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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om tillsyn över utlänningars företagsköp 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att det stiftas en ny 
lag om tillsyn över utlänningars företagsköp. 
Den nuvarande lagen om tillsyn över utlän-
ningars företagsköp från 1992 föreslås bli 
upphävd. 

Klara och öppna regler för investeringar är 
absolut nödvändiga och de bildar grunden för 
det finländska näringslivets deltagande i det 
internationella utbytet. Finland har inom Eu-
ropeiska unionen (EU), Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) och Världshandelsorganisationen 
(WTO) förbundit sig till sådan lagstiftning 
som gynnar internationella gränsöverskri-
dande investeringar. 

Under de senaste åren har många EU-
medlemsstater reviderat sin egen lagstiftning 
om utländska investeringar till den del det är 
fråga om tillsyn över utländska investeringar 
i syfte att upprätthålla den allmänna ordning-
en och säkerheten. Enligt propositionen ska 
också den finska lagstiftningen nu uppdateras 
till denna del.  

Propositionen bygger på en positiv inställ-
ning till utlänningars ägande. Det finns inte i 
fortsättningen heller någon anledning att be-
gränsa utlänningars investeringar, om det inte 
föreligger särskilda skäl därtill. Myndighe-
terna ska dock med hänsyn tagen till Fin-
lands internationella förpliktelser ha möjlig-
het att utöva en bättre kontroll än tidigare 
över ägarunderlaget hos de bolag som är av 
central betydelse för försörjningsberedskapen 
och landets säkerhet och vid behov begränsa 
utlänningars innehav i sådana bolag. Lag-
stiftningen ska tillförsäkra myndigheterna 
möjlighet att förbjuda ett företagsköp för att 
säkerställa den allmänna ordningen och sä-
kerheten, om ett ytterst viktigt nationellt in-
tresse skulle äventyras till följd av företags-
köpet. Till den del uppnåendet av detta mål 
förutsätter tillsyn eller övervakning, bör den-
na genomföras på ett administrativt enkelt 
sätt. 

Enligt förslaget ska tillsynen omfatta en-
dast sådana finländska företag som anses 
vara kritiska med tanke på tryggandet av 
samhällets vitala funktioner. I lagen ska inte i 
fortsättningen heller räknas upp särskilda 
branscher eller aktiviteter inom den privata 
eller offentliga sektorn där företagen skulle 
omfattas av tillsynen. Endast företagsköp 
inom försvarssektorn och tillverkningen av 
produkter med dubbla användningsområden 
föreslås alltid kräva en på ansökan baserad 
bekräftelse från myndigheten. För övriga fö-
retagsköps del föreslås en möjlighet att an-
mäla köpet. Det är fråga om sådant förvärv 
av inflytande som kan anmälas men som inte 
är underkastat anmälningsplikt då en ut-
ländsk ägare förvärvar aktier i ett bolag vilka 
berättigar till minst en tiondedel av det röste-
tal som samtliga aktier i bolaget medför eller 
motsvarande faktiskt inflytande i en annan 
sammanslutning eller rörelse som är föremål 
för tillsyn. Med utländsk ägare avses någon 
annan part än sådan som har sin hemort inom 
EU eller Europeiska frihandelssammanslut-
ningen (EFTA).  

Samtliga myndighetsärenden som gäller 
tillsynen över eller bekräftelse av företags-
köp ska enligt förslaget handläggas av arbets- 
och näringsministeriet. Ministeriet ska ordna 
tillsynen på ett sådant sätt att det får känne-
dom om förvärv av sådana sammanslutningar 
som är föremål för tillsyn. För att kunna utfö-
ra sin tillsynsuppgift kan ministeriet komma 
överens om tillsynssamarbete med andra 
myndigheter. Om ett ytterst viktigt nationellt 
intresse kan äventyras till följd av ett före-
tagsköp, ska ministeriet överföra ärendet för 
behandling vid statsrådets allmänna samman-
träde. I annat fall ska ministeriet bekräfta fö-
retagsköpet. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Utöver de finländska företagens internatio-
nella verksamhet är Finlands öppna ekonomi 
också mycket beroende av de investeringar 
som riktar sig till Finland. År 2008 hade 
drygt 3 100 dotterbolag till utländska bolag 
(Statistikcentralen 2009) verksamhet i Fin-
land. Deras sammanlagda omsättning upp-
gick till ca 89 miljarder euro. Antalet anställ-
da vid sådana företag i Finland uppgick till 
drygt 243 000. Fram till år 2007 utvecklades 
nettokapitalflödet för direkta investeringar 
mycket gynnsamt och uppgick till ca 8,3 mil-
jarder euro år 2007. År 2008 hemtog de ut-
ländska investerarna däremot kapital från fin-
ländska investeringsobjekt till ett värde av 
sammanlagt 2,3 miljarder euro. Bakom den-
na hemtagning av kapital låg interna ägarar-
rangemang inom några enskilda koncerner 
med utländska ägare, med hjälp av vilka in-
nehavet i ett utländskt dotterbolag genom ett 
finländskt dotterbolag avvecklades (Finlands 
Bank 2009). 

Produktionsfaktorernas allt större rörelse-
frihet har främjat konkurrensen och fått eko-
nomin att fungera bättre. För att finländska 
företag ska kunna behålla sin rätt att etablera 
sig och köpa företag utomlands måste Fin-
land å sin sida ge utländska investerare sam-
ma rättigheter. Det är ytterst viktigt för Fin-
lands näringsliv och därmed för hela sam-
hällsekonomin i Finland att förutsättningarna 
för denna internationaliseringsutveckling och 
för utländska investeringar i Finland tryggas. 
För att kunna balansera internationaliserings-
utvecklingen och upprätthålla konkurrens-
kraften är det nödvändigt att öka volymen av 
utländska investeringar. Främjandet av ökade 
utländska investeringar inom strategiskt vik-
tiga sektorer är ett bestående element i när-
ingspolitiken. 

Internationella investerare har förvärvat be-
tydande företagstillgångar i olika delar av 
världen. Sådana investerare placerar ofta sto-
ra överskott från försäljningen av råvaror, 
närmast råolja, eller valutareserver som er-
hållits till följd av överskott i utrikeshandeln 

och strävar efter god avkastning genom lång-
siktiga investeringar. Investerarinformatio-
nens omfattning och kvalitet varierar stort. 
Således har det också uppstått diskussioner 
kring de eventuella risker som utlänningars 
investeringar kan vara förenade med. I olika 
länder och sammanhang har det under den 
senaste tiden dryftats huruvida man borde ha 
en mer aktiv övervakning av utlänningars in-
vesteringar. 

Europeiska unionen (EU) är världens störs-
ta exportör av direkta investeringar. Samti-
digt lockar den till sig riktligt med invester-
ingskapital. Investeringarna och öppenheten 
är de två viktigaste bärande krafterna i den 
europeiska tillväxten och sysselsättningen. 
Europeiska kommissionen har inte ansett re-
glering vara den bästa lösningen på frågan 
om utlänningars innehav. Kommissionen an-
ser att man genom frivilliga uppförandeko-
der, som bestyrker de grundläggande kraven 
beträffande förvaltning och öppenhet, kan 
säkerställa att utländska investerares verk-
samhet är genomsynligare än nuförtiden. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Tillsynen över företagsköp 

Syftet med lagen om tillsyn över utlän-
ningars företagsköp (1612/1992) är att över-
vaka och, när ett viktigt nationellt intresse så 
kräver, begränsa överföringen av inflytande i 
betydande företag till utlänningar samt ut-
ländska sammanslutningar och stiftelser 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) och Organisationen för eko-
nomiskt samarbete och utveckling (OECD).  
Med viktigt nationellt intresse avses tryggan-
de av ett tillräckligt försvar, förebyggande av 
allvarliga och troligtvis bestående ekonomis-
ka, samhälleliga eller miljömässiga svårighe-
ter inom en viss bransch eller region samt 
tryggande av den allmänna ordningen och 
medborgarnas säkerhet och hälsa. 
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En utländsk ägare ska hos arbets- och när-
ingsministeriet ansöka om bekräftelse av ett 
företagsköp varigenom han i sin ägo har fått 
ett så stort antal aktier i ett aktiebolag som 
enligt lagen är föremål för tillsyn att han bl.a. 
har minst en tredjedel av det röstetal som 
samtliga aktier i bolaget medför. Förfarandet 
med bekräftelse gäller endast företag med 
fler än 1 000 anställda eller företag vars ba-
lansomslutning/omsättning överstiger 167 
miljoner euro. Alla köp och förvärv som har 
att göra med landets försvar omfattas dock av 
tillsynen. Ovan avsett tillstånd ska ansökas 
hos försvarsministeriet om det är fråga om ett 
företag som bedriver produktion av för-
svarsmateriel. 

Ministeriet ska bekräfta ett företagsköp, 
utom i det fall att ett viktigt nationellt intres-
se kan äventyras på grund av företagsköpet, 
varvid ärendet överförs för behandling i 
statsrådet. Statsrådet kan enligt lag vid behov 
hindra köpet. Med undantag för försvarssek-
torn omfattar den tillsyn som avses i lagen 
inte EES-stater, och inte heller medlemsstater 
i OECD.  

Det har årligen inkommit några ansökning-
ar om bekräftelse av företagsköp. I samtliga 
fall har det varit fråga om försvarsindustrifö-
retag. Dessutom har det kommit några inoffi-
ciella förfrågningar per år. Bekräftelse av fö-
retagsköp har inte förvägrats i något av fal-
len. 
 
Andra metoder än lagstiftning 

När frågan om tillsynen över utlänningars 
ägande diskuteras bör lagstiftningen ses som 
ett av alternativen i raden av åtgärder vilka 
gör det möjligt att hålla kvar strategiskt vik-
tiga företags produktion och kunnande i Fin-
land. Andra direkta och indirekta metoder är 
den ekonomiska politiken och näringspoliti-
ken, internationella arrangemang, koncessio-
ner, kontinuitetsplanering och beredskap, 
särskilda försörjningsberedskapsarrange-
mang samt nationellt eller offentligt ägande. 
Sådana lösningar har tillgripits exempelvis i 
fråga om vissa företag inom transportbran-
schen som har ansetts vara strategiskt viktiga 
med tanke på försörjningsberedskapen samt 
de nationella och internationella trafikförbin-
delserna. 

Förvaltningen av statens företagsinnehav 
har i praktiken fördelats mellan tre olika ty-
per av aktörer. Avdelningen för ägarstyrning 
vid statsrådets kansli har hand om statens in-
nehav i företag som är verksamma på mark-
nadsvillkor. Olika ministerier har hand om 
innehavet i bolag med specialuppgifter. 
Dessutom har förvaltningen av statens inne-
hav i åtta marknadsbaserade börsbolag anför-
trotts specialbolaget Solidium Oy. Ett statligt 
strategiskt ägarskap i ett företag som har stor 
betydelse för försörjningsberedskapen är den 
sista och starkaste utvägen, ifall den allmän-
na beredskapen och särskilda försörjningsbe-
redskapsarrangemang inte räcker till för att 
hålla försörjningsberedskapen på den nivå 
som målen förutsätter. 
 
2.2 Internationell dimension  

Fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt  

Av de internationella fördrag som är bin-
dande för Finland är fördraget om Europeis-
ka unionens funktionssätt (EU-fördraget) det 
viktigaste. Med tanke på utlänningars ägar-
skap är de viktigaste bestämmelserna i för-
draget de som handlar om den fria rörlighe-
ten för tjänster och kapital (artiklarna 49—54 
samt 63—66 och 75) samt bestämmelserna 
om tryggande av den nationella säkerheten 
(artiklarna 346—348).  

EU:s inre marknad bygger på principen om 
fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 
kapital. De grundläggande friheterna på inre 
marknaden och således också företagsköpen 
kan begränsas endast i exceptionella situatio-
ner. Medlemsstaterna har rätt att begränsa 
både friheten att tillhandahålla tjänster och 
rätten att etablera sig genom åtgärder som är 
”motiverade med hänsyn till allmän ordning 
och allmän säkerhet” (artiklarna 52 och 65). 
När det gäller etableringsrätten har det sär-
skilt nämnts att åtgärderna ”inte får utgöra ett 
medel för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av den fria rörligheten 
för kapital och betalningar”. I fördraget pre-
ciseras annars inte på vilket sätt uttrycket 
"allmän ordning och allmän säkerhet” bör 
tolkas. Det finns dock omfattande rättspraxis 
på området. Det färskaste fallet är målet Eu-
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ropeiska gemenskapernas kommission mot 
republiken Italien (dom i mål C-326/07, av 
den 26 mars 2009), som kan betraktas som 
ett sammandrag av rättspraxisen.  

I Italien fanns det en gällande lag i vilken 
det föreskrevs att ”med avseende på de bo-
lag, verksamma inom försvars-, transport-, 
telekommunikations- och energisektorerna 
eller andra offentliga tjänstesektorer och som 
direkt eller indirekt står under statlig kon-
troll, ska premiärministern genom dekret 
fastställa de bolag i vars bolagsordning det 
ska anges att innan en åtgärd vidtas som le-
der till förlust av kontroll” ska en bestäm-
melse införas som ger ekonomi- och finans-
ministern bl.a. att rätten att kunna motsätta 
sig att investerare förvärvar ”en väsentlig an-
del” av bolaget (motsvarande minst 5 procent 
av rösterna eller ett lägre procenttal som 
ekonomi- och finansministeriet fastställer 
genom dekret) eller motsätta sig förvärv av 
vissa ägarandelar eller ingående av överens-
kommelser mellan aktieägare eller vetorätt 
mot strategiska beslut (såsom beslut om lik-
vidation, fusion, flyttning av sätet utomlands 
osv.). 

Det föreskrevs särskilt att de ovan nämnda 
befogenheterna ”får utövas endast om det 
med hänsyn till allmänintresset finns avgö-
rande och tvingande skäl, särskilt rörande 
allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa 
och försvar. Befogenheterna ska vara lämpli-
ga och stå i proportion till skyddet av dessa 
intressen, vilket ska innefatta ändamålsenliga 
frister, och de får inte strida mot nationella 
rättsprinciper, eller gemenskapsrättsliga prin-
ciper, i synnerhet inte mot icke-
diskrimineringsprincipen”.  Dessutom före-
skrevs det att befogenheterna endast får ut-
övas om följande omständigheter föreligger:  

a) en allvarlig och verklig risk för avbrott i 
den nationella minimiförsörjningen av olje- 
och energiprodukter och till dem anknutna 
tjänster, samt i allmänhet i tillgången på rå-
varor, för samhället viktiga förnödenheter, 
eller i tillhandahållandet av miniminivån för 
telekommunikations- och transporttjänster, 

b) en allvarlig och verklig risk för att skyl-
digheterna gentemot allmänheten vad gäller 
en allmännyttig tjänst inte kan fortsätta att 
fullgöras och att tjänster som samhället ska 

tillhandahålla i allmänhetens intresse inte kan 
fortsätta att tillhandahållas, 

c) en allvarlig och verklig fara för säkerhe-
ten vid anläggningar och för nät som används 
för allmännyttiga tjänster av central betydel-
se, 

d) en allvarlig och verklig fara för landets 
försvar, den militära säkerheten, den allmän-
na ordningen och den allmänna säkerheten, 

e) allvarliga hälsorisker. 
Kommissionen ansåg att Italien hade brutit 

mot artiklarna 49 och 63, eftersom lagstift-
ningen enligt kommissionen inte tillräckligt 
exakt preciserade kriterierna för de särskilda 
befogenheterna.  

Enligt domstolen omfattar det materiella 
tillämpningsområdet för fördragets bestäm-
melser om etableringsfrihet de nationella be-
stämmelser som är tillämpliga när en med-
lemsstats medborgare äger en sådan andel i 
ett bolag hemmahörande i en annan med-
lemsstat, att andelen gör det möjligt för ve-
derbörande att utöva ett bestämmande infly-
tande över bolagets beslut och bestämma 
dess verksamhet. Bestämmelserna i artikel 
63, avseende den fria rörligheten för kapital, 
omfattar bland annat direkta investeringar, 
nämligen alla slags investeringar som fysiska 
eller juridiska personer företar och som har 
till syfte att upprätta varaktiga och direkta re-
lationer mellan den person som tillhandahål-
ler kapitalet och det bolag som får tillgång 
till kapitalet, för bedrivande av en ekonomisk 
verksamhet. Detta syfte förutsätter att de ak-
tier som innehas av aktieägaren ger vederbö-
rande möjlighet att effektivt medverka i för-
valtningen eller kontrollen av bolaget (punk-
terna 34—36 i domen).  

Domstolen konstaterade i själva verket att 
etableringsfriheten och den fria rörligheten 
för kapital kan begränsas genom nationella 
bestämmelser som är motiverade i enlighet 
med artikel 65 eller av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, men enbart i den mån det 
inte har antagits några bestämmelser om ge-
menskapsharmonisering i vilka det föreskrivs 
nödvändiga åtgärder för att tillvarata skyddet 
av statens grundläggande intressen (punkt 72 
i domen i mål C-112/05, kommissionen mot 
Tyskland, av den 23 oktober 2007, jämte 
hänvisningar till rättspraxis).  
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I avsaknad av gemenskapsharmonisering 
ankommer det i princip på medlemsstaterna 
att besluta om vilken skyddsnivå som ska 
gälla för sådana berättigade intressen och hur 
denna nivå ska säkerställas. De får emellertid 
bara göra detta inom de gränser som fast-
ställs i fördraget, och de måste särskilt iaktta 
proportionalitetsprincipen som förutsätter att 
de antagna åtgärderna är ägnade att säkerstäl-
la förverkligandet av det syfte som eftersträ-
vas med dem och inte går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta syfte.  

Domstolen ansåg att republiken Italien i 
sina inlagor inte har anfört någon bevisning 
eller ens någon omständighet som tyder på 
att tillämpningen av de omtvistade kriterierna 
för utövande av befogenheterna i fråga gör 
det möjligt att uppnå de eftersträvade målen.  

Domstolen konstaterar, med avseende på 
den särskilda vetorätten (se ovan) att beslut 
avseende bolagens likvidation, överlåtelse, 
fusion, delning, flyttning av sätet till utlan-
det, ändring av verksamhetsföremålet samt 
ändringar av bolagsordningen som innebär 
att de särskilda befogenheterna avskaffas el-
ler ändras, rör viktiga delar av förvaltningen 
av dessa bolag. Sådana beslut, vilka till och 
med kan röra frågan om dessa bolags fort-
levnad, kan bland annat få betydelse för det 
fortsatta tillhandahållandet av allmännyttiga 
tjänster eller av en nationell minimiförsörj-
ning av råvaror till samhället, vilka utgör så-
dana allmänna intressen som avses i den ita-
lienska lagstiftningen. Enligt domstolen före-
ligger det således ett samband mellan den 
särskilda vetorätten och de kriterier som fast-
ställts i lagstiftningen.  

Domstolen påpekade särskilt att även om 
det i huvudsak står medlemsstaterna fritt att 
utifrån nationella behov bestämma vilka krav 
som hänsynen till allmän ordning och allmän 
säkerhet ställer, för att motivera ett undantag 
från en grundläggande frihet, ska dessa krav 
tolkas restriktivt, varför de inte kan bestäm-
mas ensidigt utan kontroll från Europeiska 
gemenskapens institutioners sida. Således 
kan hänsyn till allmän ordning och allmän 
säkerhet med framgång åberopas enbart då 
det föreligger ett verkligt och tillräckligt all-
varligt hot som påverkar ett grundläggande 
samhällsintresse.  

Domstolen ansåg att Italien inte på något 
sätt hade preciserat under vilka förhållanden 
befogenheterna kunde utövas och ansåg såle-
des att Italien hade brutit mot fördraget.  

Målet kommissionen mot Italien bekräftar 
domstolens tidigare rättspraxis. Domstolen 
har i och för sig ofta konstaterat att den fria 
rörligheten för kapital kan begränsas genom 
nationella bestämmelser som är motiverade i 
enlighet med artikel 65 eller av tvingande 
hänsyn till allmänintresset, men enbart i den 
mån det inte har antagits några bestämmelser 
om gemenskapsharmonisering i vilka det fö-
reskrivs nödvändiga åtgärder för att tillvarata 
skyddet av dessa grundläggande intressen.  

Medlemsstaterna har försökt begränsa ut-
ländskt ägande med många argument. Italien 
hade upprättat en lång rad kriterier för till-
lämpning av begränsningarna, och domstolen 
har också i princip godkänt att de kriterier 
som Italien lagt fram skulle kunna rättfärdiga 
begräsningarna i utövandet de grundläggande 
fri- och rättigheterna under förutsättning att 
proportionalitetsprincipen följs. Tyskland å 
sin sida åberopade arbetstagarnas intressen 
och skyddet av minoritetsaktieägarna som 
motivering i det s.k. VW-fallet. Domstolen 
godkände inte någon av motiveringarna. 
Frankrike motiverade vissa begränsningar 
som påverkade ägandet i oljebranschen med 
förebyggandet av ett angrepp på minimiför-
sörjningen av oljeprodukter när det föreligger 
ett verkligt hot. Då systemet dock saknade 
särskilda och objektiva kriterier med avseen-
de på den nämnda regleringens struktur, var 
reglerna i fråga inte proportionerliga i förhål-
lande till det eftersträvade målet.  

Domstolen har bland annat, beträffande 
enheter som är verksamma i olje-, telekom-
munikations- och elektricitetssektorerna, be-
kräftat att syftet att garantera en säker för-
sörjning av sådana produkter eller tillhanda-
hållandet av sådana tjänster i en krissituation 
i den aktuella medlemsstaten kan utgöra ett 
skäl avseende allmän säkerhet och det kan 
därmed rättfärdiga restriktioner med avseen-
de på en grundläggande frihet (dom i mål C-
463/00, kommissionen mot Spanien, av den 
13 maj 2003). 

Flera medlemsstater har tillämpat undan-
tagsbestämmelserna i artiklarna 52 och 65 
och då uttryckligen åberopat tryggandet av 
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den allmänna ordningen och den allmänna 
säkerheten som motivering när de infört re-
striktioner i fråga om utländskt ägande.  I av-
saknad av gemenskapsharmonisering har 
EG-domstolen godkänt att medlemsstaterna 
begränsat utlänningars ägande på denna 
grund. Således kan hänsyn till allmän ord-
ning och allmän säkerhet med framgång åbe-
ropas enbart då det föreligger ett verkligt och 
tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett 
grundläggande samhällsintresse. Inskränk-
ningarna ska stå i rätt proportion till den nyt-
ta som eftersträvas (proportionalitetsprinci-
pen) och de kan tillämpas endast i den mån 
som det inte finns någon åtgärd för gemen-
skapsharmonisering i vilken det föreskrivs 
om nödvändiga åtgärder för att tillvarata 
skyddet av dessa intressen. Inskränkningsåt-
gärderna och de kriterier som ska tillämpas 
måste också ha ett logiskt samband. Dessut-
om bör exakta villkor fastställas för tillämp-
ningen av kriterierna. 

I artiklarna 346—348 finns allmänna be-
stämmelser om medlemsstaternas rätt att av-
vika från bestämmelserna i EU-fördraget av 
skäl som hänför sig till den nationella säker-
heten. De bestämmelser som ingår i de 
nämnda artiklarna i EU-fördraget har karak-
teriserats som allmänna undantag i säkerhets-
syfte. 

Enligt artikel 346a ska ingen medlemsstat 
vara förpliktad att lämna sådan information 
vars avslöjande den anser strida mot sina vä-
sentliga säkerhetsintressen. Enligt artikel 
346b får varje medlemsstat vidta åtgärder, 
som den anser nödvändiga för att skydda sina 
väsentliga säkerhetsintressen i fråga om till-
verkning av eller handel med vapen, ammu-
nition och krigsmateriel. Sådana åtgärder får 
inte försämra konkurrensvillkoren på den 
inre marknaden vad gäller varor som inte är 
avsedda speciellt för militärändamål. 

I artikel 347 ingår en allmän möjlighet till 
avvikelser från alla förpliktelser enligt för-
draget. Av artikeln framgår indirekt att med-
lemsstaterna har rätt att av skäl som hänför 
sig till den nationella säkerheten vidta åtgär-
der som avviker från medlemsförpliktelserna. 
Sådana situationer som berättigar till åtgär-
derna är allvarliga interna störningar som på-
verkar upprätthållandet av allmän ordning, 
krig eller en allvarlig internationell spänning 

som innebär krigsfara. En medlemsstat kan 
också vidta åtgärder för att fullgöra de skyl-
digheter den har tagit på sig i syfte att bevara 
fred och internationell säkerhet. 

Enligt artikel 347 i EU-fördraget ska med-
lemsstaterna samråda med varandra för att 
genom gemensamma åtgärder hindra att den 
inre marknadens funktion påverkas av åtgär-
derna.  Om åtgärder som vidtagits i de fall 
som avses i de ovan nämnda artiklarna leder 
till att konkurrensvillkoren inom den inre 
marknaden snedvrids, ska kommissionen till-
sammans med den berörda medlemsstaten 
undersöka hur åtgärderna kan anpassas till 
bestämmelserna i fördragen. Om kommissio-
nen eller medlemsstaten anser att en annan 
medlemsstat missbrukar sina befogenheter 
enligt artiklarna 346 och 347, får kommis-
sionen eller en medlemsstat vända sig direkt 
till domstolen (artikel 348). 

EG-domstolen har konstaterat att de möj-
ligheter till avvikelse som ovan nämnda ar-
tiklar medger ska tolkas strikt. Artiklarna 
handlar om ytterst exceptionella situationer. 
 
Åtaganden i WTO-avtalen och frihandelsav-
talen 

Finlands åtagande inom ramen för Världs-
handelsorganisationen WTO:s allmänna 
tjänstehandelsavtal (GATS) täcker sektorer 
inom tjänstehandeln. Tills vidare har WTO 
inte några sådana bestämmelser om invester-
ingar eller etablering av produktionsanlägg-
ningar som är förpliktande för medlemmarna 
med undantag för handelsrelaterade invester-
ingsvillkor (Trade Related Investment Mea-
sures, det s.k. TRIMS-avtalet). I TRIMS-
avtalet förbjuds villkor som gäller krav på 
prestation. Ett åtagande med motsvarande in-
nehåll som det inom WTO omfattar i EU:s 
frihandelsavtal (FTA) också investeringar.  

Enligt åtagandet får utlänningars företags-
köp som medför ett antal röster som 
överskrider en tredjedel av det sammanlagda 
röstetalet för aktierna i bolaget begränsas. På 
grund av den inskränkning som ingår i åta-
gandet får endast förvärv av stora företag be-
gränsas (över 1 000 anställda eller omsätt-
ningen eller balansomslutning överskrider 
167 miljoner euro), och endast om "viktiga 
nationella intressen" äventyras. Således kan 



 RP 42/2011 rd  
  
 

8 

inte företagsköp begränsas av andra orsaker 
eller när det är fråga om förvärv av mindre 
företag än de ovan nämnda. Inskränkningen 
gäller inte telekommunikationstjänster.  

WTO:s varu- och tjänstehandelsavtal samt 
EU:s frihandelsavtal innehåller klausuler om 
allmänna undantag och undantag i säkerhets-
syfte på basis av vilka man kan vara flexibel 
i fråga om fullgörandet av de avtalsenliga 
skyldigheterna. Enligt det allmänna undanta-
get ska ingenting i avtalet tolkas som hinder 
för medlemmar att bl.a. anta eller genomföra 
åtgärder som är nödvändiga för att skydda 
den allmänna moralen eller för att upprätthål-
la allmän ordning, som är nödvändiga för att 
skydda människors, djurs eller växters liv el-
ler hälsa eller för att hindra bedrägliga förfa-
randen. Åtgärderna får dock inte tillämpas på 
ett sådant sätt som skapar ett artificiellt eller 
omotiverat hinder mellan länder i vilka lik-
nande förhållanden råder. De allmänna un-
dantagen ska således tillämpas på ett icke 
diskriminerade sätt på olika länder.  

Undantag i säkerhetssyfte kan å sin sida 
tillämpas endast på åtgärder som är nödvän-
diga för att förhindra offentliggörandet av in-
formation som kan skada landets väsentliga 
säkerhetsintressen eller för att skydda landets 
väsentliga säkerhetsintressen, där sådana åt-
gärder avser bl.a. försörjning av en militär in-
rättning, ämnen för utvinnande av atomener-
gi (klyvbara material) eller material varur så-
dana ämnen kan framställas eller vidtas i 
krigstid eller i andra kritiska lägen i de inter-
nationella relationerna. I EU:s frihandelsavtal 
har dessutom bl.a. åtgärder i anslutning till 
produktion eller handel med vapen, ammuni-
tion eller annat krigsmateriel lämnats utanför 
tillämpningsområdet.  

I stabilitets- och associationsavtalen med 
länder i EU:s närområden har EU iklätt sig 
mer långtgående åtaganden genom vilka av-
talsparternas företag beviljas etableringsrätt 
på basis av avtalet (med undantag för vissa 
finansiella tjänster). Avtalsparternas företag 
ska bemötas på samma sätt som gemenska-
pens (eller medlemsstatens) egna företag när 
dessa etablerar sig inom EU:s område. Avta-
len i fråga innehåller inte den ovan beskrivna 
begränsningsmöjligheten (exkl. allmänna un-
dantag och undantag i säkerhetssyfte). Stabi-
litets- och associationsavtalens åtaganden 

som gäller tjänster och investeringar kan 
också begränsas med åberopande av den all-
männa ordningen, den allmänna säkerheten 
eller folkhälsan. Tillämpningsområdet för 
undantagen har inte fastställts lika noggrant 
som t.ex. i frihandelsavtalen.  
 

Åtaganden i OECD och bilaterala avtal om 
investeringsskydd 

En av grundprinciperna för OECD:s kod 
för kapitalrörelser är att en tidigare genom-
förd liberalisering inte får dras tillbaka. 
OECD:s koder godkänner sådana inskränk-
ningar som hänför sig till nationell säkerhet 
och som medlemsstaterna betraktar som 
nödvändiga. Dessa ska dock tolkas snävt. 

Bilaterala investeringsavtal är avsedda att 
omfatta redan etablerade företag. I princip 
äger förpliktelserna i dessa avtal inte tillämp-
ning på företag som planerar företagsköp. I 
enlighet med den MFN-förpliktelse som in-
går i avtalen om investeringsskydd ska dock 
samma bemötande som beviljas OECD-
medlemmarna också ges parterna till ett in-
vesteringsskyddsavtal. 

Enligt den artikel om allmänna undantag 
som ingår i avtalen om investeringsskydd 
hindrar inte avtalet en avtalspart från att vidta 
åtgärder som den anser nödvändiga för att 
skydda sina väsentliga säkerhetsintressen i 
krigstid, vid väpnad konflikt eller i andra kri-
tiska lägen i de internationella relationerna. 
Klausulen har i regel samma innehåll i alla 
avtal om investeringsskydd. 

I enlighet med WTO-åtagandena behöver 
det bemötande som beviljas inom ramen för 
avtalen om ekonomisk integration (bl.a. EU 
och EES) inte utsträckas till att gälla de övri-
ga WTO-medlemmarna.  
 
Icke-spridningsavtal 

Flera internationella fördrag har slutits i 
syfte att hindra spridning av massförstörelse-
vapen. Finland har åtagit sig att genomföra 
fördragen och resolutionerna. Kontroll av 
export av strategiskt viktig teknik och strate-
giska viktiga produkter, försvarsmateriel och 
produkter med dubbla användningsområden, 
och det internationella samarbetet kring detta 
hör till metoder som har väsentlig betydelse 
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när det gäller att hindra spridning av mass-
förstörelsevapen. Kontrollen och exportbe-
gränsningarna har också ett nära samband 
med bekämpningen av terrorism. Rådets för-
ordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av 
en gemenskapsordning för kontroll av export, 
överföring, förmedling och transitering av 
produkter med dubbla användningsområden 
är en omarbetad förordning. Förteckningarna 
över produkter som omfattas av exportkon-
troll och riktlinjerna för tillståndsförfaranden 
utarbetas inom ramen för internationella ex-
portkontrollarrangemang till vilka hör ex-
portkontrollarrangemanget för konventionel-
la vapen och produkter med dubbla använd-
ningsområden (det s.k. Wassenaararrange-
manget), kontrollarrangemanget för kemiska 
och biologiska produkter (den s.k. Australi-
engruppen) och missilteknologikontrollar-
rangemanget (MTCR) samt exportkontroll-
systemet för kärntekniska produkter (NSG). 

Den nationella lagstiftningen, som utgör 
komplement till EU:s lagstiftning, består av 
lagen om kontroll av export av produkter 
med dubbel användning (562/1996) samt av 
statsrådets förordning om exportkontrollde-
legationen (297/2011). 
 
Läget i vissa länder  

Flera länder tillämpar begränsningar på ut-
länningars ägande och åberopar tryggandet 
av den allmänna ordningen och säkerheten 
som skäl. Begränsningarna tillämpas lagtek-
niskt på olika sätt.  

Vissa stater har ställt sektorspecifika be-
gränsningar för investeringar som gäller för-
svarsindustrin. Sådana länder är bl.a. de öv-
riga nordiska länderna, Spanien och Österri-
ke. En utländsk investerares direkta eller in-
direkta deltagande i verksamheten vid ett bo-
lag inom försvarssektorn kan kräva tillstånd 
eller bekräftelse. I ett sådant fall ska tillstånd 
till en utlännings investering inhämtas t.ex. 
från det ministerium inom vars ansvarsområ-
de företagets verksamhet faller. I regel har en 
övre gräns satts för utlänningars ägande, t.ex. 
vid en femtedel av det sammanlagda rösteta-
let för aktierna i bolaget eller motsvarande 
bestämmande inflytande. Också import 
och/eller export kan kräva tillstånd. Det är 
dessutom möjligt att ett bolag över vilket ut-

länningar utövar bestämmande inflytande får 
erbjudas avtal inom sektorn endast efter 
myndigheternas prövning från fall till fall. 
 
Sverige  

Sverige hade fram till 1992 förvärvslag-
stiftning som reglerade utländska företags 
förvärv av svenska företag. När lagstiftning-
en upphävdes kvar blev ännu några undantag 
för försvarsindustrin som närmast gällde 
villkoren för tillståndsförfarandet vid fram-
ställning av försvarsmateriel. Dessa bestäm-
melser har ersatts genom bestämmelserna om 
krigsmateriel (Lagen om krigsmateriel 
1992:1300) som trädde i kraft vid ingången 
av 1993. I lagen anges bl.a. det tillståndsför-
farande som ska tillämpas vid tillverkning av 
krigsmaterial. Tillstånd kan förenas med vill-
kor om utländska ägarandelar, företagsled-
ningens nationalitet och hemvist. Det huvud-
sakliga syftet med lagstiftningen är att över-
vaka export av vapen och inte i första hand 
reglera utländskt inflytande i svenska företag. 
Huvudparten av den svenska försvarsindu-
strin är numera i utländsk ägo. Enligt de 
uppgifter som för närvarande finns att tillgå 
finns det inga planer på att ändra lagstift-
ningen. 
 
Danmark  

I Danmark finns för närvarande inte sådan 
allmän lagstiftning om företag som skulle ge 
regeringen möjlighet att övervaka eller be-
gränsa utländskt ägande i danska bolag ut-
över vad som förutsätts i de allmänna regler-
na för börshandel. Utgångspunkten är att fri-
heten för handel och investeringar respekte-
ras och att en positiv inställning intas till in-
ternationella investeringar. Endast invester-
ingar inom försvarssektorn utgör ett undan-
tag som alltid kräver ett särskilt tillstånd. Be-
stämmelser om detta ingår i vapenlagen. 
Verkställigheten av lagen övervakas och för-
valtas av justitieministeriets fordons- och va-
penenhet. Det generella ansvaret för ramarna 
för och regleringen av internationell före-
tagsverksamhet i Danmark ankommer på 
ekonomi- och näringsministeriet men när det 
gäller försörjningsberedskapsfrågor fördelar 
sig ansvaret mellan flera olika myndigheter. 
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Regeringen har vid tidigare tillfällen upp-
skattat att det inte finns något behov av en 
allmän lagstiftning om företagsköp. I enlig-
het därmed ingriper man i eventuella pro-
blem i försörjningsberedskapen från fall till 
fall genom sektorslagstiftning. 

Vissa stater (bl.a. Frankrike, Storbritannien 
och Ryssland) har belagt också andra sekto-
rer utöver försvarssektorn som betraktas som 
viktiga för samhället med tillståndsplikt. Till 
sådana sektorer hör bl.a. energiproduktionen, 
gruvdriften, industriproduktionen, telekom-
munikationen och säkerhetssektorn. Förfa-
randet kan variera allt efter det huruvida det 
är fråga om en utländsk investerare inom den 
offentliga eller den privata sektorn.   
 
Storbritannien  

I Storbritannien regleras företagsköpen av 
en lag från 2002 (Enterprise Act). När lagen 
trädde i kraft ändrades konkurrenslagen på de 
punkter som gäller företagsfusioner och kon-
sumentskyddet stärktes. Genom lagen inrät-
tades också en specialmyndighet (Office for 
Fair Trading). Konkurrensmyndigheterna 
granskar företagsköp om omsättningen för 
det brittiska företag som förvärvas överstiger 
70 miljoner pund eller om fusionen resulterar 
i en situation i vilken det nya företaget har en 
marknadsandel på minst en fjärdedel. Företag 
har ingen skyldighet att på förhand anmäla 
företagsköp till konkurrensmyndigheten. 
Med stöd av lagen kan ministern vid när-
ingsministeriet i de fall som gäller allmänt 
intresse göra ett påpekande till specialmyn-
digheten.  Sådana fall som är viktiga med 
tanke på det allmänna intresset handlar om 
den nationella säkerheten, det finansiella sy-
stemets stabilitet eller situationer i vilka me-
dia är involverad. I sådana fall lämnar speci-
almyndigheten ministern en rapport om 
aspekter av det allmänna intresset i det aktu-
ella fallet och på basis av detta har ministern 
rätt att hindra företagsköpet eller att vidta 
andra åtgärder. I Storbritannien finns också 
en panel som inrättats 1968 med stöd av lag 
och som ansvarar för upprättandet och upp-
dateringen av reglerna för företagsköp. Pane-
len har som mål att säkerställa ett jämlikt 
bemötande av båda parter i ett företagsköp. I 
Storbritannien, som av tradition intagit en 

positiv inställning till den fria handeln och 
till fria investeringar, pågår som bäst en de-
batt om företagsköp och företagsfusioner 
samt om behovet att införa snävare begräns-
ningar på dem. 
 
Frankrike  

Den franska lagen om utländska invester-
ingar trädde i kraft i december 2005. I lagen 
definieras noggrant de sektorer som utgör 
undantag och inom vilka ett tillståndsförfa-
rande gäller. Det är fråga om försvaret, sä-
kerheten, den allmänna ordningen och spel 
om pengar. Tillstånden beviljas av ekono-
miministeriet. I Frankrike genomförs årligen 
ca 600 företagsköp av vilka endast ett tiotal 
har gjorts föremål för en närmare granskning 
på grund av tillståndsförfarandet. Lagen har 
ansetts fungera bra varför det inte anses fin-
nas något behov av att ändra den. I Frankrike 
utgår man från principen att utländska inve-
steringar är mycket välkomna och att de inte 
diskrimineras jämfört med inhemska inve-
steringar. Lagen har inte utgjort något hinder 
när det gäller att locka utländska investering-
ar till Frankrike. År 2009 låg Frankrike på 
tredje plats i världen, direkt efter USA och 
Kina, bland mottagarna av utländska inve-
steringar. Kommissionen har på sin tid uttalat 
sina farhågor om den franska lagen eftersom 
kommissionen ansåg den kunna hindra inve-
steringar från andra medlemsstater. 
 
Tyskland  

Syftet med den nya tyska lagen från 2009 
är att säkerställa att det går att hindra förvärv 
av företag som etablerat sig i Tyskland av 
parter som kommer från länder utanför EU 
om detta är nödvändigt för att garantera den 
allmänna ordningen och säkerheten. 

Ändringen har genomförts tekniskt genom 
en direkt hänvisning till artiklarna 52 och 65. 
En förutsättning för att ett företagsköp kan 
förbjudas är att hotet är tillräckligt allvarligt 
och att det påverkar ett grundläggande sam-
hällsintresse. Förbudet kan riktas mot sådana 
förvärv i vilka köparen är en sammanslutning 
som har sitt säte i en stat utanför EU- eller 
EFTA-området. Förbudet kan meddelas om 
föremålet för förvärvet utgör minst en fjärde-
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del av det totala röstetalet för aktierna i ett 
tyskt bolag. Också ett förvärv som företagits 
av ett bolag som har sitt säte i en EU- eller 
EFTA-stat kan hindras, om en fjärdedel av 
det totala röstetalet innehas av en part som 
har sin hemvist utanför EU/EFTA-området. 
Vid fastställandet av vad som är en fjärdedel 
enligt den tyska bolagsrättsliga lagstiftningen 
kan också alla indirekta innehav, rösträttsar-
rangemang eller andra metoder att kringgå 
gränsen tas i beaktande. 

Det tyska ekonomi- och teknologiministe-
riet kan inleda utredning på myndighetens 
vägnar inom tre månader från det att transak-
tionen utförts eller köpanbudet offentlig-
gjorts. Efter att ha erhållit fullständigt doku-
mentmaterial kan ministeriet inom två måna-
der fastställa villkor för förvärvet eller för-
bjuda förvärvet. Med tanke på rättssäkerhe-
ten har köparen rätt att begära ett förhands-
besked om att förvärvet inte utgör något hot 
för den allmänna ordningen och säkerheten. 
Om ministeriet ämnar förbjuda förvärvet, ska 
det inhämta förbundsregeringens samtycke 
på förhand. Ministeriet får vidta åtgärder som 
är nödvändiga för att förbudet ska kunna 
genomföras, särskilt förhindra eller begränsa 
utövandet av rösträtt i målbolaget, om dessa 
är i besittning av ett bolag vars hemort är 
utanför EU/EFTA-området eller beordra 
gode mannen att upphäva ett redan genom-
fört förvärv.  
 

2.3 Bedömning av nuläget 

Den reviderade lagstiftningen om utlän-
ningars företagsinnehav trädde i kraft vid in-
gången av 1993. Samtliga företagsköp inom 
försvarssektorn omfattas av tillsynen, men 
för deras del stöder inte den nuvarande tids-
fristen för ansökan om bekräftelse av före-
tagsköp på bästa möjliga sätt skyddet av kri-
tisk teknologi. 

Lagstiftningen ger annars rätt att endast 
ingripa mot omfattande köp. En utländsk 
ägare ska ansöka om bekräftelse av ett före-
tagsköp genom vilket han i sin ägo har fått 
ett så stort antal aktier i ett aktiebolag som är 
föremål för tillsyn enlig lagen att han har 
minst en tredjedel av det röstetal som samtli-
ga aktier i bolaget medför. Förfarandet med 
bekräftelse gäller endast företag med fler än 

1 000 anställda eller företag vars balansom-
slutning/omsättning överstiger 167 miljoner 
euro. Enligt lagen om utlänningars företags-
köp kan statsrådet vid behov hindra ett för-
värv, men lagen berör med undantag för för-
svarssektorn endast stater som inte tillhör 
EES eller OECD.  

Betydande ändringar har skett i verksam-
hetsmiljöns strukturer och i systemen i vårt 
samhälle. Samhällets funktioner har blivit 
mer tekniska och nätbaserade. Vilka bolag 
som är av central betydelse med tanke på 
samhällets vitala funktioner kan inte definie-
ras enbart på basis av antalet anställda eller 
omsättningen. Den gällande lagstiftningen 
förser inte staten med tillräckligt effektiva 
medel att hindra bolag som är av central be-
tydelse med tanke på landets säkerhet från att 
hamna under ett bestämmande inflytande av 
icke önskvärda parter.   

Under de senaste åren har frågan om ett allt 
mer omfattande utländskt innehav i företag 
och utländskt innehav i företag inom strate-
giska sektorer blivit aktuell såväl i Finland 
som i många andra länder till följd av den 
ökande globaliseringen av ekonomin. Även 
om det är möjligt att genom lagstiftning 
ålägga sådana företag i utländsk ägo som är 
verksamma i Finland en beredskapsplikt, kan 
man dock i förväg inte försäkra sig om att fö-
retag som har stor betydelse för samhällets 
vitala funktioner också i eventuella problem-
situationer agerar i Finlands nationella intres-
se. 

Myndigheterna ska med hänsyn tagen till 
Finlands internationella förpliktelser ha möj-
lighet att med stöd av lagstiftningen utöva en 
bättre kontroll än tidigare över ägarunderla-
get hos de bolag som är av central betydelse 
för landets säkerhet, och vid behov begränsa 
utlänningars icke-önskade innehav i sådana 
bolag. Till den delen tillsyn eller övervak-
ning behövs, bör denna genomföras på ett 
administrativt enkelt sätt. 
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3  Målsättning och de viktigaste 

förslagen  

3.1 Målsättning 

Propositionen utgår från att inställningen 
till utländskt ägande är positiv. Det finns inte 
i fortsättningen heller någon anledning att 
begränsa det, om det inte föreligger särskilda 
skäl därtill. Till den delen tillsyn eller över-
vakning behövs, bör denna genomföras på ett 
administrativt enkelt och snabbt sätt ex offi-
cio samt så att företagens administrativa bör-
da ökar så litet som möjligt. När det gäller 
företagsköp kan det uppkomma situationer i 
vilka staten måste ha möjlighet att hindra ett 
arrangemang i ett bolag där utländskt ägar-
skap inte kan godkännas av skäl som hänför 
sig till tryggandet av ett viktigt nationellt in-
tresse. Propositionens syfte är att förbättra 
statsrådets möjligheter att hindra företagsköp 
i sådana ytterst exceptionella fall.  
 
3.2 Alternativa lagtekniska tillväga-

gångssätt 

En arbetsgrupp för främjande av utländska 
investeringar som handels- och industrimini-
steriet tillsatt konstaterade i sitt betänkande 
som publicerades i mars 2004 (HIM Publika-
tioner 6/2004) följande: För att kunna balan-
sera internationaliseringsutvecklingen och 
upprätthålla konkurrenskraften är det nöd-
vändigt att öka volymen av utländska inve-
steringar i Finland. Främjandet av ökningen 
av utländska investeringar inom strategiskt 
viktiga sektorer är ett bestående element i 
näringspolitiken. 

Arbetsgruppen ansåg i sitt betänkande att 
den finska lagstiftningen om tillsynen över 
företagsköp och etablering av företag var li-
beral ur utländska företags synvinkel och att 
det inte fanns något behov av att ändra lag-
stiftningen.  

Den snabba ökningen av antalet utländska 
investerare och volymen av investeringar är 
en naturlig del av marknadsutvecklingen. Det 
kapital som riskinvesterare för med sig till 
världsmarknaden är nödvändigt för att inve-
steringsverksamheten ska fortsätta. Det är 
skadligt och strider mot principerna om bra 

reglering att utländska investerare diskrimi-
neras på grund av deras ursprung. Den finska 
näringspolitiken har redan länge grundat sig 
på principen att de företag som har etablerat 
sig i Finland ska, oberoende av deras ägarun-
derlag, bemötas på ett jämlikt och icke dis-
kriminerade sätt. Således ska bättre övervak-
ningsmöjligheter åstadkommas genom en 
ändring av lagstiftningen. 

Förbättrandet av tillsynen över utlänningars 
företagsköp kan lagtekniskt göras antingen 
genom att det stiftas en helt ny lag eller att de 
aktuella bestämmelserna inkluderas i den be-
fintliga lagen om övervakning av utlänning-
ars företagsköp eller i någon annan existe-
rande lag. 

Syftet med lagen om tryggande av försörj-
ningsberedskapen (1390/1992) är att med 
tanke på undantagsförhållanden och därmed 
jämförbara allvarliga störningar trygga be-
folkningens utkomst, landets näringsliv och 
de ekonomiska funktioner inklusive tekniska 
system som är nödvändiga för landets försvar 
(försörjningsberedskap.) Tyngdpunkten i la-
gen ligger på föregripande åtgärder. Genom 
åtgärder för ekonomisk beredskap tryggas 
den infrastruktur som är nödvändig med tan-
ke på samhällets funktionsduglighet och kon-
tinuiteten hos den kritiska produktionen i alla 
situationer. I lagen åläggs en skyldighet att 
skapa och upprätthålla beredskap för fram-
ställning av nyttigheter samt för styrning av 
produktionen, distributionen, konsumtionen 
och utrikeshandeln. Lagen om tryggande av 
försörjningsberedskapen innehåller bestäm-
melser om bl.a. försörjningsberedskapsorga-
nisationen, statens säkerhetsupplagring samt 
om finansiering av försörjningsberedskapen.  
Lagstiftningen innehåller dock inga egentliga 
bestämmelser om regleringen av eller tillsy-
nen över näringarna.  

Lagen ålägger endast myndigheterna vissa 
skyldigheter men erbjuder en ram för samar-
betet mellan myndigheterna och näringslivet. 
På denna grund har talrika sådana arrange-
mang som baserar sig på samarbetet mellan 
den offentliga och den privata sektorn vidta-
gits inom de sektorer som är kritiska med 
tanke på tryggandet av försörjningsberedska-
pen.  

I 3 a kap. i lagen om konkurrensbegräns-
ningar (480/1992) finns bestämmelser om 
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tillsyn över företagsförvärv. Företagsförvärv 
anmäls till konkurrensverket som under vissa 
förutsättningar kan göra en framställning till 
marknadsdomstolen om att företagsförvärvet 
ska förbjudas eller om att ett redan genom-
fört arrangemang ska upphävas. Konkurrens-
verket har dessutom rätt att uppställa villkor 
för förvärvet. Den tillsyn som konkurrens-
verket utövar är rent konkurrenspolitisk. Om 
andra bestämmelser om tillsynen över före-
tagsförvärv fogas till lagstiftningen, kan kon-
kurrensverkets konkurrenspolitiska övervak-
ningsuppgift fördunklas i onödan. Regering-
ens proposition med förslag till ny konkur-
renslag (RP 88/2010 rd) behandlas som bäst i 
riksdagen. 

Med stöd av lagen om övervakning av ut-
länningars företagsköp övervakas och, när ett 
viktigt nationellt intresse så kräver, begränsas 
överföringen av inflytande i betydande före-
tag till utlänningar samt utländska sam-
manslutningar och stiftelser.  En utländsk 
ägare måste inhämta en bekräftelse för före-
tagsköpet. Den tillsyn som avses i lagen be-
rör inte EES- eller OECD-länder. Lagen in-
nehåller redan nu bestämmelser om övervak-
ning av sådana företagsköp som berör de 
mest betydande finländska företagen liksom 
också särskilda bestämmelser om övervak-
ningen av köp av företag som är viktiga med 
tanke på landets försvar. 

Eftersom det föreslås flera lagtekniska änd-
ringar i bestämmelserna föreslås att den nu-
varande lagen upphävs och ersätts med en ny 
lag om tillsyn över utlänningars företagsköp.  
 
3.3 De viktigaste förslagen 

Ytterst viktigt nationellt intresse 

EU:s inre marknad bygger på principen om 
fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 
kapital. Med ytterst viktigt nationellt intresse 
avses sådana exceptionella situationer som 
anges i EU-fördraget och i vilka företagsköp 
skulle kunna begränsas på det sätt som avses 
i lag. Enligt EU-domstolens rättspraxis hand-
lar sådana situationer om tryggande av lan-
dets försvar eller säkerställande av den all-
männa ordningen och säkerheten för att för-
hindra ett verkligt och tillräckligt allvarligt 
hot som påverkar ett grundläggande sam-

hällsintresse i enlighet med artiklarna 52 och 
65 och i EU-fördraget. 
 
Föremål för tillsyn  

Det har bestämts att tillsynen ska omfatta 
endast sådana finländska företag som är kri-
tiska med tanke på tryggandet av samhällets 
vitala funktioner. Eftersom medlemsstaterna 
med hänsyn tagen till de internationella för-
pliktelserna kan tolka begreppen tryggande 
av landets försvar samt allmän ordning och 
allmän säkerhet på olika sätt beroende på 
tidpunkt, innehåll och det aktuella fallet, fö-
reslås lagens tillämpningsområde vara all-
mänt. I lagen ska inte heller i fortsättningen 
vid namn nämnas sådana särskilda branscher 
eller aktiviteter inom den privata eller den of-
fentliga sektorn vars företag ska omfattas av 
tillsynen. Med tanke på uppnåendet av målet 
för övervakningen har företag inom försvars-
industrin getts en särställning. En sam-
manslutning eller rörelse som producerar el-
ler levererar försvarsmateriel eller andra 
tjänster eller produkter som är viktiga med 
tanke på det militära försvaret ska liksom nu-
förtiden alltid omfattas av tillsynen. Som för-
svarsindustriföretag betraktas dessutom före-
tag som i Finland tillverkar sådana produkter 
med dubbla användningsområden som avses 
i lagen om kontroll av export av produkter 
med dubbel användning (562/1996).  

Som föremål för tillsyn ska dessutom be-
traktas sådana andra sammanslutningar eller 
rörelser som på grund av sin sektor, affärs-
verksamhet eller sina åtaganden ska anses 
vara kritiska med tanke på tryggandet av 
samhällets vitala funktioner. Det är möjligt 
för företag och investerare att i fråga om för-
utsägbarhet och rättsskydd få riktgivande in-
formation om lagens tillämpningsområde ex-
empelvis av sådana offentliga styrdokument 
om försörjningsberedskap och nationell sä-
kerhet som statsrådet upprättar (se detaljmo-
tivering). 

Lagen avser inte att hindra grundandet av 
företag. Förvärv av rörelse omfattas av till-
synen för att säkerställa att tillsynen täcker 
de viktigaste formerna av företagsköp. 
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Utländsk ägare  

Med utländsk ägare avses rättssubjekt som 
genomför sådana företagsköp som är föremål 
för tillsyn. Utländska ägare är för det första 
sådana utländska fysiska personer som inte 
har sin hemvist i en stat som tillhör EU eller 
EFTA samt utländska sammanslutningar och 
stiftelser som inte har sin hemort inom EU- 
eller EFTA-området.  Som utländska ägare 
betraktas också utländska sammanslutningar 
och stiftelser som har sin hemort i en stat 
som hör till EU eller EFTA men i vilken en 
annan utländsk ägare innehar minst en tion-
dedel av det röstetal som samtliga aktier i ak-
tiebolaget medför eller utövar motsvarande 
faktiskt inflytande i sammanslutningen eller 
rörelsen.  

I fråga om försvarsindustriföretag avses 
dessutom med utländska ägare sådana parter 
som har sin hemort i en stat som hör till EU 
eller EFTA samt sådana finländska sam-
manslutningar i vilka en sammanslutning 
som tillhör den primära målgruppen utövar 
bestämmande inflytande genom ett röstetal 
som motsvarar minst en tiondedel av det 
sammanlagda röstetalet för aktierna i bolaget 
eller som utövar motsvarande faktiskt infly-
tande i rörelsen eller i ett annat företag än ak-
tiebolaget. 

I fråga om bedömning av nuläget grundar 
sig propositionen på bestämmelserna om en 
tiondedels minoritet i den finska aktiebolags-
lagen (642/2006). Just denna bestämda andel 
har ur lagteknisk synvinkel och med tanke på 
propositionens målsättning ansetts vara ett 
bättre alternativ än andra bestämda delar 
(bl.a. en tredjedel som förekommer i den nu-
varande lagen och en fjärdedel som används i 
den nya tyska lagen). 

När det gäller tillämpningsområdet ska till-
synen inte, med undantag för försvarsindu-
striföretag, omfatta stater som hör till EU el-
ler EFTA. Med hänvisning till bedömningen 
av nuläget kan det föreslagna tillämpnings-
området anses vara ett bättre alternativ än 
tillämpningsområdet för den nuvarande la-
gen. 
 
 
 

 
Bekräftelse av företagsköp 

Endast företagsköp inom försvarssektorn 
ska enligt förslaget alltid kräva bekräftelse av 
myndigheten, vilket ska ske på ansökan. Öv-
riga köp eller förvärv av företag ska inte om-
fattas av förfarandet med obligatorisk bekräf-
telse, men en utländsk ägare skulle alltid, om 
denna så önskar, kunna frivilligt anmäla ett 
sådant företagsköp till arbets- och närings-
ministeriet för bekräftelse. På detta sätt ska 
företags administrativa börda förbli så lätt 
som möjligt. Ett från förvaltningssynpunkt 
enklare förfarande skulle innebära att lagens 
syfte inte förverkligas. En utländsk ägare 
skulle för bekräftelse kunna anmäla förvärv 
av annat inflytande i ett aktiebolag som är fö-
remål för tillsyn. Det är fråga om förvärv 
som är beroende av anmälan då en utländsk 
ägare förvärvar en sådan mängd aktier i ett 
bolag som berättigar till minst en tiondedel 
av det röstetal som samtliga aktier i bolaget 
medför eller motsvarande faktiskt inflytande 
i en annan sammanslutning eller rörelse som 
är föremål för tillsyn.  Om dessa förvärv som 
är beroende av anmälan används i proposi-
tionen termen ”övriga företagsköp”. 

Om myndigheten inte fattar beslut om be-
kräftelse eller inom sex veckor från motta-
gandet av uppgifterna meddelar ett beslut om 
fortsatt utredning i ärendet eller inom tre må-
nader från mottagandet av uppgifterna inte 
gör någon framställning till statsrådets all-
männa sammanträde om att ansökan om be-
kräftelse ska avslås, ska företagsköpet anses 
ha blivit bekräftat. Således ska man ingripa i 
rättssäkerheten och egendomsskyddet endast 
i den mån det är nödvändigt med tanke på det 
allmänna intresse som åsyftas i lagen. 
 
Myndigheter 

Ett eventuellt förbud mot (eller förvägran 
av bekräftelse för) företagsköp är i praktiken 
alltid ett ganska principiellt avgörande varför 
det är naturligt att avgörandet ska träffas 
minst på ministerienivå. Samtliga myndig-
hetsärenden som gäller tillsynen över eller 
bekräftelse av företagsköp ska till att börja 
med handläggas av arbets- och näringsmini-
steriet. Ministeriets uppgift är att i den ut-
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sträckning som behövs, efter att vid ett re-
missförfarande ha hört andra myndigheter av 
betydelse i sammanhanget, bedöma konse-
kvenserna av företagsköpet. I de fåtaliga fall 
då ett företagsköp kan leda till en situation i 
vilken ett ytterst viktigt nationellt intresse 
äventyras, ska ministeriet överföra ärendet 
till statsrådets allmänna sammanträde för be-
slut. I annat fall ska ministeriet bekräfta före-
tagsköpet. Majoriteten av de företagsköp som 
är föremål för tillsyn är av detta slag. 

Alla sådana uppgifter om ett företagsköp 
som behövs för utredning av ett ärende som 
gäller bekräftelse av företagsköp ska lämnas 
till arbets- och näringsministeriet. Det skulle 
också vara möjligt för ministeriet att på basis 
av sin tillsynsuppgift på eget initiativ begära 
sådan information om föremålet för tillsyn, 
en utländsk ägare samt om själva köpet inom 
tre månader från det att ministeriet fått kän-
nedom om företagsköpet.  

Ministeriet och dess i sammanhanget cen-
trala samarbetspartner ska i form av nätverk 
utveckla systemet för tillsyn över företags-
köp. 
 
Förvägran av bekräftelse  

Enligt förslaget kan statsrådets allmänna 
sammanträde förvägra bekräftelse för ett fö-
retagsköp endast om detta är nödvändigt med 
tanke på ett ytterst viktigt nationellt intresse 
såsom tryggande av landets försvar eller sä-
kerställande av den allmänna ordningen och 
säkerheten för att förhindra ett verkligt och 
tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett 
grundläggande samhällsintresse i enlighet 
med artiklarna 52 och 65 och i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

Av förvägran av bekräftelse skulle enligt 
förslaget följa en skyldighet att överlämna så 
många aktier i ett aktiebolag som är föremål 
för tillsyn att den utländska ägarens innehav i 
bolaget sjunker under en tiondedel av det 
sammanlagda röstetalet för aktierna i bolaget. 
Om överföring av det faktiska inflytandet i 
ett annat försvarsindustriföretag än ett aktie-
bolag eller förvärv av rörelse förvägras, åter-
går avtalen om förvärv av inflytande eller rö-
relse i regel vid den tidpunkt som anges i be-
slutet. 
 

4  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen utgår från att inställningen 
till utlänningars ägande är positiv. Klara och 
öppna regler för investeringar bildar grunden 
för det finländska näringslivets deltagande i 
det internationella utbytet och de utländska 
investeringar som riktar sig till Finland och 
därigenom för samhällsekonomins konkur-
renskraft. Med marknadsvärde mätt är exem-
pelvis nästan hälften av de finländska börs-
bolagen i utländsk ägo. 

Enligt propositionen ska dock den finska 
lagstiftningen revideras, särskilt till den del 
det är fråga om tillsyn över utländska inve-
steringar i syfte att upprätthålla den allmänna 
ordningen och säkerheten. Med hänsyn tagen 
till Finlands internationella förpliktelser är 
propositionens syfte att ge myndigheterna 
bättre möjligheter än tidigare att utöva kon-
troll över ägarunderlaget hos de företag som 
är av central betydelse för försörjningsbered-
skapen och landets säkerhet samt att vid be-
hov begränsa utlänningars innehav i sådana 
företag i syfte att trygga ett ytterst viktigt na-
tionellt intresse. Propositionens syfte är att 
förbättra statsrådets möjligheter att förbjuda 
företagsköp i sådana ytterst exceptionella 
fall. 

Det föreslås att tillsynen ska omfatta såda-
na finländska företag som anses vara kritiska 
med tanke på tryggandet av samhällets vitala 
funktioner. Eventuellt ingripande i ett före-
tagsköp skulle ske endast i mycket exceptio-
nella situationer. Således kan de direkta kon-
sekvenser som utvidgningen av tillämp-
ningsområdet för tillsynen över företagsköp 
enligt förslaget medför för företag anses i 
praktiken vara mycket små och exceptionel-
la. Under den tid den nuvarande lagen om 
tillsyn över utlänningars företagsköp varit i 
kraft har det årligen inlämnats endast några 
ansökningar om bekräftelse av företagsköp, 
och det faktum att företag som tillverkar s.k. 
produkter med dubbla användningsområden 
nu ska omfattas av tillsynen kan grovt upp-
skattat kunna medföra att antalet ansökningar 
fördubblas. Årligen har det lämnats in 1—3 
ansökningar om bekräftelse. Dessutom har 
det gjorts ungefär lika många inofficiella för-
frågningar. Allt som allt har inte ett enda fö-
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retagsköp förbjudits under den tid som den 
nuvarande lagen varit i kraft. 

De konsekvenser som medförs för de före-
tag som är föremål för tillsynen över utlän-
ningars företagsköp och för kapitalmarkna-
derna ska dessutom studeras i ett vidare per-
spektiv där andra till buds stående metoder 
för att trygga ett ytterst viktigt nationellt in-
tresse är exempelvis näringspolitik och of-
fentligt ägande. 

Propositionen medför en ändring i hur de 
ärenden som ska behandlas fördelar sig mel-
lan olika myndigheter. Samtliga myndighets-
ärenden som gäller tillsynen över eller be-
kräftelse av företagsköp ska handläggas av 
arbets- och näringsministeriet. Tillsynen över 
och övervakningen av företagsköp ska såle-
des genomföras på ett administrativt klart 
och enkelt sätt. Den tillsyn över och över-
vakning av företagsköp som förutsätts för att 
propositionens mål ska nås ska också annars 
genomföras på ett ur administrativ synpunkt 
så enkelt sätt som möjligt för att den admi-
nistrativa börda som tillsynen förorsakar fö-
retagen ska förbli så lätt som möjligt. Endast 
företagsköp inom försvarssektorn och inom 
tillverkningen av produkter med dubbla an-
vändningsområden föreslås alltid kräva en 
bekräftelse av myndigheten som ska ske på 
ansökan från företaget i fråga. Annars har fö-
retag inte ha någon obligatorisk anmälnings-
skyldighet för företagsköp. 

De ändringar som föreslås i propositionen 
beräknas kunna genomföras inom ramen för 
myndigheternas nuvarande resurser. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Arbetsgruppen för företagsägande, tillsatt 
av handels- och industriministeriet, granska-
de registreringen av ägaruppgifter också med 
tanke på tillsynen över utlänningars företags-
köp och föreslog i sin promemoria (handels- 
och industriministeriets arbetsgrupps- och 
kommissionsrapporter 8/2002) att företagens 
ägaruppgifter skulle registreras så att patent- 
och registerstyrelsen och skatteförvaltningen 
börjar lagra ägaruppgifter med skatteförvalt-
ningen som huvudansvarig för förvaltningen 

av registret. Arbetsgruppens rekommenda-
tioner förverkligades inte, bland annat för att 
skatteförvaltningen inte kunde anvisas de re-
surser som merarbetet på grund av förvalt-
ningen skulle ha krävt. 

Arbetsgruppen för främjande av utbudet av 
funktionssäkra telenät, som tillsatts av kom-
munikationsministeriet, föreslog i sitt betän-
kande (Kommunikationsministeriets publika-
tioner, 26/2009) att det under ledning av ar-
bets- och näringsministeriet ska utredas hu-
ruvida det är nödvändigt och med hänsyn till 
Finlands internationella förpliktelser möjligt 
att stifta nya lagar för att säkerställa en bättre 
övervakning av ägarunderlaget hos de bolag 
som är av central betydelse med tanke på för-
sörjningsberedskapen och landets säkerhet 
och i syfte att förebygga oönskade överta-
ganden av företag. 

Arbets- och näringsministeriet beslutade 
den 23 juni 2009 att tillsätta en arbetsgrupp 
som hade till uppgift att utreda om lagen om 
utlänningars företagsköp är tidsenlig och om 
det finns eventuella behov att ändra den ock-
så med hänsyn tagen till Finlands internatio-
nella förpliktelser. I arbetsgruppen ingick fö-
reträdare för arbets- och näringsministeriet, 
statsrådets kansli, utrikesministeriet, kom-
munikationsministeriet, försörjningsbered-
skapscentralen, Finlands Näringsliv och Cen-
tralhandelskammaren. Under arbetets gång 
hörde arbetsgruppen sakkunniga och lade 
fram sitt enhälliga förslag för arbets- och när-
ingsministeriet den 10 mars 2010. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Remissorganen 
 

Arbets- och näringsministeriet begärde ut-
låtande om det utkast till regeringsproposi-
tion som arbetsgruppen utarbetat i april 2010 
av ministerier, Konkurrensverket, Försörj-
ningsberedskapscentralen, Skyddspolisen, 
Patent- och registerstyrelsen, Statistikcentra-
len, Finlands Bank, försörjningsberedskaps-
rådet, Invest in Finland, Finlands Näringsliv 
EK, Finlands Fackförbunds Centralorganisa-
tion FFC, Företagarna i Finland rf och Cen-
tralhandelskammaren. Det har sammanställts 
ett sammandrag av remissyttrandena. Re-
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missorganen ställde sig i huvudsak bakom 
arbetsgruppens förslag men efterlyste preci-
seringar i motiveringarna till lagförslaget 
samt en mer ingående bedömning av proposi-
tionens konsekvenser för företag och för 
myndigheternas verksamhet. 

Lagförslaget har preciserats vid arbets- och 
näringsministeriet utgående från de utlåtan-
den som fåtts. 
 
Detaljerade anmärkningar 
 

I remissyttrandena efterlystes precisering 
av de definitioner som används i propositio-
nen. Enligt justitieministeriet skulle innehål-
let i begreppet ”ett ytterst viktigt nationellt 
intresse” kunna göras klarare genom att man 
i motiveringen till lagförslaget hänvisar till 
det avsnitt av den allmänna motiveringen 
som beskriver för EG-domstolens praxis. Ju-
stitieministeriet, finansministeriet, social- 
och hälsovårdsministeriet samt Konkurrens-
verket har ansett att definitionen på föremålet 
för tillsyn är något diffus och att den inte ger 
någon klar bild av lagförslagets tillämp-
ningsområde. Det är möjligt att också fin-
ländska börsbolag är föremål för tillsyn och 
det är inte nödvändigtvis klart för vare sig fö-
retaget självt eller för den potentiella ut-
ländska köparen huruvida företaget i fråga 
omfattas av tillsynen eller inte. Detta skulle 
hindra enskilda rättssubjekt från att i enlighet 
med rättssäkerhetsprincipen få information 
om innehållet i sina rättigheter och skyldig-
heter.  

Finansministeriet anser det faktum att före-
tagsköp definieras som förvärv av en tionde-
del av det totala röstetalet vara betydelsefullt 
särskilt ur de finländska börsbolagens syn-
vinkel. Denna uppgift kan betraktas som vik-
tig marknadsinformation som investerarna 
bör få kännedom om. Enligt värdepappers-
marknadslagen ska förvärv av en tjugondedel 
av det totala röstetalet offentliggöras. Enligt 
nämnda lag ska vidare börsbolagen offent-
liggöra sådana ändringar i ägandeförhållan-
dena som de får kännedom om. Om proposi-
tionsutkastets syfte är att lagförslaget ska till-
lämpas på finländska börsbolag, bör även 
börsbolagen, utöver den utländska ägaren, 
åläggas anmälningsskyldighet på samma sätt 
som i värdepappersmarknadslagen. Utöver 

detta skulle man kunna överväga att i likhet 
med lagstiftningen i Tyskland, Frankrike och 
Storbritannien ålägga en ägare till ett börsbo-
lag som förvärvat en tiondedel av det totala 
röstetalet för aktierna i ett bolag en skyldig-
het att anmäla sina avsikter. 

Vid den fortsatta beredningen har målet va-
rit att skapa ytterligare klarhet i motivering-
arna till definitioner samt att göra dem mer 
noggrant avgränsade. Bestämmelserna om 
börsbolagens anmälningsskyldighet hör av 
naturen till börslagstiftningen. 

Enligt finansministeriet är det också lag-
tekniskt ovanligt att man i ett lagförslag före-
skriver om stater som tillhör EFTA då det 
vedertagna uttrycket i den gällande lagstift-
ningen är EES-stater. 

EFTA-begreppet har tagits in i den aktuella 
lagen eftersom det täcker utöver EES-
länderna (Norge, Island, Liechtenstein) också 
Schweiz. Begreppet EES används i lagstift-
ningen om den inre marknaden som egentli-
gen inte berörs av denna lag. 

Konkurrensverket ansåg begreppet ”ut-
ländsk ägare” i den bemärkelse som arbets-
gruppen föreslog vara ganska vitt eftersom 
det täcker sammanslutningar inom både EU 
och EFTA i vilka en utländsk ägare utövar ett 
inflytande som motsvarar minst tio procent. 
Konkurrensverket hänvisar till denna del till 
kommissionens avgörande enligt vilket den 
ålade Frankrike att rätta till sitt förfarande för 
godkännande av utländska investeringar 
(dom i mål C-483/99, kommissionen mot 
Frankrike, av den 4 juni 2002). Enligt artikel 
54 ska bolag som bildats i överensstämmelse 
med en medlemsstats lagstiftning och som 
har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvud-
sakliga verksamhet inom unionen vid till-
lämpningen av bestämmelserna likställas 
med fysiska personer som är medborgare i 
medlemsstaterna.  

En vid definition på utländsk ägare har ta-
gits in i lagförslaget för att hindra att be-
stämmelserna i lagen kringgås. Utan en så 
vid definition skulle parter från tredje länder 
genom ett bolag som de äger inom EU- eller 
EFTA-området förvärva en finsk sam-
manslutning som är föremål för tillsyn utan 
att myndigheten skulle ha någon möjlighet 
att tillämpa lagen. 
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I remissyttrandena efterlystes preciseringar 
när det gäller förfarandet för bekräftelse av 
företagsköp. Enligt justitieministeriets utlå-
tande är en utländsk ägares skyldighet att på 
uppmaning av arbets- och näringsministeriet 
till ministeriet lämna tillräckliga uppgifter 
om föremålet för tillsyn, den utländska äga-
ren och företagsköpet omotiverat öppen. En-
ligt ministeriet bör det av bestämmelsen 
framgå åtminstone i vilket syfte och i vilken 
utsträckning uppgifter kan begäras, och i den 
bör man noggrannare specificera vilka upp-
gifter som i praktiken omfattas av skyldighe-
ten att lämna uppgifter. Justitieministeriet 
konstaterar också att arbets- och näringsmi-
nisteriet bör begära uppgifterna inom tre må-
nader från det att ministeriet fått kännedom 
om företagsköpet. Det förblir oklart hur mi-
nisteriet får kännedom om ett företagsköp om 
utländska ägare/köpare inte ansöker om be-
kräftelse av köpet. 

Justitieministeriet anser dessutom att för-
slaget om att företagsköpet anses ha blivit 
bekräftat, om arbets- och näringsministeriet 
inte inom en månad från mottagandet av 
uppgifterna meddelar ett beslut om fortsatt 
utredning i ärendet eller inom tre månader 
från mottagandet av uppgifterna inte gör nå-
gon framställning till statsrådets allmänna 
sammanträde om att ansökan om bekräftelse 
ska avslås, är innehållsmässigt svårtytt och 
ostrukturerat. Utifrån förslaget förblir också 
det inbördes förhållandet mellan tidsfristerna 
oklart, liksom också svaret på frågan under 
hur lång tid det går att reagera på företags-
köp. 

Enligt justitieministeriet bör det också vid 
den fortsatta beredningen noggrant övervägas 
huruvida bötesstraff med hänsyn tagen till 
sakens natur är en tillräcklig påföljd eller om 
lagförslaget ska kompletteras t.ex. med be-
stämmelser om följderna i det fall att man lå-
ter bli att ansöka om bekräftelse vilka mot-
svarar 10 § i den gällande lagen om utlän-
ningars företagsköp.   

Vid den fortsatta beredningen har tidsfris-
terna i fråga om förfarandet för bekräftelse, 
information och upplysningsskyldighet pre-
ciserats. 

En arbetsgrupp som tillsatts av finansmini-
steriet har i sin promemoria av den 18 febru-
ari 2011 lagt fram ett utkast till en regerings-

proposition om totalrevidering av värdepap-
persmarknadslagstiftningen. Arbetsgruppens 
förslag har således inte beaktats i denna pro-
position om tillsyn över utlänningars före-
tagsköp.  

I remissyttrandena efterlystes också preci-
sering av motiveringarna till den föreslagna 
lagstiftningsordningen. Enligt justitieministe-
riet och finansministeriet har förslagets för-
hållande till näringsfriheten, som tryggas i 
Finlands grundlag (731/1999), och grundla-
gens rättssäkerhetsgarantier behandlats hän-
visningsmässigt i propositionsutkastets moti-
veringar till lagstiftningsordning. De före-
slagna bestämmelserna har dessutom be-
dömts ur egendomsskyddets synvinkel. 
Egendomsskyddet tryggas i grundlagen. 
Grundlagens egendomsskydd tryggar också 
kontinuiteten i avtalsrelationer. Den bakom-
liggande orsaken till skyddet för varaktiga 
förmögenhetsrättsliga rättsförhållanden har 
varit avsikten att skydda rättssubjektens be-
rättigade förväntningar i ekonomiska frågor. 
I skyddet för berättigade förväntningar ingår 
en rätt att förlita sig på att den lagstiftning 
som reglerar viktiga rättigheter och skyldig-
heter i avtalsförhållandet är bestående, och 
att den här typen av omständigheter därför 
inte kan regleras på ett sätt som orimligt 
mycket försämrar avtalsparternas rättsliga 
ställning med avseende på de allmänna vill-
koren för begränsning av de grundläggande 
fri- och rättigheterna, t.ex. om målen är ac-
ceptabla eller om bestämmelserna följer pro-
portionalitetsprincipen. 

Justitieministeriet anser det dessutom nöd-
vändigt att i lagen intas relevanta övergångs-
bestämmelser med tanke på bl.a. situationer i 
vilka bekräftelse har sökts innan den nya la-
gen träder i kraft och behandlingen av ären-
det pågår. 

Vid den fortsatta beredningen har ikraftträ-
delsebestämmelsen och bedömningen beträf-
fande grundlagsordning preciserats.  

Regeringens proposition med förslag till 
lag om tillsyn över utlänningars företagsköp 
(RP 272/2010 rd), som överlämnades i no-
vember 2010 och vid slutet av valperioden 
fortfarande var obehandlad, har förfallit. 

Det lagförslag som ingår i den nya reger-
ingspropositionen har samma innehåll som 
det lagförslag som förföll i våras.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1 §. Lagens syfte. I paragrafen föreskrivs 
om lagens syfte. Utgångspunkten för lagför-
slaget är att med hänsyn tagen till Finlands 
internationella förpliktelser förbättra möjlig-
heterna att övervaka utlänningars innehav i 
finska företag och, i undantagsfall, vidta åt-
gärder för begränsning av innehavet i syfte 
att eliminera sådana effekter som är negativa 
ur nationell synvinkel. Det finns dock inte 
heller i fortsättningen någon anledning att 
allmänt begränsa utländskt ägande. Målsätt-
ningen bör vara att Finland utvecklar sig 
kontinuerligt som en intressant och dynamisk 
verksamhetsmiljö för näringsverksamheten 
som lockar utländska investeringar. Myndig-
heter bör ha möjlighet att i vissa situationer 
förbjuda ett företagsköp. Det ska vara möjligt 
att förbjuda ett företagsköp endast om ett yt-
terst viktigt nationellt intresse äventyras till 
följd av företagsköpet.  Ett beslut om förbud 
ska fattas vid statsrådets allmänna samman-
träde. 

2 §. Definitioner. I 1 mom. ingår definitio-
nerna på de centrala begrepp som används i 
lagen. I mom. 1 punkten definieras ett sådant 
ytterst viktigt nationellt intresse som baserar 
sig på bestämmelserna i EU-fördraget och 
som i undantagsfall berättigar ett ingripande i 
utlänningars företagsköp för att intresset kan 
tryggas. Inskränkningsåtgärder med åbero-
pande av försvarsskäl ska vara tillåtna när-
mast endast i det fall att de har ett samband 
med det militära försvaret. Enligt EU-
domstolens rättspraxis kan hänsyn till allmän 
ordning och allmän säkerhet med framgång 
åberopas enbart då det föreligger ett verkligt 
och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett 
grundläggande samhällsintresse. Inskränk-
ningarna ska stå i rätt proportion till den nyt-
ta som eftersträvas (proportionalitetsprinci-
pen) och de kan tillämpas endast i den mån 
som det inte finns någon åtgärd för gemen-
skapsharmonisering i vilken det föreskrivs 
om nödvändiga åtgärder för att tillvarata 

skyddet av dessa intressen. Inskränkningsåt-
gärderna och de kriterier som ska tillämpas 
måste också ha ett logiskt samband.  

I 1 mom. 2 punkten definieras de typer av 
företag i vilka ägarbyte eller överföring av 
betydande inflytande ska vara föremål för 
tillsyn enligt denna lag. Om dessa företag 
används begreppet "föremål för tillsyn". Med 
föremål för tillsyn avses ett förvarsindustrifö-
retag eller en sammanslutning eller rörelse 
som producerar eller levererar försvarsmate-
riel eller andra tjänster eller produkter som är 
viktiga för det militära försvaret. Föremål för 
tillsyn ska dessutom vara sådan annan sam-
manslutning eller rörelse som på grund av sin 
verksamhetsgren, sin affärsverksamhet eller 
sina åtaganden ska anses vara en kritisk or-
ganisation med tanke på tryggandet av sam-
hällets vitala funktioner. Lagen innehåller 
inte någon närmare definition av branschen 
för eller arten av verksamhet hos de företag 
som är föremål för tillsyn. 

Grunden för vårt lands krisberedskap ut-
görs av samhällets säkerhetsstrategi som 
statsrådet låtit utarbeta år 2010 och som byg-
ger på strategierna för tryggande av samhäl-
lets vitala funktioner (s.k. TSVF-strategier) 
som utarbetats åren 2003 och 2006. I strate-
gin beskrivs vilka samhällets vitala funktio-
ner är och fastställs vilka uppgifter som är 
strategiska för att funktionerna ska kunna 
tryggas. Strategin är ett offentligt dokument 
vars syfte är att ge information om de kon-
kreta åtgärder som enligt statsrådets riktlinjer 
vidtas för att säkerställa samhällets och be-
folkningens säkerhet. Strategin kompletteras 
av andra beslut, strategier och styrdokument 
som anknyter till beredskap och som upprät-
tats av statsrådet och olika förvaltningssekto-
rer. 

Statsrådet har med stöd av lagen om tryg-
gande av försörjningsberedskapen uppställt 
mål för försörjningsberedskapen (539/2008). 
I beslutet fastställs som sådana nationellt vi-
tala infrastrukturer som är nödvändiga för ett 
fungerande samhälle transportinfrastruktu-
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ren, överförings- och distributionsnäten för 
energi, de elektroniska data- och kommuni-
kationssystemen, de transportlogistiska sy-
stemen, vattenförsörjningen och annan 
kommunalteknik samt byggande och under-
håll av infrastruktur. Som kritisk produktion 
betraktas livsmedelsförsörjningen, energi-
produktionen, hälso- och sjukvården samt 
produktionen som stöder försvaret. 

EU har antagit ett direktiv (2008/114/EU) 
om identifiering av, och klassificering som, 
europeisk kritisk infrastruktur och bedöm-
ning av behovet att stärka skyddet av denna. 
Syftet med direktivet är att skydda de viktiga 
infrastrukturer i Europa vilkas funktionella 
störningar medför betydande konsekvenser i 
två eller flera av unionens medlemsstater. Di-
rektivet har trätt i kraft vid ingången av 2009. 
Direktivet omfattar till att börja med energi- 
och logistiksektorerna som definieras som 
kritiska. År 2012 kommer direktivet att ses 
över särskilt i fråga om IKT-
infrastrukturerna. Direktivet ska vara genom-
fört av medlemsstaterna vid ingången av 
2011. Arbets- och näringsministeriets arbets-
grupp har gjort en bedömning av vilka kon-
sekvenser genomförandet av direktivet har 
för Finlands del. Enligt arbetsgruppen finns 
det inget omedelbart behov av att ändra eller 
komplettera lagstiftningen. Arbetsgruppen 
har föreslagit att Försörjningsberedskapscen-
tralen ska vara en sådan nationell kontakt-
punkt som förutsätts bli inrättad enligt direk-
tivet. Enligt direktivet betraktas sådana kri-
tiska infrastrukturer som är nödvändiga för 
att upprätthålla en livsviktig funktion i sam-
hället som nationella. 

Den omständigheten att ett företag verkar i 
en sektor som är viktig för försörjningsbered-
skapen eller andra vitala samhällsfunktioner 
innebär inte att företaget automatiskt skulle 
vara föremål för tillsyn. Inom livsmedelssek-
torn eller logistikbranschen finns det t.ex. en 
stor mängd företag, vilka inte har kritisk be-
tydelse för försörjningsberedskapen. Flera 
olika faktorer spelar sist och slutligen in när 
frågan om ett företags eventuella kritiska na-
tur ur nationell synvinkel avgörs. Bedöm-
ningen är dessutom alltid beroende av tid-
punkten och fallet i fråga. När ett företagsköp 
bedöms kan det i vissa fall vara av betydelse 
huruvida det företag som är föremål för till-

syn eller i vissa fall en viktig avtalspartner 
till företaget verkar inom en sådan infrastruk-
tur eller kritisk produktionssektor som enligt 
statsrådets beslut är vital, och vilka slags pre-
ciserande faktorer som finns när det gäller 
företagets ställning, arten av dess verksamhet 
eller dess avtalsarrangemang.  De mer detal-
jerade uppgifter som rör den nationella sä-
kerheten är till stora delar sekretessbelagda i 
Finland och andra medlemsstater.  

I 1 mom. 3 punkten definieras de parter 
vars köp av företag är föremål för tillsyn och 
ska övervakas enligt denna lag. Om dessa 
parter används benämningen ”utländsk äga-
re”. Utländska ägare är a) sådana utlänningar 
som inte har sin bosättningsort inom en stat 
som hör till EU eller EFTA, b) sammanslut-
ningar eller stiftelser som inte har sin hemort 
i någon av EU:s eller EFTA:s medlemsstater, 
c) sammanslutningar och stiftelser som har 
sin hemort i någon av EU:s eller EFTA:s 
medlemsstater men i vilken utländsk ägare 
som avses i a-punkten eller en sammanslut-
ning eller stiftelse som avses i b-punkten in-
nehar minst en tiondedel av det röstetal som 
samtliga aktier i ett aktiebolag medför eller 
som utövar motsvarande faktiskt inflytande i 
en annan sammanslutning eller rörelse. Som 
utländska ägare betraktas dessutom sådana 
finländska sammanslutningar över vilka en 
part som tillhör den primära målgruppen ut-
övar ett bestämmande inflytande med minst 
ett röstetal som motsvarar en tiondedel av det 
sammanlagda röstetalet för aktierna i aktie-
bolaget eller som utövar motsvarande fak-
tiskt inflytande i rörelsen eller ett annat före-
tag än aktiebolaget. 

I 1 mom. 4 punkten definieras försvarsin-
dustriföretag, dvs. föremålet för förvärv inom 
försvarssektorn. Med försvarsindustriföretag 
avses en sammanslutning eller rörelse som 
producerar eller levererar försvarsmateriel el-
ler andra tjänster eller produkter som är vik-
tiga för det militära försvaret. Begreppet de-
finieras utgående från lagen om export och 
transitering av försvarsmateriel (242/1990). 
Definitionen i denna lag ska dock vara mer 
vid än i lagstiftningen om exportkontroll. 
Med försvarsindustriföretag avses i detta 
sammanhang också företag som i Finland 
tillverkar sådana produkter med dubbla an-
vändningsområden som avses i lagen om 
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kontroll av export av produkter med dubbel 
användning. När det gäller företag som till-
verkar produkter med dubbla användnings-
områden fästs särskild uppmärksamhet vid 
företag som tillverkar produkter inom kärn-
området samt företag vars produkter kan an-
vändas i den biologiska eller kemiska krigs-
föringen. 

När det gäller företag som producerar för-
svarsmateriel fästs uppmärksamhet bl.a. vid 
behovet av sekretess för specialkunskaper, 
testresultat, forskningsresultat och produkt-
utveckling, liksom också vid deras betydelse 
och ersättningsbarhet med tanke på försva-
rets inköp av material. Sådana tjänster som är 
viktiga för det militära försvaret, och därige-
nom viktiga med tanke på försvarskraften, är 
t.ex. telekommunikationstjänster samt servi-
ce- och underhållstjänster för försvarsmateri-
el. Begreppet tjänster är vitt. Definitionen 
täcker också sådana företag som utför sådant 
forsknings- och produktutvecklingsarbete 
som är viktigt för försvaret och som produce-
rar t.ex. programvaror. Det som är avgörande 
ur företags synvinkel är huruvida produktio-
nen eller tjänsten är avsedd att användas av 
det militära försvaret.  

I 1 mom. 5 punkten definieras företagsköp, 
dvs. köp av eller annat motsvarande arran-
gemang som berör ett företag som är föremål 
för tillsyn. Definitionen täcker olika slags 
förvärv av företag eller rörelse, oberoende av 
det sätt på vilket förvärvet har genomförts. 
Ett sådant inflytande som är av betydelse för 
tillsynen överförs vid förvärv av aktier i ett 
aktiebolag då en utländsk ägare i sin besitt-
ning får en tiondedel av det röstetal som 
samtliga aktier i aktiebolaget medför. För-
värv av detta slag är i första hand köp av ak-
tier. Med ovan nämnda andra arrangemang 
avses närmast olika åtgärder som vidtas på 
basis av det egna aktieinnehavet, såsom be-
slut om höjning eller sänkning av aktiekapi-
talet samt tecknande av aktier vid en riktad 
emission. 

En situation som har betydelse för tillsynen 
uppstår dessutom om en utländsk ägare i an-
nat än ett aktiebolag förvärvar det faktiska 
inflytandet i ett försvarsindustriföretag eller 
en rörelse som är föremål för tillsyn. Som fö-
retagsköp betraktas också den händelse att en 
annan sammanslutning än sådan som avses i 

3 punkten omvandlas till en sådan utländsk 
ägare som avses i 3 punkten om denna utövar 
det ovan avsedda inflytandet i ett företag som 
är föremål för tillsyn. 

I 2 mom. föreskrivs att i fråga om förvärv 
av företag som tillverkar försvarsmateriel el-
ler produkter med dubbla användningsområ-
den betraktas som utländsk ägare också så-
dana parter som har sin hemort i någon av 
EU:s eller EFTA:s medlemsstater samt såda-
na finländska sammanslutningar i vilken en 
utländsk ägare innehar minst en tiondedel av 
det röstetal som samtliga aktier i aktiebolaget 
medför eller motsvarande faktiskt inflytande 
i sammanslutningen eller rörelsen. 

I 3 mom. finns bestämmelser om beaktan-
det av ett koncernförhållande. Enligt momen-
tet ska dessutom beaktas de aktier i ett aktie-
bolag som är föremål för tillsyn vilka ägs av 
familjemedlemmar eller av sådana sam-
manslutningar eller stiftelser som kontrolle-
ras av dessa.  Syftet med 3 mom. 3 punkten 
är att hindra kringgående av tillsyn genom 
olika slags avtalsarrangemang eller andra ar-
rangemang. 

Eftersom bestämmelser om aktieägares el-
ler med dem jämförbara personers samt emit-
tenters anmälningsskyldighet finns i värde-
pappersmarknadslagen (495/1989) intas i 4 
mom. en hänvisning till nämnda lag. 

3 §. Myndigheter. Samtliga myndighets-
ärenden som gäller tillsyn över eller bekräf-
telse av företagsköp ska handläggas av ar-
bets- och näringsministeriet. Ministeriet ska 
ordna tillsynen på ett sådant sätt att det får 
kännedom om företagsköp som berör sådana 
sammanslutningar som är föremål för tillsyn. 
För att kunna utföra denna uppgift kan mini-
steriet komma överens om tillsynssamarbete 
med andra myndigheter. Ministeriets uppgift 
är också att i den utsträckning det behövs be-
döma konsekvenserna av företagsköpet efter 
att vid ett remissförfarande ha hört sådana 
andra myndigheter som har betydelse i sam-
manhanget. Sådana myndigheter skulle kun-
na vara andra ministerier (särskilt utrikesmi-
nisteriet och försvarsministeriet) och vid be-
hov också andra myndigheter. Om ett före-
tagsköp enligt givna utlåtanden eller arbets- 
och näringsministeriets egen bedömning kan 
leda till en situation i vilken ett ytterst viktigt 
nationellt intresse äventyras, ska ministeriet 
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överföra ärendet för behandling vid statsrå-
dets allmänna sammanträde.  

4 §. Företagsköp inom försvarssektorn. Fö-
retagsköp inom försvarssektorn, inklusive 
sektorn för produkter med dubbla använd-
ningsområden, kräver alltid en bekräftelse på 
förhand från myndigheten. Bekräftelse sker 
på ansökan. Då en utländsk ägare till följd av 
ett företagsköp blir ägare till ett sådant före-
tag ska myndigheten alltid med åberopande 
av försvarsskäl också kunna göra en pröv-
ning av huruvida utländskt ägarskap är lämp-
ligt i det aktuella fallet. 

Det föreslås att ministeriet i ett sådant fall 
av försummelse som avses i 4 § 1 mom. kan 
uppställa en tidsfrist för ansökan, och om an-
sökan trots detta inte görs, förvägra bekräf-
telse av företagsköpet. 

Om ett ytterst viktigt nationellt intresse kan 
äventyras till följd av ett företagsköp, ska ar-
bets- och näringsministeriet överföra ärendet 
för behandling vid statsrådets allmänna 
sammanträde. I annat fall ska ministeriet be-
kräfta företagsköpet. 

5 §. Övriga företagsköp. Utöver skyldighe-
ten att anmäla företagsköp inom försvarssek-
torn för bekräftelse ska en utländsk ägare 
dessutom kunna för bekräftelse anmäla för-
värv av inflytande i ett företag som är före-
mål för tillsyn. Förvärv som kan anmälas 
gäller de fall där en utländsk ägare förvärvar 
en sådan mängd aktier i ett aktiebolag som 
berättigar till minst en tiondedel av det röste-
tal som samtliga aktier i aktiebolaget medför 
eller motsvarande faktiskt inflytande i en an-
nan sammanslutning eller rörelse som är fö-
remål för tillsyn. Anmälan kan också göras 
på förhand. Om sådana förvärv används i 
propositionen termen ”övriga företagsköp”. 

Om ett ytterst viktigt nationellt intresse 
äventyras till följd av företagsköpet, ska ar-
bets- och näringsministeriet på samma sätt 
som anges i 4 § överföra ärendet för behand-
ling vid statsrådets allmänna sammanträde. I 
annat fall ska ministeriet bekräfta företags-
köpet. Om myndigheten inte fattar beslut om 
bekräftelse eller inom sex veckor från motta-
gandet av uppgifterna fattar ett beslut om 
fortsatt utredning i ärendet eller inom tre må-
nader från mottagandet av uppgifterna inte 
gör någon framställning till statsrådets all-
männa sammanträde om att ansökan om be-

kräftelse ska avslås, ska företagsköpet anses 
ha blivit bekräftat. 

I fråga om tillsyn över företagsköp enligt 
både 4 och 5 § iakttas bl.a. vad som i förvalt-
ningslagen (434/2003) föreskrivs om de for-
mella och innehållsmässiga kraven vid an-
hängiggörandet av förvaltningsärenden samt 
om komplettering av handlingar. Ministeriet 
ska anses ha fått kännedom om ett företags-
köp när den handling som avser detta har 
kommit in till arbets- och näringsministeriet 
eller när ett ärende som får inledas muntligen 
har framförts för det eller har konstaterats i 
samband med inledande av ett ärende på ar-
bets- och näringsministeriets initiativ och de 
uppgifter som behövs för att behandlingen av 
ärendet ska kunna påbörjas har registrerats.    

6 §. Undantag från bekräftande av före-
tagsköp. Paragrafen motsvarar 6 § i gällande 
lag.  

7 §. Förvägran av bekräftelse.  I paragrafen 
föreskrivs om statsrådets rätt att förvägra be-
kräftelse av ett företagsköp. Bekräftelse kan 
förvägras endast i ett fall då detta är absolut 
nödvändigt med tanke på tryggandet av ett 
ytterst viktigt nationellt intresse. Sådana yt-
terst viktiga nationella intressen som berätti-
gar till förvägran av bekräftelse ska anges i 
lag. Sådana är tryggande av landets försvar 
eller säkerställande av den allmänna ord-
ningen och säkerheten för att förhindra ett 
verkligt och tillräckligt allvarligt hot som på-
verkar ett grundläggande samhällsintresse i 
enlighet med artiklarna 52 och 65 och i EU-
fördraget. Bedömningen av företagsköp är 
alltid nationellt beroende av tidpunkten och 
fallet. Vid bedömningen av huruvida kriteri-
erna för ett ytterst viktigt nationellt intresse 
uppfylls ska Finlands internationella förplik-
telser beaktas. 

8 §. Följderna av att bekräftelse förvägras.  
I paragrafen föreslås bestämmelser om följ-
der i det fall att en utländsk ägares inflytande 
i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn el-
ler faktiska inflytande i ett annat företag som 
avses i 2 § 4 punkten eller förvärv av rörelse 
förbjuds. 

I 1 mom. föreskrivs om följderna av ett 
förbud mot förvärv av aktier i ett aktiebolag 
som är föremål för tillsyn. Om bekräftelse av 
företagsköpet förvägras uppstår för den ut-
ländska ägaren en skyldighet att överlämna 
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så många aktier i ett aktiebolag som är före-
mål för tillsyn att den utländska ägarens in-
nehav i bolaget sjunker under en tiondedel av 
det röstetal som samtliga aktier i aktiebolaget 
medför. Den utländska ägaren får själv välja 
vilka aktier som överlämnas. 

Statsrådets allmänna sammanträde ska i be-
slutet om förvägran av bekräftelse fastställa 
en tidsfrist för överlämnande av aktierna. 
Tidsfristen ska fastställas så att den utländska 
ägaren inte i onödan orsakas ekonomiska för-
luster. 

Den inskränkning i bestämmanderätten för 
den utländska ägaren som följer av förvägran 
av bekräftelse ska verkställas omedelbart. Så-
ledes får den utländska ägaren efter att be-
kräftelse av företagsköp förvägrats vid bo-
lagsstämman rösta endast med ett antal aktier 
som underskrider en tiondedel av det röstetal 
som samtliga aktier i bolaget medför. Förbu-
det föreslås inte direkt påverka utövandet av 
andra rättigheter än rösträtten. 

I 2 mom. föreskrivs om följder vid förväg-
ran av bekräftelse av ett företagsköp som in-
nebär överföring av det faktiska inflytandet 
till en utländsk ägare i annat företag än ett 
aktiebolag samt vid förvägran av bekräftelse 
av förvärv av en rörelse som är föremål för 
tillsyn. Trots att dessa följder delvis riktar sig 
också mot säljaren vid ett företagsköp, kan 
de betraktas som rimliga, eftersom parterna i 
avtalet känner till möjligheten att bekräftelse 
kan förvägras. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om en si-
tuation i vilken den som förvägrats bekräftel-
se upphör att vara utländsk ägare. I en sådan 
situation finns det inte någon orsak att kräva 
att ett finländskt aktiebolag ska avstå från ak-
tierna i ett aktiebolag eller från en rörelse 
som är föremål för tillsyn. Syftet med de 
tidsfrister som nämns i 1 och 2 punkten är 
delvis att bereda den utländska ägaren tillfäl-
le att på eget initiativ ändra på ägoförhållan-
dena så att sanktionen hävs. 

9 §. Ändringssökande. I paragrafen före-
skrivs att i arbets- och näringsministeriets be-
slut om överföring av ett ärende till statsrå-
dets allmänna sammanträde får ändring inte 
sökas genom besvär, till den delen att det ge-
nom beslutet har avgjorts huruvida ett före-
tagsköp kan äventyra ett ytterst viktigt natio-
nellt intresse. Överföringen av ett ärende som 

gäller bekräftelse av företagsköp är en förbe-
redande åtgärd. För att avgörandet av ett 
ärende som gäller företagsköp inte ska bli 
fördröjt, ska det inte vara möjligt att få än-
damålsenligheten i överföringsbeslutet prö-
vad genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen. 

Beslut som fattats av statsrådets allmänna 
sammanträde och också beslut som fattats av 
ministeriet får överklagas. I fråga om änd-
ringssökande tillämpas förvaltningslagen 
(586/1996). 

10 §. Företagsköpsförseelse. Enligt para-
grafen kan en utländsk ägare dömas till böter 
om denna försummar sin plikt att ansöka om 
bekräftelse av ett företagsköp eller försum-
mar sin skyldighet att lämna uppgifter om 
förvärvet. En förutsättning för att ett straff 
kan utdömas är att försummelsen är uppsåtlig 
eller att den beror på grov oaktsamhet. Ett 
straff skulle kunna utdömas också då en ut-
ländsk ägare ger myndigheterna felaktiga 
upplysningar eller hemlighåller upplysningar 
som är viktiga för behandlingen av ärendet. 
 
2  Närmare bestämmelser  

Närmare bestämmelser om förfarandet en-
ligt denna lag för tillsyn över utlänningars fö-
retagsköp och om beredningen i anslutning 
till bekräftelse av företagsköp utfärdas vid 
behov genom förordning av statsrådet. 
 
3  Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter att den har blivit godkänd och stad-
fäst. Genom den nya lagen upphävs den gäl-
lande lagen om tillsyn över utlänningars före-
tagsköp jämte ändringar. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska lagen inte 
tillämpas på företagsköp som genomförts 
före lagens ikraftträdande. Lagen ska omfatta 
sådana avtal och andra rättshandlingar som 
ingåtts först efter lagens ikraftträdande och 
som uppfyller de kännetecken som anges i 
2 § 5 punkten. På företagsköp som har ge-
nomförts före denna lags ikraftträdande till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet, om inte något annat följer av 
denna lag. På materiella förutsättningar till-
lämpas alltid gamla bestämmelser, om rätts-
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handlingen omfattas av övergångsbestäm-
melsen. I bestämmelsen beaktas också såda-
na situationer i vilka den behöriga myndighe-
ten eller de tillämpliga förfarandena ändras 
genom en lagändring.   

I 4 mom. ingår bestämmelser om hur upp-
hävandet av den nuvarande lagen påverkar 
befintliga aktiebolags bolagsordningar samt 
andelslags och ekonomiska föreningars stad-
gar. I momentet föreslås för tydlighetens 
skull att bestämmelser i ett aktiebolags bo-
lagsordning samt i ett andelslags och en eko-
nomisk förenings stadgar liksom anteckning-
ar om förbud i ett aktiebolags aktieägarför-
teckning, aktiebrev och interimsbevis vilka 
baserar sig på den lag som upphävs blir ogil-
tiga vid denna lags ikraftträdande.  Om klau-
sulen stryktes eller innehållet i det ändrades 
skulle Patent- och registerstyrelsen vara 
tvungen att göra ändringar i handelsregistrets 
nuvarande system för behandling av anmäl-
ningar som ska vara i bruk endast i några få 
år till. Ändringsarbetet skulle medföra regis-
termyndigheten extra kostnader. 

Utlänningsklausulerna upphör att gälla utan 
att sammanslutningarna behöver ändra sina 
bolagsordningar eller stadgar. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

Enligt 18 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en i enlighet med lag rätt att skaffa sig 
sin försörjning genom arbete, yrke eller när-
ing som han eller hon valt fritt. Grundlagsut-
skottet har i sin utlåtandepraxis konstaterat 
att näringsfriheten inte får begränsas utan gil-
tig orsak. Sådana orsaker kan vara exempel-
vis skyddet av människornas hälsa och sä-
kerhet eller andra viktiga samhällsintressen. 
Begränsningarna ska framgå av lag eftersom 
det är fråga om inskränkning av de grundläg-
gande fri- och rättigheterna. Enligt 80 § 1 
mom. i grundlagen ska genom lag utfärdas 
bestämmelser om grunderna för individens 
rättigheter och skyldigheter samt om frågor 
som enligt grundlagen i övrigt hör till områ-
det för lag. 

Enligt 15 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens egendom tryggad. Egendomsskyddet 
i grundlagen tryggar också kontinuiteten i av-
talsrelationer. Den bakomliggande orsaken 

till skyddet för varaktiga förmögenhetsrätts-
liga rättsförhållanden har varit avsikten att 
skydda rättssubjektens berättigade förvänt-
ningar i ekonomiska frågor. I skyddet för be-
rättigade förväntningar ingår en rätt att förlita 
sig på att den lagstiftning som reglerar vikti-
ga rättigheter och skyldigheter i avtalsförhål-
landet är bestående och att den här typen av 
omständigheter därför inte kan regleras på ett 
sätt som orimligt mycket försämrar avtals-
parternas rättsliga ställning med avseende på 
de allmänna villkoren för begränsning av de 
grundläggande fri- och rättigheterna, t.ex. om 
målen är acceptabla eller om bestämmelserna 
följer proportionalitetsprincipen. Nyttjandet 
av egendomen får regleras i lag om det är 
nödvändigt för allmänna samhällsintressen. 

I propositionen garanteras myndigheterna 
möjligheter att förbjuda ett företagsköp för 
att trygga landets försvar samt för att säker-
ställa den allmänna ordningen och säkerheten 
om ett ytterst viktigt nationellt intresse skulle 
äventyras till följd av företagsköpet. Ett före-
tagsköp kan dock förvägras endast i sådana 
fåtaliga fall då detta är absolut nödvändigt 
med tanke på ett ytterst viktigt nationellt in-
tresse.  Majoriteten av de företagsköp som är 
föremål för tillsyn uppskattas vara sådana 
som kan bekräftas. 

Det är möjligt för företag och investerare 
att i fråga om förutsägbarhet och rättsskydd 
få riktgivande information om lagens till-
lämpningsområde exempelvis av sådana of-
fentliga styrdokument om försörjningsbered-
skap och nationell säkerhet som statsrådet 
upprättar med jämna mellanrum. 

Om myndigheten inte fattar beslut om be-
kräftelse eller inom sex veckor från motta-
gandet av uppgifterna meddelar ett beslut om 
fortsatt utredning i ärendet eller inom tre må-
nader från mottagandet av uppgifterna inte 
gör någon framställning till statsrådets all-
männa sammanträde om att ansökan om be-
kräftelse ska avslås, ska företagsköpet anses 
ha blivit bekräftat. Således ska man ingripa i 
rättssäkerheten och egendomsskyddet endast 
i den mån det är nödvändigt med tanke på det 
allmänna intresse som åsyftas i lagen. 

Bestämmelserna i 21 § i grundlagen hand-
lar om rättsskyddet. I 1 mom. tryggas å ena 
sidan vars och ens rätt att på behörigt sätt och 
utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad 
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av en domstol eller någon annan myndighet 
som är behörig enligt lag.  För det andra 
tryggas individens rätt att få ett beslut som 
gäller hans eller hennes rättigheter och skyl-
digheter behandlat vid en domstol eller något 
annat oavhängigt rättskipningsorgan.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att indivi-
dens rätt att bli hörd, få motiverade beslut 
och söka ändring är tryggad genom lag. 
Dessutom ska andra garantier för en rättvis 
rättegång och god förvaltning tryggas genom 
lag. 

I enlighet med 9 § 1 mom. är överföringen 
av ett ärende som gäller bekräftelse av ett fö-
retagsköp en förberedande åtgärd. För att av-
görandet av ett ärende som gäller företagsköp 
inte ska bli fördröjt, ska det inte vara möjligt 
att få ändamålsenligheten i överföringsbeslu-
tet prövad genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen. 

I ett beslut som statsrådets allmänna sam-
manträde eller ministeriet fattat med stöd av 
denna lag får ändring sökas genom besvär 
enligt vad som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. Myndighetens beslut ska inte vara 
förenat med några villkor.  

Vid beredningen av propositionen har det 
ansetts att lagförslaget kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. Eftersom det kan finnas 
utrymme för tolkning är det önskvärt att 
grundlagsutskottets utlåtande om behand-
lingsordningen inhämtas i enlighet med fi-
nanspolitiska ministerutskottets ställningsta-
gande. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om tillsyn över utlänningars företagsköp 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att övervaka och, 
när ett ytterst viktigt nationellt intresse det 
kräver, begränsa överföringen av inflytande i 
de företag som är föremål för tillsyn till ut-
länningar och utländska sammanslutningar 
och stiftelser. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) ytterst viktigt nationellt intresse tryg-

gande av landets försvar eller säkerställande 
av allmän ordning och allmän säkerhet i en-
lighet med artiklarna 52 och 65 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt när 
det föreligger ett verkligt och tillräckligt all-
varligt hot mot ett grundläggande samhällsin-
tresse, 

2) föremål för tillsyn ett försvarsindustrifö-
retag eller en annan sammanslutning eller rö-
relse som på grund av sin verksamhetsgren, 
affärsverksamhet eller sina åtaganden ska an-
ses vara en kritisk organisation med tanke 
tryggandet av samhällets vitala funktioner, 

3) utländsk ägare  
a) en utlänning som inte har sin bosätt-

ningsort i en stat som hör till Europeiska uni-
onen (EU) eller Europeiska frihandelssam-
manslutningen (EFTA),  

b) en sammanslutning eller stiftelse som 
inte har sin hemort i någon av EU:s eller 
EFTA:s medlemsstater,  

c) en sammanslutning eller stiftelse som 
har sin hemort i någon av EU:s eller EFTA:s 

medlemsstater men i vilken utländsk ägare 
som avses i a-punkten eller en sammanslut-
ning eller stiftelse som avses i b-punkten in-
nehar minst en tiondedel av det röstetal som 
samtliga aktier i ett aktiebolag medför eller 
som utövar motsvarande faktiskt inflytande i 
en annan sammanslutning eller rörelse, 

4) försvarsindustriföretag en sammanslut-
ning eller rörelse som producerar eller leve-
rerar försvarsmateriel eller andra tjänster el-
ler produkter som är viktiga för det militära 
försvaret; med försvarsindustriföretag avses 
också en sammanslutning eller rörelse som i 
Finland tillverkar sådana produkter med 
dubbla användningsområden som avses i la-
gen om kontroll av export av produkter med 
dubbel användning (562/1996), 

5) företagsköp köp eller annan motsvaran-
de åtgärd genom vilken en utländsk ägare 
förvärvar ett sådant antal aktier i föremålet 
för tillsyn vilket berättigar till minst en tion-
dedel av det röstetal som samtliga aktier i bo-
laget medför eller motsvarande faktiskt infly-
tande i ett annat föremål för tillsyn. Med fö-
retagsköp avses också omvandling av en an-
nan sammanslutning än en sådan som avses i 
3 punkten till sådan utländsk ägare som avses 
i 3 punkten, om den utövar sådant inflytande 
som avses ovan i ett företag som är föremål 
för tillsyn.  

Vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska ägare gäller också i fråga om de före-
tag som avses i 1 mom. 4 punkten sådana fy-
siska personer samt sammanslutningar och 
stiftelser som har sin hemort i någon av EU:s 
eller EFTA:s medlemsstater samt sådana fin-
ländska sammanslutningar i vilken en ut-
ländsk ägare innehar minst en tiondedel av 
det röstetal som samtliga aktier i aktiebolaget 
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medför eller motsvarande faktiskt inflytande 
i sammanslutningen eller rörelsen. 

När den utländska ägarens andel av det 
sammanlagda röstetalet för aktierna i aktie-
bolaget räknas ut ska man också beakta akti-
er 

1) som tillhör ett företag som hör till sam-
ma koncern som den utländska ägaren, 

2) som tillhör någon av den utländska äga-
rens familjemedlemmar eller en sammanslut-
ning eller stiftelse över vilken någon av fa-
miljemedlemmarna utövar bestämmande in-
flytande, eller 

3) med stöd av vilka den utländska ägaren 
eller någon som avses i 1 eller 2 punkten har 
rätt att utöva rösträtt på basis av ett avtal eller 
någon annan åtgärd. 

Bestämmelser om aktieägares eller med 
dem jämförbara personers samt emittenters 
anmälningsskyldighet finns i värdepappers-
marknadslagen (495/1989). 
 

3 §  

Myndigheter 

Ärenden som gäller tillsyn över och bekräf-
telse av företagsköp behandlas av arbets- och 
näringsministeriet. Om ett ytterst viktigt na-
tionellt intresse kan äventyras till följd av ett 
företagsköp, behandlas ärendet om bekräftel-
se vid statsrådets allmänna sammanträde. 

När ett ärende som gäller bekräftelse av ett 
företagsköp bereds ska arbets- och närings-
ministeriet i behövlig utsträckning inhämta 
utlåtanden av andra myndigheter. 
 

4 § 

Företagsköp inom försvarssektorn 

En utländsk ägare ska på förhand anhålla 
om arbets- och näringsministeriets bekräftel-
se av ett företagsköp som berör ett försvars-
industriföretag. Ansökan om bekräftelse ska 
innehålla alla uppgifter om föremålet för till-
syn, den utländska ägaren och företagsköpet 
som behövs för utredning av ett ärende som 
gäller bekräftelse av företagsköp. 

Om en utländsk ägare inte har ansökt om 
bekräftelse av ett företagsköp enligt 1 mom., 
kan ministeriet utsätta en tid inom vilken an-

sökan ska göras. Om ansökan fortfarande 
inte görs, ska ministeriet förvägra bekräftelse 
av företagsköpet. 

Ministeriet ska bekräfta ett företagsköp om 
köpet inte kan äventyra ett ytterst viktigt na-
tionellt intresse. Ärendet ska då överföras för 
behandling vid statsrådets allmänna samman-
träde. 
 

5 § 

Övriga företagsköp 

En utländsk ägare kan anmäla ett annat fö-
retagsköp än sådant som gäller försvarsindu-
striföretag till arbets- och näringsministeriet 
för bekräftelse. Anmälan kan också göras på 
förhand. Anmälan ska innehålla alla uppgif-
ter om föremålet för tillsyn, den utländska 
ägaren och företagsköpet som behövs för ut-
redning av ett ärende som gäller bekräftelse 
av företagsköp. 

En utländsk ägare ska på begäran av arbets- 
och näringsministeriet till ministeriet lämna 
alla uppgifter om föremålet för tillsyn, den 
utländska ägaren och det i 1 mom. avsedda 
företagsköpet som behövs för utredning av 
ett ärende som gäller bekräftelse av företags-
köpet. Ministeriet ska begära uppgifterna 
inom tre månader från det att ministeriet fått 
kännedom om företagsköpet. 

Ministeriet ska bekräfta ett företagsköp om 
köpet inte kan äventyra ett ytterst viktigt na-
tionellt intresse. Ärendet ska då överföras för 
behandling vid statsrådets allmänna samman-
träde. 

Om arbets- och näringsministeriet inte 
inom sex veckor från mottagandet av uppgif-
terna fattar ett beslut om fortsatt utredning i 
ärendet eller inom tre månader från motta-
gandet av uppgifterna inte gör någon fram-
ställning till statsrådets allmänna sammanträ-
de om att ansökan om bekräftelse ska avslås, 
anses företagsköpet ha blivit bekräftat. 
 

6 § 

Undantag från bekräftande av företagsköp 

Bekräftelse av företagsköp behövs inte, när 
1) den utländska ägaren i samband med en 

ökning av aktiekapitalet tecknar aktier i ett 
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aktiebolag som är föremål för tillsyn i pro-
portion till de aktier som ägaren redan har i 
bolaget, 

2) den utländska ägaren får egendom ge-
nom arv eller testamente eller med stöd av 
giftorätt, 

3) en annan utländsk ägare genom ett förfa-
rande enligt denna lag eller annars på laglig 
väg har sådant inflytande som avses i 2 § 1 
mom. 5 punkten i ett aktiebolag som är fö-
remål för tillsyn, och det inte är fråga om 
överlåtelse av aktier enligt 8 §, eller 

4) en rörelse som är föremål för tillsyn för-
värvas från en annan utländsk ägare som har 
fått rörelsen i sin ägo med stöd av ett förfa-
rande enligt denna lag eller annars lagligen. 

Bestämmelserna i 1 mom. 3 och 4 punkten 
gäller inte förvarsindustriföretag. 
 

7 §  

Förvägran av bekräftelse  

Statsrådet kan vägra bekräftelse av ett före-
tagsköp endast om det är nödvändigt med 
tanke på ett ytterst viktigt nationellt intresse. 
 

8 §  

Följderna av att bekräftelse förvägras  

Om bekräftelse förvägras för ett företags-
köp vid vilket inflytande i ett aktiebolag som 
är föremål för tillsyn överförs till en utländsk 
ägare, ska den utländska ägaren inom den tid 
som bestäms i beslutet överlåta en så stor an-
del av sina aktier i bolaget att det röstetal 
som aktierna medför sjunker under en tion-
dedel av det sammanlagda röstetalet för akti-
erna i bolaget. Efter att bekräftelse har väg-
rats får den utländska ägaren vid bolags-
stämman rösta endast med ett antal aktier 
som medför högst ovan nämnda röstetal. 

Om bekräftelse vägras för ett företagsköp 
där faktiskt inflytande i ett annat företag än 
ett aktiebolag övergår till en utländsk ägare 
eller för förvärv av en rörelse, återgår de av-
tal som gäller förvärvet av inflytande eller 
rörelsen vid den tidpunkt som bestäms i be-
slutet. 

Om den som förvägrats bekräftelse upphör 
att vara utländsk ägare före utgången av den i 

1 eller 2 mom. nämnda tiden, förfaller de 
ovan nämnda följderna.  
 

9 §  

Ändringssökande 

I arbets- och näringsministeriets beslut om 
överföring av ett ärende enligt 4 § 3 mom. el-
ler 5 § 3 mom. eller ministeriets beslut om 
fortsatt utredning enligt 5 § 4 mom. får änd-
ring inte sökas genom besvär. I ett beslut av 
statsrådet som avses i 7 § eller ett beslut av 
ministeriet som avses i 4 § 2 mom. får änd-
ring sökas genom besvär på det sätt som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 
 

10 §  

Företagsköpsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet försummar att ansöka om bekräftelse 
enligt 4 § 1 mom. eller försummar sin skyl-
dighet att lämna uppgifter enligt 5 § 2 mom. i 
denna lag, ger myndigheterna felaktiga upp-
lysningar eller hemlighåller upplysningar 
som är viktiga för behandlingen av ärendet 
ska, om gärningen inte är ringa eller om inte 
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag, för företagsköpsförseel-
se dömas till böter. 
 

11 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare bestämmelser om förfarandet en-
ligt denna lag för tillsyn över utlänningars fö-
retagsköp utfärdas vid behov genom förord-
ning av statsrådet.  
 

12 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     20  .   
Genom denna lag upphävs lagen om tillsyn 

över utlänningars företagsköp (1612/1992). 
På företagsköp som har genomförts före 

denna lags ikraftträdande tillämpas de be-
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stämmelser som gällde vid ikraftträdandet, 
om inte något annat följer av denna lag. 

Bestämmelser i ett aktiebolags bolagsord-
ning samt i ett andelslags och en ekonomisk 
förenings stadgar liksom anteckningar om 

förbud i ett aktiebolags aktieägarförteckning, 
aktiebrev och interimsbevis vilka baserar sig 
på den lag som upphävs genom denna lag, 
blir ogiltiga vid denna lags ikraftträdande. 

————— 
 

Helsingfors den 30 september 2011 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Arbetsminister Lauri Ihalainen 
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