo oli noin 5 500 miljoonaa markkaa. Vuoden 
1986 alkupuoliskolla pörssissä noteerattujen osak
keiden kurssit ovat huomattavasti nousseet, joten 
myös edellä selostetut yhteenlasketut markkina
arvot ovat tällä hetkellä vuoden 1985 lopun 
tilannetta selvästi korkeampia. 

Portfoliosijoitukset Suomesta ulkomaille ovat 
olleet hyvin vähäiset. 

Ulkomainen velka 

Pitkäaikaista ulkomaista velkaa suomalaisilla 
yrityksillä, lukuunottamatta rahoituslaitoksia, oli 
vuoden 1985 lopussa yhteensä noin 27 000 
miljoonaa markkaa. Kaikkiaan pitkäaikaista ul
komaista velkaa oli Suomessa tällöin noin 68 000 
miljoonaa markkaa. 

Edellä todetusta käy ilmi, että Suomesta vii
meisten parinkymmenen vuoden aikana ulko
maille tehdyt suorat sijoitukset ovat yhteismäärä!-
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tään nelinkertaiset verrattuna ulkomailta Suo
meen tehtyihin suoriin sijoituksiin. Vaikka Suo
meen tehtyjen suorien sijoitusten määrään lisä
tään suomalaisiin yhtiöihin ulkomailta tehdyt 
portfoliosijoitukset, on pääomien vienti Suomes
ta silti tuontia suurempi. Edelleen voidaan tode
ta, että suomalaisten yritysten hankkimasta ulko
maisesta rahoituksesta valtaosan muodostaa vel
karahoitus ulkomaisilla osakeanneilla hankitun 
rahoituksen ollessa tähän verrattuna hyvin vähäi
nen. 

3.2. Yritysten kansainvälisen toiminnan merki
tys 

Syynä yrityksen toiminnan ulottamiseen koti
maan ulkopuolelle on yleensä pyrkimys kilpailu
kyvyn ja sitä kautta vientimahdollisuuksien säi
lyttämiseen ja parantamiseen. Yritysten kansain
välistymiskehitys on tavallisimmin alkanut vien
nillä, sen jälkeen on seurannut erityisten vientiä 
tukevien myyntiyhtiöiden perustaminen ulko
maille ja kolmantena vaiheena kehityksessä on 
ollut ulkomaisten valmistusyhtiöiden hankkimi
nen tai tällaisten yritysten perustaminen ulko
maille. 

Ulkomaisen tuotannon aloittamiseen ja sen 
edellyttämiin suoriin sijoituksiin Suomesta ovat 
olleet vaikuttamassa yleensä useat tekijät yhdessä. 
Eräitä keskeisimpiä seikkoja ovat yrityksen kasvu
mahdollisuudet ja koko sinänsä. Yrityksen tuo
tantomäärän kasvaessa yksikkökustannukset usein 
alenevat, mikä on tärkeää, kun vientimarkkinoil
la kilpailijat ovat yleensä suuria monikansallisia 
yrityksiä, jotka myös perustavat kilpailukykynsä 
suurtuotannolla saavutettaviin etuihin. Myös si
joittuminen lähelle markkinoita tuo yritykselle 
useita etuja. Näin voidaan välttää valtioiden 
välillä mahdollisesti olevia kaupan esteitä, voi
daan lisätä paikallisten markkinoiden tuntemusta 
ja tuotantotekijöiden, esimerkiksi raaka-aineiden 
ja työvoiman kustannuksissa saatetaan saavuttaa 
säästöjä. Lisäksi sijoittumisella lähelle markkinoi
ta on yleensä myönteinen vaikutus asiakkaiden 
suhtautumiseen yritykseen ja sen tuotteisiin. Ul
komainen toiminta saattaa yritykselle olla eduksi 
myös pyrittäessä saamaan käyttöön uutta tekno
logiaa ja seurattaessa sen kehitystä. 

Yritysten ulkomaille suuntautuvien hankkei
den kansantaloudelliset vaikutukset vaihtelevat 
yksittäistapauksittain. Näitä vaikutuksia arvioita
essa keskeisimpiä seikkoja on vaikutus työllisyy
teen. Erilaisia tilanteita tarkasteltaessa voidaan 
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esimerkiksi olettaa, että merkittävää vaikutusta 
yrityksen kotimaiseen tuotantoon ja siten työlli
syyteen täällä ei liene sellaisen ulkomaisen tuo
tantolaitoksen hankkimisella, jolla on valmis 
asiakaskunta ja markkinointikanavat. Sen sijaan 
kotimaasta tapahtuvaa vientiä saattaa vähentää 
sellaisen uuden tytäryhtiön perustaminen ulko
maille, joka korvaa emoyhtiön kotimaista tuotan
toa esimerkiksi tuottamalla samaa hyödykettä 
kuin emoyhtiö kotimaassa. Sinänsä kotimaista 
tuotantoa vastaavan tuotannon perustaminen ul
komaille ei vientiä vähennä, jos ulkomainen 
tuotanto esimerkiksi korkeiden kuljetuskustan
nusten vuoksi ei olisi korvattavissa viennillä. Jos 
taas uuden tytäryhtiön tehtävänä on emoyhtiön 
tuotteiden jatkojalostaminen tai se on muuten 
emoyhtiön toimintaa täydentävä, saattaa inves
tointi ulkomaille johtaa viennin kasvamiseen. 

Toimintansa ulkomaille ulottaneiden yritysten 
kohdalla tilanne on käytännössä usein ollut sel
lainen, että ulkomaisen toiminnan aloittamiselle 
tai laajentamiselle ei ole ollut vaihtoehtona inves
tointi kotimaahan sen vuoksi, että yrityksellä ei 
eri syistä enää ole ollut mahdollisuuksia kasvuun 
kotimaassa. 

3.3. Ehdotuksen vaikutukset yrityksille ja 
kansantaloudelle 

Vaikutukset yritykszlle 

Ehdotetuilla muutoksilla pyritaan lisäämään 
suomalaisten yritysten mahdollisuuksia hankkia 
uutta riskipääomaa ulkomailta sekä helpotta
maan ulkomaille suuntautuvien, kansantaloudel
lisesti edullisten hankkeiden toteuttamista. 

Yrityksen osakkeiden suuntaaminen ulkomail
le on yleensä osa sitä suunnitelmallista menette
lyä, jolla yritys laajentaa toimintaansa kotimaan 
ulkopuolelle. Paitsi että osakeannilla saavutetaan 
rahoituksellista etua lisäpääoman muodossa sillä 
voidaan myös tehdä yritystä tunnetuksi kohde
maassa rahoittajien ja asiakkaiden keskuudessa. 
Tunnetuksi tekemisessä ja luottamuksen lisäämi
sessä yritystä kohtaan on myös eduksi, jos yhtiön 
osakkeita noteerataan asianomaisen maan arvopa
peripörssissä. Sillä, että yritys on vientimaassa 
tunnettu, on luonnollisesti merkitystä yrityksen 
tuottamien hyödykkeiden myynnin kannalta. Tä
män lisäksi vientimaassa tunnetulla yrityksellä on 
yleensä muita paremmat mahdollisuudet saada 
hankkeisiinsa myös erilaista paikallista rahoitusta 
ja näin laajentaa rahoituspohjaansa. Esimerkiksi 

perustettaessa ulkomaille uutta yritystä voidaan 
hanketta pyrkiä osittain rahoittamaan myös asi
anomaisessa maassa toteutettavalla osakeannilla. 

Ehdotus tähtää lähinnä ulkomaista toimintaa 
harjoittavien yhtiöiden rahoitusmahdollisuuksien 
parantamiseen. Ulkomaisen riskipääoman han
kinta saattaa osakeannin toteuttamismahdolli
suuksien ollessa kotimaassa vähäiset kuitenkin 
tulla kysymykseen myös silloin, kun yhtiöllä ei 
varsinaisesti ole sellaista ulkomaista toimintaa, 
johon osakeanti liittyisi. Ulkomaisen riskipää
oman saantimahdollisuuksia ehdotus tosin laa
jentaa vain siinä yhteydessä, kun ulkomainen 
omistus yhtiössä osakeannin kautta nostetaan 
esimerkiksi ehdotettuun 40 prosenttiin osakepää
omasta. Haluttaessa tämän jälkeen hankkia lisää 
ulkomaista riskipääomaa on samalla korotettava 
osakepääomaa myös suomalaisessa omistuksessa 
olevien sidottujen osakkeiden osalta. 

Yrityksen kannalta oman pääoman osuuden 
lisääminen rahoituksessa ja vastaavasti velkaosuu
den vähentäminen on joka tapauksessa myönteis
tä siltä kannalta, että yhtiön ei tarvitse maksaa 
sijoitusta yhtiön omaksi pääomaksi takaisin osak
keenomistajalle kuten lainaa lainanantajalle. 
Osakepääomalle on tosin maksettava osinkoa jat
kuvasti kun taas lainalle maksettavan koron mak
suvelvollisuus päättyy lainan tultua maksetuksi. 
Osingon määrä on kuitenkin yhtiön itsensä pää
tettävissä. Tällä hetkellä osakkeelle osinkoina 
maksettava tuotto on useissa tapauksissa melko 
alhainen osakkeiden markkina-arvoon tai laino
jen korkoihin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että 
osinko on käytännössä määräytynyt suhteessa 
osakkeen nimellisarvoon, mikä on myös muissa 
maissa tavallista. Yhtiön uusmerkinnässä osak
keesta saama hinta taas voi olla huomattavasti 
nimellisarvoa suurempi. Osakepääomana saatu 
rahoitus on myös siinä mielessä yhtiön kannalta 
lainarahoitusta edullisempaa, että siihen ei liity 
samanlaista välitöntä valuuttakurssien muutoksis
ta johtuvaa riskiä kuin ulkomaisen velan ottami
seen. 

Kansantaloudelliset vaikutukset 

Vaikka ehdotus edellä selostetuin tavoin liittyy 
suomalaisten yritysten kansainvälistymiskehityk
seen, ehdotus ei suoranaisesti vaikuttane Suomes
ta ulkomaille tehtävien suorien sijoitusten mää
rää lisäävästi, koska yrityksen ulkomaista toimin
taa koskevat ratkaisut tehtäneen enimmältään 
ehdotuksesta riippumattomien seikkojen perus-
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teella. Ehdotuksen tuoma mahdollisuus ulkomai
sen lisäpääoman hankintaan saattaa tietenkin 
jonkin hankkeen toteuttamisen kannalta olla rat
kaiseva ja näin johtaa suoraa sijoitusta merkitse
vän investoinnin tekemiseen ulkomaille. Toisaal
ta ehdotus saattaa myös vähentää Suomesta teh
tävien suorien sijoitusten määrää, jos esimerkiksi 
osa joka tapauksessa toteutettavan ulkomaisen 
hankkeen kustannuksista voidaan rahoittaa asi
anomaisessa maassa toimeenpannulla osakeannil
la. 

Ehdotuksella ei ole vaikutusta sellaisiin ulko
mailta Suomeen tehtäviin suoriin sijoituksiin, 
joissa on kysymys ulkomaisessa omistuksessa ole
van tytäryhtiön perustamisesta Suomeen tai täällä 
jo toimivan suomalaisomisteisen yhtiön osake
enemmistön myymisestä ulkomaalaiselle. Sen si
jaan ehdotettu muutos lisää mahdollisuuksia sel
laisiin suoriksi sijoituksiksi luettaviin sijoituksiin, 
joissa ulkomaalainen esimerkiksi yrityskaupassa 
saa kauppahintana tai sen osana yli 10 prosenttia 
suomalaisen yhtiön osakkeista. 

Ehdotus tulisi pääasiassa vaikuttamaan ulko
mailta Suomeen tehtävien portfoliosijoitusten 
määrään. Näiden sijoitusten määrän kasvu sa
moin kuin edellä todetut vaikutukset suoriin 
sijoituksiin tulisivat riippumaan siitä, missä mää
rin ehdotuksessa tarkoitettuja valtioneuvoston lu
pia yhtiöjärjestyksen muutoksiin yhtiöille annet
taisiin. Samoin siihen vaikuttaa se, miten Suo
men Pankki valuuttalainsäädäntöä soveltaessaan 
suhtautuu ulkomaisen pääoman hankintaan. Eh
dotus ei vaikuta portfoliosijoituksiin Suomesta 
ulkomaille. 

Ulkomaisen luoton osuutta suomalaisten yri
tysten rahoituksessa ehdotus saattaisi jonkin ver
ran pienentää, joskaan ulkomaisen velan määrä 
sinänsä ei ehdotuksen johdosta ilmeisesti väheni-
51. 

Ehdotukseen mahdollisesti liittyvinä yleisinä 
haittatekijöinä voidaan todeta, että laissa olevan 
rajoituksen väljentäminen saattaisi johtaa ulko
maisen välillisen vaikutusvallan kasvamiseen Suo
men talouselämässä. Tämä taas saattaisi edelleen 
merkitä sitä, että kansallisen intressin huomioon 
ottaminen suomalaisten yritysten päätöksenteossa 
vähenee. Suomalaisten yhtiöiden osakkeiden siir
tyminen nykyistä laajemmassa mitassa ulkomai
seen omistukseen saattaa myös lisätä vaikeasti 
hallittavia, valuuttakurssi- ja tuotto-odotuksista 
riippuvia valuuttaliikkeitä sekä sitoa Suomen ar
vopaperimarkkinat tiukemmin muiden maiden 
arvopaperimarkkinoiden suhdanteisiin, joiden 
kielteisten vaikutusten ehkäiseminen edellyttää 

yhtiöiltä ja arvopaperikaupan piirissä toimiviha 
erityisiä valmiuksia. 

Suomen kansainvälisesti arvostellen vähäisillä 
arvopaperimarkkinoilla saattaisi häiriöitä aiheu
tua esimerkiksi tilanteessa, jossa ulkomaiset si
joittajat pyrkivät nopeasti luopumaan suomalai
sen yhtiön osakkeista. Tällöin osakkeiden kurssi 
saattaa laskea, mikä taas voi horjuttaa asiano
maista yritystä kohtaan tunnettua luottamusta. 
Haitat kohdistunevat kuitenkin lähinnä vain yh
tiöön - laajempaa kansantaloudellista vaikutusta 
yhteen yhtiöön kohdistuvalla osakkeiden palau
tumisella ei voine olla, kun otetaan huomioon 
suomalaisiin yhtiöihin yleensä tehtävissä olevien 
ulkomaisten sijoitusten suuruusluokat. Osakkei
den laajamittaiseen palautumiseen liittyviä on
gelmia voidaan joka tapauksessa pyrkiä vähentä
mään kasvattamalla suomalaisten osakkeiden jäl
kimarkkinoita muun muassa siten, että yhtiöt 
pyrkivät saamaan osakkeensa noteeraruiksi myös 
ulkomaisissa arvopaperipörsseissä. Vapaiden 
osakkeiden kotimaisia jälkimarkkinoita tehosta
nee se, että ehdotuksessa tehdään mahdolliseksi 
vapaiden ja sidottujen osakkeiden lähentäminen 
toisiinsa niiden tuottamien oikeuksien suhteen. 

Ehdotuksen toteuttamisesta sinänsä ei vielä 
seuraa vaikutuksia kansantalouteen, koska muu
toksen soveltamisesta käytäntöön päättää erikseen 
valtioneuvosto. Valtioneuvoston on kussakin ta
pauksessa luvan myöntämistä harkitessaan otetta
va huomioon yleisen edun vaatimukset ja arvioi
tava yhtiön ulkomaalaisomistuksen lisäämisen 
kansantaloudellisia vaikutuksia. Tällöin tulevat 
harkittaviksi esimerkiksi hankkeen mahdolliset 
vaikutukset työllisyystilanteeseen samoin kuin se, 
onko yhtiön osakkeilla riittävät jälkimarkkinat 
edellä selostettujen osakkeiden palautumiseen 
liittyvien riskien lieventämiseksi. 

4. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Oikeusministeriö asetti syksyllä 1983 työryh
män, jonka tehtävänä muun muassa oli selvittää 
mahdollisuuksia muuttaa rajoituslakia siten, että 
ulkomaalainen voisi omistaa nykyistä suuremman 
osan suomalaisen osakeyhtiön osakkeista yhtiön 
joutumatta silti rajoitusten alaiseksi. Työryhmäs
sä oli oikeusministeriön ohella edustettuna myös 
kauppa- ja teollisuusministeriö. Työryhmä ehdot
ti rajoituslakiin muutosta, jonka mukaan valtio
neuvosto olisi voinut antaa yhtiölle luvan sallitun 
ulkomaalaisomistuksen korottamiseen 40 pro
senttiin yhtiön osakkeista. Ulkomaalaisomistuk-
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sessa olevien osakkeiden yhtiökokouksessa tuotta
ma päättämisvalta ei korottamisen johdosta olisi 
kuitenkaan ehdotuksen mukaan voinut lisääntyä. 

Ehdotuksesta antoivat pyynnöstä lausuntonsa 
ulkoasiainministeriö, kauppa- ja teollisuusminis
teriö, sosiaali- ja terveysministeriö, patentti- ja 
rekisterihallitus, Suomen Pankki, Akava r.y., 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsingin Arvo
paperipörssi, Keskuskauppakamari, E-osuuskunta 
EKA, Pankkien neuvottelukunta, Pellervon ta
loudellinen tutkimuslaitos, Pellervo-Seura r. y., 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
r. y., Suomen Asianajajaliitto, Suomen Teknisten 
Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto STKK r.y., 
Teollisuuden Keskusliitto r.y., Toimihenkilö- ja 
Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK r. y. ja 
Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. 

Suurin osa lausunnonantajista suhtautui 
myönteisesti ulkomaalaisomistuksen laajentami
sen mahdollistamiseen. Useat lausunnonantajat 
toivat kuitenkin samalla esille eräitä vaaroja, 
jotka voisivat seurata siitä, että ulkomaalaisten 
sijoittajien kiinnostus suomalaisiin arvopaperei
hin äkillisesti vähentyisi tai suuntautuisi muihin 
sijoituskohteisiin kuin suomalaisten yhtiöiden 
osakkeisiin. Huomioon ottaen Suomen arvopape
rimarkkinoiden kehittymättömyyden ja sen, että 
riskipääoman hankinnan kehittämisen vaikutuk
set tulevaisuudessa asian luonteen johdosta ovat 
tällä hetkellä vaikeasti arvioitavissa, pidettiin lau
sunnoissa yleisesti toivottavana, että ulkomaalais
ten osakkeenomistusta laajennettaisiin varovasti 
samalla tarkoin seuraten toimenpiteiden vaiku
tuksia. 

Valtion viranomaisilla ei ollut huomauttamista 
ehdotuksen pääperiaatteiden johdosta. Suomen 
Pankin lausunnossa ilmoitettiin, ettei keskus
pankkipolitiikan kannalta ole estettä muutoksil
le. 

Työmarkkinajärjestöistä Suomen Ammattiliit
tojen Keskusjärjestö SAK r. y. ei pitänyt rajoitus
lain sisältämien rajoitusten lieventämistä kiireelli
senä, vaan katsoi, että ehdotuksen sisältämien 
lainmuutosten mahdollisia vaikutuksia voitaisiin 
arvioida vasta kun riittävää kokemusta on saatu 
Ruotsissa tapahtuneesta osakkeiden ulkomaalai
somistuksen lisääntymisestä samoin kuin suoma
laistenkin yhtiöiden ulkomaille suunnatuista osa
keanneista. Samoin järjestö edellytti eräiden sekä 
hakemuksia käsittelevän elimen että arvopaperi
pörssin toimintaa selventävien toimenpiteiden 
harkitsemista. 

Teollisuutta ja kauppaa edustaneet lausunnon
antajat suhtautuivat poikkeuksetta myönteisesti 

ulkomaalaisomistuksen esteiden vähentämiseen. 
Teollisuuden Keskusliitto r. y., joka piti muutok
sen voimaan saattamista erittäin tärkeänä ja kii
reellisenä, katsoi, ettei olisi estettä sallia ulko
maalaisten omistaa puoletkin osakeyhtiön osake
kannasta yhtiön joutumatta rajoitusten alaiseksi. 
Pankkien neuvottelukunta taas katsoi lupamenet
telyn tarpeettomaksi. Helsingin Arvopaperipörssi 
piti ehdotettuja lievennyksiä riittämättöminä ja 
ehdotti järjestelmää, jonka mukaan valtioneuvos
ton lupa olisi rajoitusten välttämiseksi tarpeen 
vasta kun ulkomaalaisten ja näihin rinnastetta
vien omistusosuus yhtiössä nousisi yli 40 prosent
tiin yhtiön osakkeista. 

Tutkimuslaitosten lausunnoista varmistui se, 
ettei käyttökelpoista tutkimusta lakiehdotuksen 
vaikutusten arvioimiseksi ollut saatavissa. Työ
väen taloudellinen tutkimuslaitos piti puuttuvia 
selvityksiä ja hankkeeseen liittyviä mahdollisia 
riskejä jopa asiaan niin vaikuttavina, ettei katso
nut perusteita olevan lainsäädännöllisiin toimen
piteisiin, jotka siirtäisivät normaalia ulkomaista 
velkakirjarahoitusta osakerahoitukseksi. 

Työryhmän ehdotuksen ja siitä annettujen lau
suntojen pohjalta laadittiin oikeusministeriössä 
keväällä 1984 asiaa koskeva ehdotus hallituksen 
esitykseksi, joka pääasiallisesti vastasi sisällöltään 
työryhmän ehdotusta. Liittyen ehdotuksen käsit
telyyn hallituksessa kauppa- ja teollisuusministe
riö asetti alkuvuodesta 1985 toimikunnan, jonka 
tehtävänä oli selvittää suhtautumista ulkomaisiin 
sijoituksiin Suomeen ja suomalaisiin sijoituksiin 
ulkomaille sekä tehdä mahdollisesti tarpeelliseksi 
katsomansa ehdotukset suuntaviivojen tarkistuk
siksi. Oikeusministeriön ehdotuksen käsittely 
hallituksessa keskeytettiin siksi kunnes mainittu 
ulkomaansijoitustoimikunta sai työnsä päätök
seen. 

Toimikunnan syksyllä 1985 valmistuneessa 
mietinnössä (komiteanmietintö 1985:49) kartoi
tetaan pääomasijoituksia koskevien Suomea sito
vien kansainvälisten sopimusten, oman lainsää
däntömme sekä käytännössä noudatettujen peri
aatteiden sisältöä. Siinä myös selvitetään pää
oman viennin ja tuonnin kehitystä ja rakennetta 
sekä vaikutuksia suomalaisten yritysten ja kansan
talouden kannalta. Toimikunnan mietinnössä 
esitetään lisäksi eräitä kansainvälistä yritystoimin
taa ja ulkomaisia pääomasijoituksia koskevia suo
situksia. 

Rajoituslain ulkomaalaisomistusta koskevaa 
sääntelyä toimikunta ehdotti lievennettäväksi si
ten, että valtioneuvoston antamalla luvalla yh
tiön osakkeista kolmasosa eli noin 3 3 prosenttia 
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voisi olla ulkomaisessa omistuksessa yhtiön joutu
matta laissa olevien omaisuuden hankintarajoi
tusten alaiseksi. Ulkomaalaisomistuksessa olevien 
osakkeiden yhtiökokouksessa tuottama päättä
misvalta voisi myös kasvaa ulkomaisen osake
omistuksen mukaisessa suhteessa, jos valtioneu
vosto on sanotun luvan antaessaan myös tähän 
suostunut. Toimikunta ehdotti lisäksi suomalai
sissa osakeyhtiöissä olevan ulkomaalaisomistuksen 
keskittymisen valvomista. Yhtiöt olisi suosituksen 
mukaan velvoitettava ilmoittamaan viranomai
selle yksittäisen ulkomaisen osakkeenomistajan 
tai omistajaryhmän omistusosuus, joka ylittää 10 
prosenttia osakepääomasta. Samoin olisi ilmoitet
tava yli 5 prosenttiyksikön muutokset tällaisen 
omistajan osuuksissa. 

Ulkomaansijoitustoimikunnan mietinnön val
mistumisen jälkeen hallituksen käsiteltävänä on 
ollut kaksi vaihtoehtoista ehdotusta rajoituslain 
muuttamisesta. Näistä toinen on perustunut 
mainitun toimikunnan ehdotukseen ja toinen 
oikeusministeriössä jo aiemmin laadittuun ehdo
tukseen. Ensiksi mainitun ehdotuksen mukaan 
ulkomainen omistus yhtiössä voisi nousta noin 33 
prosenttiin osakepääomasta ja myös ulkomainen 
päätösvalta voisi kasvaa samassa suhteessa, jos 
valtioneuvosto myös siihen suostuisi. Jälkimmäi
sessä vaihtoehdossa taas ulkomainen omistuso
suus voisi nousta 40 prosenttiin osakepääomasta 
mutta ulkomainen päätösvalta yhtiössä pysyisi 
siitä huolimatta nykyisellä tasolla. 

Hallituksen käsityksen mukaan ulkomaisen 
päätösvallan kasvamiseen yhtiössä, vaikkakin se 
olisi valtioneuvoston luvasta riippuvaa, liittyy 
suuremmassa määrin riskejä kuin siihen vaihto
ehtoon, joka tekisi mahdolliseksi ulkomaisen 
omistusosuuden kasvamisen 40 prosenttiin pää
tösvallan pysyessä kuitenkin nykyisellään. Ulko
maalaisten välillisen vaikutusvallan kannalta mer
kittävää eroa ei ole sillä, onko ulkomaisen omis
tuksen enimmäisraja 33 vaiko 40 prosenttia, 
joskin ensinmainitussa vaihtoehdossa valuutta
liikkeiden lisääntyminen jäisi vähäisemmäksi. 
Toisaalta vaikka enimmäisraja olisi 40 prosenttia, 
lupia ulkomaalaisomistuksen kasvattamiseen voi
taisiin ja olisi ilmeisesti tarkoituksenmukaista 
myöntää alkuvaiheessa tätä pienemmälle määräl
le. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Ulkomaansijoitustoimikunta ehdotti ulkomai
sen omistuksen keskittymisen seurantaa. Tätä 
tarkoittavia säännöksiä ei rajoituslain soveltamisa
la ~m?mioon ottaen ole sisällytetty ehdotukseen. 
T~Imikun?a? ehdotusta ei nykyisen arvopaperien 
vaihdaotaJärJestelmän puitteissa ole mahdollista 
tehokkaasti tai ainakaan mielekkäällä tavalla to
teuttaa. Kattava valvonta on mahdollinen vain 
silloin, kun osakkeiden siirrot on ilmoitettava 
y~ti~lle t~i mu_ull~ tavalla julkaistava, eli käytän
nossa rekisterömupakon vallitessa. Rekisteröinti
pakkoa koskevan lainsäädännön valmisteluun 
ryhty~isell.e on eri syitä. Niitä ovat paitsi ulko
maala~sor~ustuksen ja keskittymisen seuranta ylei
semmmkm myös sijoittajien yhdenvertaisuuden 
edellyttämän omistussuhteiden kehityksen seu
rat?-ta. Kun valmis~elu lis~ksi on läheisesti riippu
vamen arvopapereiden vaihdannassa ja pörssikau
passa käytetyistä teknisistä menetelmistä ja nii
den edellyttämästä uudesta velvoiteoikeudellises
ta s~äntelystä, on rekisteröioripakkoa koskeva 
valmistelutehtävä annettu vuonna 1985 asetetulle 
arvopaperikäsittelyn kehittämistoimikunnalle. 
Toimeksiannon mukaisesti toimikunnan ehdo
tuksen tulee perustua rekisteröintipakkoon. 

Vaikka ulkomaisen omistuksen seurannan te
hostuminen arvopaperimarkkinoidemme kehitty
essä on monesta eri syystä tärkeää, ei kattavan 
seurannan aikaansaamista ole tarpeen asettaa ra
joitusla.kiin nyt ehdotettujen muutosten edelly
tykseksi: myöntäessään yhtiökohtaisesti lupia val
uoneuvostolla on mahdollisuus vaatia yhtiöltä 
tarkkoja selvityksiä laajennettavaksi aiotun ulko
maalaisomistuksen välttämättömyydestä ja seu
rauksista. Valtioneuvostolla on lisäksi oikeus liit
tää lupaan yleisen edun vuoksi tarpeellisiksi kat
somansa ehdot, jotka rekisteröintipakon puuttu
essa voivat olla esimerkiksi seurantaa helpotravien 
raporttien toimittaminen viranomaisten tietoon. 
Täl~ä tavoin voidaan saada tietoja esimerkiksi 
omistu~sen l~ajentamisen toteuttamistavasta ja 
sen vaikutuksista yhtiöön. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisö
jen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta ja osakkeita annetun lain 3 ja 
19 §:n muuttamisesta 

3 §. Ulkomaalaisten omistus- ja hallintaoikeu
den rajoitukset perustuvat rajoituslaissa omaksut
tuun järjestelmään, jossa ulkomaalaiseen ja ulko
maiseen yhteisöön rinnastetaan eräät suomalaiset 
yhteisöt, joissa ulkomaalaisilla saattaa olla mää
räysvalta. Luettelo näistä yhteisöistä sisältyy lain 2 
§:ään. Lainkohdan mukaan rajoitusten alaisia 
ovat muun muassa suomalaiset osakeyhtiöt, jos 
oikeutta omistaa niiden osakkeita ei ole rajoitettu 
niin kuin 3 §:ssä säädetään. Viimeksimainitussa 
ja nyt muutettavaksi ehdotetussa pykälässä siis 
määritellään niin sanotun ulkomaalaislausekkeen 
sisältö eli miten ulkomaalaisen ja siihen verratta
van tahon omistusta on yhtiöjärjestyksessä rajoi
tettava, jotta suomalaista osakeyhtiötä ei rajoitus
lakia sovellettaessa rinnastettaisi ulkomaiseen yh
teisöön. Lisäksi lainkohtaan sisältyy eräitä pakot
tavia säännöksiä päätäntävallan käytöstä tällaisis
sa yhtiöissä. 

Nykyisellään lainkohta edellyttää, että yhtiö 
välttyäkseen rajoituksilta sisällyttää yhtiöjärjestyk
seensä määräyksen, jonka mukaan ulkomaalaiset, 
ulkomaiset yhteisöt sekä niihin rajoituslain mu
kaan rinnastettavat suomalaiset yhteisöt saavat 
omistaa yhtiön osakkeista enintään viidesosan eli 
20 prosenttia. Lisäksi edellytetään, että yhtiön 
osakkeista vastaavasti ainakin neljä viidesosaa on 
varustettu merkinnällä, jossa kielletään luovutta
masta niitä ulkomaalaisille tai edellä sanomille 
yhteisöille. Tähän osakekirjaan ja mahdolliseen 
talonkiin tehtävään merkintään on rajoituslaissa 
kytketty lain noudattamisen kannalta välttämät
tömiä seurauksia. 

Ulkomaalaisomistuksen yläraja on tällä hetkel
lä kiinteä; poikkeuksia ei voida myöntää. Kuten 
edellä yleisperusteluissa on todettu, muodostaa 
lainkohdassa säädetty ehdoton raja esteen tietty
jen, kansainvälistä toimintaa harjoittavien yh
tiöiden mielekkäälle riskirahoituksen hankkimi
selle. Riittäviä syitä ulkomaalaisomistuskiintiön 
yleiselle nostamiselle osakeyhtiöissä ei sitävastoin 
tällä hetkellä ole. Kun esityksen lähtökohtana 
on, että nykyistä laajemman ulkomaalaisomistuk
sen salliminen vaatii kunkin yhtiön kohdalla 

paitsi hyväksyttäviä syitä ja siten yhtiön ulkopuo
lista tarveharkintaa, myös yleisen edun huo
mioon ottamista ja valvontaa, ehdotetaan laissa 
omaksuttu pääsääntö pysytettäväksi ennallaan sa
malla kun epäkohdaksi todettua joustamatto
muutta lievennettäisiin. Tällöin lainmuutos ei 
vaikuttaisi lain rakenteeseen eikä yhtiöiden sään
nönmukaiseen perustamiseen ja toimintaan. 
Lainmuutoksen ydin olisi siis valtioneuvostolle 
annettu mahdollisuus hyväksyä niin sanotuksi 
ulkomaalaislausekkeeksi yhtiöjärjestyksen mää
räys, jonka mukaan ulkomaalaiset ja niihin ver
rattavat yhteisöt saisivat omistaa yhtiön osakkeis
ta nykyistä suuremman osan, enintään kuitenkin 
kaksi viidettä osaa. Lupa-asiaa koskevassa ratkai
sussa olisi kysymys valtioneuvoston tarkoituksen
mukaisu usharkinnasta. 

Luvan myöntäminen edellyttää yhtiöltä hake
musta yhtiöjärjestyksensä muuttamiseksi. Luvan 
voisi hakea yhtiön hallitus jo ennen asian käsitte
lemistä yhtiökokouksessa tai yhtiöjärjestyksen 
muutoksen tultua ehdollisesti hyväksytyksi yh
tiökokouksessa. Jotta lupa-asiaa voitaisiin käsitel
lä asianmukaisesti, olisi hakemuksesta käytävä 
ilmi yhtiön tarve ulkomaalaislausekkeen lieventä
miseen, miten vapaiden osakkeiden lisääminen 
aiotaan toteuttaa sekä muut asiaan vaikuttavat 
tekijät. 

Kuten edellä on selostettu, on valtioneuvos
tolle rajoituslain mukaan kuuluvien lupa-asioi
den ratkaiseminen asetuksella siirretty sisäasiain
ministeriölle sekä kauppa- ja teollisuusministeri
ölle. Asetuksen mukaan nyt kysymyksessä olevat 
asiat kuuluisivat viimeksimainitulle ministeriölle 
ja käsiteltäisiin kuten muutkin rajoituslaissa tar
koitetut lupa-asiat ulkomaisten investointien 
neuvottelukunnassa. Lisäksi ulkomaille suunna
tun osakeannin toteuttaminen edellyttää valuut
talainsäädännön nojalla lupaa Suomen Pankilta, 
joka perustaa ratkaisunsa ensisijaisesti raha- ja 
valuuttapoliittiseen harkintaan. 

Lupaa harkittaessa olisi selvitettävä, ettei aiottu 
ulkomaalaisomistuksen laajentaminen kyseisessä 
yhtiössä ole yleisen edun vastaista tai kansan
taloudellisesti epätarkoituksenmukaista. Huo
miota olisi tällöin kiinnitettävä varsinkin hakija
yhtiöön, lisäpääoman käyttötarkoitukseen ja sen 
työllisyysvaikutuksiin sekä vapaiden osakkeiden 
kaavailtuihin omistajiin. 

Yhtiön osalta olisi yleensä vaadittava, että 
ulkomaisen riskipääoman hankinta on liiketalou-



1986 vp. - HE n:o 73 15 

dellisesti mielekästä yhtiön kilpailukyvyn tai tuo
tekehittelyn kannalta. Yleensä olisi voitava edel
lyttää, että vapaiden osakkeiden osuuden lisää
minen toteutetaan uusmerkinnällä ja ettei mer
kintähinta alita osakkeiden käypää arvoa. Tämän 
ohella olisi varmistauduttava siitä, ettei laajen
nettu ulkomaalaisomistus yhtiön toimialalla ole 
yleisen edun vastaista. Lupakysymyksen ratkai
suun voisivat vaikuttaa myös yhtiön osakeomistus 
tai tosiasiallinen määräämisvalta toisissa yrityksis
sä samoin kuin yhtiön omistussuhteet. Valtion
yhtiöiden sekä sellaisten yritysten, joiden hinnan
muodostusta valtio ohjaa tukipalkkioiden tai hin
tasäännöstelyn avulla, ulkomaalaisomistuksen 
laajentaminen vaatinee laajempaakin kansan
taloudellisten vaikutusten arvointia. 

Uusmerkinnällä saadun pääoman käyttötarkoi
tuksen selvittäminen on tärkeätä, jotta voitaisiin 
arvioida yhtiön kansainvälistymisen vaikutuksia 
yhtiön tarjoamiin työtilaisuuksiin Suomessa. Jos 
ulkomailta hankittua pääomaa on tarkoitus käyt
tää Suomessa tehtäviin sijoituksiin ja täällä ta
pahtuvaan tuotekehittelyyn, voitaisiin lupa 
yleensä myöntää. Myös ulkomaille tehtävä sijoi
tus saattaisi vaikuttaa suotuisasti työpaikkojen 
luomiseen tai turvaamiseen Suomessa, jos yritys 
täten saa käyttöönsä esimerkiksi uutta teknolo
giaa tai tietoa, jota voidaan hyödyntää täällä. 
Mikäli hankittavaa riskipääomaa sijoitettaisiin ul
komaisiin kohteisiin siten, ettei sijoituksesta olisi 
välitöntä hyötyä kotimaassa olevalle tuotannolle, 
olisi ulkomaille sijoittamisen osoitettava muulla 
tavoin hyödyttävän kotimaista tuotantoa tai edis
tävän täällä valmistettujen tuotteiden menekkiä. 
Jos suomalaisen yhtiön osakkeilla maksettavan 
ulkomaisen yrityksen hankinnan seurauksena oli
si Suomessa olevan tuotannon supistaminen tai 
yrityksen toiminnan osan siirtäminen ulkomaille, 
ei edellytyksiä luvan myöntämiselle olisi. 

Luvan myöntämiseen saattaa vaikuttaa myös, 
kenelle uusien osakkeiden merkintätarjous on 
suunniteltu esitettäväksi. Liikkeellelasketravien 
vapaiden osakkeiden jälkimarkkinoiden toimi
vuus saattaa usein muodostua edellytykseksi lu
valle. Kun lupaa haetaan suomalaisen yhtiön 
osakkeiden käyttämiseen maksuvälineenä ulko
maisessa yrityshankinnassa ja osakkeet täten jou
tuvat rajoitetulle omistajapiirille voidaan, sikäli 
kuin kansainväliset sopimukset sen sallivat, kiin
nittää huomiota esimerkiksi uusien osakkaiden 
mahdolliseen kiinnostukseen suomalaista tekno
logiaa kohtaan ja mahdollisuuksiin teknologian 
vaihtoon. Lupahakemusta ratkaistaessa voidaan 
tällöin myös selvittää, onko kyseisessä valtiossa 

asetettu rajoituksia suomalaisten paaomanstJOl
tuksille tai yritysten toiminnalle muuten. 

Jos yhtiössä on eri osakelajeja, joilla on erilai
nen oikeus voittoon, voidaan huomiota kiinnit
tää siihen, kuinka merkittävä eri osakelajien ero 
tässä suhteessa on sekä siihen, miten vapaat 
osakkeet aiotaan sijoittaa eri osakelajeihin. Näillä 
seikoilla on vaikutusta siihen, missä määrin yh
tiön taloudellinen tulos voi siirtyä yhtiön ulko
maisille omistajille. 

Ehdotuksessa on tarkoituksena, että lupaa va
paiden osakkeiden osuuden korottamiseen yh
tiössä haetaan ja että se myönnetään vain siltä 
osin kuin yhtiöllä on siihen tarvetta ulkomaisen 
lisäpääoman hankkimiseksi taikka tietyn ulko
maisen hankkeen toteuttamiseksi. Valtioneuvos
tolla on oikeus myöntää lupa rajoitetummin kuin 
yhtiö on anonut. Tämä ei sinänsä kavenna yh
tiöiden itsemääräämisoikeutta, koska luvalla ei 
ole vaikutusta yhtiössä ennenkuin yhtiö on itse 
vielä hyväksynyt luvan mukaisen yhtiöjärjestyk
sen muutoksen. Jos valtioneuvosto on myöntänyt 
luvan rajoitetumpana kuin yhtiö oli hakenut tai 
jos lupaan on liitetty ehtoja, joita yhtiö ei 
haluaisi noudattaa, saattaa vapaiden osakkeiden 
osuuden lisääminen yhtiössä myös raueta. 

Lain 12 §:n mukaan valtioneuvoston on liitet
tävä lupaan yleisen edun vuoksi tarpeellisiksi 
katsomansa ehdot. Tällaiset ehdot määräytynevät 
pitkälti hakemuksessa esitettyjen korotuksen pe
rusteena olevien syiden nojalla. Ehtona voisi olla 
esimerkiksi, että yhtiö toteuttaa pääoman han
kinnan hakemuksessa esitetyllä tavalla taikka 
suuntaa osakeantinsa hakemuksessa esitetylle ta
holle. Ehto voi myös koskea sitä, minkälaisia 
oikeuksia uusiin vapaisiin osakkeisiin saadaan 
liittää. Samoin yhtiö voitaisiin velvoittaa ilmoit
tamaan lupaviranomaiselle osakkeidensa omistus
osuuksien merkittävistä muutoksista. Lain 12 a 
§:ssä on säännöksiä sen varalta, ettei yhtiö nou
data lupaehtoja. 

Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että niiden 
osakkeiden, jotka voivat olla ulkomaisessa omis
tuksessa, tuottama päätäntävalta yhtiössä ei li
säänny nykyisestä. Voimassa olevan lain mukaan 
niiden osakkeiden nojalla, jotka voivat olla ulko
maisessa omistuksessa, saa yhtiökokouksessa ää
nestää enintään neljännellä osalla muiden ko
kouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlaske
tusta äänimäärästä. Rajoitus koskee siten äänioi
keuden käyttämistä yhtiökokouksessa. 

Pääasiassa päätöksenteko yhtiössä tapahtuukin 
osakkeiden tuottaman äänimäärän perusteella. 
Osakeyhtiölaissa on kuitenkin useita sellaisia 
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säännöksiä, JOlssa paatosten pätevyyden edelly
tykseksi on asetettu, että sitä ovat kannattaneet 
osakkeenomistajat, joilla on määrätty osa paitsi 
annetuista äänistä myös kokouksessa edustetuista 
osakkeista. Tällöin päätöksenteossa otetaan huo
mioon osakkeiden tuottaman äänimäärän lisäksi 
myös osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä 
sinänsä. Tällaisia säännöksiä ovat muun muassa 
osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 3 momentin sään
nös poikkeamisesta osakkeenomistajien etuoikeu
desta uusmerkinnässä, 9 luvun 14 §:n 1 momen
tin säännös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, 13 
luvun 1 §:n 2 momentin säännös yhtiön asetta
misesta selvitystilaan ja 14 luvun 1 §:n 2 momen
tin säännös sulautumissopimuksen hyväksymises
tä sulautuvassa yhtiössä. Kaikissa mainituissa ta
pauksissa päätöksenteko edellyttää, että päätöstä 
ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja 
kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Jos yhtiön osakkeista on ehdotuksen mukaisesti 
40 prosenttia sellaisia, joissa ei ole ulkomaalaisille 
luovuttamista koskevaa kieltomerkintää ja nämä 
kaikki vapaat osakkeet ovat edustettuina yh
tiökokouksessa, niiden lukumäärä ylittäisi silloin 
aina kolmasosan kokouksessa edustetuista osak
keista. Tämä merkitsee, että jollei rajoituslain 
päätöksentekosäännöksiä nykyisestä muuteta, 
pelkästään niiden osakkeiden nojalla, jotka voi
vat olla vain suomalaisten omistuksessa, ei voitai
si tehdä edellä selostettuja kahden kolmasosan 
määräenemmistöä vaativia päätöksiä. Päätöksen
teko voitaisiin aina estää vapaiden osakkeiden 
nojalla, mikä nykyisin ei ole mahdollista. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että päätöksenteko
rajoitus ulotetaan ulkomaalaisomistusta ehdotuk
sen nojalla laajentavissa yhtiöissä koskemaan ää
nioikeuden lisäksi myös edellä tarkoitettua tilan
netta, jossa otetaan huomioon osakkeenomista
jien osakkeiden lukumäärä sinänsä. Jos siten 
tällaisen yhtiön yhtiökokouksen päätöksen päte
vyyden edellytyksenä osakeyhtiölain mukaan on, 
että päätöstä ovat kannattaneet tai siihen suostu
neet osakkeenomistajat, joilla on määräosa kai
kista tai yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista, 
otettaisiin ehdotuksen mukaan niistä osakkeista, 
joita ei ole varustettu kieltomerkinnällä, päätöstä 
tehtäessä huomioon enintään neljäsosaa vastaava 
osa kaikkien muiden tai kokouksessa edustettu
jen muiden osakkeiden lukumäärästä. Näin ollen 
vapaiden osakkeiden tuottama valta rajoittuisi 
aina neljäsosaan muiden osakkeiden tuottamasta 
päättämisvallasta. Ehdotettua päättämisvallan ra
joitusta ei olisi tarpeen ulottaa koskemaan enin-

tään 20 prosentin ulkomaalaisomistuksen sallivia 
yhtiöitä, koska niissä vapaiden osakkeiden luku
määrä ei yhtiökokouksessa ylitä neljäsosaa sidot
tujen osakkeiden lukumäärästä, jos kaikki sidotut 
osakkeet ovat kokouksessa edustettuina. 

Päätöksentekorajoitusten soveltaminen merkit
see yleensä, että vapaiden osakkeiden tuottamaa 
äänimäärää tai niiden lukumäärää ei kokonaisuu
dessaan oteta päätöksenteossa huomioon. Tällöin 
esimerkiksi se äänimäärä, joka vapaiden osakkei
den nojalla on yhtiökokouksessa käytettävissä, 
jakautuu vapaiden osakkeiden omistajille siinä 
suhteessa kuin kunkin omistamat vapaat osakkeet 
tuottavat omistajalle ääniä. 

Säännös koskisi niitä tilanteita, joissa päätök
sentekoon vaaditaan tietyn suuruisen osakeeno
mistajien määräosan kannatusta. Sitä ei sovellet
taisi silloin, kun päätöksenteko edellyttää kaik
kien osakkeenomistajien suostumusta taikka nii
den suostumusta, joiden osakkeita muutos kos
kee. 

Ehdotettu rajoitus koskisi toisaalta vain pää
töksentekoa yhtiökokouksessa. Se ei vaikuttaisi 
osakkeenomistajille kuuluvien niin sanottujen vä
hemmistöoikeuksien käyttämiseen. Tällaisesta vä
hemmistön oikeuksien turvaamisesta on kysymys 
silloin, kun laissa annetaan määrätylle osakkeen
omistajien vähemmistölle tietty oikeus. Tällaisia 
säännöksiä ovat esimerkiksi osakeyhtiölain 9 lu
vun 6 §:n 2 momentti ylimääräisen yhtiökokouk
sen koollekutsumisesta, 10 luvun 1 §:n 3 mo
mentti yhden tilimackastajan asettamisesta mui
den ohella, 10 luvun 14 § erityisen tarkastuksen 
toimittamisesta, 12 luvun 4 §:n 2 momentti 
voiton jakamisesta, 13 luvun 14 §:n 2 momentti 
puretuo yhtiön yhtiökokouksen koollekutsumi
sesta sekä 15 luvun 6 § korvauskanteen nostami
sesta yhtiön puolesta. 

Kun valtioneuvoston lupa on saatu lievemmän 
ulkomaalaislausekkeen sisällyttämiseen yhtiön 
yhtiöjärjestykseen, riippuu lievennyksen toteutta
mismenettely yhtiössä sen voimassaolevasta yh
tiöjärjestyksestä. Lähtökohtatilanteet voivat yh
tiöissä olla erilaatuiset. Ensinnäkin yhtiössä saat
taa olla ulkomaalaisomistuksen täyskielto. Toi
seksi yhtiöjärjestykseen saattaa sisältyä säännön
mukainen, 20 prosentin ulkomaalaisomistuksen 
salliva lauseke. Vihdoin saattaa lupaa pyytää ja 
sen myös saada sellainen yhtiö, jonka yhtiöjärjes
tykseen jo sisältyy yli 20 prosentin ulkomaalaiso
mistuksen salliva määräys, mutta joka on rajoi
tuslaissa säädettyjen omistus- ja hallintarajoitus
ten alainen kunnes lauseke valtioneuvoston lu-
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valla muutetaan 3 §:n 1 momentissa tarkoitet
tuun muotoon. 

Ulkomaalaislausekkeen muuttamista koskeva 
yhtiöjärjestyksen muutos on pidettävä erillään 
siitä, miten vapaiden osakkeiden osuuden jakau
tuminen tai lisääminen yhtiössä toteutetaan. 

Yhtiöjärjestyksen ulkomaalaislausekkeen 
muuttaminen ehdotuksessa tarkoitetulla tavalla 
tapahtuu osakeyhtiölain 9 luvun 14 §:n eli yh
tiöjärjestyksen tavanomaisen muuttamismenette
lyn mukaisesti. Muutoksen tekemiseen vaaditaan 
siten, että muuttamista ovat yhtiökokouksessa 
kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähin
tään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja ko
kouksessa edustetuista osakkeista. Vapaiden osak
keiden osuutta ei voida lisätä ennen kuin ulko
maalaislausekkeen muuttamista koskeva yhtiöjär
jestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. 

Ulkomaalaislausekkeen muuttaminen sinänsä 
ei vaikuta osakkaan asemaan. Poikkeuksena on se 
lähinnä teoreettinen tilanne, jossa yhtiössä jo on 
ulkomaalaislauseke, joka sallii 20 prosenttia ylit
tävän ulkomaalaisomistuksen ja luvan johdosta 
yhtiössä aletaan soveltaa laissa säädettyä päätök
sentekorajoitusta. Tässä poikkeustapauksessa 
saattaa yhtiöjärjestyksen muuttaminen olla osa
keyhtiölain 9 luvun 16 §:n yhdenvertaisuusperi
aatteen vastainen ja päätös siten moitittavissa, 
elleivät vapaiden osakkeiden omistajat ole muut
tamiseen suostuneet. 

Osakepääoman korottamisen mahdollisesti 
vaatimaa yhtiöjärjestyksen muutostakaan ei voita
ne pitää osakeyhtiölain 9 luvun 15 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitettuna sellaisena muutokse
na, jolla jo annettujen osakkeiden osalta muutet
taisiin samanlajisten osakkeiden tuottamien oi
keuksien keskinäistä suhdetta. Vaikka yhtiöjärjes
tyksen muutos yksittäistapauksissa saattaa merki
tä vanhojen vapaiden osakkeiden omistajien ää
nestämisvallan kaventumista yhtiökokouksessa 
verrattuna yhtiöjärjestyksen muutosta edeltänee
seen tilanteeseen, vapaan osakkeen tuottama oi
keus sinänsä ei muutu. Osakkeen yhtiöjärjestyk
sen mukainen äänimäärä pysyy ennallaan. Tämä 
tulee selvästi esiin esimerkiksi siinä tilanteessa, 
että yhtiökokouksessa edustettujen vapaiden 
osakkeiden äänimäärä ei ylitä neljäsosaa sidottu
jen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; tällöin 
vapaiden osakkeiden omistajat voivat yh
tiökokouksessa käyttää koko sen äänimäärän, jo
ka vapailla osakkeilla on. Tilanne on sama sil
loin, kun päätöksenteossa otetaan äänimäärän 
lisäksi huomioon osakkeiden lukumäärä. Yh
tiöjärjestyksen muuttamispäätös on valtion viran-
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omaisten asettaman vaikutusvallan rajoituksen 
toteuttamista, joka kohdistuu lähinnä osakkeeno
mistajiin eikä osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, 
jolloin päätös voidaan yleensä tehdä tavallisella, 
osakeyhtiölain 9 luvun 14 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla kahden kolmasosan määräenemmis
töllä. 

Vapaiden osakkeiden osuutta yhtiössä lisättäi
siin tavallisimmin siten, että yhtiö toteuttaa niin 
sanotun suunnatun maksullisen osakeannin eli 
korottaa osakepääomaansa uusmerkinnällä, jossa 
poiketaan osakkeenomistajille pääsääntöisesti 
kuuluvasta etuoikeudesta uusiin osakkeisiin. 
Etuoikeudesta poikkeamisen asialliset edellytyk
set ovat tässä samat kuin muulloinkin etuoikeu
desta poikettaessa. 

Etuoikeudesta poikkeaminen merkitsee, että 
yhtiön vanhoilla osakkeenomistajilla, omistavat
pa he sidottuja tai vapaita osakkeita, ei ole 
ensisijaista oikeutta merkitä osakeomistuksensa 
mukaista osuutta uusista osakkeista. Osakkeet 
tarjotaan merkitäviksi tietylle taholle, yhtiön ul
kopuolisille tai kenelle tahansa. Se että vapaiden 
osakkeiden ja niiden omistajien lukumäärä täl
löin kasvaa, saattaa johtaa siihen, että vapaita 
osakkeita ennestään omistavien osakkaiden päät
tämisvalta yhtiökokouksessa vähenee. Tähänkin 
tilanteeseen soveltuu se, mitä edellä yhtiöjärjes
tyksen muuttamisesta on todettu. Yleisistä yh
tiöoikeudellisista periaatteista johtuen saattaa tie
tenkin tällainen päätös suunnatusta annista olla 
pätemätön. Jos esimerkiksi vanhoille sidottujen 
osakkeiden omistajille annetaan etuoikeus uusien 
vapaiden osakkeiden merkintään tarkoituksena 
vähentää vanhojen vapaiden osakkeiden omista
jien vaikutusvaltaa yhtiössä, päätös on moitteen
varainen osakeyhtiölain 9 luvun 16 §:n nojalla. 

Vapaiden osakkeiden osuuden lisääminen yh
tiössä voi periaatteessa tapahtua myös muutta
malla vanhoja sidottuja osakkeita vapaiksi. Täl
lainen menettely tullee kysymykseen tosin vain 
hyvin poikkeuksellisesti, koska yhtiöhän ei tällöin 
saa lainkaan uutta pääomaa. Yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta voidaan tällöinkin päättää tavalli
sella yhtiöjärjestyksen muutoksen vaatimalla 
määräenemmistöllä. Siitä, mitkä sidotut osakkeet 
muutetaan sen jälkeen vapaiksi, osakkeenomista
jat voivat keskenään sopia. Jollei asiasta päästä 
kaikkia osakkeenomistajia tyydyttävään sopimuk
seen, lienee osakkeita muutettava sidotuista va
paiksi siinä suhteessa kuin kukin omistaa osakkei
ta eli osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden pe
riaatetta noudattaen. 
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Pykälän 1 momentti koskee nykyisessä sana
muodossaan vain yhtiön perustamistilannetta ja 
siihen sisältyy menettelyohjeita sen varalle, ettei 
voida sopia siitä, mitkä osakkeet merkitään luo
vuruskiellolla, sekä perustajia koskevia eräitä vel
voitteita. Ulkomaalaislausekkeen ottamista yh
tiöjärjestykseen yhtiön perustamisen jälkeen 
sääntelee tällä hetkellä pykälän 3 momentti. Nyt 
ehdotettujen muutosten yhteydessä ehdotetaan 
lainkohdan ymmärrettävyyden ja luettavuuden 
parantamiseksi näiden molempien tilanteiden 
sääntelyn yhdistämistä 1 momenttiin, osakeyhtiö
oikeuteen huonosti soveltuvan arpomisjärjestel
män poistamista ja arvalla ratkaistavan asian 
jättämistä yleisten osakeyhtiöperiaatteiden varaan 
sekä perustajien velvollisuuksien sääntelyn siirtä
mistä pykälän 4 momenttiin, johon se asiallisesti 
paremmin soveltuu. 

Muutosta ehdotetaan myös 1 momentin siihen 
säännökseen, joka koskee vapaiden osakkeiden 
tuottamia oikeuksia suhteessa sidottuihin osak
keisiin. Tämän lakiin vuonna 1982 otetun sään
nöksen mukaan vapaa osake ei saa tuottaa pa
rempaa oikeutta kuin sidottu osake. Säännös 
merkitsee sanamuotonsa mukaan ymmärrettynä 
sitä, että jos yhtiössä on esimerkiksi kaksi osake
sarjaa, joista toiseen liittyy etuoikeus osinkoon ja 
toiseen taas suurempi äänimäärä, niin yhtiö ei 
voisi laskea liikkeelle uusia vapaita osakkeita 
kummassakaan osakesarjassa, vaan uusista vapais
ta osakkeista olisi muodostettava oma osakesar
jansa, johon ei liity osinkoetuoikeutta eikä muita 
suurempaa äänimäärää. Samoin säännös johtaa 
siihen, että jos yhtiössä on edellä mainittujen 
osakesarjojen lisäksi joistakin erityisistä syistä ai
koinaan muodostettu sellainen kolmas osakesar
ja, johon kuuluvilla osakkeilla olisi nykyisen 
käsityksen mukaan arvioiden kohtuuttoman ra
joitetut oikeudet yhtiössä, niin uudet vapaat 
osakkeet olisi sijoitettava tähän osakesarjaan. Täl
laisena säännös aiheuttaa tarpeettomia vaikeuksia 
ulkomaisen lisäpääoman hankinnassa suunnarul
la osakeannilla. 

Säännöksen tarkoituksena on estää laissa ole
vien rajoitusten kiertäminen liittämällä vapaisiin 
osakkeisiin erilaisia oikeuksia siten, että yhtiön 
taloudellinen tulos tai muu hyöty yhtiön osak
kuudesta tulisi pääasiassa vain ulkomaisessa omis
tuksessa oleville osakkeille. Tavoite tulisi riittä
vässä määrin saavutetuksi myös ehdotetun kaltai
sella säännöksellä, jonka mukaan vapaa osake 
saisi tuottaa enintään samat oikeudet yhtiössä 
kuin sidottu osake. Sen sijaan ehdotuksenkaan 
mukaan ei olisi mahdollista muodostaa yksin-

omaan vapaista osakkeista osakesarjaa, johon 
kuuluvilla osakkeilla olisi muissa osakesarjoissa 
olevia sidottuja osakkeita paremmat oikeudet. 
Säännöksen tarkoituksen toteutumista voidaan 
lisäksi valvoa 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
menettelyn yhteydessä samoin kuin annettaessa 
tässä ehdotuksessa tarkoitettuja lupia. 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi, 
koska siinä säännellyt asiat säänneltäisiin 1 mo
mentissa. 

Pykälän 4 momenttiin sisällytettäisiin myös 
säännös perustajien velvollisuudesta valvoa, ettei 
ulkomaalaisille ja näihin verrattaville yhteisöille 
annettavia osakkeita varusteta kieltomerkinnällä. 
Samalla laajennettaisiin hallituksen ja toimitus
johtajan velvollisuuksia siten, että näiden olisi 
valvottava jatkuvasti sitä, että kieltomerkinnällä 
varustamattomien osakkeiden määrä pysyy yh
tiöjärjestyksen sallimissa puitteissa. Tämä merkit
see muun muassa sitä, että hallitus ei saa päättää 
sidotun osakkeen lunastamisesta yhtiölle taikka 
sen julistamisesta menetetyksi, jos vapaiden osak
keiden suhteellinen määrä yhtiössä siten ylittäisi 
yhtiöjärjestyksessä sallitun. Tällä hetkellä vastuu
kysymykset tällaisissa tapauksissa ovat laissa rat
kaisematta. 

Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että kaupparekisteriin olisi tehtävä 
merkintä myÖs yhtiön saamasta ulkomaalaislause
ketta koskevasta valtioneuvoston luvasta. Tämä 
on tarpeen sen vuoksi, että yhtiön yhtiöjärjestyk
sessä saattaa olla ulkomaalaislauseke, joka rajoit
taa ulkomaalaisomistuksen enintään kahteen vii
desosaan yhtiön osakkeista, mutta yhtiö on silti 
rinnastettava ulkomaisiin yhteisöihin sen vuoksi, 
ettei valtioneuvosto ole antanut ehdotuksessa 
tarkoitettua lupaa. Tekemällä luvasta merkintä 
kaupparekisteriin voitaisiin aina todeta, onko 
yhtiö laissa olevien rajoitusten alainen vai ei. 
Kaupparekisterilain 9 §:ään ehdotetaan tehtäväk
si vastaava muutos. 

19 §. Osakeyhtiön johtoa koskevaa rangaistus
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
hallituksen jäseneen ja toimitusjohtajaan rinnas
tettaisiin yhtiön perustaja, joka laiminlyö pykä
lässä tarkoitetut, lähinnä 3 §:n 4 momentissa 
säädetyt velvollisuutensa yhtiön perustamistoi
missa. Osakeyhtiön perustajan rikosoikeudellises
ta vastuusta on nykyään säännös pykälän 2 mo
mentissa, joka ehdotetaan poistettavaksi. Tämän 
momentin mukaan velvollisuutensa laiminlyövää 
perustajaa voitaisiin rangaista ainoastaan sakolla. 
Koska ei ole syytä asettaa perustajaa rikosoikeu
dellisen vastuun osalta toiseen asemaan kuin 
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yhtiön hallituksen jäsentä taikka toimitusjohta
jaa, ehdotetaan, että näihin sovellettavaa rangais
tusasteikkoa, jonka mukaan velvollisuuksien rik
komisesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen 
tai enintään vuodeksi vankeuteen, sovellettaisiin 
perustajaankin. 

1.2. Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttami
sesta 

Lain 9 §:n 1 momentin 9 kohtaa, joka koskee 
osakeyhtiön patentti- ja rekisterihallitukselle te
kemän perusilmoituksen sisältöä, ehdotetaan 
muutettavaksi. Tämän säännöksen mukaan osa
keyhtiön perusilmoituksessa on nykyisin mainit
tava, onko yhtiöjärjestyksessä rajoituslain 3 §:ssä 
tarkoitettu ulkomaalaislauseke. Tältä osin sään
nöksen sanamuotoa tarkistettaisiin niin, että pe
rusilmoituksesta kävisi ilmi mahdollisen ulko
maalaislausekkeen sisältö. Jos ulkomaalaislauseke 
on sellainen, että siihen on tarvittu valtioneuvos
ton lupa, olisi ehdotuksen mukaisesti mainittava 
myös tästä luvasta. Muutos johtuu tältä osin 
rajoituslain 3 §:n 5 momenttiin ehdotetusta 
muutoksesta. 
Esityksen liitteeksi on otettu luonnos asetukseksi 
kaupparekisteriasetuksen 12 §:n muuttamisesta. 
Asetuksen 12 §:n 3 momenttiin lisättäisiin mai-

1 . 

ninta siitä, että yhtiön olisi liitettävä rekisterivira
nomaiselle tehtävään ilmoitukseen myös todistus 
tässä esityksessä tarkoitetun valtioneuvoston lu
van antamisesta, milloin yhtiöjärjestyksen muut
taminen vaatii luvan. 

1.3. Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

Lain 10 §:n päätöstä, pöytäkirjanotetta tai 
muuta toimituskirjaa koskevaan nimikkeeseen 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a kohta. Ehdotuk
sen mukaan päätöksestä, jolla yhtiölle myönne
tään edellä selostettu lupa nykyistä laajempaan 
ulkomaalaisomistukseen, perittäisiin yhtiöltä lei
maveroa 1 000 markkaa. Tällaista lupaa koskeva 
päätös voidaan rinnastaa samassa lainkohdassa 
tarkoitettuun ulkomaalaiselle annettavaan kiin
teistön hankkimislupaan. 

2. Voimaan tulo 

Muutokset ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 

annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta 

omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/ 39) 3 §:n 3 momentti, sekä 
muutetaan 3 §:n 1, 4 ja 5 momentti sekä 19 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (408/82), 3 §:n 
4 momentti 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (737/78) sekä 19 § osittain muutettuna 
viimeksi mainitulla lailla, näin kuuluviksi: 

3 § 
Suomalainen osakeyhtiö ei ole tässä laissa sää

dettyjen rajoitusten alainen, jos ulkomaalaisten, 
ulkomaisten yhteisöjen ja 2 §:ssä tarkoitettujen 
suomalaisten yhteisöjen oikeus omistaa sen osak
keita on yhtiöjärjestyksen määräyksellä rajoitettu 
enintään viidesosaan tai, valtioneuvoston annet
tua siihen luvan, enintään kahteen viidesosaan 
yhtiön osakkeista ja muu osa osakkeista on varus-

tettu kieltomerkinnällä, jossa kielletään luovutta
masta niitä ulkomaalaiselle tai edellä sanotulle 
yhteisölle. Kieltomerkinnällä varustamaton osake 
saa tuottaa enintään samat oikeudet yhtiössä 
kuin kieltomerkinnällä varustettu. Kieltomerkin
nällä varustamattomien osakkeiden nojalla saa
daan yhtiökokouksessa äänestää enintään neljän
nellä osalla kokouksessa edustettujen muiden 
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Jos 
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yhtiössä, jolle valtioneuvosto on antanut edellä 
sanotun luvan, yhtiökokouksen päätöksen päte
vyyden edellytyksenä on, että päätöstä ovat kan
nattaneet tai siihen suostuneet osakkeenomista
jat, joilla on määräosa kaikista tai yhtiökokouk
sessa edustetuista osakkeista, otetaan niistä osak
keista, joita ei ole varustettu kieltomerkinnällä, 
huomioon enintään neljäsosaa vastaava osa kaik
kien muiden taikka kokouksessa edustettujen 
muiden osakkeiden lukumäärästä. 

Osakeyhtiön perustajan, halliruksen ja toimi
tusjohtajan on valvottava, että ulkomaalaisille tai 
ulkomaisille yhteisöille taikka 2 §:ssä tarkoitetuil
le suomalaisille yhteisöille annettavia tai niiden 
hallussa olevia osakkeita ei varusteta 1 momentis
sa säädetyllä kieltomerkinnällä ja että kieltomer
kinnällä varustamattomien osakkeiden määrä ei 
ylitä yhtiöjärjestyksessä sallittua määrää. 

2. 

Edellä tässä pykälässä mamttusta yhtiöjärjes
tyksen määräyksestä ja sitä koskevasta valtioneu
voston luvasta sekä osakkeiden varustamisesta 
kieltomerkinnällä on tehtävä merkintä kauppare
kisteriin. 

19 § 
Osakeyhtiön perustaja, hallituksen Jasen tai 

toimitusjohtaja, joka jättää täyttämättä, mitä 3 
§:n 4 momentissa, 4 §:n 1, 2 tai 4 momentissa 
taikka 8 §: ssä on säädetty, tai vastoin 4 §: n 3 tai 
4 momentin säännöksiä myötävaikuttaa voiton 
tai muun edun jakamiseen tai varaamiseen osak
keen omistajalle, on tuomittava sakkoon tai enin
tään yhdeksi vuodeksi vankeuteen, jollei teosta 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangais
tusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteri
lain (129/79) 9 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

9 § 
Osakeyhtiön perusilmoituksessa on mainittava 
1) yhtiön toiminimi; 
2) päivä, jona yhtiöjärjestys on perustamisko-

kouksessa hyväksytty; 
3) yhtiön toimiala; 
4) yhtiön kotipaikka; 
5) yhtiön postiosoite; 
6) osakepääoma, osakkeiden lukumäärä ja ni

mellisarvo sekä vähimmäispääoma ja enimmäis
pääoma, jos yhtiöjärjestyksessä on näitä koskevia 
määräyksiä; 

7) osakepääomasta maksettu määrä; 
8) yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva mää

räys, jonka mukaan yhtiössä voi olla erilajisia 
osakkeita, sekä tällaisten osakkeiden lukumäärä 
lajeittain; 

9) yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva ulko
maalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkei
ta annetun lain (219/ 39) 3 §:ssä tarkoitettu 
määräys ja sitä mahdollisesti koskeva valtioneu
voston lupa; 

10) hallituksen puheenjohtajan, jokaisen jäse
nen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus 
ja kotipaikka; 

11) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja ja varatoimi
tusjohtaja, kummankin täydellinen nimi, kansa
laisuus ja kotipaikka; 

12) milloin yhtiöllä on hallintoneuvosto, sen 
puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäse
nen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; 
sekä 

13) yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön toimini
men kirjoittamisesta, sekä, jos jollekin henkilölle 
on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen 
yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen 
täydellinen nimensä, kansalaisuutensa ja koti
paikkansa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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3. 
Laki 

leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n 
Päiitöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevaan nimikkeeseen, sellaisena kuin se on 9 
päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), uusi näin kuuluva 2 a kohta: 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esi

tettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mi
käli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 
§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla 
seuraavin määrin: 

Päiitös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, 

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1986 

että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudes
ta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja 
osakkeita annetun lain (219/39) 2 §:ssä tarkoite
tut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän 
kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa 
yhtiön osakkeista, 1 000 markkaa; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Ltite 

1 . 
Laki 

ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 
annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta 

omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/ 39) 3 §:n 3 momentti, sekä 
muutetaan 3 §:n 1, 4 ja 5 momentti sekä 19 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (408/82), 3 §:n 
4 momentti 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (737/78) sekä 19 § osittain muutettuna 
viimeksi mainitulla lailla, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Mitä 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä on säädet

ty, ei koske suomalaista osakeyhtiötä, jos sitä 
perustettaessa sen yhtiöjärjestykseen on otettu 
määräys, että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhtei
söt sekä 2 §:ssä tarkoitetut suomalaiset yhteisöt 
saavat omistaa yhteensä enintään viidennen osan 
yhtiön osakkeista ja jos sen osakkeista ainakin 
neljä viidesosaa on varustettu merkinnällä, jossa 
kielletään luovuttamasta niitä ulkomaalaiselle tai 
edellä sanotulle yhteisölle. Jollei yhtiöjärjestyk
sessä toisin määrätä tai muutoin toisin sovita, on 
ratkaistava arvalla, mitkä osakkeet on näin mer
kittävä. Sellaisten osakkeiden nojalla, joita ei ole 
varustettu tässä pykälässä tarkoitetulla merkinnäl
lä, saadaan äänestää yhtiökokouksessa enintään 
neljännellä osalla kokouksessa edustettujen mui
den osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 
Tällainen osake ei saa tuottaa parempaa oikeutta 
kuin kieltomerkinnällä varustetut osakkeet. Hy
väksyessään tehdyt osakemerkinnät ovat yhtiön 
perustajat velvolliset huolehtimaan siitä, ettei 
ulkomaalaisille ja edellä tarkoitetuille yhteisöille 
anneta enempää osakkeita kuin yhtiöjärjestykses
sä on määrätty. 

Ehdotus 

3 § 
Suomalainen osakeyhtiö ei ole tässä laissa sää

dettyjen rajoitusten alainen, jos ulkomaalaisten, 
ulkomaisten yhteisöjen ja 2 §:ssä tarkoitettujen 
suomalaisten yhteisöjen oikeus omistaa sen osak
keita on yhtiöjärjestyksen määräyksellä rajoitettu 
enintään viidesosaan tai, valtioneuvoston annet
tua stihen luvan, enintään kahteen viidesosaan 
yhtiön osakkeista ja muu osa osakkeista on varus
tettu kieltomerkinnällä, jossa kielletään luovutta
masta mitä ulkomaalaiselle tai edellä sanotulle 
yhteisölle. Kieltomerkinnällä varustamaton osake 
saa tuottaa enintään samat oikeudet yhtiössä 
kuin kieltomerkinnällä varustettu. Kieltomerkin
nällä varustamattomien osakkeiden nojalla saa
daan yhtiökokouksessa äänestää enintään neljän
nellä osalla kokouksessa edustettujen muiden 
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. jos 
yhtiössä, jolle valtioneuvosto on antanut edellä 
sanotun luvan, yhtiökokouksen päätöksen päte
vyyden edellytyksenä on, että päätöstä ovat kan
nattaneet tai siihen suostuneet osakkeenomista
jat, joilla on määräosa kaikista tai yhtiökokouk
sessa edustetuista osakkeista, otetaan niistä osak
keista, joita ei ole varustettu kieltomerkinnällä, 
huomioon enintään neljäsosaa vastaava osa kaik
kien muiden taikka kokouksessa edustettujen 
muiden osakkeiden lukumäåriistä. 
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Voimassa oleva laki 

Ennen tämän lait? voimaantuloa perustettu 
osakeyhtiö ja sellainen sen jälkeen perustettu 
osakeyhtiö, jota perustettaessa ei ole menetelty 1 
momentissa säädetyllä tavalla, vapautuu 1 §:n 1 
momentissa olevasta kiellosta, jos sen yhtiöjärjes
tykseen otetaan tämän pykälän 1 momentissa 
mainittu määräys ja siinä säädetty osakkeiden 
merkitseminen toimeenpannaan. 

Osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on 
valvottava, että ulkomaalaisille tai ulkomaisille 
yhteisöille taikka 2 §:ssä mainituille suomalaisille 
yhteisöille annettavia tai niiden hallussa olevia 
osakkeita ei varusteta 1 ja 3 momentissa säädetyl
lä merkinnällä. 

Edellä tässä pykälässä mamttusta yhtiöjärjes
tyksen määräyksestä ja osakkeiden merkitsemises
tä on tehtävä merkintä kaupparekisteriin. 

19 § 
Osakeyhtiön hallituksen Jasen tai tmmttus

johtaja, joka jättää täyttämättä, mitä 3 §:n 4 
momentissa, 4 §:n 1, 2 ja 4 momentissa tai 8 
§:ssä on säädetty, tai vastoin 4 §:n 3 tai 4 
momentin säännöksiä myötävaikuttaa voiton tai 
muun edun jakamiseen tai varaamiseen osakkeen 
omistajalle, on tuomittava sakkoon tai enintään 
yhdeksi vuodeksi vankeuteen, jollei teosta muu
alla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta. 

Osakeyhtiön perustaja, joka jättää noudatta
matta, mitä 3 §:n 1 momentissa on säädetty, 
rangaistakoon sakolla. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

Osakeyhtiön perustajan, hallituksen ja toimi
tusjohtajan on valvottava, että ulkomaalaisille tai 
ulkomaisille yhteisöille taikka 2 §:ssä tarkoitetuzl
le suomalaisille yhteisöille annettavia tai niiden 
hallussa olevia osakkeita ei varusteta 1 momentis
sa säädetyllä kieltomerkinnällä ja että kieltomer
kinnällä varustamattomien osakkeiden määrä ei 
ylt'tä yhtiöjärjestyksessä sallittua määrää. 

Edellä tässä pykälässä mainitusta yhtiöjärjes
tyksen määräyksestä ja sitä koskevasta valtioneu
voston luvasta sekä osakkeiden varustamisesta 
kieltomerkinnällä on tehtävä merkintä kauppare
kisteriin. 

19 § 
Osakeyhtiön perustaja, hallituksen Jasen tai 

toimitusjohtaja, joka jättää täyttämättä, mitä 3 
§:n 4 momentissa, 4 §:n 1, 2 tai 4 momentissa 
taikka 8 §:ssä on säädetty, tai vastoin 4 §:n 3 tai 
4 momentin säännöksiä myötävaikuttaa voiton 
tai muun edun jakamiseen tai varaamiseen osak
keen omistajalle, on tuomittava sakkoon tai enin
tään yhdeksi vuodeksi vankeuteen, jollei teosta 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangais
tusta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 
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2. 
Laki 

kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteri
lain {129/79) 9 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Osakeyhtiön perusilmoituksessa on mainittava: 
1) yhtiön toiminimi; 
2) päivä, jona yhtiöjärjestys on perustamisko-

kouksessa hyväksytty; 
3) yhtiön toimiala; 
4) yhtiön kotipaikka; 
5) yhtiön postiosoite; 
6) osakepääoma, osakkeiden lukumäärä ja ni

mellisarvo sekä vähimmäispääoma ja enimmäis
pääoma, jos yhtiöjärjestyksessä on näitä koskevia 
määräyksiä; 

7) osakepääomasta maksettu määrä; 
8) yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva mää

räys, jonka mukaan yhtiössä voi olla erilajisia 
osakkeita, sekä tällaisten osakkeiden lukumäärä 
lajeittain; 

9) onko yhtiöjärjestyksessä ulkomaalaisten sekä 
eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita 
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 3 
§ :ssä tarkoitettu määräys; 

10) hallituksen puheenjohtajan, jokaisen jäse
nen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus 
ja kotipaikka; 

11) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja ja varatoimi
tusjohtaja, kummankin täydellinen nimi, kansa
laisuus ja kotipaikka; 

12) milloin yhtiöllä on hallintoneuvosto, sen 
puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäse
nen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; 
sekä 

13) yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön toimini
men kirjoittamisesta, sekä, jos jollekin henkilölle 
on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen 
yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen 
täydellinen nimensä, kansalaisuutensa ja koti
paikkansa. 

Ehdotus 

9 § 
Osakeyhtiön perusilmoituksessa on mainittava 
1) yhtiön toiminimi; 
2) päivä, jona yhtiöjärjestys on perustamisko-

kouksessa hyväksytty; 
3) yhtiön toimiala; 
4) yhtiön kotipaikka; 
5) yhtiön postiosoite; 
6) osakepääoma, osakkeiden lukumäärä ja ni

mellisarvo sekä vähimmäispääoma ja enimmäis
pääoma, jos yhtiöjärjestyksessä on näitä koskevia 
määräyksiä; 

7) osakepääomasta maksettu määrä; 
8) yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva mää

räys, jonka mukaan yhtiössä voi olla erilajisia 
osakkeita, sekä tällaisten osakkeiden lukumäärä 
lajeittain; 

9) yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva ulko
maalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkei
ta annetun lain (219139) 3 §:ssä tarkoitettu 
määräys ja sitä mahdollisesti koskeva valtioneu
voston lupa; 

10) hallituksen puheenjohtajan, jokaisen jäse
nen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus 
ja kotipaikka; 

11) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja ja varatoimi
tusjohtaja, kummankin täydellinen nimi, kansa
laisuus ja kotipaikka; 

12) milloin yhtiöllä on hallintoneuvosto, sen 
puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäse
nen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; 
sekä 

13) yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön toimini
men kirjoittamisesta, sekä, jos jollekin henkilölle 
on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen 
yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen 
täydellinen nimensä, kansalaisuutensa ja koti
paikkansa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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3. 
Laki 

leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n 
Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevaan nimikkeeseen, sellaisena kuin se on 9 
päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), uusi näin kuuluva 2 a kohta: 

Voimassa oleva laki 

4 360546Y 

_Ehdotus 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esi

tettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mi
käli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 
§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla 
seuraavin määrin: 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskir.fa, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

2 a) ottaa yhtiön yhtiö.fär.festykseen määräys, 
että ulkomaalaiset .fa ulkomaiset yhteisöt sekä 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisö.fen oik~udes
ta omistaa .fa hallita kiinteätä omaisuutta .fa 
osakkeita annetun lain (219139) 2 §:ssä tarkoite
tut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän 
kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa 
yhtiön osakkeista, 1 000 markkaa; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 
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Luonnos Liite 

Asetus 
kaupparekisteriasetuksen 12 §:n muuttamisesta 

Oikeusministeriön esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriase
tuksen (208/79) 12 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

12 § 

Jos yhtiöjärjestys sisältää ulkomaalaisten sekä 
eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita 
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 
(219/39) 3 §:ssä tarkoitetun määräyksen tai jos 
kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut osa
keyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa tai 8 
luvun 4 §:n 1 momentissa ja 12 §:n 2 momentis
sa tarkoitetun luvan, on ilmoitukseen liitettävä 

todistus ensiksi mainitun lain mukaan mahdolli
sesti tarvittavan luvan antamisesta sekä osakeluet
teloon, osakekirjoihin ja mahdollisesti annettui
hin väliaikaistodistuksiin ja talonkeihin tehtävien 
merkintöjen suorittamisesta tai todistus osakeyh
tiölain mukaisen luvan antamisesta. 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 
19 


