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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 
ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osa-
keyhtiölakia Euroopan unionin pääoma- ja 
yritysjärjestelydirektiivien muuttamisesta an-
netun direktiivin voimaan saattamiseksi. Di-
rektiivin ja lakiehdotuksen tarkoituksena on 
vähentää yhtiöoikeudellisesta sääntelystä 
osakeyhtiöille aiheutuvia sulautumis- ja ja-
kautumismenettelyn kustannuksia. 

Direktiivissä säädetään muusta kuin raha-
vastikkeesta annettavasta riippumattoman 
asiantuntijan lausunnosta osakeyhtiötä perus-
tettaessa ja yhtiön osakepääomaa korotettaes-
sa, sulautumis- ja jakautumissuunnitelman 
julkistamisesta, velkojien suojasta sulautumi-
sessa ja jakautumisessa, sulautumista ja ja-
kautumista koskevista asiakirjoista, niiden 
nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä, yh-
tiökokouksen ja hallituksen toimivallan jaos-
ta sulautumisesta ja jakautumisesta päätettä-
essä sekä eräistä sääntelyltään kevyemmistä 
yritysjärjestelyistä. 

Ehdotetut osakeyhtiölain muutokset koske-
vat poikkeusta sulautumis- ja jakautumis-
asiakirjojen laatimisesta tietyissä tilanteissa, 

yhtiökokousasiakirjojen nähtävänä pitämistä 
ja lähettämistä sekä yhtiön hallituksen toimi-
valtaa päättää sulautumisesta tai jakautumi-
sesta tietyissä tilanteissa. Ehdotettuja osake-
yhtiölain säännöksiä sovelletaan pääosin 
kaikkiin osakeyhtiöihin. Osakeyhtiölain yh-
denmukaisuuden säilyttämiseksi ehdotetaan, 
että yhtiökokousasiakirjojen nähtävänä pitä-
mistä ja lähettämistä koskevia direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan myös muihin kuin 
sulautumisesta tai jakautumisesta päättäviin 
yhtiökokouksiin. 

Lisäksi ehdotetaan vakuutusyhtiölain 
muuttamista osakeyhtiölain muutosta vastaa-
valla tavalla siltä osin kuin voimassa oleva 
vakuutusyhtiölaki vastaa muutettavia osake-
yhtiölain säännöksiä. Osakeyhtiölaista poik-
keavia vakuutusyhtiölain erityissäännöksiä ei 
ehdoteta muutettavaksi. 

Esitys liittyy Suomen jäsenyyteen Euroo-
pan unionissa, mikä velvoittaa saattamaan di-
rektiivin noudattamisen edellyttämät kansal-
liset säännökset voimaan 30 päivään kesä-
kuuta 2011 mennessä. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivillä 2009/109/EY, annettu 16 päivänä 
syyskuuta 2009, neuvoston direktiivien 
77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä 
direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta sulau-
tumis- ja jakautumistapauksissa annettavien 
tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien 
vaatimusten osalta (jäljempänä muutosdirek-
tiivi), muutetaan seuraavia direktiivejä sulau-
tumis- ja jakautumistapauksissa annettavien 
tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien 
vaatimusten osalta: 

- Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, 
annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden 
takeiden yhteensovittamisesta samanveroi-
siksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perusta-
missopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tar-
koitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ul-
kopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhti-
öitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säi-
lytettäessä ja muutettaessa (jäljempänä pää-
omadirektiivi) 

- Kolmas neuvoston direktiivin 
78/855/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 
1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 
3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden 
sulautumisesta (jäljempänä sulautumisdirek-
tiivi) 

- Kuudes neuvoston direktiivi 82/891/ETY, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 1982, 54 artik-
lan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhti-
öiden jakautumisesta (jäljempänä jakautu-
misdirektiivi) 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2005/56/EY, annettu 26 päivänä loka-
kuuta 2005, pääomayhtiöiden rajatylittävistä 
sulautumisista (jäljempänä rajat ylittävät su-
lautumiset -direktiivi). 

Muutosdirektiivin taustalla on Eurooppa-
neuvoston maaliskuussa 2007 pidetyssä ko-
kouksessa vahvistetun toimintaohjelman mu-
kainen tavoite vähentää yrityksille aiheutuvia 
hallinnollisia rasitteita 25 prosenttia vuoteen 
2012 mennessä yhteisön yritysten kilpailu-
kyvyn parantamiseksi. Sulautumista ja jakau-
tumista koskeva sääntely yhtiöoikeuden 

eräänä osana on havaittu alaksi, jolla yrityk-
sille asetetaan useita tiedonantovelvoitteita, 
joista osa vaikuttaa vanhentuneilta tai liialli-
silta. Muutosdirektiivin sääntelyllä näitä vel-
voitteita tarkistetaan, ja tavoitteena on vähen-
tää yrityksille yhteisössä aiheutuvia hallin-
nollisia rasitteita sellaiseen vähimmäismää-
rään, joka kuitenkin on tarpeen yritysten 
muiden sidosryhmien etujen suojaamiseksi. 
Oikeustilan muutosten ohella muutosdirek-
tiivin sääntelyllä on pyritty myös sääntelyn 
selkeyden ja luettavuuden parantamiseen, 
päällekkäisten ja joissakin tilanteissa tarpeet-
tomien tiedonantovelvollisuuksien yksinker-
taistamiseen ja keventämiseen sekä nykyisten 
teknisten mahdollisuuksien entistä parem-
paan huomioon ottamiseen. 

 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Suomessa osakeyhtiöiden sulautumisista ja 
jakautumisista säädetään osakeyhtiölain 
(624/2006) 16 ja 17 luvuissa. Mainitut luvut 
on uusittu osakeyhtiölainsäädännön 1 päivä-
nä syyskuuta 2006 voimaan tulleen koko-
naisuudistuksen yhteydessä, jolloin otettiin 
huomioon pääoma-, sulautumis- ja jakautu-
misdirektiivin sääntely. Rajat ylittävät sulau-
tumiset -direktiivi on pantu Suomessa täytän-
töön osakeyhtiölain muutoksella 
(1415/2007), joka tuli voimaan 31 päivänä 
joulukuuta 2007. 

Osakeyhtiölain 16 luvussa säädetään sulau-
tumisen määritelmistä ja toteuttamistavoista, 
sulautumisen peruuntumisesta ja sulautumis-
päätöksen moittimisesta. Sulautumiseen osal-
listuvien yhtiöiden hallitusten on laadittava 
sulautumissuunnitelma, josta tilintarkastaja 
antaa lausunnon kullekin sulautumiseen osal-
listuvalle yhtiölle. Velkojien suoja sulautu-
misessa on lain säännöksillä järjestetty osa-
kepääoman alentamisen yhteydessä noudatet-
tavaa menettelyä vastaavasti. Sulautumisesta 
päättää joko yhtiön hallitus tai yhtiökokous, 
ja kunkin menettelyyn osallistuvan yhtiön 
osakkeenomistajien oikeudesta tutustua tar-
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peellisiin asiakirjoihin säädetään osakeyhtiö-
lain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mallia vas-
taavasti. 

Jakautumista koskevat osakeyhtiölain 
17 luvun säännökset jakautumismenettelystä 
vastaavat pääosin sulautumismenettelyn 
sääntelyä. 

Osakeyhtiölain 16 ja 17 luvussa säädetään 
myös rajat ylittävistä sulautumisista ja jakau-
tumisista. Kansallisen sulautumisen ja jakau-
tumisen sekä rajat ylittävän sulautumisen 
sääntely perustuvat pääosin niihin direktii-
veihin, joita nyt käsillä olevalla muutosdirek-
tiivillä muutetaan. 

Voimassa olevan lain yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on tehokkaan ja kilpailukykyisen 
yritystoiminnan turvaaminen siten, että vä-
hemmistöosakkeenomistajien ja velkojien 
asema kuitenkin turvataan riittävästi. Tätä ta-
voitetta on toteutettu muun muassa erilaisten 
muotomääräysten ja rajoitusten keventämisil-
lä ja poistamisilla. Osakeyhtiölaissa on myös 
otettu jo varsin kattavasti huomioon voimas-
sa olevien yritysjärjestelyä koskevien direk-
tiivien sallimat poikkeukset. 

Voimassa oleva osakeyhtiölaki täyttää suu-
rimman osan muutosdirektiivin vaatimuksis-
ta. Eräitä muutoksia osakeyhtiölakiin on kui-
tenkin tarpeen tehdä muutosdirektiivin täy-
täntöön panemiseksi. 

Vakuutusyhtiöiden sulautumisista ja jakau-
tumisista säädetään vakuutusyhtiölaissa 
(521/2008). Muutosdirektivin säännösten 
osalta vakuutusyhtiölaki vastaa vähäisin 
poikkeuksin osakeyhtiölakia. 

 
 

2.2 Muiden EU-maiden kehitys 

Direktiivin täytäntöönpano on kesken myös 
muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. 
Ruotsissa on julkaistu syyskuussa 
2010 muistio, jossa ehdotetaan direktiivin 
täytäntöön panemiseksi tarvittavia muutoksia 
osakeyhtiölakiin (Ds 2010:32). Muistiossa 
ehdotetut muutokset koskevat tilintarkastajan 
lausuntoa sulautumisen ja jakautumisen yh-
teydessä, sulautumissuunnitelman laatimisen 
jälkeen ilmenneiden uusien tietojen ilmoit-
tamista yhtiökokoukselle ja sulautumiseen 
osallistuville muille yhtiöille, osavuosikatsa-
uksen esittämistä välitilinpäätöksen sijasta, 

yhtiökokousasiakirjojen pitämistä yhtiön in-
ternetsivuilla niiden lähettämisen vaihtoehto-
na sekä yksinkertaisempaa jakautumismenet-
telyä tietyissä tilanteissa. Tiettävästi esitys 
Ruotsin osakeyhtiölain muuttamisesta on tar-
koitus saattaa parlamentin käsiteltäväksi ke-
sällä 2011. 

 
 

3  Muutostarve 

3.1 Pääomadirektiivin muutokset (muu-
tosdirektiivin 1 artikla) 

Pääomadirektiivin soveltamisala (1 kohta) 

Muutosdirektiivissä pääomadirektiivin 
1 artiklan 1 kohtaa on muutettu siten, että 
pääomadirektiiviä sovelletaan Suomessa vain 
julkisiin osakeyhtiöihin, mikä on Suomen 
liittymissopimuksen mukaista. Koska direk-
tiivi on vähimmäissääntelyä, sen säännöksiä 
voidaan edelleen soveltaa myös yksityisiin 
osakeyhtiöihin, jos sitä pidetään kansallisista 
syistä tarpeellisena. Voimassa olevassa osa-
keyhtiölaissa joitakin direktiivin perustuvia 
säännöksiä sovelletaan myös yksityisiin osa-
keyhtiöihin (esimerkiksi osakkeiden merkin-
tähinnan apporttimaksua koskevat 2 luvun 
8 § ja 9 luvun 14 §). Osakeyhtiölakia ei tar-
vitse muuttaa. 

 
 

Riippumattoman asiantuntijan lausunto osa-
keyhtiötä perustettaessa (2 kohta) 

Muutosdirektiivissä pääomadirektiivin 
10 artiklaan lisättiin uusi 5 kohta, jonka en-
simmäisen alakohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat päättää olla soveltamatta kyseisen ar-
tiklan sääntelyä riippumattoman asiantuntijan 
lausunnosta uuden yhtiön perustamiseen su-
lautumisen tai jakautumisen kautta, jos sulau-
tumis- tai jakautumissuunnitelmasta laadi-
taan riippumattoman asiantuntijan lausunto. 

Pääomadirektiivin 10 artiklan 5 kohdan en-
simmäisen alakohdan tarkoittama sääntely-
mahdollisuus on jo käytössä voimassa ole-
vassa osakeyhtiölaissa, eikä erillistä riippu-
mattoman asiantuntijan lausuntoa vaadita re-
kisteröinnin yhteydessä. Tältä osin osakeyh-
tiölain sääntely täyttää direktiivin vaatimuk-
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set. Koska voimassa olevassa laissa ei edelly-
tä kahden erillisen lausunnon laatimista su-
lautumisen ja jakautumisen yhteydessä, pää-
omadirektiivin 10 artiklaan lisättävän 5 koh-
dan toisen alakohdan poikkeusmahdollisuu-
della ei ole kansallisen sääntelyn kannalta 
merkitystä. Osakeyhtiölakia ei ole tarpeen 
muuttaa muutosdirektiivin tämän kohdan pe-
rusteella. 

 
 

Riippumattoman asiantuntijan lausunto osa-
kepääoman korotuksesta (3 kohta) 

Muutosdirektiivissä pääomadirektiivin 
27 artiklan 3 kohtaa on muutettu siten, että 
ensimmäisen alakohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat päättää olla vaatimatta pääomadirek-
tiivin 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua riip-
pumattoman asiantuntijan lausuntoa merki-
tyn pääoman korottamiseen sulautumisen, 
jakautumisen taikka julkisen osto- tai vaihto-
tarjouksen toteuttamiseksi ja korvauksen suo-
rittamiseksi sulautuvan tai jakautuvan yhtiön 
tai osakkeiden julkisen osto- tai vaihtotarjo-
uksen kohteena olevan yhtiön osakkeenomis-
tajille. Pääomadirektiivin muutetun 27 artik-
lan 3 kohdan toisen alakohdan mukaan sulau-
tumis- tai jakautumistapauksissa tämä on 
mahdollista vain, jos järjestelyä koskevasta 
lakisääteisestä suunnitelmasta laaditaan riip-
pumattoman asiantuntijan lausunto. 

Pääomadirektiivin 27 artiklan uuden 3 koh-
dan kolmannen alakohdan mukaan jäsenval-
tiot voivat säätää siitä, että sama yksi tai use-
ampi asiantuntija voi laatia sekä 27 artiklan 
mukaisen lausunnon että sulautumis- tai ja-
kautumissuunnitelmaa koskevan riippumat-
toman asiantuntijan lausunnon, mikäli jäsen-
valtiot päättävät soveltaa 27 artiklan 2 kohtaa 
jakautumiseen ja sulautumiseen. 

Pääomadirektiivin 27 artiklan 3 kohdan en-
simmäisen ja toisen alakohdan mukainen 
poikkeusmahdollisuus on jo otettu huomioon 
Suomen voimassa olevan osakeyhtiö- ja ar-
vopaperimarkkinalainsäädännössä. Osakeyh-
tiölakia, arvopaperimarkkinalakia (495/1989) 
ja valtiovarainministeriön asetusta tarjous-
asiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä 
Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjous-
asiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta 
(479/2006) ei tarvitse muuttaa muutosdirek-

tiivin 1 artiklan 3 kohdan täytäntöön panemi-
seksi. 

 
3.2 Sulautumisdirektiivin muutokset 

(muutosdirektiivin 2 artikla) 

Soveltamisala (1 kohta) 

Muutosdirektiivissä sulautumisdirektiiviä 
on muutettu siten, että sulautumisdirektiiviä 
sovelletaan Suomessa vain julkisiin osakeyh-
tiöihin, mikä on Suomen liittymissopimuksen 
mukaista. Koska direktiivi on vähimmäis-
sääntelyä, sen säännöksiä voidaan edelleen 
soveltaa myös yksityisiin osakeyhtiöihin. 
Osakeyhtiölakia ei tarvitse muuttaa. 

 
Sulautumissuunnitelman julkistaminen 
(2 kohta) 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 2 kohdassa su-
lautumisdirektiivin sulautumissuunnitelman 
julkistamista koskevaan 6 artiklaan lisättiin 
kohdat suunnitelman sähköisestä julkistami-
sesta. Sähköinen julkistaminen sallitaan kol-
mella vaihtoehtoisella tavalla. 

Voimassa oleva osakeyhtiölaki täyttää 
muutosdirektiivissä sähköisen keskusjärjes-
telmän kautta julkistamisen vaihtoehdolle 
asetetut vaatimukset. Yhtiön omalla verkko-
sivulla julkistamisen mahdollisuutta ei pidet-
ty muutosdirektiivin valmistelun yhteydessä 
järjestetyssä kansallisessa kuulemisessa tar-
peellisena. Osakeyhtiölakia, kaupparekisteri-
lakia ja kaupparekisteriasetusta sekä kauppa-
rekisteriä koskevaa maksuperustelainsäädän-
töä ei ole tarpeen muuttaa muutosdirektiivin 
2 artiklan 2 kohdan täytäntöön panemiseksi. 

 
 

Hallituksen toimivalta vastaanottavassa yhti-
össä (3 kohta) 

Sulautumisdirektiivin 8 artiklan mukaan jä-
senvaltioiden lainsäädännössä ei tarvitse vaa-
tia, että vastaanottavan yhtiön yhtiökokouk-
sen on hyväksyttävä sulautuminen, jos artik-
lan ensimmäisen kohdan a—c alakohdissa 
luetellut edellytykset täyttyvät. 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 3 kohdan 
myötä sulautumisdirektiivin 8 artiklaan lisät-
tiin uusi toinen kohta, jonka mukaan 8 artik-
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lan ensimmäisen kohdan b alakohtaa (osak-
keenomistajan oikeus tutustua sulautumis-
asiakirjoihin yhtiön kotipaikassa) sovelletta-
essa sovelletaan sulautumisdirektiivin 11 ar-
tiklan 2, 3 ja 4 kohtaa. 

Muutosdirektiivin mukaisista poikkeuksis-
ta, jotka koskevat sulautumisen yhteydessä 
laadittavan tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisperiaatteita ja tuloslaskelma- 
ja tasekaavoja, ei ole säädetty osakeyhtiölais-
sa eikä kirjanpitolaissa. Voimassa oleva osa-
keyhtiölaki ja kirjanpitolaki täyttävät muu-
tosdirektiivin 2 artiklan 3 kohdan siltä osin, 
kuin muutosdirektiivi koskee sulautumisdi-
rektiivin 11 artiklan 2 kohdan soveltamista 
välitilinpäätökseen. Osakeyhtiölakia ja kir-
janpitolakia ei ole tarkoituksenmukaista 
muuttaa sulautumisdirektiivin 11 artiklan 
2 kohdan toisen alakohdan sallimien erityis-
ten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisperiaatteiden taikka tuloslaskelma- ja 
tasekaavojen sisällyttämiseksi sulautumisen 
yhteydessä laadittavaa välitilinpäätöstä ja 
toimintakertomusta koskevaan lainsäädän-
töön, koska tämä monimutkaistaisi sääntelyä 
tarpeettomasti ja ilman vastaavaa hyötyä. 

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 momen-
tin johdannon mukaan pykälässä tarkoitetut 
asiakirjat on viivytyksettä lähetettävä osak-
keenomistajalle, joka pyytää niitä, sekä ase-
tettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. Osake-
yhtiölaissa ei ole rajoitettu sitä, millä tavoin 
asiakirjat voidaan toimittaa niitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle, joten asiakirjat voidaan 
pyynnöstä toimittaa myös sähköpostilla. 
Osakeyhtiölakia ei tarvitse muuttaa direktii-
vin säännöksen täytäntöön panemiseksi. 

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n johdannon 
mukaan pykälässä luetellut asiakirjat on pi-
dettävä joko yhtiön kotipaikassa tai yhtiön 
internetsivulla, lähetettävä pyynnöstä niitä 
pyytävälle osakkeenomistajalle sekä pidettä-
vä ne nähtävänä yhtiökokouksessa. Voimassa 
olevan osakeyhtiölain nojalla yhtiöllä ei ole 
siten mahdollisuutta kieltäytyä lähettämästä 
pykälässä lueteltuja asiakirjoja, jos osak-
keenomistaja niitä pyytää, vaikka asiakirjat 
olisivat osakkeenomistajan ladattavissa ja tu-
lostettavissa yhtiön internetsivuilta. Osakeyh-
tiölakia on muutettava siten, että asiakirjoja 
ei tarvitse lähettää, jos ne voi ladata ja tulos-
taa yhtiön internetsivuilta. 

Johdon kertomukset (4 kohta) 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 4 kohdassa 
muutetaan sulautumisdirektiivin 9 artikla, 
jonka uusi 1 kohta vastaa sisällöltään aiem-
paa sääntelyä. 

Sulautumisdirektiivin 9 artiklan uudessa 
2 kohdassa säädetään jakautumisdirektiivin 
7 artiklan 3 kohtaa vastaavasti jokaisen yhti-
ön hallinto- tai johtoelimen velvollisuudesta 
ilmoittaa oman yhtiön yhtiökokoukselle ja 
toisten sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
hallinto- tai johtoelimille mahdollisista varo-
jen ja vastuiden olennaisista muutoksista su-
lautumissuunnitelman laatimispäivän ja yh-
tiökokouspäivän välillä. 

Sulautumisdirektiivin 9 artiklan uudessa 
3 kohdassa säädetään lisäksi siitä, että jäsen-
valtiot voivat säätää, että 1 kohdassa tarkoi-
tettua kertomusta ja/tai 2 kohdassa mainittuja 
tietoja ei vaadita, jos sulautumiseen osallis-
tuvien yhtiöiden kaikki osakkeenomistajat ja 
muiden äänioikeuden antavien arvopaperien 
haltijat suostuvat siihen. 

Osakeyhtiölain säätämisen aikaan voimassa 
ollut, nykyisen sulautumisdirektiivin 9 artik-
lan 1 kohtaa asiallisesti vastaava, vanhan su-
lautumisdirektiivin 9 artikla on pantu täytän-
töön osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:n 2 momen-
tin säännöksin (erityisesti 2, 4—6, 9 ja 
16 kohdassa). 

Sulautumisdirektiivin 9 artiklan uudessa 
2 kohdassa säädettyä velvollisuutta ilmoittaa 
varojen ja vastuiden olennaisista muutoksista 
voidaan tarkastella erikseen yhtäältä suhtees-
sa yhtiön omaan yhtiökokoukseen sekä toi-
saalta suhteessa toisiin sulautumiseen osallis-
tuviin yhtiöihin. Osakeyhtiölaissa ei ole ni-
menomaista vaatimusta muutosten ilmoitta-
misesta oman yhtiön yhtiökokoukselle eikä 
sulautumiseen osallistuville muille yhtiöille. 

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 momen-
tin 6 kohta velvoittaa yhtiön johdon pitämään 
hallituksen selostuksen tilinpäätöksen tai 
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön ase-
maan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 
nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai verk-
kosivuilla ja yhtiökokouksessa sekä lähettä-
mään ne pyynnöstä osakkeenomistajalle. 
Mainittu pykälä ei sisällä yhtiön johdon eri-
tyistä velvollisuutta ilmoittaa oman yhtiön 
yhtiökokoukselle taikka toisten sulautumi-
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seen osallistuvien johdolle tai yhtiökokouk-
selle sanotuista asioista. Kuitenkin osakeyh-
tiölain 1 luvun 8 §:n johdon yleisestä huolel-
lisuusvelvollisuudesta seuraa, että yhtiön 
johdon on ilmoitettava olennaisista muutok-
sista oman yhtiön yhtiökokoukselle. Osake-
yhtiölakiin perustuva johdon yleinen huolel-
lisuusvelvollisuus ei kuitenkaan koske sulau-
tumiseen osallistuvia muita yhtiöitä ja niiden 
osakkaita ja velkojia. Toiset sulautumiseen 
osallistuvat yhtiöt saavat tiedon sulautumi-
seen osallistuvan yhtiön suunnittelemista 
muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan 
kuuluvista järjestelyistä sulautumissuunni-
telmaa koskevan osakeyhtiölain 16 luvun 
3 §:n 2 momentin 10 kohdan perusteella. Ti-
linpäätöksen tai osavuosikatsauksen jälkeiset 
yhtiön taloudellisessa tilanteessa tapahtuneet 
negatiiviset muutokset saattavat kuitenkin ol-
la seurausta yhtiön tai toisten sulautuvien yh-
tiöiden kannalta ulkoisista syistä, joihin yhtiö 
tai toiset sulautuvat yhtiöt eivät voi vaikuttaa 
taikka joiden seurauksia ne eivät voi kohtuu-
della välttää, mistä yhtiö ei välttämättä tiedo-
ta osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:n 2 momentin 
10 kohdan perusteella. 

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 momen-
tin 6 kohdassa ei säännellä sulautumissuunni-
telman laatimisen, sulautumisasiakirjojen 
esillä asettamisen ja yhtiökokouksen välisenä 
aikana ilmenevien seikkojen ilmoittamisesta 
sulautumiseen osallistuvalle toiselle yhtiölle. 
Lain esitöissä kuitenkin todetaan, että jos 
olennaisia muutoksia tapahtuu asiakirjojen 
nähtäväksi asettamisen jälkeen, hallituksen 
saattaa olla tarpeen ilmoittaa muutoksista yh-
tiökokoukselle ja muille sulautumiseen osal-
listuville yhtiöille (HE 89/1996 vp, s. 147, 
HE 109/2005 vp, s. 158). Sulautumissuunni-
telma on myös osakeyhtiölaissa erityisesti 
säännelty sulautumiseen osallistuvien yhtiöi-
den välinen sopimus, minkä vuoksi siihen 
sovelletaan yleisen sopimusoikeuden mu-
kaista sopimuskumppanien välistä lojaliteet-
tiperiaatetta. Tämän toisen sopijapuolen edun 
huomioon ottamista tarkoittavan periaatteen 
on oikeuskäytännössä katsottu voivan vaikut-
taa olennaista seikkaa koskevan tiedonanto-
velvollisuuden ulottuvuutta arvioitaessa 
(esim. KKO 1993:130). Sulautumisdirektii-
vin 9 artiklan uudessa 2 kohdassa tarkoitettu 
ilmoitusvelvollisuus suhteessa toiseen menet-

telyyn osallistuvaan yhtiöön voidaan siten 
mahdollisesti johtaa yleisen sopimusoikeu-
den lojaliteettiperiaatteesta. Selvyyden vuok-
si muutosdirektiiviin perustuvasta, edellä 
mainitun yleisen oikeusperiaatteen mukaises-
ta ilmoitusvelvollisuudesta tulisi kuitenkin 
säätää nimenomaisesti osakeyhtiölaissa. 

Osakeyhtiölain 1 luvun 8 §:n johdon huo-
lellisuusvelvollisuus, lain 16 luvun sulautu-
missäännökset ja sopimusoikeudessa vakiin-
tunut lojaliteettiperiaate täyttävät sulautu-
misdirektiivin 9 artiklan 1 ja 2 kohdan ilmoi-
tusvelvollisuuden aktiivista sisältöä koskevat 
vaatimukset. Osakeyhtiölakia ei siten ole täl-
tä osin välttämätöntä muuttaa sulautumisdi-
rektiivin 9 artiklan muutetun 2 kohdan täy-
täntöön panemiseksi. Toisaalta johdon ylei-
seen huolellisuusvelvollisuuteen perustuvasta 
ilmoitusvelvollisuudesta sulautumisen yhtey-
dessä on tarpeen säätää osakeyhtiölain 16 lu-
vun 11 §:ssä selvyyden vuoksi, koska 16 lu-
vun erityissäännöksissä pyritään sääntele-
mään mahdollisimman kattavasti yhtiön joh-
don määrämuotoinen tiedonantovelvollisuus 
sulautumisen yhteydessä. 

Osakeyhtiölain 16 luvun 4 §:n 2 momentin 
mukaan jos kaikki sulautumiseen osallistuvi-
en yhtiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai 
jos kysymyksessä on tytäryhtiösulautuminen, 
on mahdollista olla laatimatta täydellistä ti-
lintarkastajan lausuntoa ja laatia ainoastaan 
tilintarkastajan lausunto siitä, onko sulautu-
minen omiaan vaarantamaan vastaanottavan 
yhtiön velkojen maksun. Sen sijaan osakeyh-
tiölain 16 luvun 11 §:ssä lueteltujen asiakir-
jojen laatimista ja nähtävänä pitämistä kos-
kevien velvollisuuksien osalta osakeyhtiö-
laissa ei ole säädetty poikkeuksia. 

Osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:n 3 momentin 
mukaan tytäryhtiösulautumiseen ei sovelleta 
2 momentin 4—8 eikä 10 kohdan säännök-
siä, jotka koskevat:  

- ehdotusta sulautumisvastikkeena mahdol-
lisesti annettavien osakkeiden lukumäärästä 
osakelajeittain;  

- ehdotusta mahdollisesta muusta sulautu-
misvastikkeesta, ehdotusta sulautumisvastik-
keen jakautumisesta, vastikkeen antamisen 
ajankohdasta ja muista vastikkeen antami-
seen liittyvistä ehdoista sekä selvitystä näi-
den perusteista;  
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- selvitystä tai ehdotusta sulautuvan yhtiön 
optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeutta-
van erityisen oikeuden haltijan oikeuksista 
sulautumisessa;  

- ehdotusta vastaanottavan yhtiön mahdol-
lisesta osakepääomasta tai sen korotuksesta; 
sekä 

- ehdotusta sulautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden oikeudesta päättää muista kuin tavan-
omaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjeste-
lyistä, jotka vaikuttavat niiden oman pää-
oman tai osakkeiden määrään. 

Osakeyhtiölaissa ei ole sulautumisdirektii-
vin 9 artiklan 3 kohtaa kaikilta osin vastaa-
vaa nimenomaista säännöstä. Jos kaikki 
osakkeenomistajat ovat yksimielisiä, 9 artik-
lan 3 kohdassa tarkoitetut, osakeyhtiölain 
16 luvun 3 §:n 2 momentin 6 kohdan perus-
teella sulautumissuunnitelmassa mainittavat 
sulautumisvastikkeen ja muiden sulautumi-
sen ehtojen perustelut voidaan käytännössä 
esittää niin yleisessä muodossa, että niiden 
laatimisesta ei aiheudu merkittäviä kustan-
nuksia yhtiölle. Tämän vuoksi ei ole välttä-
mätöntä säätää nimenomaisesti siitä, että pe-
rusteluita ei tarvitse lainkaan laatia, jos kaik-
ki osakkeenomistajat ovat yksimielisiä. 

 
Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettä-
minen (5 kohta) 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 5 kohdassa on 
muutettu sulautumisdirektiivin 11 artikla su-
lautumisasiakirjojen nähtävänä pitämisestä ja 
lähettämisestä. Sulautumisdirektiivin 11 ar-
tiklan 1 kohdan c ja d alakohdat korvataan 
uudella muotoilulla lisäämällä ko. kohtiin sa-
na ”tarvittaessa”, sillä kyseisissä luettelon 
kohdissa tarkoitettuja asiakirjoja (c alakohta 
välitilinpäätöksestä ja d alakohta sulautumi-
seen osallistuvien yhtiöiden hallinto- tai joh-
toelinten laatimista kertomuksista) ei sulau-
tumisdirektiivin uuden sääntelyn mukaan 
edellytetä kaikissa sulautumisissa. 

Sulautumisdirektiivin 11 artiklan 1 kohtaan 
lisättiin uusi alakohta, jonka mukaan 11 ar-
tiklan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa 
tarkoitettua välitilinpäätöstä ei vaadita, jos 
yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 
2004, säännellyillä markkinoilla kaupan-

käynnin kohteeksi otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liit-
tyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukais-
tamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muutta-
misesta (jäljempänä avoimuusdirektiivi), 
5 artiklan mukaisesti ja asettaa sen osak-
keenomistajien saataville 11 artiklassa sääde-
tyllä tavalla. 

Edellä mainittujen sulautumisdirektiivin 
11 artiklan muutosten lisäksi muutosdirektii-
vin sääntelyllä pyritään ottamaan tietoliiken-
neyhteyksien kehitys tehokkaasti huomioon 
mahdollistamalla eräät asiakirjojen sähköisen 
nähtävänä pitämisen ja lähettämisen tavat. 
Ensinnäkin muutosdirektiivin 2 artiklan 
5 kohdan b alakohdassa lisätään sulautumis-
direktiivin 11 artiklaan 3 kohtaan (asiakirjo-
jen lähettämisestä pyynnöstä osakkeenomis-
tajalle) toinen alakohta, jonka mukaan jäljen-
nökset asiakirjoista voidaan toimittaa osak-
keenomistajalle sähköpostitse, jos tämä on 
antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot säh-
köisesti. 

Sulautumisdirektiivin 11 artiklaan lisätyn 
4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan 
yhtiö vapautetaan vaatimuksesta asettaa su-
lautumisasiakirjat saataville yhtiön koti-
paikassa, jos se pitää ne saatavilla verkko-
sivustollaan yhtäjaksoisen ajan, joka alkaa 
vähintään kuukautta ennen päivää, jona su-
lautumissuunnitelmasta päättävä yhtiökokous 
on määrä järjestää, ja päättyy aikaisintaan 
tämän kokouksen päättyessä. Kyseisessä 
kohdassa säädetään niistä suhteellisuus-
periaatteen mukaan arvioitavista vaatimuk-
sista ja rajoituksista, joita jäsenvaltiot saavat 
asettaa asiakirjojen nähtävänä pitämiselle yh-
tiön verkkosivuilla. 

Asiakirjojen lähettämistä osakkeenomista-
jan pyynnöstä koskevaa sulautumisdirektii-
vin 11 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta sulautu-
misdirektiivin 11 artiklaan lisättävän 4 koh-
dan toisen alakohdan mukaan, jos yhtiön 
verkkosivusto antaa osakkeenomistajille ko-
ko sulautumisdirektiivin 11 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetun ajan mahdollisuuden ladata 
ja tulostaa sulautumisasiakirjoja. Tässä tapa-
uksessa jäsenvaltioille varataan kuitenkin 
mahdollisuus säätää, että yhtiön on asetettava 
asiakirjat saataville yhtiön kotipaikassa siten, 
että ne ovat osakkeenomistajien käytettävis-
sä. Sääntelymahdollisuuden käyttäminen tar-
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koittaisi, että täysin sähköisessä muodossa 
tapahtuvaa asiakirjojen nähtävänä pitämistä 
ja lähettämistä ei sallita. 

Sulautumisdirektiivin 11 artiklaan lisätyn 
4 kohdan kolmannen alakohdan perusteella 
jäsenvaltio voi vaatia yhtiöitä säilyttämään 
yhtiökokousasiakirjat tietyn ajan yhtiökoko-
uksen jälkeen verkkosivustollaan, sekä mää-
rittää seuraukset sille, että teknisestä tai 
muusta syystä osakkeenomistajat eivät pääse 
yhtiön internetsivuille. 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21—22 §:ssä sekä 
16 luvun 11 §:ssä säädetään asiakirjojen näh-
tävänä pitämisestä ja lähettämisestä sulautu-
misen yhteydessä. Mainitut lainkohdat eivät 
sisällä välitilinpäätöksen osalta poikkeusta 
silloin, kun yhtiö laatii arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 5 §:n mukaisen osavuosikatsa-
uksen. Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa mainitaan sulautumis-
suunnitelma, johon sulautumisdirektiivin 
11 artiklassa mainitut johdon selvitykset si-
sältyvät ja jonka sisältövaatimuksista on 
mahdollista poiketa tytäryhtiösulautumisen 
lisäksi osakkaiden yksimielisellä suostumuk-
sella. 

Osakeyhtiölaissa ei rajoiteta sulautumis-
asiakirjojen lähettämistapaa, vaan siinä tode-
taan, että asiakirjat on viivytyksettä lähetet-
tävä niitä pyytävälle osakkeenomistajalle 
(16 luvun 11 §:n 1 momentti). Voimassa ole-
van lain mukaan asiakirjat on aina lähetettävä 
niitä pyytävälle osakkeenomistajalle siinäkin 
tapauksessa, että asiakirjat olisivat ladattavis-
sa ja tulostettavissa yhtiön internetsivulla.  
Osakeyhtiölain perusteella vain pörssiyhtiön 
on pidettävä sulautumisasiakirjat yhtiön in-
ternetsivuilla osakkeenomistajien saatavana 
myös yhtiökokouksen jälkeen (5 luvun 
22 §:n 1 momentti). 

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:ää on muu-
tettava sulautumisdirektiivin 11 artiklan täy-
täntöön panemiseksi siten, että välitinpäätök-
sen sijasta saatavana voidaan pitää osa-
vuosikatsaus ja että yhtiökokousasiakirjojen 
lähettämisen vaihtoehtona voi olla niiden pi-
täminen ladattavana ja tulostettavana yhtiön 
internetsivuilla. Lisäksi sulautumisasiakirjat 
pitäisi pitää nähtävänä yhtiökokouksen jäl-
keen vastaavalla tavalla kuin mitä voimassa 
olevan lain 5 luvun 22 §:ssä säädetään pörs-
siyhtiön kokousasiakirjoista. Lisäksi säänte-

lyn yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi myös 
5 luvun 21 §:n 1 momenttia tulisi muuttaa si-
ten, että yhtiökokousasiakirjojen lähettämi-
sen sijasta yhtiö voi pitää asiakirjat ladatta-
vissa ja tulostettavissa internetsivuillaan. 

Osakeyhtiölaissa ei rajoiteta asiakirjojen 
lähettämistä sähköpostitse osakkeenomista-
jalle, joka on antanut luvan sähköiseen toi-
mittamiseen. Lakia ei siten tarvitse muuttaa 
sulautumisdirektiivin 11 artiklan 3 kohtaan 
lisätyn alakohdan täytäntöön panemiseksi. 

 
Velkojainsuoja (6 kohta) 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 6 kohdalla 
korvataan sulautumisdirektiivin velkojien 
suojaa koskevan 13 artiklan 2 kohta. Sana-
muodon muutoksesta huolimatta sulautumis-
direktiivin 13 artiklan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta ei sisällöltään muutu. 

Toiseksi, sulautumisdirektiivin 13 artiklan 
2 kohtaan lisätyn toisen alakohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on säädettävä velkojain-
suojan edellytyksistä ja joka tapauksessa 
varmistettava, että velkojilla on oikeus hakea 
asianmukaisilta hallinto- tai oikeusviran-
omaisilta riittäviä takeita edellyttäen, että 
velkojat voivat uskottavalla tavalla osoittaa, 
että niiden saatavat ovat sulautumisen vuoksi 
vaarassa jäädä saamatta eikä kyseiseltä yhti-
öltä ole saatu riittäviä takeita. Säännös on 
samansisältöinen kuin osakepääoman alen-
tamiseen liittyvää velkojiensuojaa koskeva 
pääomadirektiivin 32 artiklan 1 kohdan toi-
nen alakohta. 

Osakeyhtiölain 16 luvun mukainen sulau-
tumisen velkojiensuojamenettely vastaa osa-
keyhtiölain 14 luvun mukaista osakepääoman 
alentamiseen sovellettavaa velkojiensuoja-
menettelyä. Osakeyhtiölain mukainen velko-
jan vastustusoikeuteen perustuva velkojien-
suojamenettely täyttää sulautumisdirektiivin 
13 artiklan vaatimukset riittävästä velkojien 
suojasta. Osakeyhtiölakia ei ole tarpeen 
muuttaa muutosdirektiivin voimaan saattami-
seksi. 

 
Riippumattoman asiantuntijan lausunto 
(7 kohta) 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 7 kohdan pe-
rusteella kumotaan sulautumisdirektiivin 



 HE 4/2011 vp  
  

 

11

23 artiklan 4 kohta, jonka mukaan ”Jäsenval-
tioiden ei tarvitse soveltaa uuden yhtiön pe-
rustamiseen direktiivin 77/91/ETY 10 artik-
lan säännöksiä muun vastikkeen kuin rahan 
käyttämisen valvonnasta.” Tässä kumottua 
poikkeusmahdollisuutta vastaavaa, uuteen 
pääomadirektiivin 10 artiklan 5 kohtaan si-
sältyvää säännöstä on edellä käsitelty edellä. 
Muun vastikkeen kuin rahan käytön valvon-
taa koskevan sulautumisdirektiivin 23 artik-
lan 4 kohdan kumoaminen ei edellytä osake-
yhtiölain muuttamista. 

 
Tytäryhtiösulautuminen ja siihen sovelletta-
vat sulautumisdirektiivin artiklat (8 kohta) 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 8 kohdassa 
muutetaan sulautumisdirektiivin 24 artiklaa. 
Kyseinen sulautumisdirektiivin artikla sisäl-
tää viittaukset säännöksiin, joita ei sovelleta 
sulautumisdirektiivin mukaisessa tytäryhtiö-
sulautumisessa. Tytäryhtiöfuusiomenettely 
on yksinkertaisempi kuin tavallinen sulautu-
mismenettely, koska tytäryhtiösulautumises-
sa ei tarvitse ottaa huomioon vähemmistön-
suojaa. Direktiivin muutos ei vaikuta sään-
nöksen sisältöön, minkä vuoksi osakeyhtiö-
lakia ei tarvitse muuttaa muutosdirektiivin 
tämän kohdan täytäntöön panemiseksi. 

 
Hallituksen toimivalta tytäryhtiösulautumi-
sessa (9 kohta) 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 9 kohta tar-
koittaa sitä, että sulautumisdirektiivin 25 ar-
tiklassa jäsenvaltioille tarjottu poikkeusmah-
dollisuus on muutettu pakottavaksi poikke-
ukseksi. Vastaanottavan yhtiön velvollisuutta 
pitää sulautumisasiakirjat osakkeenomistaji-
en saatavana on lisäksi muutettu siten, että 
asiakirjat voidaan pitää saatavana yhtiön in-
ternetsivuilla (sulautumisdirektiivin 11 artik-
lan uusi 4 kohta ja 25 artiklan muutettu b ala-
kohta). 

Osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:ssä säädetään 
toimivaltaisesta elimestä ja päätöksen ajan-
kohdasta sulautumisessa. Vastaanottavan yh-
tiön kohdalla päätöksen tekee hallitus, jollei 
yhtiökokousta kutsuta koolle yhden kahdes-
kymmenesosan osakkeista omistavien vä-
hemmistöosakkaiden vaatimuksesta (osake-
yhtiölain 16 luvun 9 §:n 2 momentti). Sulau-

tuvassa yhtiössä sulautumisesta päättää 
yleensä yhtiökokous. Tytäryhtiösulautumi-
sesta voi kuitenkin päättää sulautuvan yhtiön 
hallitus. (osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n 1 mo-
mentti)  

Voimassa oleva osakeyhtiölaki täyttää su-
lautumisdirektiivin 25 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdan vaatimuksen kuukauden 
määräajasta. Muut sulautumisdirektiivin 
25 artiklan ensimmäisen kohdan alakohtien 
sekä toisen alakohdan säännökset vastaavat 
edellä sulautumisdirektiivin 8 artiklan osalta 
esitettyä. 

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:ää sovelle-
taan kaikkien sulautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden osakkeenomistajiin, joten osakeyhtiö-
laki täyttää sulautumisdirektiivin 25 artiklan 
asiakirjojen nähtävänä pitämistä ja lähettä-
mistä koskevat vaatimukset. Osakeyhtiölain 
16 luvun 11 §:n muutostarvetta on käsitelty 
edellä. 

Osakeyhtiölaki poikkeaa sulautumisdirek-
tiivistä siten, että lain mukaan tytäryhtiösu-
lautumisesta päättää yleensä tytäryhtiön hal-
litus ja direktiivin mukaan hallitus päättää ai-
na sulautumisesta. Sulautumisdirektiivin 
25 artiklan täytäntöön panemiseksi osakeyh-
tiölain 16 luvun 9 §:n 1 momentin toinen vir-
ke on muutettava siten, että tytäryhtiösulau-
tumisesta päättää sulautuvan yhtiön hallitus. 

 
Sulautuvasta yhtiöstä 90 % omistavan vas-
taanottavan yhtiön päätös sulautumisesta 
(10 kohta) 

Muutosdirektiivin 2 artiklan 10 kohdan pe-
rusteella muutetun sulautumisdirektiivin 
27 artiklan mukaan jäsenvaltio ei saa edellyt-
tää, että vastaanottavan yhtiön yhtiökokous 
hyväksyy sulautumisen, jos vastaanottavalla 
yhtiöllä on vähintään 90 prosenttia sulautu-
van yhtiön osakkeista tai muista arvopape-
reista äänioikeuden tuottavista arvopapereis-
ta. 

Sulautumisdirektiivin 27 artiklaa on muu-
tettu siten, että aiemmin jäsenvaltioiden har-
kinnassa ollut poikkeusmahdollisuus on 
muutettu pakottavaksi poikkeukseksi. Toi-
seksi muutosdirektiivin säännös vähentää pa-
kollisesti osakkeenomistajien nähtävänä pi-
dettäviä asiakirjoja. Kolmanneksi sulautu-
misasiakirjat voidaan pitää osakkeenomista-
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jien saatavana myös yhtiön internetsivuilla 
(11 artiklan uusi 4 kohta ja 27 artiklan b ala-
kohta). 

Sulautumisdirektiivin 27 artiklan pakotta-
van sääntelyn täytäntöön panemiseksi osake-
yhtiölain 16 luvun 9 §:n 2 momenttia on 
muutettava siten, että vastaanottavan yhtiön 
5 %:n määrävähemmistön muodostavat osak-
keenomistajat voivat vaatia sulautumispää-
töksen tekemistä yhtiökokouksessa vain, jos 
vastaanottava yhtiö omistaa alle 90 % sulau-
tuvan yhtiön osakkeista. Lisäksi saman luvun 
10 §:n 3 momenttia on tarpeen muuttaa siten, 
että vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta, 
josta hallituksen on tarkoitus päättää, on etu-
käteen ilmoitettava osakkeenomistajille vain 
siinä tapauksessa, että osakkeenomistajien 
määrävähemmistö voi vaatia, että yhtiökoko-
us päättää sulautumisesta. 

 
 

Kevennetty sulautumismenettely vastaanot-
tavan yhtiön omistaessa 90 % sulautuvasta 
yhtiöstä (11 kohta) 

Voimassa olevan sulautumisdirektiivin 
28 artiklan ensimmäisessä kohdassa sääde-
tään yksinkertaisemmasta sulautumismenet-
telystä, kun vastaanottava yhtiö omistaa kun-
kin sulautuvan yhtiön yhtiökokouksessa ää-
nioikeuden tuottavista osakkeista vähintään 
90 prosenttia ja sulautuvan yhtiön vähemmis-
töosakkailla on oikeus vaatia osakkeidensa 
lunastamista käyvästä hinnasta. Voimassa 
olevan sulautumisdirektiivin 28 artiklan mu-
kaan tällöin ei tarvitse laatia sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön johdon kertomusta sulau-
tumisen perusteluista (9 artikla), riippumat-
toman asiantuntijan lausuntoa (10 artikla) ei-
kä pitää osakkeenomistajien nähtävänä yh-
tiökokousasiakirjoja (11 artikla). Muutosdi-
rektiivin 2 artiklan 11 kohdan c alakohdan 
nojalla sulautumisdirektiivin 28 artiklaan li-
sättävän toisen kohdan mukaan jäsenvaltion 
ei kuitenkaan tarvitse soveltaa 28 artiklan en-
simmäistä kohtaa yksinkertaisemmasta su-
lautumisesta, jos jäsenvaltion lain mukaan 
vastaanottavalla yhtiöllä on oikeus ilman ai-
kaisempaa julkista ostotarjousta vaatia kaik-
kia sulautuvan yrityksen tai sulautuvien yri-
tysten jäljellä olevien arvopaperien haltijoita 

myymään kyseiset arvopaperit sille ennen su-
lautumista käypään hintaan. 

Osakeyhtiölain 16 luvussa ei säännellä ti-
lannetta, jossa yhtiö omistaa vähintään 
90 %:a sulautuvan yhtiön osakkeista ja muis-
ta äänestämiseen oikeuttavista arvopapereis-
ta. Tältä osin ei myöskään ole säädetty poik-
keuksia yleisistä säännöksistä sulautumisme-
nettelyn ja tiedonantovelvollisuuden osalta. 
Toisaalta lain 18 luvun 1 §:n 1 momentissa 
säädetään yli 90 % yhtiön kaikista osakkeista 
ja äänistä omistavan oikeudesta käyvästä 
hinnasta lunastaa muiden osakkeenomistajien 
osakkeet. Tämän vuoksi osakeyhtiölakia ei 
tarvitse muuttaa muutosdirektiivin 2 artiklan 
11 kohdan täytäntöön panemiseksi. 

 
 

3.3 Jakautumisdirektiivin muutokset 
(muutosdirektiivin 3 artikla) 

Jakautumissuunnitelman julkistaminen 
(1 kohta) 

Muutosdirektiivin 3 artiklassa säädetään 
jakautumisdirektiivin muutoksista. Jakautu-
mista koskeva kansallinen sääntely on osa-
keyhtiölain 17 luvussa. Muutosdirektiivin 
3 artiklan 1 kohdassa säädetään jakautumis-
direktiivin 4 artiklan muuttamisesta (jakau-
tumissuunnitelman julkistaminen) edellä kä-
siteltyä sulautumisdirektiivin 6 artiklan muu-
tosta vastaavasti. 

Voimassa oleva kansallinen sääntely jakau-
tumissuunnitelman julkistamisesta Patentti- 
ja rekisterihallituksen kaupparekisterin tieto-
järjestelmässä täyttää jakautumisdirektiivin 
4 artiklan uuden kolmannen kohdan ja uuden 
viidennen kohdan vaatimukset. Myös osake-
yhtiölain säännökset suunnitelman julkista-
misajankohdasta ja kokouskutsun lähettämi-
sestä täyttävät jakautumisdirektiivin 4 artik-
lan 1 kohdan vaatimukset. 

Mahdollisuutta jakautumissuunnitelman 
julkaisemiseen yhtiön omalla internetsivulla 
ei pidetty tarpeellisena kansallisessa kuule-
misessa, joka järjestettiin muutosdirektiivin 
valmistelun yhteydessä. Osakeyhtiölakia, 
kaupparekisterilakia, kaupparekisteriasetusta 
ja kaupparekisteriä koskevaa maksuperuste-
lainsäädäntöä ei ole tarpeen muuttaa muutos-
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direktiivin 3 artiklan 1 kohdan täytäntöön 
panemiseksi. 

 
 

Jakautuvan yhtiön päätös jakautumisesta 
(2 kohta) 

Muutosdirektiivin 3 artiklan 2 kohdan 
myötä jakautumisdirektiivin 6 artiklaan on li-
sätty uusi kohta, jonka mukaan 6 artiklan en-
simmäisen kohdan b alakohtaa (osakkeen-
omistajan oikeus tutustua jakautumisasiakir-
joihin yhtiön kotipaikassa) sovelletaan niin, 
että yhtiö voi pitää asiakirjat nähtävänä inter-
netsivuillaan ja toimittaa asiakirjat niitä pyy-
tävälle myös sähköpostilla. 

Jakautumisdirektiivin 6 artikla vastaa asial-
lisesti sulautumisdirektiivin 8 artiklaa. Myös 
vastaavat osakeyhtiölain sulautumista ja ja-
kautumista koskevat säännökset ovat identti-
set. Osakeyhtiölain 17 luvun 11 §:n johdan-
non mukaan pykälässä luetellut asiakirjat on 
pidettävä joko yhtiön kotipaikassa tai yhtiön 
internetsivulla, lähetettävä pyynnöstä niitä 
pyytävälle osakkeenomistajalle sekä pidettä-
vä ne nähtävänä yhtiökokouksessa. Voimassa 
olevan osakeyhtiölain nojalla yhtiöllä ei ole 
siten mahdollisuutta kieltäytyä lähettämästä 
pykälässä lueteltuja asiakirjoja, jos osak-
keenomistaja niitä pyytää, vaikka asiakirjat 
olisivat osakkeenomistajan ladattavissa ja tu-
lostettavissa yhtiön internetsivuilta. Osakeyh-
tiölakia on muutettava siten, että asiakirjoja 
ei tarvitse lähettää, jos ne voi ladata ja tulos-
taa yhtiön internetsivuilta. 

 
 

Johdon kertomukset (3 kohta) 

Muutosdirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa ja-
kautumisdirektiivin ns. johdon kertomuksia 
koskevan 7 artiklan 2 kohdan toinen alakohta 
korvataan seuraavasti: ”Siinä (viittaa johdon 
laatimaan kertomukseen jakautumissuunni-
telman ja osakkeiden vaihtosuhteen oikeudel-
lisista ja taloudellisista perusteluista, huo-
mautus tässä) on tarvittaessa ilmoitettava sel-
laisen direktiivin 77/91/ETY 27 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun asiantuntijalausunnon 
laatimisesta, joka koskee muun vastikkeen 
kuin rahan suorittamista vastaanottaville yh-
tiöille, sekä rekisteri, johon tuo lausunto on 

talletettava.” Aiemmin voimassa olleesta 
säännöksestä voimassa olevan jakautumisdi-
rektiivin säännös poikkeaa ainoastaan siten, 
että siihen on lisätty sana ”tarvittaessa”, sillä 
alakohdassa mainittua pääomadirektiivin 
mukaista asiantuntijalausuntoa ei edellytetä, 
jos jakautumissuunnitelmasta laaditaan riip-
pumattoman asiantuntijan lausunto. 

Koska osakeyhtiölaissa edellytetään riip-
pumattoman asiantuntijan lausuntoa vain ja-
kautumissuunnitelmasta, osakeyhtiölakia ei 
ole tarpeen muuttaa muutosdirektiivin 3 ar-
tiklan 3 kohdan täytäntöön panemiseksi. 

 
 

Riippumattoman asiantuntijan lausunto 
(4 kohta) 

Muutosdirektiivin 3 artiklan 4 kohdan no-
jalla kumotaan jakautumisdirektiivin 8 artik-
lan 3 kohta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat 
säätää, että samat asiantuntijat laativat pää-
omadirektiivin 27 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tetun lausunnon muusta vastikkeesta kuin ra-
hasta ja 1 kohdan mukaisen lausunnon jakau-
tumissuunnitelmasta. Kumottua kohtaa vas-
taava säännös lisätään pääomadirektiivin 
27 artiklan 3 kohdan kolmanneksi alakoh-
daksi. 

Suomi ei sovella pääomadirektiivin 27 ar-
tiklan 2 kohtaa sulautumiseen ja jakautumi-
seen, vaan osakeyhtiölaissa edellytetään ai-
noastaan tilintarkastajan lausunto yritysjär-
jestelyä koskevasta lakisääteisestä suunni-
telmasta. Osakeyhtiölakia ei ole tarpeen 
muuttaa muutosdirektiivin 3 artiklan 4 koh-
dan täytäntöön panemiseksi. 

 
 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettä-
minen (5 kohta) 

Muutosdirektiivin 3 artiklan 5 kohdassa on 
muutettu jakautumisdirektiivin 9 artiklaa ja-
kautumisasiakirjojen nähtävänä pitämisestä 
ja lähettämisestä. Muutokset vastaavat edellä 
muutosdirektiivin 2 artiklan 5 kohdassa su-
lautumisdirektiivin 11 artiklaan tehtyjä muu-
toksia. 

Keskeiset osakeyhtiölain muutostarpeet 
liittyvät jakautumisenkin osalta siihen, että 
osakeyhtiölaissa ei sallita osavuosikatsauk-
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sen esittämistä välitilinpäätöksen sijasta 
(5 luvun 21—22 § ja 17 luvun 11 §). Toisek-
si osakeyhtiölaissa ei sallita yhtiön internet-
sivuilta ladattavia ja tulostettavia asiakirjoja 
niiden lähettämisen vaihtoehtona. 

Osakeyhtiölain 17 luvun 11 §:ää on muu-
tettava jakautumisdirektiivin muutetun 9 ar-
tiklan täytäntöön panemiseksi siten, että osa-
vuosikatsaus voidaan asettaa osakkeenomis-
tajien saataville välitilinpäätöksen sijasta. Li-
säksi on sallittava asiakirjojen ladattavana ja 
tulostettavana pitäminen yhtiön internetsi-
vuilla asiakirjojen lähettämisen vaihtoehtona. 
Lisäksi sääntelyn yhdenmukaisuuden säilyt-
tämiseksi myös osakeyhtiölain 5 luvun 
21 §:ssä tulisi säätää asiakirjojen pitämisestä 
yhtiön internetsivuilla niiden lähettämisen 
vaihtoehtona. 

Osakeyhtiölaissa ei rajoiteta asiakirjojen 
lähettämistä sähköpostitse osakkeenomista-
jalle, minkä vuoksi jakautumisdirektiivin 
9 artiklan 3 kohtaan lisätty toinen alakohta 
asiakirjojen sähköpostitse toimittamisesta ei 
edellytä osakeyhtiölain muuttamista. 

 
 

Velkojainsuoja (6 kohta) 

Muutosdirektiivin 3 artiklan 6 kohdassa 
muutettiin jakautumisdirektiivin 12 artiklan 
2 kohtaa tavalla, joka vastaa edellä sulautu-
misdirektiivin 13 artiklan 2 kohdan muutosta. 
Säännöksen sanamuodon muutos ei vaikuta 
sen sisältöön. 

Toiseksi, jakautumisdirektiivin 12 artiklan 
2 kohtaan lisätyn toisen alakohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on säädettävä velkojain-
suojan edellytyksistä ja joka tapauksessa 
varmistettava, että velkojilla on oikeus hakea 
riittäviä takeita asianmukaisilta hallinto- tai 
oikeusviranomaisilta edellyttäen, että velko-
jat voivat uskottavalla tavalla osoittaa, että 
niiden saatavat ovat jakautumisen vuoksi 
vaarassa jäädä saamatta eikä kyseiseltä yhti-
öltä ole saatu riittäviä takeita. 

Muutosdirektiivin johdosta velkojiensuoja 
jakautumisessa on tältä osin samanlainen 
kuin edellä sulautumisdirektiivin 13 artiklan 
2 kohdan toisessa alakohdassa sekä pääoma-
direktiivin 32 artiklan 1 kohdan toisessa ala-
kohdassa säädetty osakepääoman alentami-
seen sovellettava velkojiensuojamenettely. 

Osakeyhtiölain mukainen velkojiensuojame-
nettely täyttää jakautumisdirektiivin 12 artik-
lan vaatimukset riittävästä velkojien suojasta 
ja vastaa osakeyhtiölain 14 luvun mukaista 
osakepääoman alentamiseen sovellettavaa 
velkojiensuojamenettelyä. Osakeyhtiölakia ei 
ole tarpeen muuttaa. 

 
 

Hallituksen toimivalta tytäryhtiöjakautumi-
sessa (7 kohta) 

Muutosdirektiivin 3 artiklan 7 kohdalla 
muutetussa jakautumisdirektiivin 20 artiklas-
sa säädetään hallituksen toimivallasta päättää 
tietyin edellytyksin jakautumisesta jakautu-
vassa yhtiössä, kun vastaanottavat yhtiöt yh-
dessä omistavat kaikki jakautuvan yhtiön 
osakkeet ja kaikki jakautuvan yhtiön muut 
arvopaperit, jotka oikeuttavat äänestämään 
jakautuvan yhtiön yhtiökokouksessa. 

Jakautumisdirektiivin entinen 20 artikla oli 
kirjoitettu jäsenvaltion käytössä olevan poik-
keusmahdollisuuden muotoon. Voimassa 
oleva 20 artikla on pakottavaa sääntelyä. 

Osakeyhtiölain 17 luvun 9 §:n 1 momentin 
mukaan jakautuvassa yhtiössä jakautumisesta 
päättää yhtiökokous. Aiemmin voimassa ol-
leen jakautumisdirektiivin 20 artiklan poik-
keusmahdollisuutta hallituksen toimivallasta 
ei siten ole Suomessa pantu täytäntöön. 

Kaikkia jakautumiseen osallistuvien yhti-
öiden osakkeenomistajia kaikenlaisissa ja-
kautumistilanteissa koskeva osakeyhtiölain 
17 luvun 11 § täyttää jakautumisdirektiivin 
20 artiklan vaatimukset asiakirjojen nähtävä-
nä pitämisestä ja lähettämisestä. 

Tilintarkastajan lausunnon laatimatta jät-
tämistä koskeva jakautumisdirektiivin 10 ar-
tiklan 1 kohdassa säädetty poikkeusmahdolli-
suus on osakeyhtiölaissa käytössä (osakeyh-
tiölain 17 luvun 4 §:n 2 momentti). Jakautu-
misdirektiivin 7 artiklan edellyttämä hallituk-
sen selvitys sisältyy jakautumissuunnitel-
maan, eikä tästä ole säädetty poikkeusta osa-
keyhtiölain 17 luvun 3 §:ssä. 

Osakeyhtiölain 17 luvun 9 §:n 1 momenttia 
on muutettava siten, että jakautuvassa yhtiös-
sä jakautumisesta päättää kuitenkin hallitus, 
jos vastaanottavat yhtiöt yhdessä omistavat 
kaikki jakautuvan yhtiön osakkeet ja optio-
oikeudet. 
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Jakautuminen perustettavaan yhtiöön omis-
tussuhteiden säilyessä muuttumattomina 
(8 kohta) 

Muutosdirektiivin 3 artiklan 8 kohdan pe-
rusteella muutettiin jakautumisdirektiivin 
III luvun 22 artiklaa, jossa säädetään jakau-
tumisesta perustettavaan yhtiöön. Muutosdi-
rektiivillä muutettiin jakautumisdirektiivin 
22 artiklan 5 kohta poikkeusmahdollisuudes-
ta pakottavaksi säännökseksi. Uuden 22 ar-
tiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltio ei saa 
kokonaisjakautumisessa perustettaviin yhti-
öihin asettaa jakautumisdirektiivin 7 ja 8 ar-
tiklassa ja 9 artiklan 1 kohdan c, d ja e ala-
kohdassa säädettyjä vaatimuksia, jos kunkin 
uuden yhtiön osakkeet jaetaan jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille heidän omis-
tusosuuksiensa suhteessa. Sulautumisdirek-
tiivin 7 artiklassa säädetään yhtiöiden johdon 
kertomuksista (osakeyhtiölain 17 luvun 3 §:n 
2 momentin 2 ja 6 kohta), 8 artiklassa riip-
pumattoman asiantuntijan lausunnosta (osa-
keyhtiölain 17 luvun 4 §) ja 9 artiklassa väli-
tilinpäätöksen, johdon kertomuksen sekä 
riippumattoman asiantuntijan lausunnon näh-
tävänä pitämisestä ja lähettämisestä (osake-
yhtiölain 17 luvun 11 §). Jakautumisdirektii-
vin 25 artiklan mukaan direktiivin III luvun 
säännöksiä sovelletaan myös osittaisjakau-
tumiseen, jos jäsenvaltio sallii sellaisen ja-
kautumisen, jossa jakautuva yhtiö ei lakkaa. 

Voimassa olevassa osakeyhtiölaissa ei 
edellytetä erillisen pääomadirektiivin 10 ar-
tiklassa tarkoitetun asiantuntijalausunnon 
laatimista uuden yhtiön perustamisessa ja-
kautumisen kautta. Osakeyhtiölakia ei tarvit-
se muuttaa muutosdirektiivin 3 artiklan 
8 kohdan a alakohdan täytäntöön panemisek-
si. 

Voimassa olevassa osakeyhtiölaissa sääde-
tään lievemmästä päätösvaatimuksesta sil-
loin, kun jakautuvan yhtiön osakkeenomista-
jat saavat kaikissa vastaanottavissa yhtiöissä 
saman omistusosuuden ja samat oikeudet 
kuin jakautuvassa yhtiössä. Tällöin yhtiöko-
kouksen jakautumista koskevaan päätökseen 
riittää määräenemmistöpäätös. 

Osakeyhtiölain 17 luvun 3 §:ää on muutet-
tava muutosdirektiivin 3 artiklan 8 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun jakautumisdirektiivin 
22 artiklan muutetun 5 kohdan pakottavan 

säännöksen täytäntöön panemiseksi siten, et-
tä jakautumisvastikkeen perusteluita ei vaadi-
ta, jos vastaanottavien yhtiöiden osakkeet 
jaetaan vastikkeena jakautuvan yhtiön omis-
tusten suhteessa. Vastaavasti saman luvun 
4 §:n 2 momenttia on muutettava siten, että 
tilintarkastajan lausuntoa ei vaadita, jos vas-
taanottavien yhtiöiden osakkeet jaetaan vas-
tikkeena jakautuvan yhtiön omistusten suh-
teessa. Lisäksi saman luvun 11 §:ää on muu-
tettava siten, että välitilinpäätöstä ja tilintar-
kastajan lausuntoa ei tarvitse pitää osakkeen-
omistajien nähtävänä edellä tarkoitetussa ta-
pauksessa. 

 
3.4 Rajat ylittävät sulautumiset —

direktiivin muutokset (4 artikla) 

Muutosdirektiivin 4 artiklassa säädetään ra-
jat ylittävät sulautumiset -direktiivin muutok-
sista. 

 
Sulautumissuunnitelman julkistaminen rajat 
ylittävissä menettelyissä (1 kohta) 

Muutosdirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa 
muutettiin rajat ylittävät sulautumiset -direk-
tiivin 6 artiklaa sulautumissuunnitelman jul-
kistamisesta. Muutos vastaa edellä käsiteltyjä 
sulautumisdirektiivin 6 artiklan ja jakautu-
misdirektiivin 4 artiklan muutoksia. 

Sulautumissuunnitelman julkistaminen Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen sähköisen kes-
kusjärjestelmän kautta täyttää rajat ylittävät 
sulautumiset -direktiivin muutetun 6 artiklan 
vaatimukset. Yhtiön omalla verkkosivustolla 
tapahtuvan julkistamisen mahdollistavaa 
säännöstä ei pidetty tarpeellisena direktiivin 
valmistelun aikaisessa kansallisessa kuulemi-
sessa. Osakeyhtiölakia ja kaupparekisteri-
lainsäädäntöä ei tarvitse muuttaa. 

 
Yksinkertaisempi sulautumismenettely 
(2 kohta) 

Muutosdirektiivin 4 artiklan 2 kohdassa ra-
jat ylittävät sulautumiset -direktiivin 15 artik-
lan 2 kohtaa muutetaan ensiksikin siten, että 
muutosdirektiivin 1 artiklassa (pääomadirek-
tiivin muutokset) ja 2 artiklassa (sulautumis-
direktiivin muutos) ehdotettujen muutosten 
perusteella jäsenvaltiot eivät enää kaikissa 
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tapauksissa voi vaatia riippumattoman asian-
tuntijan lausuntoja. Toiseksi voimassa ole-
vassa rajat ylittävät sulautumiset -direk-
tiivissä otetaan aiempaa paremmin huomioon 
tilanne, jossa sulautuvia yhtiöitä on useita ja 
ne kuuluvat saman jäsenvaltion lainsää-
dännön alaisuuteen. 

Voimassa olevan osakeyhtiölain 16 luvun 
23 §:n 2 momentti kattaa muutosdirektiivin 
4 artiklan 2 kohdan tarkoittaman tilanteen, 
jossa riippumattoman asiantuntijan lausunto 
laaditaan sen lainsäädännön perusteella, jon-
ka alaisia kaikki tai useat sulautuvat yhtiöt 
ovat. Osakeyhtiölakia ei tarvitse muuttaa 
muutosdirektiiviin perustuvan rajat ylittävät 
sulautumiset -direktiivin muutoksen vuoksi. 

 
4  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

4.1 Tavoitteet 

Esityksen tarkoituksena on muutosdirektii-
vin paneminen täytäntöön. Yhteisön oikeu-
den vaatimus selkeästä ja tehokkaasta direk-
tiivin täytäntöön panosta edellyttää, että di-
rektiivi pannaan täytäntöön samantasoisilla 
säännöksillä kuin vastaavia seikkoja koskeva 
kansallinen sääntely. Lisäksi tavoitteena on 
säilyttää yksityisiä ja julkisia osakeyhtiöitä 
koskevan sääntelyn yhdenmukaisuus erityi-
sesti siltä osin kuin se on hyödyllistä myös 
yksityisten osakeyhtiöiden kannalta esimer-
kiksi yhtiön hallintokuluista saatavien säästö-
jen vuoksi. 

 
4.2 Muutosdirektiiviin perustuvat ehdo-

tukset 

Muutosdirektiivin täytäntöön panemiseksi 
ehdotetaan osakeyhtiölain muuttamista siten, 
että tytäryhtiösulautumisessa sulautuvan yh-
tiön hallitus voi aina päättää sulautumisesta.  
Lisäksi ehdotetaan, että yhtiön ei tarvitse lä-
hettää sulautumisasiakirjoja niitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle, jos asiakirjat voi ladata 
ja tulostaa yhtiön verkkosivuilta. Ehdotuksen 
mukaan yhtiö voi välitilinpäätöksen sijasta 
pitää nähtävänä ja lähettää arvopaperimark-
kinalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun osa-
vuosikatsauksen kuluvan tilikauden kuudelta 
ensimmäiseltä kuukaudelta. 

Jakautumista koskevia osakeyhtiölain 
säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että tytäryhtiöjakautumisen omistusvaati-
muksen täyttyessä jakautuvan yhtiön hallitus 
päättää jakautumisesta. Jakautumisasiakirjo-
jen nähtävänä pitämisen ja lähettämisen 
sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi sulautu-
misasiakirjojen sääntelyä vastaavasti. Lisäksi 
jakautumissuunnitelmaa, tilintarkastajan lau-
suntoa ja jakautumisasiakirjoja koskeviin py-
käliin ehdotetaan lisättäväksi kevennettyä 
menettelyä tarkoittavat säännökset, kun ja-
kautumisen yhteydessä jakautuvan yhtiön 
osakkeenomistajien omistusosuudet ja muut 
oikeudet säilyvät ennallaan. 

 
 

4.3 Muut ehdotukset 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä säädetään 
yleisesti yhtiökokousasiakirjojen nähtävänä 
pitämisestä ja lähettämisestä. Lain 16 ja 
17 luvussa on erityissäännöksiä asiakirjojen 
nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä. 
Sääntelyn yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi 
osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin 
säännöksiä nähtävänä pitämisestä ja lähettä-
misestä ehdotetaan muutettavaksi samalla ta-
valla kuin mitä 3.2 ja 3.3 kohdassa esitetään 
sulautumis- ja jakautumisasiakirjojen osalta 
(16 luvun 11 §:n 1 momentti ja 17 luvun 
11 §:n 1 momentti). Toisaalta asiakirjojen 
nähtävänä pitämistä ja lähettämistä koskevaa 
5 luvun 21 §:ään perustuvaa yleistä määräai-
kaa ei ehdoteta pidennettäväksi. 

 
 

5  Esityksen vaikutukset  

5.1 Yleistä 

Osakeyhtiölain säännökset sulautumisesta 
ja jakautumisesta perustuvat pääosin sulau-
tumis- ja jakautumisdirektiiviin ja direktii-
veissä sallitut poikkeukset on otettu pääosin 
huomioon jo voimassa olevassa laissa. Tä-
män vuoksi muutosdirektiivi ei muuta olen-
naisesti kansallista oikeustilaa. Joiltakin osin 
yhtiö voi edelleen toimia vaihtoehtoisesti 
voimassa olevan lain mukaisesti. Viimeksi 
mainitulta osin ehdotuksella voi olla vain 
myönteisiä vaikutuksia yhtiöiden kannalta. 
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5.2 Taloudelliset vaikutukset 

Komission vaikutusarvion mukaan johdon 
kirjallista selvitystä, riippumattoman asian-
tuntijan lausuntoa ja välitilinpäätöstä koske-
vien vaatimusten muuttamisella saavutettu 
kokonaissäästö voi olla 7,12 miljoonaa euroa 
vuodessa. Mainittu kustannussäästö voi to-
teutua jäsenvaltiossa, jossa edellä mainittui-
hin tietojen ilmoittamista koskeviin vaati-
muksiin liittyviä optioita ei ole pantu täytän-
töön. Suomessa säästön on arvioitu olevan 
enintään EU-jäsenvaltioiden keskitasoa. Tä-
mä johtuu siitä, että osakeyhtiölaissa on jo 
varsin kattavasti otettu huomioon voimassa 
olevien direktiivien sallimat poikkeukset ja 
osakeyhtiölaissa sallitaan asiakirjojen julkis-
taminen sähköisessä muodossa. Mahdolli-
suus pitää nähtävänä ja pyydettäessä lähettää 
osavuosikatsaus kuluvan tilikauden kuudelta 
ensimmäiseltä kuukaudelta välitilinpäätöksen 
sijaan mahdollistaa välitilinpäätöksen tilin-
tarkastuskustannuksia vastaavan säästön. 
Käytännössä säännös vähentää lähinnä pörs-
siyhtiöiden kustannuksia. 

Sulautumis- tai jakautumissuunnitelman 
julkistamista ja osakkeenomistajan tiedon-
saantioikeutta (oikeus tutustua asiakirjoihin 
ja saada niistä pyydettäessä jäljennöksiä) 
koskevista direktiivimuutoksista kertyvä 
säästö voi komission arvion mukaan olla yli 
3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tätä sääs-
tösummaa suhteessa Suomeen arvioitaessa 
huomattava on, että Suomessa voimassa ole-
va lainsäädäntö täyttää jo direktiivin vaati-
mukset suunnitelman julkistamisesta sähköi-
sen keskusjärjestelmän kautta siten, että jul-
kistamisesta ei peritä yritykseltä erillistä 
maksua. Osakkeenomistajan tiedonsaantioi-
keutta koskevalla muutoksella Suomessa 
saavutettava säästö jäänee komission arvioon 
nähden varsin vähäiseksi, koska osakeyhtiö-
laissa sallitaan asiakirjojen toimittaminen 
sähköisessä muodossa. Toisaalta osakkeen-
omistajan suostumuksesta riippumattoman 
kokonaan sähköisen tiedottamisen mahdollis-
tava asiakirjojen verkkosivuilla ladattavana 
ja tulostettavana pitäminen muodostaa aino-
astaan vaihtoehtoisen tavan asiakirjojen toi-
mittamiseksi osakkeenomistajille, eikä yri-
tyksiltä tältä osin voida edellyttää kustannus-
tehokkaimman tavan noudattamista. Oletet-

tavaa onkin, että uudesta tiedonantotavasta 
huolimatta osa yrityksistä toimittaa tiedot 
edelleen paperiasiakirjoina omiin viestintä- ja 
markkinointitarkoituksiinsa perustuen. 

Komission arvion mukaan, jos yritykset 
voisivat kaikissa jäsenvaltioissa käyttää hy-
väkseen direktiivien sallimia poikkeuksia 
velvollisuudesta järjestää yhtiökokous ja tie-
dottaa osakkeenomistajia menettelystä sil-
loin, kun menettely toteutetaan konserniyhti-
öiden kesken, mahdolliset kustannussäästöt 
olisivat 153,5 miljoonaa euroa vuodessa. 
Suomessa säästö olisi kuitenkin vähäinen, 
koska osakeyhtiölaissa on otettu kattavasti 
huomioon elinkeinoelämän tarkoituksenmu-
kaisena pitämien rakennejärjestelyiden osalta 
direktiiveissä sallitut poikkeukset. 

 
5.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Lakiesityksellä voi olla myönteisiä tietoyh-
teiskuntavaikutuksia siltä osin kuin se lisää 
kansalaisten osallistumis- tai vaikutusmah-
dollisuuksia tietotekniikan välityksellä sekä 
tarjoaa vaihtoehdon henkilön fyysistä läsnä-
oloa edellyttävälle asioinnille. Tässä suhtees-
sa osakeyhtiölain asiakirjojen sähköistä jul-
kistamista ja nähtävänä pitämistä koskevat 
säännökset mahdollistavat jo varsin pitkälle 
nykyisten teknisten mahdollisuuksien hyö-
dyntämisen. 

Muutosdirektiivin pakottavan säännöksen 
mukaan yhtiöille annettava mahdollisuus pi-
tää menettelyyn liittyviä asiakirjoja verk-
kosivuillaan ladattavana ja tulostettavana, 
jolloin asiakirjoja ei tarvitse lähettää paperi-
versioina niitä pyytävälle osakkeenomistajal-
le, mahdollistaa yhtiölle kokonaan sähköises-
sä muodossa tapahtuvaan tiedottamiseen siir-
tymisen. 

 
6  Asian valmistelu 

Oikeusministeriössä virkatyönä laaditusta 
4.3.2011 päivätystä luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi järjestettiin laaja lausuntokierros 
4.3.—4.4.2011. Suurin osa lausunnonantajis-
ta kannatti tai hyväksyi lausuntokierroksella 
olleen lakiehdotuksen. Lausunnonantajat 
kiinnittivät huomiota siihen, että esitykseen 
pitäisi lisätä vastaavat muutokset vakuutus-
yhtiölakiin ja että joiltakin osin ehdotus 
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poikkesi perusteettomasti direktiivistä tai 
osakeyhtiölain muusta sääntelystä. Yhteenve-
to lausunnoista on oikeusministeriön inter-

netsivuilla (www.om.fi). Hallituksen esitys 
on laadittu virkatyönä arviomuistion ja siitä 
saadun palautteen perusteella. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Osakeyhtiölaki 

5 luku Yhtiökokous 

21 §. Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä 
pitäminen ja lähettäminen. Pykälässä sääde-
tään kokousasiakirjojen nähtävä pitämisestä 
ja lähettämisestä niitä pyytäville osakkeen-
omistajille. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi osakeyhtiölain yhdenmukai-
suuden säilyttämiseksi siten, että asiakirjoja 
ei enää tarvitse lähettää osakkeenomistajalle, 
jos asiakirjat voi ladata ja tulostaa yhtiön in-
ternetsivuilta. Nähtävänä pitämistä koskevan 
virheen vaikutusta päätöksen pätevyyteen ar-
vioidaan lain 21 luvun 1 §:n 1 momentin 
1 kohdan perusteella. Jos internetiä ei voi 
käyttää tietojen nähtävänä pitämiseen, yhtiö 
voi pitää asiakirjat nähtävänä pääkonttoris-
saan. Yhtiön johdon on huolehdittava nähtä-
vänä pitoon käytettävän internetsivujen toi-
minnasta ja mahdollisesta varajärjestelmästä 
johdon yleisiä tehtäviä koskevan 1 luvun 
8 §:n perusteella (HE 52/2009 vp, s. 36). 

Asiakirjat voidaan lähettää myös sähköi-
sessä muodossa esimerkiksi sähköpostin lii-
tetiedostona, jos osakkeenomistaja on ilmoit-
tanut yhtiölle sähköpostiosoitteensa tällaista 
tarkoitusta varten (HE 109/2005 vp, s. 73). 
Myös yhtiökokouksessa asiakirjat voidaan 
pitää nähtävänä vain sellaisessa sähköisessä 
muodossa, jota kokoukseen osallistuvat 
osakkaat voivat vaikeuksitta käyttää. 

Ehdotus vastaa sulautumis- ja jakautumis-
direktiivien muutosten täytäntöön panemi-
seksi ehdotettavaa lain 16 luvun 11 §:n ja 
17 luvun 11 §:n muutosta. 

 
 

16 luku Sulautuminen 

9 §. Toimivaltainen elin ja päätöksen ajan-
kohta. Pykälässä säädetään sulautumispää-
töksen tekemiseen toimivaltaisesta yhtiön 
toimielimestä. Pykälän 1 momenttia ehdote-
taan muutettavaksi siten, että saman luvun 
2 §:n 2 momentissa määritellystä tytäryhtiö-

sulautumisesta päättää aina sulautuvan yhtiön 
hallitus. Muutoksella pannaan täytäntöön 
muutosdirektiivin 2 artiklan 9 kohta, jolla 
julkisia osakeyhtiöitä koskevan sulautumisdi-
rektiivin 25 artikla muutetaan poikkeusmah-
dollisuudesta pakottavaksi säännökseksi. Yk-
sityisten osakeyhtiöiden osalta muutosta eh-
dotetaan sääntelyn yhdenmukaisuuden säilyt-
tämiseksi. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vastaanottavassa yh-
tiössä osakkeenomistajien määrävähemmistö 
voi vaatia sulautumispäätöksen tekemistä yh-
tiökokouksessa vain, jos vastaanottava yhtiö 
omistaa vähemmän kuin yhdeksän kymme-
nesosaa sulautuvan yhtiön osakkeista. Ehdo-
tuksella pannaan täytäntöön muutosdirektii-
vin 2 artiklan 10 kohdassa muutettu sulautu-
misdirektiivin 27 artikla. 

10 §. Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien haltijoille. Pykälän 
3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 9 §:n 
2 momentin muutosta vastaavasti siten, että 
sulautumisaikeesta tarvitse etukäteen ilmoit-
taa vastaanottavan yhtiön osakkeenomistajil-
le vain, jos vastaanottava yhtiö omistaa vä-
hemmän kuin yhdeksän kymmenenesosaa ja-
kautuvan yhtiön osakkeista. 

11 §. Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja 
lähettäminen ja uusien tietojen ilmoittami-
nen. Pykälässä säädetään sulautumisasiakir-
jojen pitämisestä osakkeenomistajien nähtä-
vänä kaikissa sulautumiseen osallistuvissa 
yhtiöissä sekä niiden lähettämisestä osak-
keenomistajalle ja esittämisestä yhtiökoko-
uksessa. Lisäksi pykälässä ehdotetaan säädet-
täväksi asiakirjojen laatimisen jälkeen yhtiön 
tietoon tulleiden tiettyjen uusien tietojen il-
moittamisesta yhtiökokoukselle ja muille su-
lautumiseen osallistuville yhtiöille. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että yhtiön on pidettävä nähtävä-
nä kaikkia sulautumiseen osallistuvia yhtiöitä 
koskevat momentissa tarkoitetut asiakirjat. 
Voimassa olevassa laissa säädetään nimen-
omaisesti vain joistakin muiden yhtiöiden 
asiakirjoista, mutta oikeuskirjallisuudessa 
(Airaksinen—Rasinaho—Pulkkinen, Osake-
yhtiölaki II, 2010, s. 340) on esitetty nähtä-



 HE 4/2011 vp  
  

 

20 

vänäpitovelvollisuuden koskevan kaikkia su-
lautumiseen osallistuvien muiden yhtiöiden 
asiakirjoja. Muutosta ehdotetaan sääntelyn 
selventämiseksi ja muutosdirektiivin 2 artik-
lan 4 kohdassa sulautumisdirektiivin 9 artik-
laan lisätyn uuden 2 kohdan täytäntöön pa-
nemiseksi. Momentin säännökset koskisivat 
kaikkia osakeyhtiöitä, koska ehdotuksella 
selvennetään ja yhdenmukaistetaan asiakirjo-
jen nähtävänäpitovelvollisuutta. 

Lisäksi ehdotetaan, että sulautumisasiakir-
jojen lähettämistä koskeva säännös siirretään 
1 momentista muutettuna uuteen 2 moment-
tiin. Lisäksi 1 momentin 3 kohtaa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että välitilinpäätöksen 
sijasta yhtiö voi pitää nähtävänä osavuosikat-
sauksen. Viimeksi mainittua muutosta ehdo-
tetaan muutosdirektiivin 2 artiklan 5 kohdan 
a alakohdassa sulautumisdirektiivin 11 artik-
lan 1 kohtaan lisätyn alakohdan panemiseksi 
täytäntöön. 

Pykälän 2 momentissa säädetään asiakirjo-
jen toimittamisesta osakkeenomistajalle. 
Momentin säännökset sulautumisasiakirjojen 
lähettämisestä osakkeenomistajalle poikkea-
vat voimassa olevasta 1 momentista siten, et-
tä ehdotuksen mukaan asiakirjoja ei tarvitse 
lähettää, jos ne voi ladata ja tulostaa yhtiön 
internetsivuilta. Yhtiön menettely täyttää lain 
vaatimukset, jos osakas voi ladata ja tulostaa 
asiakirjat riittävän helposti ja vastaavalla ta-
valla kuin muilta vastaavilta internetsivuilta. 
Lähettämisvelvollisuuden säilyttäminen ei 
ole välttämätöntä vailla omaa internetyhteyt-
tä osakkeenomistajien kannalta, koska esi-
merkiksi yleisissä kirjastoissa on osakkeen-
omistajien käytössä tarvittavat tietoliiken-
neyhteydet ja niiden käyttämiseen tarvittavaa 
opastusta. Muutosta ehdotetaan muutosdirek-
tiivin 2 artiklan 5 kohdan c alakohdassa su-
lautumisdirektiivin 11 artiklaan lisätyn uuden 
4 kohdan täytäntöön panemiseksi. Poikke-
usmahdollisuus koskisi myös yksityistä osa-
keyhtiötä, koska se vähentää kaikkien osake-
yhtiöiden yhtiökokouksen järjestämiskustan-
nuksia. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiön on il-
moitettava 1 momentissa säädetyn lisäksi yh-
tiökokoukselle ja muille sulautumiseen osal-
listuville yhtiöille sellaisista muista yhtiön 
asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtu-
mista, joista yhtiö saa tiedon ennen sulautu-

mispäätöksen tekemistä. Velvollisuus uusien 
tietojen ilmoittamiseen oman yhtiön yhtiöko-
koukselle seuraa johdon velvollisuuksia kos-
kevista voimassa olevan lain yleisistä peri-
aatteista (1 luvun 8 §), mutta nimenomaista 
säännöstä ehdotetaan sulautumisen osalta 
selvyyden vuoksi, koska 16 luvun 3, 4 ja 
11 §:ssä säädetään laajasti erityisestä tiedon-
antovelvollisuudesta, sekä muutosdirektiivin 
2 artiklan 4 kohdassa muutetun sulautumisdi-
rektiivin 9 artiklan 2 kohdan täytäntöön pa-
nemiseksi. Voimassa olevassa laissa ei ole 
nimenomaista säännöstä uusien tietojen il-
moittamisesta muille sulautumiseen osallis-
tuville yhtiöille, mutta lain esitöiden perus-
teella tällainen velvollisuus voi olla olemassa 
yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden 
vuoksi. Näiden yleisten periaatteiden mu-
kaista nimenomaista säännöstä ehdotetaan 
muutosdirektiivin 2 artiklan 4 kohdassa muu-
tetun sulautumisdirektiivin 9 artiklan 2 koh-
dan voimaan panemiseksi. Lainsäädännön 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi uusi 
säännös koskisi myös yksityisiä osakeyhtiöi-
tä, koska johdon yleinen huolellisuusvelvol-
lisuus ja yleiset sopimusoikeudelliset periaat-
teet koskevat kaikki osakeyhtiöitä. 

Momentin perusteella ilmoitettavat tiedot 
poikkeavat edellä 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitetusta selvityksestä vain sen suhteen, 
että tässä tarkoitetut tiedot ovat tulleet yhtiön 
tietoon 1 momentissa tarkoitetun selvityksen 
laatimisen jälkeen. Tietojen merkittävyyden, 
sisällön, varmentamisen ja muiden seikkojen 
suhteen tässä tarkoitetut tiedot vastaavat sitä, 
mitä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulta 
selvitykseltä edellytetään. 

Pykälän 4 momentti vastaa voimassa ole-
van pykälän 2 momenttia. 

 
17 luku Jakautuminen 

3 §. Jakautumissuunnitelma. Pykälässä sää-
detään jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
hallitusten laatiman jakautumissuunnitelman 
vähimmäissisällöstä. Pykälään ehdotetaan li-
sättäväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan 
kokonaisjakautumisessa jakautumissuunni-
telman ei tarvitse sisältää 3 §:n 2 momentin 
9 kohdassa tarkoitettua selvitystä jakautuvan 
yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomas-
ta, jos perustettavien vastaanottavien yhtiöi-
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den omistus jaetaan samassa suhteessa kuin 
osakkeenomistajat omistavat kokonaisjakau-
tumisessa purkautuvan jakautuvan yhtiön. 
Ehdotuksella pannaan täytäntöön muutosdi-
rektiivin 3 artiklan 8 kohdan b alakohdassa 
muutetun jakautumisdirektiivin 22 artiklan 
5 kohta. Sääntelyn yhdenmukaisuuden säilyt-
tämiseksi ehdotetaan, että poikkeusta sovel-
letaan myös yksityisiin osakeyhtiöihin. 

4 §. Tilintarkastajan lausunto. Pykälässä 
säädetään lausunnosta, jonka tilintarkastaja 
antaa jakautumiseen osallistuville yhtiöille 
jakautumisvastikkeesta sekä vastaanottavassa 
yhtiössä velkojen maksun mahdollisesta vaa-
rantumisesta. Pykälässä tarkoitettuun lausun-
toon liittyy myös vastaanottavalle yhtiölle 
siirtyvän omaisuuden arviointi. Pykälän 
2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että tilintarkastajan lausuntoa ei tarvita lain-
kaan kokonaisjakautumisessa perustettaviin 
yhtiöihin, jos kaikki vastaanottavien yhtiöi-
den osakkeet jaetaan samassa suhteessa kuin 
jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat omista-
vat menettelyssä purkautuvan yhtiön. Ehdo-
tuksen tarkoituksena on direktiivin 3 artiklan 
8 kohdan b alakohdassa muutetun jakautu-
misdirektiivin 22 artiklan 5 kohdan panemi-
nen täytäntöön. Sääntelyn yhdenmukaisuu-
den säilyttämiseksi ehdotetaan, että poikke-
ussäännöstä sovelletaan myös yksityisiin 
osakeyhtiöihin. 

9 §. Toimivaltainen elin ja päätöksen ajan-
kohta. Pykälässä säädetään jakautumisesta 
päättävästä yhtiön toimielimestä. Pykälän 
1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että jos vastaanottavat yhtiöt omistavat kaik-
ki jakautuvan yhtiön osakkeet ja optio-oi-
keudet, jakautuvassa yhtiössä hallitus päättää 
jakautumisesta. Ehdotuksen mallina on käy-
tetty voimassa olevan lain 16 luvun 2 §:n 
2 momentista ilmenevää tytäryhtiösulautumi-
sen määritelmää. Ehdotusta sovelletaan jul-
kisten osakeyhtiöiden lisäksi yksityisiin osa-
keyhtiöihin sääntelyn yhdenmukaisuuden 
säilyttämiseksi. Muutoksen tarkoituksena on 
panna täytäntöön direktiivin 3 artiklan 7 koh-
ta, jolla jakautumisdirektiivin 20 artikla muu-
tettiin pakottavaksi säännökseksi. Vähem-
mistöosakkeenomistajien suojaksi säädettyä 
osakkeenomistajien oikeutta vaatia yhtiöko-
kouksen kutsumista koolle päättämään jakau-

tumisesta ei sovelleta momentissa tarkoitet-
tuun tytäryhtiöjakautumiseen. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että vastaanottavassa yhtiössä 
osakkeenomistajien määrävähemmistö voi 
vaatia jakautumispäätöksen tekemistä yhtiö-
kokouksessa vain, jos vastaanottava yhtiö 
omistaa vähemmän kuin yhdeksän kymme-
nesosaa jakautuvan yhtiön osakkeista. Ehdo-
tus vastaa sisällöltään sulautumispäätöksen 
osalta edellä 16 luvun 9 §:n 2 momenttiin 
ehdotettua muutosta. Vähemmistöosakkeiden 
lunastamista koskevaa 18 luvun 1 §:n sään-
nöstä vastaavasti yhtiön kokonaisosakemää-
rää laskettaessa ei oteta huomioon yhtiölle tai 
sen tytäryhteisölle kuuluvia osakkeita. 

11 §. Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja 
lähettäminen ja uusien tietojen ilmoittami-
nen. Pykälässä säädetään jakautumisasiakir-
jojen pitämisestä osakkeenomistajien nähtä-
vänä kaikissa jakautumiseen osallistuvissa 
yhtiöissä sekä asiakirjojen lähettämisestä 
osakkeenomistajalle ja esittämisestä yhtiöko-
kouksessa. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että jakautumisasiakirjo-
jen lähettämistä koskeva säännös siirretään 
muutettuna uuteen 2 momenttiin. Lisäksi 
momentin 3 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että välitilinpäätöksen sijasta yhtiö voi 
pitää nähtävänä osavuosikatsauksen. Osa-
vuosikatsaus voi kattaa tilikauden ensimmäi-
set kuusi kuukautta tai yhdeksän kuukautta. 
Viimeksi mainittua muutosta ehdotetaan 
muutosdirektiivin 3 artiklan 5 kohdan a ala-
kohdassa jakautumisdirektiivin 9 artiklan 
1 kohtaan lisättävän alakohdan panemiseksi 
täytäntöön. 

Uudessa 2 momentissa säädetään poikke-
uksista yhtiön velvollisuuteen pitää nähtävä-
nä ja pyydettäessä lähettää 1 momentin luet-
telon 3 kohdassa tarkoitetut välitilinpäätös-
asiakirjat tai osavuosikatsaus. Muutosdirek-
tiivin 3 artiklan 8 kohdan b alakohdassa 
muutetun jakautumisdirektiivin 22 artiklan 
5 kohdan mukaan jäsenvaltio ei saa vaatia 
välitilinpäätöksen nähtävänä pitämistä ja lä-
hettämistä osakkeenomistajille sellaisessa 
kokonaisjakautumisessa perustettaviin yhti-
öihin, joiden osakkeet jaetaan samassa suh-
teessa kuin osakkaat omistavat jakautuvan 
yhtiön. 
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Uuden 3 momentin säännökset jakautumis-
asiakirjojen lähettämisestä osakkeenomista-
jalle poikkeavat voimassa olevasta 1 momen-
tista siten, että asiakirjoja ei tarvitse lähettää, 
jos ne voi ladata ja tulostaa yhtiön internetsi-
vuilta. Muutosta ehdotetaan muutosdirektii-
vin 3 artiklan 5 kohdan c alakohdan täytän-
töön panemiseksi. Sääntelyn yhdenmukai-
suuden säilyttämiseksi ehdotetaan, että uusia 
säännöksiä sovelletaan kaikkiin osakeyhtiöi-
hin. 

Uuteen 4 momenttiin ehdotetaan sääntelyn 
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi ehdotet-
tua 16 luvun 11 §:n 3 momenttia vastaavaa 
säännöstä. 

 
1.2 Vakuutusyhtiölaki 

Vakuutusyhtiölain säännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi siltä osin kuin voimassa oleva 
laki vastaa niitä osakeyhtiölain säännöksiä, 
joita ehdotetaan muutettavaksi 1. lailla. Voi-
massa olevan vakuutusyhtiölain erityissään-
nöksiä ei muuteta. Kokousasiakirjojen nähtä-
vänä pitämistä ja lähettämistä (5 luvun 17 §:n 
1 momentti) koskevat vakuutusyhtiölain 
säännökset ehdotetaan muutettavaksi osake-
yhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momenttia vastaa-
vasti, Vakuutusyhtiölain 19 luvun 7 §:n 

1 momentin säännöstä sulautumisesta halli-
tuksen päätöksellä ehdotetaan muutettavaksi 
osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n 1 momenttia 
vastaavasti. Vakuutusyhtiölain 19 luvun 
8 §:n säännöksiä sulautumisasiakirjojen näh-
tävänä pitämisestä ja lähettämisestä ehdote-
taan muutettavaksi osakeyhtiölain 16 luvun 
11 §:ää vastaavasti. Vakuutusyhtiölain 20 lu-
vun 7 §:n säännöstä jakautumisesta päättä-
västä elimestä ehdotetaan muutettavaksi osa-
keyhtiölain 17 luvun 9 §:n 1 momenttia vas-
taavasti siten, että hallitus voi päättää jakau-
tumisesta, jos jakautumiseen osallistuvat yh-
tiöt omistavat kaikki jakautuvan yhtiön osak-
keet sekä mahdolliset optio-oikeudet ja muut 
osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. 
Vakuutusyhtiölain 20 luvun 8 §:n säännöksiä 
jakautumisasiakirjojen nähtävänä pitämisestä 
ja lähettämisestä ehdotetaan muutettavaksi 
osakeyhtiölain 17 luvun 11 §:ää vastaavasti. 

 
 

2  Voimaantulo 

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan jä-
senvaltioiden on saatettava direktiivin nou-
dattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hal-
linnolliset määräykset voimaan 30 päivään 
kesäkuuta 2011 mennessä. 
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Lakiehdotukset 

 
 
 

1. 

Laki 

osakeyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 21 §:n 1 momentti, 16 luvun 9 §:n 1 ja 2 mo-

mentti, 10 §:n 3 momentti ja 11 § sekä 17 luvun 4 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti ja 
11 §, sellaisena kuin niistä on 5 luvun 21 §:n 1 momentti laissa 585/2009, sekä 

lisätään 17 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 461/2007, uusi 3 momentti seu-
raavasti: 
 

5 luku 

Yhtiökokous 

21 § 

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitämi-
nen ja lähettäminen 

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa 
käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimin-
takertomus ja tilintarkastuskertomus on vä-
hintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä 
osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pää-
konttorissa tai internetsivuilla, sekä asetetta-
va nähtäväksi yhtiökokouksessa. Kokous-
asiakirjat on viivytyksettä lähetettävä niitä 
pyytävälle osakkeenomistajalle, jos asiakirjo-
ja ei voi ladata ja tulostaa yhtiön internetsi-
vuilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 luku 

Sulautuminen 

9 § 

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta 

Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päät-
tää yhtiökokous. Tytäryhtiösulautumisesta 
päättää kuitenkin sulautuvan yhtiön hallitus. 

Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta 
päättää hallitus. Jos vastaanottavalla yhtiöllä 
on vähemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa 
sulautuvan yhtiön osakkeista, sulautumisesta 
päättää kuitenkin yhtiökokous, jos sitä vaati-
vat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kahdeskymmenesosa yhtiön osakkeista. 
Yhtiön kokonaisosakemäärässä ei oteta huo-
mioon osakkeita, jotka kuuluvat yhtiölle it-
selleen tai yhtiön tytäryhteisölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 

Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien haltijoille 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vastaanottavalla yhtiöllä on vähemmän 

kuin yhdeksän kymmenes osaa sulautuvan 
yhtiön osakkeista ja yhtiökokousta ei vas-
taanottavassa yhtiössä kutsuta koolle, sulau-
tumisesta on ilmoitettava osakkeenomistajille 
samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen 
toimitetaan. Yhtiön kokonaisosakemäärässä 
ei oteta huomioon osakkeita, jotka kuuluvat 
yhtiölle itselleen tai yhtiön tytäryhteisölle. 
Osakkeenomistaja voi kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta kirjallisesti vaatia, että sulau-
tumisesta on päätettävä yhtiökokouksessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 § 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettä-
minen ja uusien tietojen ilmoittaminen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen sulautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja 10 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen toimittamisesta lähtien pidet-
tävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin 
sulautumiseen osallistuvan yhtiön pääkontto-
rissa tai internetsivuilla sekä asetettava näh-
täväksi yhtiökokouksessa: 

1) sulautumissuunnitelma; 
2) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos sulautumiseen osallistuvan julkisen 
osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymi-
sestä on kulunut sulautumissuunnitelman al-
lekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuu-
kautta, kunkin tällaisen yhtiön tilinpäätös, 
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 
päivältä, joka ei saa olla kolmea kuukautta 
sulautumissuunnitelman allekirjoituspäivää 
aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 
5 §:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus viimeisen 
tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai yhdeksältä 
ensimmäiseltä kuukaudelta; 

4) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 

6) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osa-
vuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön osalta 4 §:ssä tarkoitettu lausunto sulau-
tumissuunnitelmasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi la-
data ja tulostaa yhtiön internetsivuilta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yhti-
ön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja muille 
sulautumiseen osallistuville yhtiöille sellai-
sista muista yhtiön asemaan olennaisesti vai-

kuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa tie-
don ennen sulautumispäätöksen tekemistä. 

Kolmikantasulautumisessa osakkeenomis-
tajien nähtävänä on pidettävä sulautumisvas-
tikkeen antajaa koskevat 5 luvun 21 §:n 
2 momentissa tarkoitetut asiakirjat. Jollei ti-
linpäätösasiakirjoja ole, nähtävänä on pidet-
tävä selvitys taloudellisesta asemasta viimek-
si päättyneeltä tilikaudelta tai sen puuttuessa 
kalenterivuodelta sekä sen jälkeiseltä ajalta. 
 
 
 
 

17 luku 

Jakautuminen 

3 § 

Jakautumissuunnitelma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-

tiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai ja-
kautumisessa perustettaviin yhtiöihin jokai-
sen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet 
annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille heidän omistus-
tensa suhteessa, jakautumissuunnitelmassa ei 
tarvitse olla selvitystä jakautumisen syistä 
eikä 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuista 
perusteista. 

 
 
 
 

4 § 

Tilintarkastajan lausunto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-

tiöiden osakkeenomistajat suostuvat, riittää 
lausunto siitä, onko jakautuminen omiaan 
vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen 
maksun. Lausuntoa ei tarvitse antaa jakautu-
misessa perustettaviin yhtiöihin, jos jokaisen 
vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet anne-
taan jakautumisvastikkeena jakautuvan yhti-
ön osakkeenomistajille heidän omistustensa 
suhteessa. 
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9 § 

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta 

Jakautuvassa yhtiössä jakautumisesta päät-
tää yhtiökokous. Jakautumisesta päättää kui-
tenkin jakautuvan yhtiön hallitus, jos jakau-
tumiseen osallistuvat yhtiöt omistavat kaikki 
jakautuvan yhtiön osakkeet sekä mahdolliset 
optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeutta-
vat erityiset oikeudet. 

Vastaanottavassa yhtiössä jakautumisesta 
päättää hallitus. Jos vastaanottavalla yhtiöllä 
on vähemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa 
jakautuvan yhtiön osakkeista, jakautumisesta 
päättää kuitenkin yhtiökokous, jos sitä vaati-
vat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kahdeskymmenesosa yhtiön osakkeista. 
Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huo-
mioon osakkeita, jotka kuuluvat yhtiölle it-
selleen tai yhtiön tytäryhteisölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettä-
minen ja uusien tietojen ilmoittaminen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen jakautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja 10 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen toimittamisesta lähtien pidet-
tävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin 
jakautumiseen osallistuvan yhtiön pääkontto-
rissa tai internetsivuilla sekä asetettava näh-
täväksi yhtiökokouksessa. 

1) jakautumissuunnitelma; 
2) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos jakautumiseen osallistuvan julkisen 
osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymi-
sestä on kulunut jakautumissuunnitelman al-

lekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuu-
kautta, kunkin tällaisen yhtiön tilinpäätös, 
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 
päivältä, joka ei saa olla kolmea kuukautta 
jakautumissuunnitelman allekirjoituspäivää 
aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 
§:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus viimeisen 
tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai yhdeksältä 
ensimmäiseltä kuukaudelta; 

4) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 

6) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osa-
vuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön osalta 4 §:ssä tarkoitettu lausunto jakau-
tumissuunnitelmasta. 

Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai ja-
kautumisessa perustettaviin yhtiöihin jokai-
sen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet 
annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille heidän omistus-
tensa suhteessa, 1 momentin 3 kohtaa ei so-
velleta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi la-
data ja tulostaa yhtiön internetsivuilta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yhti-
ön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja muille 
jakautumiseen osallistuville yhtiöille sellai-
sista muista yhtiön asemaan olennaisesti vai-
kuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa tie-
don ennen jakautumispäätöksen tekemistä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä           

kuuta 20  . 
————— 

 



 HE 4/2011 vp  
  

 

26 

 

2. 

Laki 

vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 5 luvun 17 §:n 1 momentti, 19 luvun 7 §:n 1 mo-

mentti ja 8 § sekä 20 luvun 7 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 5 luvun 17 §:n 
1 momentti laissa 587/2009, seuraavasti: 
 

5 luku 

Yhtiökokous 

17 § 

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitämi-
nen ja lähettäminen 

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa 
käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimin-
takertomus ja tilintarkastuskertomus on vä-
hintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä 
osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 
tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi 
yhtiökokouksessa. Kokousasiakirjat on viivy-
tyksettä lähetettävä niitä pyytävälle osakkaal-
le, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tulostaa yh-
tiön internetsivuilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 luku 

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden 
lunastaminen 

7 § 

Sulautumisesta päättäminen 

Sulautumiseen osallistuvissa vakuutusyhti-
öissä sulautumisesta päättää yhtiökokous. 
Muun tytäryhtiön kuin vakuutusyhtiön tytär-
yhtiösulautumisesta päättää kuitenkin sulau-
tumiseen osallistuvan yhtiön hallitus, jollei 
osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n 2 momentista 
muuta johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 § 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettä-
minen ja uusien tietojen ilmoittaminen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen sulautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:n 
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta lähtien pidettävä osakkaiden nähtä-
vänä kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön pääkonttorissa tai internetsivuilla, asetet-
tava nähtäväksi yhtiökokouksessa: 

1) sulautumissuunnitelma; 
2) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos sulautumiseen osallistuvan julkisen 
vakuutusosakeyhtiön viimeisen tilikauden 
päättymisestä on kulunut sulautumissuunni-
telman allekirjoituspäivään mennessä yli 
kuusi kuukautta, kunkin tällaisen yhtiön ti-
linpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastus-
kertomus päivältä, joka ei saa olla kolmea 
kuukautta sulautumissuunnitelman allekirjoi-
tuspäivää aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 
2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus 
viimeisen tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai 
yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta; 

4) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 

6) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osa-
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vuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön osalta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu lau-
sunto sulautumissuunnitelmasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkaalle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tu-
lostaa yhtiön internetsivuilta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yhti-
ön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja muille 
sulautumiseen osallistuville yhtiöille sellai-
sista muista yhtiön asemaan olennaisesti vai-
kuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa tie-
don ennen sulautumispäätöksen tekemistä. 

Kolmikantasulautumisessa osakkaiden näh-
tävänä on pidettävä sulautumisvastikkeen an-
tajaa koskevat 5 luvun 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut asiakirjat. Jollei tilinpäätösasiakir-
joja ole, nähtävänä on pidettävä selvitys ta-
loudellisesta asemasta viimeksi päättyneeltä 
tilikaudelta tai sen puuttuessa kalenterivuo-
delta sekä sen jälkeiseltä ajalta. 
 
 

20 luku 

Vakuutusosakeyhtiön jakautuminen 

7 § 

Jakautumisesta päättäminen 

Jakautuvassa ja vastaanottavassa toimivas-
sa vakuutusosakeyhtiössä jakautumisesta 
päättää yhtiökokous. Jakautumisesta päättää 
kuitenkin jakautuvan yhtiön hallitus, jos ja-
kautumiseen osallistuvat yhtiöt omistavat 
kaikki jakautuvan yhtiön osakkeet sekä mah-
dolliset optio-oikeudet ja muut osakkeisiin 
oikeuttavat erityiset oikeudet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettä-
minen ja uusien tietojen ilmoittaminen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen jakautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja osakeyhtiölain 17 luvun 10 §:n 

3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta lähtien pidettävä osakkeenomista-
jan nähtävänä kunkin jakautumiseen osallis-
tuvan yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuil-
la, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk-
sessa. 

1) jakautumissuunnitelma; 
2) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos jakautumiseen osallistuvan julkisen 
vakuutusosakeyhtiön viimeisen tilikauden 
päättymisestä on kulunut jakautumissuunni-
telman allekirjoituspäivään mennessä yli 
kuusi kuukautta, kunkin tällaisen yhtiön ti-
linpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastus-
kertomus päivältä, joka ei saa olla kolmea 
kuukautta jakautumissuunnitelman allekirjoi-
tuspäivää aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 
2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus 
viimeisen tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai 
yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta; 

4) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 

6) kunkin jakautumiseen osallistuvan halli-
tuksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosi-
katsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olen-
naisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön osalta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu lau-
sunto jakautumissuunnitelmasta. 

Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai ja-
kautumisessa perustettaviin yhtiöihin jo-
kaisen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet 
annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille heidän omistus-
tensa suhteessa, 1 momentin 3 kohtaa ei so-
velleta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi la-
data ja tulostaa yhtiön internetsivuilta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yhti-
ön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja muille 
jakautumiseen osallistuville yhtiöille sellai-
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sista muista yhtiön asemaan olennaisesti vai-
kuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa tie-
don ennen jakautumispäätöksen tekemistä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                

kuuta 20  . 
————— 

 
Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2011   

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 

1. 

 

Laki 

osakeyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 21 §:n 1 momentti, 16 luvun 9 §:n 1 ja 2 mo-

mentti, 10 §:n 3 momentti ja 11 § sekä 17 luvun 4 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti ja 
11 §, sellaisena kuin niistä on 5 luvun 21 §:n 1 momentti laissa 585/2009, sekä 

lisätään 17 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 461/2007, uusi 3 momentti seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 luku 

Yhtiökokous 

21 § 

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitämi-
nen ja lähettäminen 

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa kä-
sitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toiminta-
kertomus ja tilintarkastuskertomus on vähin-
tään viikon ajan ennen kokousta pidettävä 
osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pää-
konttorissa tai internetsivuilla, viivytyksettä 
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka pyytää 
sitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk-
sessa. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 luku 

Yhtiökokous 

21 § 

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitämi-
nen ja lähettäminen 

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa kä-
sitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toiminta-
kertomus ja tilintarkastuskertomus on vähin-
tään viikon ajan ennen kokousta pidettävä 
osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pää-
konttorissa tai internetsivuilla, sekä asetetta-
va nähtäväksi yhtiökokouksessa. Kokous-
asiakirjat on viivytyksettä lähetettävä niitä 
pyytävälle osakkeenomistajalle, jos asiakirjo-
ja ei voi ladata ja tulostaa yhtiön internetsi-
vuilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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16 luku 

Sulautuminen 

9 § 

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta 

Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päät-
tää yhtiökokous. Tytäryhtiösulautumisesta 
voi kuitenkin päättää sulautuvan yhtiön halli-
tus. 

Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta 
päättää hallitus. Sulautumisesta päättää kui-
tenkin yhtiökokous, jos sitä vaativat osak-
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kah-
deskymmenesosa yhtiön osakkeista. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 luku 

Sulautuminen 

9 § 

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta 

Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päät-
tää yhtiökokous. Tytäryhtiösulautumisesta 
päättää kuitenkin sulautuvan yhtiön hallitus. 

 
Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta 

päättää hallitus. Jos vastaanottavalla yhtiöllä 
on vähemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa 
sulautuvan yhtiön osakkeista, sulautumisesta 
päättää kuitenkin yhtiökokous, jos sitä vaati-
vat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kahdeskymmenesosa yhtiön osakkeista. 
Yhtiön kokonaisosakemäärässä ei oteta huo-
mioon osakkeita, jotka kuuluvat yhtiölle itsel-
leen tai yhtiön tytäryhteisölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien haltijoille 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos yhtiökokousta ei vastaanottavassa yhti-

össä kutsuta koolle, sulautumisesta on ilmoi-
tettava osakkeenomistajille samalla tavalla 
kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. 
Osakkeenomistaja voi kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta kirjallisesti vaatia, että sulau-
tumisesta on päätettävä yhtiökokouksessa. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien haltijoille 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vastaanottavalla yhtiöllä on vähemmän 

kuin yhdeksän kymmenes osaa sulautuvan 
yhtiön osakkeista ja yhtiökokousta ei vas-
taanottavassa yhtiössä kutsuta koolle, sulau-
tumisesta on ilmoitettava osakkeenomistajille 
samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen 
toimitetaan. Yhtiön kokonaisosakemäärässä 
ei oteta huomioon osakkeita, jotka kuuluvat 
yhtiölle itselleen tai yhtiön tytäryhteisölle. 
Osakkeenomistaja voi kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta kirjallisesti vaatia, että sulau-
tumisesta on päätettävä yhtiökokouksessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 § 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettä-
minen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen sulautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja 10 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen toimittamisesta lähtien pidet-
tävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin su-
lautumiseen osallistuvan yhtiön pääkonttoris-
sa tai Internet-verkkosivuilla, viivytyksettä 
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka pyytää 
sitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk-
sessa: 

1) sulautumissuunnitelma; 
2) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön 

kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilin-
päätökset, toimintakertomukset ja tilintarkas-
tuskertomukset; 

3) jos sulautumiseen osallistuvan julkisen 
osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymi-
sestä on kulunut sulautumissuunnitelman al-
lekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuu-
kautta, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus päivältä, joka ei saa ol-
la kolmea kuukautta sulautumissuunnitelman 
allekirjoituspäivää aiempi; 
 
 
 
 

4) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön 
viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti te-
kemät varojen jakamista koskevat päätökset; 
 

5) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön 
viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 

6) hallituksen selostus tilinpäätöksen tai 
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön ase-
maan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; 
sekä 

7) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto sulautumis-
suunnitelmasta. 
 
 
 
 
 
 
 

11 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettä-
minen ja uusien tietojen ilmoittaminen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen sulautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja 10 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen toimittamisesta lähtien pidet-
tävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin 
sulautumiseen osallistuvan yhtiön pääkontto-
rissa tai internetsivuilla sekä asetettava näh-
täväksi yhtiökokouksessa: 
 
 

1) sulautumissuunnitelma; 
2) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos sulautumiseen osallistuvan julkisen 
osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymi-
sestä on kulunut sulautumissuunnitelman al-
lekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuu-
kautta, kunkin tällaisen yhtiön tilinpäätös, 
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 
päivältä, joka ei saa olla kolmea kuukautta 
sulautumissuunnitelman allekirjoituspäivää 
aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 
5 §:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus viimeisen 
tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai yhdeksältä 
ensimmäiseltä kuukaudelta; 

4) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 

6) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osa-
vuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön osalta 4 §:ssä tarkoitettu lausunto sulau-
tumissuunnitelmasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi 
ladata ja tulostaa yhtiön internetsivuilta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yhti-
ön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja muille 
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Kolmikantasulautumisessa osakkeenomista-
jien nähtävänä on pidettävä sulautumisvastik-
keen antajaa koskevat 5 luvun 21 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut asiakirjat. Jollei tilinpää-
tösasiakirjoja ole, nähtävänä on pidettävä sel-
vitys taloudellisesta asemasta viimeksi päät-
tyneeltä tilikaudelta tai sen puuttuessa kalen-
terivuodelta sekä sen jälkeiseltä ajalta. 
 

sulautumiseen osallistuville yhtiöille sellai-
sista muista yhtiön asemaan olennaisesti vai-
kuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa tie-
don ennen sulautumispäätöksen tekemistä. 

Kolmikantasulautumisessa osakkeenomis-
tajien nähtävänä on pidettävä sulautumisvas-
tikkeen antajaa koskevat 5 luvun 21 §:n 
2 momentissa tarkoitetut asiakirjat. Jollei ti-
linpäätösasiakirjoja ole, nähtävänä on pidet-
tävä selvitys taloudellisesta asemasta viimek-
si päättyneeltä tilikaudelta tai sen puuttuessa 
kalenterivuodelta sekä sen jälkeiseltä ajalta. 
 

 
17 luku 

Jakautuminen 

 

17 luku 

Jakautuminen 

3 § 

Jakautumissuunnitelma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-

tiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai ja-
kautumisessa perustettaviin yhtiöihin jokai-
sen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet 
annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille heidän omistus-
tensa suhteessa, jakautumissuunnitelmassa ei 
tarvitse olla selvitystä jakautumisen syistä ei-
kä 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuista pe-
rusteista. 
 

 
4 § 

Tilintarkastajan lausunto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yhti-

öiden osakkeenomistajat suostuvat, riittää 
lausunto siitä, onko jakautuminen omiaan 
vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen 
maksun. 
 

4 § 

Tilintarkastajan lausunto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-

tiöiden osakkeenomistajat suostuvat, riittää 
lausunto siitä, onko jakautuminen omiaan 
vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen 
maksun. Lausuntoa ei tarvitse antaa jakau-
tumisessa perustettaviin yhtiöihin, jos jokai-
sen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet 
annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille heidän omistus-
tensa suhteessa. 
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9 § 

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta 

Jakautuvassa yhtiössä jakautumisesta päät-
tää yhtiökokous. 

 
 
 
 
 
Vastaanottavassa yhtiössä jakautumisesta 

päättää hallitus. Jakautumisesta päättää kui-
tenkin yhtiökokous, jos sitä vaativat osak-
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kah-
deskymmenesosa yhtiön osakkeista. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta 

Jakautuvassa yhtiössä jakautumisesta päät-
tää yhtiökokous. Jakautumisesta päättää kui-
tenkin jakautuvan yhtiön hallitus, jos jakau-
tumiseen osallistuvat yhtiöt omistavat kaikki 
jakautuvan yhtiön osakkeet sekä mahdolliset 
optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeutta-
vat erityiset oikeudet. 

Vastaanottavassa yhtiössä jakautumisesta 
päättää hallitus. Jos vastaanottavalla yhtiöllä 
on vähemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa 
jakautuvan yhtiön osakkeista, jakautumisesta 
päättää kuitenkin yhtiökokous, jos sitä vaati-
vat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kahdeskymmenesosa yhtiön osakkeista. 
Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huo-
mioon osakkeita, jotka kuuluvat yhtiölle itsel-
leen tai yhtiön tytäryhteisölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettä-
minen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen jakautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja 10 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen toimittamisesta lähtien pidet-
tävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin ja-
kautumiseen osallistuvan yhtiön pääkonttoris-
sa tai Internet-verkkosivuilla, viivytyksettä 
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka pyytää 
sitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk-
sessa: 

1) jakautumissuunnitelma; 
2) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos jakautumiseen osallistuvan julkisen 
osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymi-
sestä on kulunut jakautumissuunnitelman al-
lekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuu-
kautta, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus päivältä, joka ei saa ol-
la kolmea kuukautta jakautumissuunnitelman 
allekirjoituspäivää aiempi; 

11 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettä-
minen ja uusien tietojen ilmoittaminen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen jakautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja 10 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen toimittamisesta lähtien pidet-
tävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin 
jakautumiseen osallistuvan yhtiön pääkontto-
rissa tai internetsivuilla sekä asetettava näh-
täväksi yhtiökokouksessa. 
 
 

1) jakautumissuunnitelma; 
2) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos jakautumiseen osallistuvan julkisen 
osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymi-
sestä on kulunut jakautumissuunnitelman al-
lekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuu-
kautta, kunkin tällaisen yhtiön tilinpäätös, 
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 
päivältä, joka ei saa olla kolmea kuukautta 
jakautumissuunnitelman allekirjoituspäivää 
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4) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 

6) hallituksen selostus tilinpäätöksen tai 
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön ase-
maan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; 
sekä 

7) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto jakautumis-
suunnitelmasta. 
 

aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 
5 §:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus viimeisen 
tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai yhdeksältä 
ensimmäiseltä kuukaudelta; 

4) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 

6) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osa-
vuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön osalta 4 §:ssä tarkoitettu lausunto jakau-
tumissuunnitelmasta. 

Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai ja-
kautumisessa perustettaviin yhtiöihin jokai-
sen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet 
annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille heidän omistus-
tensa suhteessa, 1 momentin 3 kohtaa ei so-
velleta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi 
ladata ja tulostaa yhtiön internetsivuilta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yhti-
ön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja muille 
jakautumiseen osallistuville yhtiöille sellai-
sista muista yhtiön asemaan olennaisesti vai-
kuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa tie-
don ennen jakautumispäätöksen tekemistä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä 

kuuta 20  . 
——— 
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2. 

 

Laki 

vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 5 luvun 17 §:n 1 momentti, 19 luvun 7 §:n 1 mo-

mentti ja 8 § sekä 20 luvun 7 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 5 luvun 17 §:n 
1 momentti laissa 587/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 luku 

Yhtiökokous 

17 § 

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitämi-
nen ja lähettäminen 

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa kä-
sitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toiminta-
kertomus ja tilintarkastuskertomus on vähin-
tään viikon ajan ennen kokousta pidettävä 
osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 
tai internetsivuilla ja viivytyksettä lähetettävä 
osakkaalle, joka pyytää niitä, sekä asetettava 
nähtäväksi yhtiökokouksessa. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 luku 

Yhtiökokous 

17 § 

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitämi-
nen ja lähettäminen 

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa kä-
sitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toiminta-
kertomus ja tilintarkastuskertomus on vähin-
tään viikon ajan ennen kokousta pidettävä 
osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 
tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi 
yhtiökokouksessa. Kokousasiakirjat on vii-
vytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle osak-
kaalle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tulos-
taa yhtiön internetsivuilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 luku 

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden 
lunastaminen 

7 § 

Sulautumisesta päättäminen 

Sulautumiseen osallistuvissa vakuutusyhti-
öissä sulautumisesta päättää yhtiökokous. 
Muun tytäryhtiön kuin vakuutusyhtiön sulau-

19 luku 

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden 
lunastaminen 

7 § 

Sulautumisesta päättäminen 

Sulautumiseen osallistuvissa vakuutusyhti-
öissä sulautumisesta päättää yhtiökokous. 
Muun tytäryhtiön kuin vakuutusyhtiön tytär-
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tumisesta voi kuitenkin päättää sulautumiseen 
osallistuvien yhtiöiden hallitus, jollei osake-
yhtiölain 16 luvun 9 §:n 2 momentista muuta 
johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

yhtiösulautumisesta päättää kuitenkin sulau-
tumiseen osallistuvan yhtiön hallitus, jollei 
osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n 2 momentista 
muuta johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettä-
minen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen sulautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:n 
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta lähtien pidettävä osakkaiden nähtä-
vinä kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön pääkonttorissa tai internet-verkkosivuilla, 
viivytyksettä lähetettävä osakkaalle, joka 
pyytää sitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiö-
kokouksessa: 

1) sulautumissuunnitelma; 
2) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön 

kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilin-
päätökset, toimintakertomukset ja tilintarkas-
tuskertomukset; 

3) jos viimeisen tilikauden päättymisestä on 
kulunut sulautumissuunnitelman allekirjoi-
tuspäivään mennessä yli kuusi kuukautta, yh-
tiön välitilinpäätös, toimintakertomus ja tilin-
tarkastuskertomus päivältä, joka ei saa olla 
kolmea kuukautta sulautumissuunnitelman al-
lekirjoituspäivää aiempi; 
 
 
 
 
 

4) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön 
viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti te-
kemät varojen jakamista koskevat päätökset; 
 

5) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön 
viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset, jos katsauskausi ei sisälly 
välitilinpäätökseen; 

6) hallituksen selostus tilinpäätöksen, väliti-
linpäätöksen, toimintakertomuksen tai osa-
vuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto 

8 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettä-
minen ja uusien tietojen ilmoittaminen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen sulautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:n 
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta lähtien pidettävä osakkaiden nähtä-
vänä kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön pääkonttorissa tai internetsivuilla, asetet-
tava nähtäväksi yhtiökokouksessa: 
 
 

1) sulautumissuunnitelma; 
2) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos sulautumiseen osallistuvan julkisen 
vakuutusosakeyhtiön viimeisen tilikauden 
päättymisestä on kulunut sulautumissuunni-
telman allekirjoituspäivään mennessä yli 
kuusi kuukautta, kunkin tällaisen yhtiön ti-
linpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastus-
kertomus päivältä, joka ei saa olla kolmea 
kuukautta sulautumissuunnitelman allekirjoi-
tuspäivää aiempi, tai arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu osavuosikat-
saus viimeisen tilikauden jälkeiseltä kuudelta 
tai yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta; 

4) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 
 

6) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
ön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osa-
vuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) kunkin sulautumiseen osallistuvan yhti-
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sulautumissuunnitelmasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolmikantasulautumisessa osakkaiden näh-
tävänä on pidettävä sulautumisvastikkeen an-
tajaa koskevat 5 luvun 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut asiakirjat. Jollei tilinpäätösasiakir-
joja ole, nähtävänä on pidettävä selvitys ta-
loudellisesta asemasta viimeksi päättyneeltä 
tilikaudelta tai sen puuttuessa kalenterivuo-
delta sekä sen jälkeiseltä ajalta. 
 

ön osalta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu lau-
sunto sulautumissuunnitelmasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkaalle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tu-
lostaa yhtiön internetsivuilta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yhti-
ön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja muille 
sulautumiseen osallistuville yhtiöille sellai-
sista muista yhtiön asemaan olennaisesti vai-
kuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa tie-
don ennen sulautumispäätöksen tekemistä. 

Kolmikantasulautumisessa osakkaiden näh-
tävänä on pidettävä sulautumisvastikkeen an-
tajaa koskevat 5 luvun 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut asiakirjat. Jollei tilinpäätösasiakir-
joja ole, nähtävänä on pidettävä selvitys ta-
loudellisesta asemasta viimeksi päättyneeltä 
tilikaudelta tai sen puuttuessa kalenterivuo-
delta sekä sen jälkeiseltä ajalta. 
 

 
20 luku 

Vakuutusosakeyhtiön jakautuminen 

7 § 

Jakautumisesta päättäminen 

Jakautuvassa ja vastaanottavassa toimivassa 
vakuutusosakeyhtiössä jakautumisesta päättää 
yhtiökokous. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 luku 

Vakuutusosakeyhtiön jakautuminen 

7 § 

Jakautumisesta päättäminen 

Jakautuvassa ja vastaanottavassa toimivas-
sa vakuutusosakeyhtiössä jakautumisesta 
päättää yhtiökokous. Jakautumisesta päättää 
kuitenkin jakautuvan yhtiön hallitus, jos ja-
kautumiseen osallistuvat yhtiöt omistavat 
kaikki jakautuvan yhtiön osakkeet sekä mah-
dolliset optio-oikeudet ja muut osakkeisiin 
oikeuttavat erityiset oikeudet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettä-
minen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen jakautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja osakeyhtiölain 17 luvun 10 §:n 
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta lähtien pidettävä osakkeenomistajan 
nähtävänä kunkin jakautumiseen osallistuvan 

8 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen, lähettä-
minen ja uusien tietojen ilmoittaminen 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen jakautumisesta päättävää yh-
tiökokousta ja osakeyhtiölain 17 luvun 10 §:n 
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta lähtien pidettävä osakkeenomista-
jan nähtävänä kunkin jakautumiseen osallis-
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yhtiön pääkonttorissa tai internet-verkkosi-
vuilla, viivytyksettä lähetettävä osakkeen-
omistajalle, joka pyytää sitä, sekä asetettava 
nähtäväksi yhtiökokouksessa: 

1) jakautumissuunnitelma; 
2) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos jakautumiseen osallistuvan yhtiön 
viimeisen tilikauden päättymisestä on kulunut 
jakautumissuunnitelman allekirjoituspäivään 
mennessä yli kuusi kuukautta, yhtiön väliti-
linpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastus-
kertomus päivältä, joka ei saa olla kolmea 
kuukautta jakautumissuunnitelman allekirjoi-
tuspäivää aiempi; 
 
 
 
 

4) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset, jos katsauskausi ei sisälly 
välitilinpäätökseen; 

6) hallituksen selostus tilinpäätöksen, väliti-
linpäätöksen, toimintakertomuksen tai osa-
vuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto 
jakautumissuunnitelmasta. 
 

tuvan yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuil-
la, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk-
sessa. 
 

1) jakautumissuunnitelma; 
2) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-

ön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset; 

3) jos jakautumiseen osallistuvan julkisen 
vakuutusosakeyhtiön viimeisen tilikauden 
päättymisestä on kulunut jakautumissuunni-
telman allekirjoituspäivään mennessä yli 
kuusi kuukautta, kunkin tällaisen yhtiön ti-
linpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastus-
kertomus päivältä, joka ei saa olla kolmea 
kuukautta jakautumissuunnitelman allekirjoi-
tuspäivää aiempi, tai arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu osavuosikat-
saus viimeisen tilikauden jälkeiseltä kuudelta 
tai yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta; 

4) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti 
tekemät varojen jakamista koskevat päätök-
set; 

5) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osa-
vuosikatsaukset; 
 

6) kunkin jakautumiseen osallistuvan halli-
tuksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosi-
katsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olen-
naisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

7) kunkin jakautumiseen osallistuvan yhti-
ön osalta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu lau-
sunto jakautumissuunnitelmasta. 

Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai ja-
kautumisessa perustettaviin yhtiöihin jo-
kaisen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet 
annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajille heidän omistus-
tensa suhteessa, 1 momentin 3 kohtaa ei so-
velleta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi 
ladata ja tulostaa yhtiön internetsivuilta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yhti-
ön on ilmoitettava yhtiökokoukselle ja muille 
jakautumiseen osallistuville yhtiöille sellai-
sista muista yhtiön asemaan olennaisesti vai-
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kuttavista tapahtumista, joista yhtiö saa tie-
don ennen jakautumispäätöksen tekemistä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä 

kuuta 20  . 
——— 
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