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1 Johdanto 

1.1 Tausta 
Osakeyhtiölaki (jäljempänä OYL) on ollut voimassa viisitoista vuotta. Suomalainen yh-
teiskunta on lain voimassaoloaikana muuttunut olennaisesti muun muassa digitali-
soinnin, itsetyöllistämisen ja mikro- ja pienyritystoiminnan kehityksen myötä. Samassa 
ajassa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kehitys ja tarve toimenpiteille ilmaston-
muutoksen ja muiden globaalien kestävyysuhkien ratkaisemiseksi ovat myös vaikutta-
neet yhtiöiden toimintaympäristöön. Kevään 2020 koronaviruspandemia on osoittanut, 
että yhtiöiden toimintaympäristö voi muuttua hyvin nopeasti. 

Osakeyhtiölain toimivuuden ja muutostarpeiden arvioimiseksi on vuosina 2019-2020 
laadittu VNK:n rahoituksella (VN-TEAS) seuraavat kaksi selvitystä: 

• Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä (Roschier Asian-
ajotoimisto Oy, jäljempänä ”osakeyhtiölain muutostarpeet -selvitys”) 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-912-7 

• Selvitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden 
helpottamisesta (Tampereen yliopisto ja Lapin yliopisto, jäljempänä ”velkojien-
suojaselvitys”) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-923-3 

Selvitysten tuloksia on tarkoitus hyödyntää osakeyhtiölain kehittämistä koskevista 
lainvalmisteluhankkeista päätettäessä. Tulevia lainvalmisteluhankkeita koskevan pää-
töksenteon taustoittamiseksi oikeusministeriö keräsi laajasti sidosryhmien palautetta 
selvitysten tuloksista syksyllä 2020 järjestetyllä lausuntokierroksella.1 

                                                      
1 Ks. lausuntopyynnön jakelu ja lausunnon antaneet tahot Liite 1.  
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1.2 Yhteenveto lausuntopalautteesta 
Yleisesti lausunnonantajat kannattivat monia selvityksissä ehdotettuja muutostarpeita. 
Osakeyhtiölain kokonaisuudistukselle ei nähty tarvetta, mutta lain modernisointi esi-
merkiksi etäyhtiökokousten osalta katsottiin tärkeäksi ja muutenkin osakeyhtiöiden di-
gitalisointia koskevat ehdotukset saivat kannatusta.  

Erillistä tarvetta pienyhtiölaeille ei nähty ja osakeyhtiölain tehtävän suurin osa lausun-
nonantajista pitäisi nykyisellään. Osakeyhtiölain ennakoitavuutta, selkeyttä ja jousta-
vuutta pidettiin tärkeinä tavoitteina laille.  
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2 Yleiset muutostarpeet 

2.1 Kokonaisuudistuksen tarve 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen arvio: OYL ei ole kokonaisuudistuksen tar-
peessa. 

Lausunnonantajien kannat: Kaikki lausunnonantajat ovat vähintään jokseenkin sa-
maa mieltä arviosta. 

EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kuntaliitto, Nordic Law, DIF, Tilintarkastajat, Yhtiö-
oikeusyhdistys, PwC, Nasdaq Helsinki, FiBAN, STTK, SAK, KRP, VNK, TEM, STM, 
SM, Jukka Mähönen, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa ovat arviosta täysin samaa 
mieltä. 

RAKLI, Kiinteistöliitto, TELA, Asianajajaliitto, Lakimiesliitto, Insolvenssioikeudellinen 
yhdistys, Pörssisäätiö, FA, Verohallinto, OKM, VM, WWF Suomi ja yksityishenkilönä 
vastannut ovat arviosta jokseenkin samaa mieltä. 

Täysin samaa mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

EK ja DIF toteavat, että OYL on kokonaisuutena (DIF:n mukaan säännösten enem-
mistön osalta) toimiva, selkeä ja perusrakenteeltaan hyvä. EK:n mukaan aiemman ko-
konaisuudistuksen jälkeen lakiin on oltu varsin tyytyväisiä, ja nykymalliin ja rakentee-
seen on totuttu. Varsinaiseen kokonaisuudistukseen ei ole tarvetta, vaikka varsin 
moni nyt ehdotetuista uudistuksista tai muutoksista onkin kannatettavia. Myös Nasdaq 
Helsinki toteaa, että kokonaisuudistus ei ole tarpeen, mutta osittaisuudistuksia tulisi 
toteuttaa ripeästi aloittaen kiireellisimmistä aihealueista, kuten digitalisoinnista.  

SAK:n mukaan kokonaisuudistus ei ole tarpeen, mutta OYL:n peruslinjauksiin ja ta-
voitteisiin kohdistuu täsmennystarpeita koskien esim. velvollisuutta noudattaa ympä-
ristölainsäädäntöä. Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan OYL on rakenteeltaan 
selkeä ja huolimatta tämän lausuntokierroksen sisällöstä monelta osin myös säännök-
siltään ajan tasalla. Kun erilliseen pienyhtiölakiin ei ole tarvetta, ei ole myöskään tar-
vetta kokonaisuudistukselle. Myös Matti J. Sillanpään mukaan nykyinen laki toimii hy-
vin. Kokonaisuudistuksen tarjoama lisäarvo olisi vähäinen sen väistämättä mukanaan 
tuomiin sekaannuksiin ja epävarmuuteen. 
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Jukka Mähönen toteaa, että jos kokonaisuudistuksella tarkoitetaan vastaavaa raken-
teellista uudelleenarviointia, joka tehtiin säädettäessä voimassa oleva OYL, tällaiseen 
ei ole tarvetta. Pienet uudistukset, joita molemmissa selvityksissä ehdotetaan, merkit-
sisivät olennaisia muutoksia lakiin, ja voidaan kysyä, täyttäisivätkö ne kokonaisuudis-
tuksen määritelmän. Olennaista on, että pienet muutokset eivät hajota lain kokonais-
struktuuria ja systematiikkaa siten, että rakenne murtuu, ja lain lukeminen vaikeutuu 
olennaisesti.  

Jokseenkin samaa mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

FA toteaa, että OYL toimii kokonaisuudessaan pääsääntöisesti hyvin. Siltä osin, kun 
muutostarvetta on havaittu, muutokset voidaan toteuttaa yksittäisinä uudistuksina. 

Verohallinto tuo lausunnossaan esiin, että erityisesti kokonaisvaltaisempia muutoksia 
harkittaessa tulee huomioida muutosten mahdolliset välittömät ja välilliset vaikutukset 
verotukseen sekä tuoda tarvittaessa esille, jos OYL ja verolainsäädäntö eivät ole so-
pusoinnussa keskenään. Toisaalta on hyvä pyrkiä tekemään ratkaisuja, jotka eivät ai-
heuta tarpeetonta epävarmuutta verotuksen näkökulmasta. 

Yksityishenkilönä vastannut toteaa, että pientaloyhtiöille tarvitaan oma osionsa, jossa 
keskitytään pientaloyhtiön hallinnan ongelmallisuuksiin, vastuunjakoon ja oikeuksiin. 
Alle kuuden asunnon taloyhtiöissä kaikilla osakkailla tulisi olla toivoessaan hallitus-
paikka, ja suurimman osakkaan oikeuksia ei tulisi leikata suhteettomasti äänileikku-
rein. Hallituksen toimintaan mahdollisesti muiden kuin osakkaiden osallistuvien toimi-
valta tulisi rajata neuvoa-antavaksi, koska he eivät jää toimistaan ja päätöksistään yh-
tiölle vastuuseen. Pientaloyhtiöissä tapahtuvaan kiusaukseen ja yksittäiseen osakkaa-
seen kohdistuvaan syrjintään tulee voida puuttua. 

2.2 Osakeyhtiölain tehtävästä 
OYL:n muutostarpeet -selvityksessä esitetty sääntelyn lähtökohta: OYL:n tehtä-
vänä on yhtiöoikeudellisten suhteiden sääntely (ks. myös HE 109/2005 vp., s. 36). Yri-
tystoiminnan muiden sidosryhmien asema määräytyy pääosin erityislainsäädännön 
(esim. ympäristö-, työ-, kuluttaja- ja verosääntely), OYL:n maksunsaantijärjestyksen 
(osakkaiden viimesijaisuus) ja muiden tekijöiden perusteella (mm. sidosryhmät, me-
dia). 

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa lähtökohtaa. 
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Lähtökohtaa kannattavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavat tahot, 
finanssialan toimijat, viranomaiset, ministeriöt, enemmistö professoreista sekä muut 
palveluntarjoajat. 

Toinen palkansaajajärjestöistä ei ole lähtökohdasta samaa eikä eri mieltä. 

Yksi professoreista, toinen palkansaajajärjestöistä ja ympäristöjärjestö vastustavat 
lähtökohtaa. 

EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, RAKLI, Kuntaliitto, Nordic Law, DIF, Tilintarkasta-
jat, Yhtiöoikeusyhdistys, Asianajajaliitto, PwC, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, 
Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, FiBAN, KRP, Verohallinto, VNK, STM, VM, SM ja 
Seppo Villa ovat lähtökohdasta täysin samaa mieltä. 

Kiinteistöliitto, Lakimiesliitto, FA, OKM, TEM, Matti J. Sillanpää ja yksityishenkilönä 
vastannut ovat lähtökohdasta jokseenkin samaa mieltä. 

STTK ei ole lähtökohdasta samaa eikä eri mieltä. 

SAK ja WWF Suomi ovat lähtökohdasta jokseenkin eri mieltä. 

Jukka Mähönen on lähtökohdasta täysin eri mieltä. 

Täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

DIF toteaa, että osakeyhtiöiden kirjo on suuri ja OYL on niiden yleislaki. Erityiskysy-
mykset on ratkaistava erityissääntelyllä. Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan 
OYL:kin on erityislaki, jonka alana on yhtiöoikeudelliset suhteet. Säädösten ”työnja-
koa” ei ole syytä heikentää. EK:n mukaan OYL:n tehtävänä on esitetty lähtökohta, ja 
olisi ongelmallista ottaa muiden sidosryhmien asemaa koskevaa sääntelyä osaksi 
OYL:ää. Näiden tahojen asema ja toiminnan mahdollisuudet tulee jatkossakin määri-
tellä ensisijaisesti itsesääntelyn tai erityislainsäädännön kautta. Myös FA kannattaa 
muita sidosryhmiä koskevan sääntelyn pitämistä erityislainsäädännössä selvyyden 
vuoksi.  

TEM:n mukaan tässä vaiheessa ei ole tarpeellista muuttaa nykytilaa, mutta on huomi-
oitava EU:ssa käynnissä olevat asiaan liittyvät hankkeet (yritysten kestävää hallin-
nointia koskeva yhtiöoikeudellinen sääntely, sustainable corporate governance, sekä 
tuotantoketjuja koskeva asianmukainen huolellisuus ns. yritysvastuusääntely ihmisoi-
keuksien ja ympäristöriskien huomioon ottamiseksi, human rights and environmental 
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due diligence). Verohallinto puolestaan pitää hyvänä lähtökohtana, että verotusta kos-
kevat säännökset sisältyvät OYL:n sijaan verolainsäädäntöön. Tästä huolimatta olisi 
tärkeää varmistaa, että OYL:n ja verolainsäädännön keskinäiset yhteydet otettaisiin 
huomioon OYL:ää mahdollisesti muutettaessa.  

VM toteaa, että yhtiölainsäädännön pääasiallisena tarkoituksena on pidettävä yhtiöoi-
keudellisten suhteiden sääntelyä ja muiden sidosryhmien (esim. ympäristö-, työ-, ku-
luttaja- ja verosääntely) oikeusasemasta on ensisijaisesti säädettävä relevantissa eri-
tyislainsäädännössä. Olennaista on kuitenkin hahmottaa, ettei osakeyhtiömuotoinen 
liiketoiminta tapahdu tyhjiössä muusta yhteiskunnasta. Tästä syystä yhtiölainsäädän-
nön kehittämisen yhteydessä on arvioitava missä määrin yhtiölainsäädännössä voitai-
siin asettaa yhtiöille negatiivisia tai positiivisia kannustimia toimia tavalla, joka edistää 
yhtiöiden voitontuottamistarkoitusta, mutta samalla myös tukisi yhteiskunnallisesti 
merkittävien tavoitteiden toteutumista ilman, että osakeyhtiö-laissa siirryttäisiin kohti 
sidosryhmäkeskeistä sääntelyä.Täysin ja jokseenkin eri mieltä olevien lausunnon-
antajien perustelut: 

WWF Suomi lausuu, että OYL:ssä pitää säädellä yritystoiminnan kestävyysraameista. 
Lailla edistettävässä tulevaisuuskestävyydessä on kysymys globaalisti vahvistettujen 
tavoitteiden varmistamiseksi välttämättömästä do no harm -periaatteesta eli maail-
manlaajuisesti hyväksyttyjen kansainvälisten sopimusten (mm. YK:n ihmisoikeuksien 
julistus, ILO:n periaatteet, Pariisin ilmastosopimus, Agenda 2030) periaatteiden sovel-
tamisesta silloinkin, kun niitä ei ole integroitu pakottavaan lainsäädäntöön yhtiön toi-
mintamaassa. SAK:n mukaan perinteisen kilpailukykyisen ja tehokkaan yritystoimin-
nan turvaamisen tavoitteen lisäksi uudistustavoitteena voisi olla myös esim. ympä-
ristö- ja yritysvastuun tyyppiset näkökulmat. Näiden osalta erillissääntely on ensisi-
jaista, mutta nämäkin seikat voisivat olla OYL:n tarkoituksen lähtökohtana.  

Jukka Mähönen toteaa, että lähtökohta on alun perinkin kestämätön. Suomen OYL:t 
(1895, 1978, 2006) ovat määritelleet yhtiön ja sen puolesta toimivien (edustajien) suh-
teita erilaisiin sijoittajiin ja muihin sopimuskumppaneihin sekä muihin tahoihin, joilla on 
intressi yhtiöön (esim. vahingonkorvausvelkojat). Yhtiön johdon velvollisuudet heijas-
tuvat näiden etutahojen intresseihin yhtiön edun kautta. On täysin luonnollista, että 
yhtiön edun määrittely kehittyy yhteiskunnan muuttuessa ottaen esim. kokonaisvaltai-
sesti huomioon yhtiön vaikutuksen yhteiskuntaan ja ympäristöön. Se tapa, miten lain-
oppi on kulloinkin määritellyt yhtiön etua on kehittyvä, ja lainsäätäjä voi myös ohjata 
sitä. Ei ole näin ollen toivottavaa, että esim. yhtiön edusta ja yhtiön johdon velvolli-
suuksista säädettäisiin erityislainsäädännössä, kuten erilaisissa yritysvastuulainsää-
däntöhankkeissa on ehdotettu. 
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2.3 Tarve erillisille pienyhtiölaeille 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen arvio: Erilliselle pienyhtiölaille ei ole välitöntä 
tarvetta. 

Lausunnonantajien kannat: Kahta lukuun ottamatta kaikki lausunnonantajat ovat vä-
hintään jokseenkin samaa mieltä arviosta. 

K3, Pellervo, Kuntaliitto, Nordic Law, DIF, Tilintarkastajat, Yhtiöoikeusyhdistys, Asian-
ajajaliitto, PwC, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, FiBAN, STTK, SAK, KRP, VNK, TEM, 
STM, SM ja Jukka Mähönen ovat arviosta täysin samaa mieltä. 

EK, Suomen Yrittäjät, RAKLI, Kiinteistöliitto, Lakimiesliitto, Insolvenssioikeudellinen yh-
distys, FA, OKM, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa ovat arviosta jokseenkin samaa 
mieltä. 

VM ei ole arviosta samaa eikä eri mieltä. 

Yksityishenkilönä vastannut on arviosta täysin eri mieltä. 

Täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliitto ja Nasdaq Helsinki toteavat, että pienyhtiöiden toimintaa turvaavat, te-
hostavat ja helpottavat toimet voidaan toteuttaa OYL:ssä tarpeen mukaan sitä sel-
keyttävin toimin. Yhtiöoikeusyhdistyksen, DIF:n ja PwC:n mukaan OYL on joustava ja 
siitä on suhteellisen helppo löytää kaikkia koskevat säännökset verrattuna erillislakiin. 
Yksi ja sama säädös tulee kaikille sidosryhmille tutuksi eikä ole esim. vaaraa erehtyä 
sovellettavasta säädöksestä. Pienyhtiölaki monimutkaistaisi sääntelyä tarpeettomasti. 
Myös FA ja EK toteavat, että nykyinen OYL antaa tarvittaessa mahdollisuuden jousta-
voittaa myös pienyhtiöiden toimintaa. 

SAK:n mukaan erillisiä pienyhtiöitä koskevia ehdotuksia on harkittu useasti aiemmin-
kin ja em. kokeiluista on kansainvälisesti myös huonoja kokemuksia. Erilliset pienyh-
tiösäännökset saattavat vaarantaa yhdenvertaisen kilpailun edellytyksiä eri kokoisten 
yritysten kesken. Edelleen säädösten vaihtuessa vaikutuksina saattaa olla negatiivisia 
ilmiöitä yritysten kasvuhalukkuuteen, ongelmia yrityksen kasvaessa ja siirryttäessä eri 
kokoluokan yritystoimintaan. Erillinen pienyhtiölaki saattaisi johtaa jopa yritysten pilk-
komiseen pienyritysetujen saavuttamiseksi. Lisäksi lainsäädännön kokonaismäärä li-
sääntyisi. Jukka Mähösen mukaan polkuriippuvuus on tärkeä ottaa huomioon. 
Olemme pärjänneet aina yhdellä OYL:llä, eikä kokemukset esim. Tanskasta anna ai-
nakaan aihetta poiketa tästä.  
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Täysin eri mieltä olevan lausunnonantajan perustelut: 

Yksityishenkilönä vastannut toteaa, että OYL suojaa vahvasti taloyhtiön puheenjohta-
jaa ja hallitusta. He ovat kuitenkin usein pientaloyhtiöissä vapaaehtoisia ja ei-ammatti-
laisia ja houkutus oman edun tavoitteluun on suuri. Laki mahdollistaa pientaloyhtiössä 
yhden osakkaan poisjättämisen hallituksesta ja suhteettoman suuren vallan antami-
sen hallitukseen valitulle ei-osakkaalle, jonka roolin tulisi olla vain neuvoa-antava. 
Suurimman osakkaan vaikutusmahdollisuuksia leikataan pientaloyhtiössä suhteetto-
masti äänileikkurin avulla, pientaloyhtiöiden toimintaa ei valvota ja moni tärkeä asia, 
kuten huoltokirjan pito, perustuu vapaaehtoisuuteen.  

Lisäksi asunnot myydään ja ostetaan asunnon kunnon ja sijainnin mukaan tarkista-
matta muiden yhtiön asuntojen tilaa, ja suurimmalle osakkaalle voi koitua suhteetto-
mia kustannuksia muista asunnoista, joiden tilaa ei kerrottu hänelle ostohetkellä. Toi-
saalta pientaloyhtiöissä pöytäkirjojen kirjoittaminenkin voi olla harhaanjohtavaa ja vir-
heellistä; läpinäkyvyysperiaate puuttuu. Laki ei suojaa osakasta, joka on hoitanut 
asuntonsa mallikkaasti ja joutuu muiden osakkaiden syrjinnän ja kiusauksen koh-
teeksi. Isännöitsijätoimistoilla ei ole toimivaltaa eikä resursseja asioihin puuttumiseen, 
ja pientaloyhtiöissä he usein rajaavat työnsä laskujen maksamiseen ja tilinpäätöksen 
laatimiseen. Pientaloyhtiöiden remonttien rahoituksen tulisi perustua omarahoitukseen 
Nordean antaman mallin mukaan. Suurimman osakkaan rooli pientaloyhtiössä vaatii 
lainmuutosta ja tarkennuksia. 

2.4 Osakeyhtiölain tavoitteet 
OYL:n muutostarpeet -selvityksessä ja velkojiensuojaselvityksessä käsitellyt 
OYL:n peruslinjaukset ja tavoitteet: Vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme lain 
jatkokehittämisen kannalta tärkeimpänä pitämäänsä linjausta/tavoitetta. Tavoitteet oli-
vat seuraavat (suluissa tavoitteen mainitsemat lausunnonantajat):  

– kustannustehokkuus (RAKLI, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, Asianajajaliitto, FiBAN, 
OKM, SM, VM ja TEM2), 

– joustavuus (EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, RAKLI, Kuntaliitto, Nordic Law, 
DIF, Asianajajaliitto, Lakimiesliitto, PwC, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, FA, KRP, 
VNK, OKM, TEM, STM, SM, VM, Jukka Mähönen ja Seppo Villa), 

                                                      
2 TEM: ”Kaikki mainitut ovat yhtiöoikeudellisesti relevantteja tavoitteita, joiden paino-
arvo määräytyy tilanteen mukaan.” 
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– selkeys (EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, Nordic Law, 
Lakimiesliitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Pörssisäätiö, FiBAN, SAK, PRH, 
KRP, Verohallinto, VNK, TEM, STM, SM, VM, Jukka Mähönen, Matti J. Sillanpää ja 
Seppo Villa), 

– ennakoitavuus (EK, K3, Suomen Yrittäjät, Kiinteistöliitto, Nordic Law, DIF, Asian-
ajajaliitto, Lakimiesliitto, PwC, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Pörssisäätiö, FA, Fi-
BAN, SAK, PRH, KRP, Verohallinto, VNK, OKM, TEM, VM, Jukka Mähönen, Matti J. 
Sillanpää, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut), 

– kansallisen lisäsääntelyn (”gold plating”) välttäminen EU:sta johtuvien vel-
voitteiden kansallisessa täytäntöönpanossa (RAKLI, DIF, PwC, FA, TEM ja Matti 
J. Sillanpää) sekä 

– sidosryhmien riittävä vähimmäissuoja (Pellervo, SAK, PRH, TEM, VM ja STM).  

Avoimissa vastauksissa todettiin mm. seuraavaa:  

EK toteaa, että mainitsemansa tavoitteet kuvaavat varsin hyvin nykyistäkin lakia ja 
näiden tavoitteiden säilyminen ja edelleen kehittäminen tulee olla myös jatkossa ta-
pahtuvien muutosten tavoitteena. TEM:n mukaan kaikki mainitut tavoitteet ovat yhtiö-
oikeudellisesti relevantteja, joiden painoarvo määräytyy tilanteen mukaan.  

Pörssisäätiö lisää tavoitteisiin omistajien oikeuksien vahvistamisen ja toteaa, että 
kaikki oy:n osakkeenomistajat tulee nähdä omistajina (vs. vähemmistösijoittajat). Digi-
talisaation kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia omistajan oikeuksien käyttämisen 
tehostamiseksi, eikä pienten omistajien oikeuksia tule vähätellä. Selvityksessä puhu-
taan "varmuuden vuoksi" tehtävistä tiukennuksista ja yhtiön toiminnan hankaloittami-
sesta, joiden taustoja säätiö ei tunnista. Selkeä sääntely on erityisesti pienomistajien 
ja pienten yritysten etu, jolloin myös neuvontapalveluita tarvitaan vähemmän. 

PRH:n mukaan säännösten selkeyden ja ennakoitavuuden huomioiminen korostuu 
erityisesti, kun kyseessä on lainsäädännön osittainen muuttaminen. Ennakoitavuu-
della on merkitystä niin osakkeenomistajien, yhtiön itsensä kuin eri sidosryhmienkin 
kannalta. Viimeaikaisten muutosten, kuten osakepääoman vähimmäismäärän poista-
misen, myötä on hyvä tarkastella OYL:n yhdenmukaisuutta. Lainsäädännön on oltava 
muutoksen jälkeen selkeää, mutta myös joustavaa turvaten samalla sidosryhmien vä-
himmäissuojan riittävällä tavalla. Verohallinto pitää tärkeänä, että lain jatkokehittämi-
sessä huomioitaisiin erityisesti mainitsemansa tavoitteet, sillä tällöin OYL:n mahdollis-
tamien toimintavaihtoehtojen veroseuraamusten määrittäminen olisi yksinkertaisem-
paa niin verovelvollisten kuin Verohallinnonkin näkökulmasta.  
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Jukka Mähösen mukaan mainitsemiensa tavoitteiden kautta avautuu lain systema-
tiikka, yhtäältä yhtiön edun ymmärtäminen ja sitä kautta tarvittava minimisääntely 
esim. yhtiön, osakkeenomistajien ja velkojien suhteen määrittelemiseksi. Yksityishen-
kilönä vastannut lisää tavoitteisiin pientaloyhtiöiden osalta oikeudenmukaisuuden, yh-
denvertaisuuden osakasmäärän mukaisesti ja kaiken toiminnan läpinäkyvyyden. Yh-
tiöoikeusyhdistys ei ota asiaan kantaa. 

VM toteaa, että sääntelyn kustannustehokkuuden, joustavuuden, selkeyden, ennakoi-
tavuuden ja sidosryhmien riittävän vähimmäissuojan voi nähdä muodostavan toisiinsa 
kytköksissä olevan tärkeän kokonaisuuden. Esimerkiksi sääntelyn selkeydellä lienee 
suora vaikutus ennakoitavaan, vähimmäissuojaan ja kustannustehokkuuteen. Toi-
saalta sääntelyn joustavuus, selkeys ja ennakoitavuus ovat sinänsä kaikki tärkeitä 
teemoja, mutta sääntelyn joustavuuden lisääminen on omiaan heikentämään säänte-
lyn selkeyttä ja ennakoitavuutta. Periaatekeskeisyyden korostaminen tuo lainsäädän-
töön joustavuutta, mutta on omiaan lisäämään tulkintatilanteissa epäselvyyttä, jonka 
ratkaiseminen jää oikeuskäytännön tai markkinakäytännön muodostumisen varaan. 
Tällöin on yksittäisten sääntelyratkaisujen kohdalla on pohdittava tarkasti painote-
taanko selkeyttä ja ennakoitavuutta vai halutaanko jättää tapauskohtaista tulkintava-
raa. 

2.5 Osakeyhtiölain keinovalikoima 
OYL:n muutostarpeet -selvityksessä ja velkojiensuojaselvityksessä käsitelty 
OYL:n keinovalikoima ja sen toimivuus: Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme lain 
jatkokehittämisen kannalta tärkeimpänä pitämäänsä selvityksissä esiteltyä keinoa. 
Selvityksissä on erityisesti kiinnitetty huomiota seuraaviin keinoihin (suluissa keinon 
mainitsemat lausunnonantajat):  

– rajoitusten ja muotomääräysten poistaminen ja keventäminen (EK, Suomen 
Yrittäjät, RAKLI, Nordic Law, Asianajajaliitto, FiBAN, PRH ja SM, TEM3),  

– säänneltyjen toimintamahdollisuuksien lisääminen (EK, Pellervo, Kuntaliitto, 
DIF, Asianajajaliitto, PwC, Pörssisäätiö, FiBAN, KRP, VNK, OKM, TEM, SM ja STM),  

                                                      
3 TEM: Kaikki mainitut ovat yhtiöoikeudellisesti relevantteja tavoitteita, joiden painoarvo 
määräytyy tilanteen mukaan.”M 
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– sääntelyn tahdonvaltaisuuden (hallittu) lisääminen (EK, K3, Suomen Yrittäjät, 
Pellervo, RAKLI, Nordic Law, DIF, PwC, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, FA, PRH, 
VNK, TEM, STM ja Seppo Villa),  

– yleisten periaatteiden merkityksen korostaminen (Lakimiesliitto, Insolvenssioi-
keudellinen yhdistys, FA, KRP, TEM, VM, Jukka Mähönen ja Seppo Villa), 

– yhtiöiden hyvän hallinnointitavan tarkempi sisältö itsesääntelyn ja yhtiökäy-
tännön varassa (K3, DIF, VNK ja TEM), 

– sääntelyn selkeys (K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, RAKLI, Kuntaliitto, Nordic Law, 
PwC, Lakimiesliitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Pörssisäätiö, FA, FiBAN, SAK, 
PRH, KRP, Verohallinto, OKM, TEM, STM, SM, VM, Jukka Mähönen ja Seppo Villa) 
sekä 

– oikeussuojan tehostaminen (Kuntaliitto, Asianajajaliitto, Lakimiesliitto, Pörssisää-
tiö, SAK, OKM, TEM, VM, Matti J. Sillanpää ja yksityishenkilönä vastannut4). 

Avoimissa vastauksissa todettiin mm. seuraavaa:  

Pörssisäätiö tarkentaa toista esitetyistä keinoista lisäämällä siihen erityisesti omista-
jan oikeuksien käyttämismahdollisuuksien kehittämisen digitalisaation myötä. SAK 
huomauttaa, että muotomääräysten liiallinen karsiminen saattaa johtaa velkojien- tai 
vähemmistönsuojan sekä sidosryhmien suojan tason heikentymiseen (esim. työnteki-
jät). Matti J. Sillanpää nostaa lisäksi esiin tuomioistuinprosessien sujuvoittamisen. Ve-
rohallinto, PRH ja TEM esittävät samat perustelut kuin kohdassa 2.4. 

Jukka Mähönen esittää, että olennaista osakeyhtiöiden sääntelyssä on rajat ylittävien 
yritysjärjestelyjen sääntely, joka perustuu ainakin toistaiseksi EU:n lainsäädäntöön, 
keskeisten yhtiöoikeudellisten periaatteiden merkityksen korostaminen ja tarvittava 
selkeyttäminen vähimmäissääntelyllä sekä prosessuaalinen selkeys suhteessa yhtiön 
johdon ja yhtiön vastuuseen. Sääntelyä mietittäessä on pidettävä mielessä se, miten 
suhtaudutaan merkittävimpään osakeyhtiöryhmään, pieniin ja keskisuuriin yksityisiin 
osakeyhtiöihin. Sääntely ei saa harhautua ottamaan kohteekseen esim. pörssiyhtiöitä. 
Viimeaikainen kehitys EU:n yhtiösääntelyn implementoinnin osalta ei ole mennyt 

                                                      
4 Yksityishenkilö: ”Pientaloyhtiöissä rahoituksen tulisi perustua omarahoitukseen ja si-
ten kaikkien osak-kaiden oikeussuojan tehostamiseen.” 
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tässä suhteessa hyvään suuntaan. Yksityishenkilönä vastannut toteaa, että pientalo-
yhtiöissä rahoituksen tulisi perustua omarahoitukseen ja siten kaikkien osakkaiden oi-
keussuojan tehostamiseen. Yhtiöoikeusyhdistys ei ota asiaan kantaa. 

2.6 Kilpailukykyisyys ja tehokkuus tavoitteina 
OYL:n muutostarpeet -selvityksessä ja velkojiensuojaselvityksessä käsitellyt ta-
voitteet: Lausunnonantajia pyydettiin ottamaan kantaa siihen, kuinka tärkeinä osake-
yhtiölain tavoitteina nämä pitivät kilpailukykyisyyden ja tehokkuuden tavoitteita sekä 
näiden tavoitteiden toteuttamiseksi huomioitavia seikkoja.  

Lausunnonantajien kannat: Lähes kaikki lausunnonantajista kannattavat tavoitteita. 

Tavoitteita kannattavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavat tahot, fi-
nanssialan toimijat, toinen palkansaajajärjestöistä, ministeriöt, viranomainen, enem-
mistö professoreista sekä muut palveluntarjoajat. 

Toinen palkansaajajärjestöistä, yksi professoreista ja yksityishenkilö eivät pidä ta-
voitteita erityisen tärkeinä, mutteivät toisaalta merkityksettöminä. 

EK, K3, Suomen Yrittäjät, RAKLI, Kuntaliitto, Nordic Law, DIF, Yhtiöoikeusyhdistys, In-
solvenssioikeudellinen yhdistys, Asianajajaliitto, PwC, Nasdaq Helsinki, FA, FiBAN, 
TEM, SM, VM ja Seppo Villa pitävät kilpailukykyisyyttä ja tehokkuutta erittäin tärkeinä 
tavoitteina. 

Pellervo, Kiinteistöliitto, Tilintarkastajat, Lakimiesliitto, Pörssisäätiö, SAK, KRP, VNK, 
OKM, STM ja Matti J. Sillanpää pitävät kilpailukykyisyyttä ja tehokkuutta melko tär-
keinä tavoitteina. 

STTK, Jukka Mähönen ja yksityishenkilönä vastannut eivät pidä kilpailukykyisyyttä 
ja tehokkuutta erityisen tärkeinä, mutteivät toisaalta merkityksettöminä lain ta-
voitteina. 

Yhtiöoikeusyhdistys ei ota asiaan kantaa. 

Tavoitteita erittäin ja melko tärkeinä pitävien lausunnonantajien perustelut: 

PwC, FA ja EK korostavat lain kilpailukykyisyyttä ja tehokkuutta, joilla on FA:n ja EK:n 
mukaan suora vaikutus yhtiöiden kilpailukykyyn ja tehokkuuteen sekä siihen, miten 
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kiinnostavina sijoituskohteina kansallisia osakeyhtiöitä pidetään, mikä on PwC:n mu-
kaan Suomen taloudelle tärkeää. EK korostaa tätä erityisesti nyt, kun yhtiöoikeuteen 
kohdistuu suuria muutospaineita varsinkin EU-tasolla. Kyseisistä yhtiöoikeuden kilpai-
lukyvyn elementeistä tulee pitää huolta niin kansallisesti kuin myös EU-tasolla. 

Pörssisäätiö pitää tavoitteita melko tärkeinä, mutta toteaa, että selvitys ottaa tässä 
johdon näkökulman. Tekstistä voi tulkita, että pienet osakkeenomistajat häiritsisivät 
johtoa. OYL:ää tulee kehittää omistajien oikeuksia vahvistavaan suuntaan, ei johdon 
valtaa lisäävään suuntaan. "Rajanvetovaikeudet syntyvät toisaalta siitä, ettei sijoitta-
jien tai muiden sidosryhmien etujen turvaaminen saisi johtaa yhtiön toimintavapauden 
liialliseen rajoittumiseen (s. 50)." Se, kuka on "yhtiö", on epäselvää. Osakkeenomista-
jat omistavat yhtiön, joten heidän intressinsä tulee olla ensisijainen verrattuna johdon 
tai velkojien intressiin.  

SAK pitää tavoitteita melko tärkeinä, mutta toteaa, että osakeyhtiöiden toiminta ei ole, 
eikä pidä olla, täysin irrallaan esim. edellä/jäljempänä todetuista ympäristö- ja sidos-
ryhmäseikoista. STM toteaa, että vakuutusalan lainsäädännön osalta suuri osa yhtiö-
oikeuden alaan kuuluvista säännöksistä perustuu suoraan tai välillisesti EU-lainsää-
däntöön (pl. lakisääteinen työeläkevakuutus), mikä vähentää melko paljon kansallisen 
yhtiölain vaikutusta. 

Tavoitteita ei erityisen tärkeinä, muttei toisaalta merkityksettöminä pitävien lau-
sunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen kannattaa tehokkuuden tavoitetta, jos sillä tarkoitetaan transaktiokus-
tannusten minimointia. Sen sijaan kilpailukyky on vaikea hahmottaa, ja Mähösen mu-
kaan on epäselvää, mihin kilpailukyky suhteutetaan. Suhteutetaanko se muihin yhtei-
sömuotoihin kuin osakeyhtiöön, kuten osuuskuntaan? Tällaiselle kilpailulle ei kuiten-
kaan ole tarvetta, päinvastoin, eri yhteisömuotojen sääntelyn on oltava joustavaa ja 
kevyttä mahdollistaen tarvittaessa yhteisömuodon vaihdon. Ei voida ajatella, että oy 
olisi lainsäätäjään näkökulmasta yhteisömuoto, johon kaikkien taloudellisten organi-
saatioiden tulisi pyrkiä. 

Yksityishenkilönä vastannut toteaa, että pientaloyhtiöissä asumisviihtyvyys ja yhtiön 
asuntojen suunnitelmallinen ja jatkuva kehittäminen takaavat tehokkuutta ja kilpailuky-
kyisyyttä paremmin yhtiön asuntojen ylläpidon rakentavassa ilmapiirissä läpinäkyvyys- 
ja yhdenvertaisuusperiaatetta kunnioittaen. Seurauksena saadaan yhtiö, jonka asun-
not ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä ja tehokkaasti ylläpidettyjä. 
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2.7 Arviointityökalu 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen arviointityökalu käsiteltäessä yksittäisiä yh-
tiölain muutostarpeita: Arviointityökalussa muutostarpeiden toteuttamiskelpoisuutta 
ja merkittävyyttä arvioitiin pisteyttämällä muutostarpeet viiden arviointikriteerin perus-
teella, joita olivat: 1) konsensus muutostarpeen merkityksellisyydestä, 2) muutostar-
peen konkreettinen toteutus, 3) yhteiskunnallinen vaikuttavuus, 4) todennäköisyys 
konkreettiselle parannukselle ja 5) toteutuksen vaativuus ja riskit. Lausunnonantajia 
pyydettiin ottamaan kantaa siihen, mitä mieltä he ovat arviointityökalun mukaisen tar-
kastelun tarkoituksenmukaisuudesta. 

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista pitää tarkastelua tarkoi-
tuksenmukaisena. 

Tarkastelua tarkoituksenmukaisena pitävät yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja 
edustavat tahot, finanssialan toimijat, toinen palkansaajajärjestöistä, enemmistö mi-
nisteriöistä, viranomainen, yksi professoreista sekä muut palveluntarjoajat. 

Enemmistö professoreista, toinen palkansaajajärjestöistä ja ympäristöjärjestö eivät 
pidä tarkastelua tarkoituksenmukaisena, mutteivät hyödyttömänäkään. 

EK, Kuntaliitto, SM, DIF, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Asianajajaliitto ja FiBAN pitävät 
arviointityökalun mukaista tarkastelua erittäin tarkoituksenmukaisena. 

K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Nordic Law, Lakimiesliitto, Insolvenssioikeudellinen yh-
distys, Tilintarkastajat, Pörssisäätiö, FA, STTK, KRP, VNK, OKM, TEM ja Seppo Villa 
pitävät arviointityökalun mukaista tarkastelua melko tarkoituksenmukaisena. 

SAK, WWF Suomi, Jukka Mähönen ja Matti J. Sillanpää eivät pidä arviointityökalun 
mukaista tarkastelua tarkoituksenmukaisena, mutteivät hyödyttömänäkään. 

Tarkastelua erittäin ja melko tarkoituksenmukaisena pitävien lausunnonantajien 
perustelut: 

PwC ja Yhtiöoikeusyhdistys toteavat, että avoin ja läpinäkyvä argumentointi on eduksi 
yhtiöoikeuden legitimiteetille. PwC:n, Yhtiöoikeusyhdistyksen ja Tilintarkastajien mu-
kaan arviointityökalu on systemaattinen ja tehokas työkalu etenkin sellaisten yksittäis-
ten muutostarpeiden seurantaan, joihin ei liity erityistä aineellista muutostarvetta, 
jonka osalta muutos olisi tarpeellinen muista kriteereistä riippumatta. EK ja FA totea-
vat puolestaan, että arviointityökalu on tarpeellinen ja helpottaa hahmottamaan olen-
naisimpia ja merkittävimpiä muutosehdotuksia. 
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Pörssisäätiö pitää arviointityökalua pääsääntöisesti hyvänä. Huoli kohdistuu ensim-
mäisen kriteeriin: "muutostarve nähdään yhtiöoikeudellisten toimijoiden keskuudessa 
merkityksellisenä" ja "julkisen keskustelun perusteella ei ole tunnistettavissa merkittä-
viä näkemyseroja". Suomessa pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina on yli 900 000 
luonnollista henkilöä, jotka eivät välttämättä osallistu yhtiöoikeudesta käytävään julki-
seen keskusteluun, joten omistajien sijaan todennäköisesti yritysjohdon näkemykset 
ylikorostuvat keskustelussa. Tämän vinouman huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää.  

Tarkastelua ei tarkoituksenmukaisena, muttei hyödyttömänäkään pitävien lau-
sunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen toteaa, että arviointityökalu on mielenkiintoinen ratkaisu, mutta oi-
keuspoliittisia arviointeja ja niiden painotuksia ei voida rakentaa sen varaan. SAK:n 
mukaan arviointityökalulla saatavan tiedon luotettavuus on yhteydessä sen laajaan 
käyttäjäryhmään. Mikäli käyttäjäryhmä on liian suppea, tulokset painottuvat liikaa näi-
hin näkemyksiin. Myös sidosryhmien osallistumisen tulisi olla kattavaa arviointityöka-
lun tulosten laajan kommentoinnin ja näkemysten esille tuomiseksi. Tällä hetkellä työ-
kalun käyttäjinä korostuvat pääosin yritysmaailman ja virkamieskunnan edustajat. 
WWF Suomen mukaan työkalu on periaatteena hyvä. Käytännön toteutuksessa työ-
kalu ei kuitenkaan huomioi riittävästi pisteytettävien asioiden yhteiskunnallista merki-
tystä. Ristiriidattomat teknistyyppiset asiat ovatkin nousseet pisteytyksessä korkealle. 
Vastuullisuus on tärkeydessään omassa luokassaan, vaikka se jäi vähille pisteille. 

Muut: 

STM ja VM eivät kommentoi arviointityökalun tarkoituksenmukaisuutta.  

STM toteaa, että työkalun kriteerit ovat sinänsä asianmukaiset, mutta pieneksi jäävän 
asiantuntija- ja lausujajoukon (väistämättä subjektiiviset) näkemykset saattavat lopulta 
ohjata ja äärimmillään jopa vääristää oikeuspoliittista arviointia. Yksityishenkilönä vas-
tannut ei vastannut kysymykseen, mutta toteaa, että muutostarpeet pientaloyhtiössä 
eivät toimi tämän arviointityökalun mukaisesti. Pientaloyhtiöille tarvitaan ainakin osin 
erillinen osio lakiin. 

VM katsoo, että arviointityökalua on pidettävä suuntaa antavana arviointikriteeristön 
perustuessa pitkälti subjektiiviselle arvioinnille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sii-
hen, että arvioitavan muutoskohteen toteutuksen vaativuus on ilmeisesti laskenut arvi-
oitavan muutoskohteen merkityksellisyyttä. Arvioitavan muutoskohteen merkitykselli-
syyteen ei pitäisi vaikuttaa muutoksen toteuttamisen haastavuus, vaan haastavuutta 
tulisi tarkastella merkityksellisyydestä irrallisena kokonaisuutena. 
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2.8 Yleiset kommentit OYL:n kehittämisen 
tavoitteista, lähtökohdista, keinoista sekä 
lain kehittämisessä huomioon otettavista 
seikoista 

Verohallinto tuo esiin, että OYL:n muuttamisella on usein erilaisia heijastusvaikutuksia 
verolainsäädäntöön ja verotukseen. Erityisesti OYL:n mahdollistamia toimintamahdol-
lisuuksia lisättäessä olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota säännösten selkeyteen 
ja yhteensopivuuteen verolainsäädännön kanssa sekä sääntelyn sisältöä harkittaessa 
huomioida eri toimintavaihtoehtojen verokohtelu. 

Jukka Mähösen mukaan on olennaista, että OYL vastaa ainakin seuraaviin kysymyk-
siin. Miten vastuu veloista ja aiheutetuista vahingoista järjestetään, ts. missä tilan-
teissa yhtiön itsensä lisäksi vastuussa on myös joku yhtiön etutahoista kuten johdon 
jäsenet ja osakkeenomistajat, ml. määräävä osakkeenomistaja (esim. konsernissa). 
Toisaalta vastuun samastuksesta ei ole syytä säätää nimenomaisesti. Toinen keskei-
nen kysymys liittyy rajat ylittävään vastuuseen ja rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin. Mo-
lemmat edellyttävät hallinnollista ja prosessuaalista selkeyttä, ml. kansainvälisyksityis-
oikeudellinen lainvalinta ja oikeuspaikkamäärittely. Selkeyttä vaaditaan myös sen suh-
teen, että oy:n oikeushenkilöllisyydestä ja osakkeenomistajien roolista oy:ssä seuraa, 
että osakkeenomistajat eivät ole yhtiön omistajia. Osakkeenomistajat omistavat osak-
keet, jotka tuovat heille yhtiössä oikeuksia ja velvollisuuksia. On erikoista, että tämä 
itsestäänselvyys ei ole itsestäänselvyys Suomessa. Ehkä tämä vaatii tarkentamista 
edelleenkin nimittäin, jos tästä luovutaan, avataan portit myös osakkeenomistajien 
henkilökohtaiselle vastuulle tavalla, joka on hallitsematon. Nykyinen vastuun samas-
tusta koskeva doktriini on pitänyt asian pidättyvän luonteensa takia hallinnassa. 

WWF Suomi korostaa WEF:n vuosittaisen raportin merkitystä. Toisaalta kärjistetysti 
voisi sanoa, että siinä missä epäonnistuminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luon-
non köyhtyminen ovat nousseet laajasti tunnustettujen riskien kärkeen, yritysjohtajat 
murehtivat lisääntyvää sääntelyä. Nyt alkanut 10-vuotiskausi on ratkaiseva sekä il-
mastonmuutoksen hillinnän, että toimivien ekosysteemien turvaamisen suhteen, ja yri-
tystoiminta on keskeisessä asemassa toteuttamassa transformaatiota. Edelläkävijänä 
yritykset tekevät jo oikeansuuntaisia asioita, mutta muutoksen valtavirtaistuminen 
vaatii paljon enemmän vaikuttavia toimenpiteitä nopeammassa aikataulussa. Yrityk-
sillä on merkittävä rooli ja taloudellinen intressi luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä 
ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Yritysten pitää esim. investoida kestävään tuotan-
toon, käyttää luonnonvaroja viisaasti, edistää kiertotaloutta ja irtautua fossiilisista 
raaka-aineista. Julkisessa keskustelussa vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että vas-
tuullisuus ja edelläkävijyys ovat Suomelle merkittäviä kilpailukykytekijöitä. Jotta 
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OYL:llä voidaan edistää kestävää kehitystä ja mahdollistaa tieteeseen perustuva aika-
taulutettu ekologinen siirtymä, vastuullisuuden käsitettä pitää pohtia ja jäsentää. Tällä 
hetkellä vastuullisuus-termillä tarkoitetaan toisessa ääripäässä pelkkää lain noudatta-
mista ja toisessa liiketoiminnasta irrallisia yleishyödyllisiä lahjoituksia. Lopuksi se tois-
taa kohdassa 2.2 esittämänsä perustelut do no harm -periaatteesta. 

Yksityishenkilönä vastannut toteaa, että pientaloyhtiöiden suhteen tulisi huomioida 
seuraavaa: alle kuuden osakkaan pientaloyhtiössä kaikilla osakkailla tulisi olla toivo-
essaan hallituspaikka, suurimman osakkaan äänivaltaa ei voitaisi leikata suhteetto-
masti äänileikkurin avulla, ei-osakkaiden mukanaolo hallituksessa tai puheenjohtajana 
tulisi rajata neuvoa-antavaksi, ei-osakas ei jäisi vastuuseen päätöksistään, rahoituk-
sen tulisi perustua omarahoitukseen ja lainaa ei voitaisi antaa pientaloyhtiöille ilman 
suurimpien osakkaiden suostumusta. Lisäksi monissa pientaloyhtiöissä toimitaan 
omakotitalomaisesti ilman yhtiöjärjestyksen määräystä. Nykyisen lainsäädännön mu-
kaan uusi ostaja voi jäädä maksajaksi muiden asuntojen tekemättömistä töistä, vaikka 
oman ostetun asunnon kohdalla työt on tehty. Uutta ostajaa tulisi voida suojata yhti-
össä tehdyistä virheistä, kun yhtiöjärjestystä ei ole noudatettu, eikä ostajaa ole infor-
moitu siitä. 
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3 Osakeyhtiöiden digitalisointi 

3.1 Yleissäännös digitaalisista 
toimintatavoista 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakeyhtiölain 1 lukuun lisättäisiin 
uusi selventävä yleissäännös digitaalisista toimintatavoista.  

Lausunnonantajien kannat: Lähes kaikki lausunnonantajista kannattavat ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavat tahot, finanssialan toi-
mijat, osa konsultteja edustavista tahoista, palkansaajajärjestöt, viranomainen, minis-
teriöt, professorit sekä muut palveluntarjoajat. 

Osa konsultteja edustavista tahoista ei ole ehdotuksesta samaa eikä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä K3, Suomen Yrittäjät, RAKLI, 
Kiinteistöliitto, Nordic Law, DIF, Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, Euro-
clear, FiBAN, TEM, SM ja Jukka Mähönen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Pellervo, Kuntaliitto, TELA, In-
solvenssioikeudellinen yhdistys, Lakimiesliitto, FA, STTK, SAK, KRP, VNK, OKM, 
STM, VM, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa. 

Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Tilintarkastajat ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole eh-
dotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Pörssisäätiön mukaan erityisesti yhtiökokousmenettelyä on kehitettävä digitaaliset toi-
mintatavat huomioiden. Asian tarkempi yksityiskohtainen tarkastelu on myös tarpeen. 
Myös Asianajajaliitto ja FA korostavat digitaalisten toimintatapojen kasvavaa merki-
tystä, joka tulee huomioida myös OYL:ssä. Toimintatapoja kehitettäessä on tärkeää 
mahdollistaa digitaaliset toimintatavat sekä niiden tehokas ja luotettava toteuttaminen, 
minkä lisäksi Asianajajaliiton mukaan samalla on huomioitava kokonaisuus ja vaihto-
ehtoiset toimintatavat. Jukka Mähösen mukaan tämä ja muut tähän liittyvät ehdotuk-
set ovat keskeisin yksittäinen kysymys tässä selvityksessä. Suomen Yrittäjien mukaan 
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sääntelyä tulee kehittää siten, että se huomioi digitalisaation tarjoamat mahdollisuu-
det, mutta ei kuitenkaan rajoita nykyisiä toimivia käytäntöjä. Myös DIF:n mukaan on 
tärkeää, ettei sääntely tule esteeksi kehittyvälle tekniikalle.  

EK:n mukaan oy:n toimintojen ja kokousten digitalisoiminen, tai ainakin digitalisaation 
mahdollistaminen lainsäädännön tasolla on tärkeä osa OYL:n uudistamista. Kulunut 
koronavuosi on osoittanut, kuinka tärkeää on pystyä järjestämään kokouksia etänä ja 
kuinka tärkeää on muutenkin pyrkiä mahdollistamaan lain tasolla erilaisten digitaalis-
ten sovellusten ja järjestelmien käyttö. Suomessa on ollut hyvät valmiudet siirtyä etä-
töiden ja etäkokouksien aikaan. OYL:ään tulisi tehdä tarvittavat muutokset, jotka mah-
dollistavat tällaisen toiminnan myös jatkossa, osana normaalia yritysten toimintaa. 

Euroclear lausuu kannattavansa osakeyhtiöiden digitaalisten toimintatapojen kehittä-
mistä. Osakerekisterin muuttaminen digitaaliseen muotoon, mistä taho lausuu tarkem-
min kohdassa 3.3, on eräs keskeisistä tähän liittyvistä kysymyksistä. Sähköisen alle-
kirjoituksen käyttöönotto mahdollisimman monissa osakeyhtiöhallintoon liittyvissä toi-
menpiteissä on varsin helposti toteutettava ensimmäinen askel. Samassa yhteydessä 
tulisi kehittää prosessia, jossa oy:n tiedot välitetään saumattomasti ja sähköisesti vi-
ranomaisten (esim. PRH), pörssin, arvopaperikeskuksen ja osakkeenomistajan välillä. 

STM:n mukaan esim. vakuutuksesta annettavat tiedot on pääsääntöisesti annettava 
ns. pysyvällä välineellä, mutta pyynnöstä tiedot on toimitettava myös paperimuodossa 
(ks. VakSL 2.1 §:n 5 b kohta, lain 234/2018 5.1 §:n 9 kohta sekä valtioneuvoston ase-
tus 293/2018). Vastaavaa toissijaista tietojensaantioikeutta voitaisiin harkita myös 
tässä siltä varalta, että tiedot, linkki tai sähköinen yhteys katoavat esim. kesken tieto-
jen käsittelyn riippumatta siitä, onko yhteystietoja annettu. Myös SAK kannattaa melko 
tärkeänä pitämäänsä ehdotusta ja toteaa lisäksi, että oikeus saada tietoja myös pape-
rimuodossa tulisi säilyttää, ja digitalisaatio ei voi rajoittaa nykyään julkista tietosisältöä 
(esim. yhteystiedot). Yhteiskunnan ja yritysten digitalisoitumiskehitys on kuitenkin 
syytä huomioida lainsäädäntövalmistelussa. Pellervo huomauttaa, että osuuskunta-
laissa on vastaava muutostarve.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistyksen, PwC:n ja Tilintarkastajien mukaan yleissäännös voisi selven-
tää sääntelyä. OYL:n soveltamiseen liittyy kuitenkin asiakirjojen laatimista ja toimitta-
mista myös muille kuin osakkeenomistajille, esim. toimielinten jäsenille ja velkojille. 
Sähköisen toimittamisen edellytykseksi ei siten tulisi säätää vain osakkeenomistajaan 
liittyvää vaatimusta. Tilintarkastajat lisää, ettei oikeustilan selkeys saa vaarantua, ja 
säännöksen tulisi olla selkeästi toissijainen suhteessa erityistilanteisiin; etenkin tilin-
päätökseen ja toimintakertomukseen liittyvät digitaaliset toimintatavat on syytä arvi-
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oida ja säädellä erityissääntelyllä, jota OYL:n yleinen sääntely ei saisi hämärtää. Yh-
tiöoikeusyhdistyksen mukaan epäselvyyksien välttämiseksi yleissäännöksessä (tai vä-
hintään perusteluissa) tulisi määritellä selkeästi, mitä hyväksyttävällä sähköisellä alle-
kirjoittamisella tarkoitetaan (esim. yksityiset palveluntarjoajat). 

Yksityishenkilönä vastannut korostaa taloyhtiön päätäntävaltaa. Tärkeintä pientaloyh-
tiöiden osalta on, että kaikilla osakkailla on pääsy kaikkiin yhtiötä koskeviin tietoihin.  

3.2 Sähköiset yhteystiedot 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Laissa tulisi säätää osakkeenomista-
jan sähköisen yhteystiedon toimittamisesta yhtiölle (yhtiöjärjestysmääräys) sekä osa-
kasluetteloon kerättävien sähköisten yhteystietojen rajoitetusta julkisuudesta. 

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavat tahot, fi-
nanssialan toimijat, puolet ministeriöistä, toinen viranomaisista, enemmistö professo-
reista sekä muut palveluntarjoajat. 

Puolet ministeriöistä ja palkansaajajärjestöt eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä 
eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi professoreista ja toinen viranomaisista. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, K3, Suomen Yrittäjät, RAKLI, 
Kiinteistöliitto, Nordic Law, DIF, TELA, Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, 
FA, FiBAN, KRP, Jukka Mähönen ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Pellervo, Kuntaliitto, Insolvenssioi-
keudellinen yhdistys, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Lakimiesliitto, Tilintarkastajat, Euro-
clear, SM, VM ja VNK. 

STTK, SAK, OKM, TEM, STM ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta 
samaa eivätkä eri mieltä. 

Matti J. Sillanpää vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

ESAVI vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK ja FA toteavat, että osakkeenomistajan sähköisen yhteystiedon toimittaminen yhti-
ölle on yksi konkreettinen tapa kehittää yritysten toimintojen digitalisointia jatkossa, ja 
FA lisää, että täten viestintä voidaan hoitaa joustavasti ja sähköisesti paperisen vies-
tintäkanavan sijaan tai ohella. EK huomauttaa lisäksi, että lain tasolla ilmaistava mah-
dollisuus lisäisi tietoisuutta asiasta ja yhtiöt voisivat jatkossa arvioida, onko yhtiöjärjes-
tysmääräyksen muutos tarpeen.  

Nasdaq Helsingin mukaan ehdotus edistää nopeaa ja varmaa tiedonjakelua sähköi-
sesti ja on näin myös kestävyysnäkökulmasta kannatettava. Jukka Mähönen ja DIF 
huomauttavat, että olennaista on ottaa huomioon tietosuojan vaatimukset. Toisaalta 
DIF:n mukaan yhtiöiden tulee pystyä olemaan mahdollisimman hyvin yhteydessä 
omistajiinsa. Myös PwC:n mukaan yhtiön ja osakkaan välisen viestinnän kehittäminen 
on tärkeää. 

Euroclear kannattaa sähköisen yhteystiedon toimittamista yhtiölle, sillä se mahdollis-
taisi mm. yhtiökokouskutsujen toimittamisen osakkeenomistajille sähköisesti. AOJ:ssä 
olevien yhtiöiden osalta tiedot voitaisiin kerätä osakasluetteloon, tosin hallintarekiste-
röityjen osakkeenomistajien sähköisiä yhteystietoja ei pystyttäisi näin keräämään, 
koska todellisten osakkeenomistajien tietoja ei ole osakasluettelossa. Yhteystietojen 
julkisuutta voidaan rajoittaa, jos tiedot kerättäisiin AOJ:n osakasluetteloille. Yhtiöjär-
jestyksen määräyksellä sähköisen yhteystiedon toimittamisesta ei todennäköisesti 
päästäisi haluttuun lopputulokseen, sillä kaikilla ei välttämättä ole sähköpostiosoitetta 
tai muuta sähköistä yhteystietoa, joka haluttaisiin luovuttaa yhtiölle. Tietojen antami-
nen tulisi ennemmin määrätä yhtiöjärjestyksessä vapaaehtoiseksi. Pellervo huomaut-
taa, että osuuskuntalaissa on vastaava muutostarve.  

VM toteaa, että asiassa on huomioitava se, että sähköisten yhteystietojen toimittami-
seen liittyvään vaatimukseen voi liittyä osakkeenomistajien yhdenvertaisuuteen liitty-
viä kysymyksiä. Yhtiöjärjestysmuutoksen voi nähdä heikentävän tietyissä tilanteissa 
osakkeenomistajan oikeuksia. Jatkoselvityksen yhteydessä on pohdittava sitä, millai-
sella päätöksentekovaatimuksella tämä voitaisiin toteuttaa ja sitä, että onko tässä po-
tentiaalinen väärinkäyttömahdollisuus. 

Lisäksi VM huomauttaa, että mikäli tietyillä osakkeenomistajilla on, esimerkiksi ikänsä 
vuoksi, vaikeuksia käyttää sähköpostia, voitaisiin yhtiöjärjestysmääräyksellä käytän-
nössä vaikeuttaa tällaisen (esim. hankalana pidetyn) osakkeenomistajan oikeutta 
osallistua yhtiökokoukseen. 
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Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

STM huomauttaa, että samalla, kun yhtiöjärjestyksen nojalla tai muutoin luovutetaan 
osakkaan henkilö- tai yhteystietoja, on varmistettava riittävät tietosuojan takeet aina 
mikro- ja pienyhtiöitä myöten. Lisäksi jatkovalmistelussa tulisi harkita, olisiko erityisesti 
listaamattomissa yhtiöissä, joissa osakkeen luovutettavuus (exit-mahdollisuus) saat-
taa olla käytännössä heikko, edellytettävä jokaisen osakkaan tosiasiallista suostu-
musta yhteystietojen antamiseen ja julkistamiseen sen sijaan, että tähän velvoittava 
yhtiöjärjestyksen muutos voitaisiin tehdä määräenemmistöllä.  

SAK:n mukaan sähköiset yhteystiedot ovat nykyaikaa, mutta mahdollisuus perinteisiin 
yhteystietoihin on kuitenkin säilytettävä. Muutos ei voi johtaa oikeuksien/toimintamah-
dollisuuksien rajoituksiin. Julkisuuden rajoittamisen tarpeellisuus on kyseenalaista ja 
vaatii lisäperusteluja. TEM:n mukaan tulisi punnita muutoksen seuraukset osakkaalle 
ja se, rajoitetaanko tämän asemaa perusteettomasti. Lisäksi on otettava huomioon, 
että käytössä saattaa olla erilaisia sähköisiä järjestelmiä, jotka muuttuvat ajan myötä. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Matti J. Sillanpään mukaan muutos olisi suurille yhtiöille tärkeä, mutta pienille jopa 
haitallinen. Myös ESAVI vastustaa erityisesti pienten yhtiöiden kannalta ehdotusta, 
jonka mukaan osakkeenomistajat voitaisiin velvoittaa toimittamaan sähköpostiosoit-
teensa kokouskutsujen toimittamista varten. ESAVI korostaa, ettei sähköpostin lähet-
täminen, ainakaan ilman vastaanottokuittausta, varmista viestin perille menoa, eikä 
vastuuta sähköpostitse lähetetyn kutsun perillemenosta voitaisi siirtää vastaanottajalle 
ainakaan tilanteessa, jossa kokouskutsu on pitänyt lähettää todisteellisesti. On myös 
tilanteita, joissa toisella osakkeenomistajalla on lähestymiskielto, osoite on salainen 
tai kokouskutsuja varten käytetään postilokero-osoitetta tai asiamiestä, jolloin sähkö-
postiosoitteen antamiseen velvoittaminen voidaan kyseenalaistaa.  

3.3 Osakkeiden digitalisointi ja keskitetty 
osakasluettelo 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakkeiden digitalisoinnin ja keskite-
tyn osakasluettelon edistäminen. 

Lausunnonantajien kannat: Lähes kaikki lausunnonantajista kannattavat ehdotusta. 
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Ehdotusta kannattavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavat tahot, fi-
nanssialan toimijat, ministeriöt, viranomaiset, enemmistö professoreista sekä muut 
palveluntarjoajat. 

Palkansaajajärjestöt, yksi professoreista sekä muu palveluntarjoaja eivät ole ehdo-
tuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, K3, RAKLI, Kiinteistöliitto, 
DIF, Nasdaq Helsinki, Euroclear, FiBAN, KRP, ESAVI, Verohallinto, VNK ja Jukka 
Mähönen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kunta-
liitto, Asianajajaliitto, Yhtiöoikeusyhdistys, Lakimiesliitto, PwC, Insolvenssioikeudelli-
nen yhdistys, Tilintarkastajat, Pörssisäätiö, FA, PRH, OKM, TEM, STM, SM, VM ja 
Seppo Villa. 

Nordic Law, STTK, SAK, Matti J. Sillanpää ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole 
ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliiton mukaan digitalisointia on lähtökohtaisesti edistettävä. Digitalisaation 
jatkuva kehittyminen tulisi huomioida valmistelussa, ja mikäli lainsäädäntö on luon-
teeltaan joustavaa sekä markkinat että toimijat voivat kehittää soveltuvaa toimivaa di-
gitaalista ympäristöä.  

K3:n mukaan digitaalisen osakerekisterin jatkovalmistelu on tärkeä aihe. Järjestelmä 
voisi ensi vaiheessa olla vapaaehtoisuuteen perustuva, koska esim. yhden osakkeen-
omistajan yhtiöissä tarvetta digitaaliselle osakerekisterille ei välttämättä ole. Myös 
Suomen Yrittäjät, PwC ja FA painottavat lausunnossaan tahdonvaltaisuutta ja ehdot-
tavat osakkeiden digitalisoinnin edistämistä ensisijaisesti vapaaehtoisten mallien poh-
jalta. Lisäksi K3 huomauttaa Yhtiöoikeusyhdistyksen ohella, että EU:n digitaalisen ra-
hoituksen pakettiin (10/2020) sisältyy asetusehdotus hajautetun tilikirjan teknologiaan 
(lohkoketjuteknologiaan) perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä 
(nk. DLT Sandbox / Pilot Regime). Vaikka asetusehdotus koskeekin vain säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä kaupankäynnin kohteena olevia 
arvopapereita, K3 esittää, että jatkovalmistelussa on hyvä selvittää tarkemmin vastaa-
van järjestelmän soveltuvuutta ja kustannuksia myös muiden osakeyhtiöiden osalta.  
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Lisäksi Suomen Yrittäjien mukaan sääntelymahdollisuuksia on syytä selvittää jatko-
valmistelussa arvioiden erityisesti mahdollisista muutoksista aiheutuvia hyötyjä suh-
teessa erityisesti mikro- ja pienyrityksille aiheutuviin suoriin ja välillisiin kustannuksiin. 
Myös FA:n ja FiBAN:n mukaan arvioinnissa olisi otettava kantaa erityisesti valittavan 
mallin kustannustehokkuuteen pienyritykset huomioiden ja toisaalta FA:n mukaan olisi 
myös selvitettävä, voitaisiinko esim. mikroyritykset rajata sääntelyn ulkopuolelle. Mi-
käli lakiin lisätään nimenomaisia velvoitteita toimittaa tiettyjä tietoja sähköiseen rekis-
teriin, nämä tulisi FA:n mukaan yhdenmukaistaa soveltuvin osin KYC-velvoitteiden 
kanssa. Valittavasta sääntelymallista riippumatta siirtymälle olisi varmistettava asian-
mukainen siirtymäaika. Myös TEM:n mukaan ehdotettu olisi käytännössä iso muutos, 
jonka toteuttamisvaihtoehtoja ja tarvittavaa siirtymäaikaa olisi harkittava huolella. 

FiBAN korostaa lisäksi sitä, että osakesiirtojen rekisteröinnin tulee olla helppoa ja no-
peaa. DIF:n mukaan omistamisen pitää olla mahdollisimman sujuvaa ja turvallista. 
ESAVI lausuu käsittelevänsä hakemusasioita, joissa oikeus hakemuksen tekemiseen 
on osakkeenomistajilla, joiden tulee toimittaa AVI:lle selvitys omistuksestaan ennen 
hakemuksen ottamista tutkittavaksi. Osakeyhtiöasioissa AVI:lle tehdään hakemuksia, 
joiden tosiasiallinen, vaikka ei ääneen ilmaistu, tarkoitus on, että AVI vahvistaisi haki-
jan osakkeenomistajaksi. Osakeomistuksen tueksi toimitetaan kaikenlaisia asiakirjoja. 
Vaikka AVI ei ratkaise osakeomistukseen liittyviä riitoja, tämä joutuu ottamaan asiaan 
esikysymyksenä kantaa. Tilannetta selkeyttäisikin huomattavasti osakerekisteri, josta 
AVI:lla olisi oikeus saada tietoja. Lisäksi tilanteessa, jossa yhtiön hallitus on eronnut, 
hallituksen jäsen on kuollut, tavoittamattomissa tai vain haluton toimimaan, on osak-
keenomistajan joskus mahdotonta saada osakeluetteloa, jolloin sähköinen rekisteri 
auttaisi osakkeenomistajia pääsemään tehokkaammin oikeuksiinsa. 

VM kiinnittää huomiota siihen, että osakkeiden digitalisoimiseksi arvo-osuusjärjestel-
mään liittyminen on koettu monien yhtiöiden osalta liian kalliiksi vaihtoehdoksi. Tästä 
päästään kysymykseen, että kuinka iso tarve digitalisoinnille on, jos olemassa ole-
vasta vaihtoehdosta ei ole oltu valmiita maksamaan. Digitalisoinnin kehittämiselle 
saattaa hyvinkin olla tarvetta arvo-osuusjärjestelmästä huolimatta tai ehkä jopa juuri 
siitä johtuen, mutta tällöin eri vaihtoehtojen osalta kyse on ainakin osittain kustannus-
tenjakokysymyksestä. ARSEK:n kaltaisessa keskitetyssä viranomaisen ylläpitämässä 
järjestelmässä kehittämis- ja ylläpitokustannukset tulisivat todennäköisesti veronmak-
sajien kannettavaksi, kun taas kaupallisissa vaihtoehdoissa (vertaa Euroclear) kustan-
nukset tulee asiakasyhtiöiden kannettavaksi palvelumaksujen muodossa. 

VM toteaa, että lohkoketjuteknologian osalta on huomioitava, että yhtiöoikeudellisessa 
sääntelyssä olisi pyrittävä teknologianeutraaleihin sääntelyratkaisuihin, joita ei olisi si-
dottu yksittäisen teknologian, kuten lohkoketjujen, käyttämiseen. Lisäksi lohkoketju-
teknologian tai vastaavan teknologian hyödyntäminen osakeyhtiöiden hallinnossa 
edellyttäisi merkittäviä jatkoselvityksiä. 
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Lisäksi VM toteaa, että kansallisessa osakeyhtiöiden digitalisointia koskevassa jatko-
selvityksessä olisi huomioitava Euroopan komission digitaalisen rahoituksen strate-
gian lainsäädäntöehdotukset. 

Euroclearin mukaan tämän ylläpitämässä AOJ:ssä, johon kuuluminen helpottaa osa-
kashallintaa ja luo omistajille turvallisuutta, kun listaamattomien yhtiöiden omistus nä-
kyy osakkeenomistajan AOT:llä tämän verkkopankissa tai tilinhoitajan palvelussa, on 
jo tällä hetkellä suuri joukko erityisesti listaamattomia yhtiöitä, joilla on laaja omistaja-
kunta. AOJ:ään liittyminen antaa yhtiölle helpon kasvureitin kohti mahdollista pörssilis-
tausta. Taho kannattaakin digitaalisen osake- ja osakasrekisterin perustamista listaa-
mattomille yhtiöille, minkä edellytyksiä tämä on tutkinut jo aiemmin joko AOJ:n yhtey-
teen tai sen rinnalle. Perustettavan rekisterin tulisi olla vaatimuksiltaan ja toteutuksel-
taan kevyt, jotta siitä tulisi osakeyhtiöille ja osakkeenomistajille edullinen, tehokas ja 
lisäarvoa tuottava. Samanaikaisesti rekisterin tulee kuitenkin täyttää kaikki luotetta-
vuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja lainmukaisuuden vaatimukset. Myös ulkomaa-
laisen omistuksen ominaispiirteet ja mahdollisuudet tulee huomioida. Euroclear nos-
taa lisäksi esiin eräitä rekisterin käytännön kysymyksiä, joita ovat mm. tietojen kerää-
minen ja ylläpito; tietojen saatavuus yhtiölle, osakkeenomistajille ja viranomaisille; 
omistuksiin ja osakkeisiin liittyvät rajoitukset sekä niiden prosessointi; yhtiötapahtu-
mien toteutus ja tarpeet kaupankäynnille. Ylläpidon tulisi olla mahdollisimman help-
poa, automatisoitua ja kirjausten tekemisen vastuut tulisi määritellä (hallitus/osa-
kas/mahdollisesti AOJ:n osapuolet).  

Lisäksi digitaalista osakerekisteriä määriteltäessä olisi Euroclearin mukaan huomioi-
tava yhtiön mahdollisuus siirtyä helposti AOJ:ään esim. listautumisen yhteydessä 
sekä tarpeet yhteyksille pankkien järjestelmiin esim. luottohakemuksia ja panttauksia 
varten. Rekisterin teknisessä toteutuksessa tulee ottaa huomioon tietojen yhteentoimi-
vuus muiden järjestelmien kanssa ja käyttää kansainvälisesti käytössä olevia tietos-
tandardeja. Erityisesti kasvuyhtiöiden kenttä on hyvin kansainvälinen ja rajapinnat eri 
järjestelmien välillä on hyvä pitää avoimena. Euroclear on olemassaolonsa aikana 
osoittanut vahvuutensa osakkeiden luotettavana säilytyspaikkana; osakasluetteloiden 
ylläpidossa on hyvin toimivat prosessit ja järjestelmät, ja toivookin voivansa tarjota ko-
kemuksiaan omistusrekisterien ylläpidosta jatkosuunnittelun tueksi.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

SAK toteaa, että eräillä toimintasektoreilla, kuten asunto-osakeyhtiöiden osalta, siirry-
tään parhaillaan sähköiseen osakerekisteriin, ja tässäkin siirtymäajat ovat todella pit-
kiä yhtiöiden ja osakkaiden toimintavelvoitteiden osalta. Siirtymisen edellytyksiä, laa-
juutta ja menettelytapoja on selvitettävä lisää. Myönteisenä asiana digitaalisessa re-
kisterissä on omistajatietojen ajantasaisuus ja tietojen luotettavuus, mikä helpottaisi 
myös harmaan talouden selvittämisessä ja yhtiön taustalla toimivien vaikuttajien sekä 
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ulkomaalaisten omistajien selvittämisessä. Matti J. Sillanpään mukaan ehdotus on 
isoille yhtiöille tärkeä, mutta ei sovellu pienille tai keskisuurille yhtiöille, ainakaan pa-
kollisena. Yksityishenkilönä vastannut puolestaan korostaa taloyhtiössä asuvien van-
hempien henkilöiden ja osakkaiden usein ongelmallista suhdetta digitaalisuuteen, 
minkä vuoksi digitalisoinnin alaisille ratkaisuille olisi löydyttävä myös vaihtoehto. 

3.4 Henkilökohtainen kokouskutsu 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Sähköisiin yhtiökokouskutsuihin siirty-
miseksi ehdotetaan kirjallisen kokouskutsun vaatimuksen korvaamista henkilökohtai-
sen kokouskutsun vaatimuksella (OYL 5:20). 

Lausunnonantajien kannat: Lähes kaikki lausunnonantajista kannattavat ehdotusta.  

Ehdotusta kannattavat suuri osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edusta-
vista tahoista, enemmistö ministeriöistä, toinen viranomaisista, finanssialan toimijat, 
professorit, palkansaajajärjestöt sekä muut palveluntarjoajat. 

Osa ministeriöistä ja osa konsultteja edustavista tahoista sekä yksi yhtiöitä ja muita 
yhteisöjä edustavista tahoista eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustaa yksi viranomainen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, K3, RAKLI, DIF, TELA, Asi-
anajajaliitto, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, FA, FiBAN, Jukka Mähönen ja Matti J. Sil-
lanpää. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kunta-
liitto, Kiinteistöliitto, Nordic Law, Lakimiesliitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Eu-
roclear, STTK, SAK, KRP, VNK, STM, SM, VM, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vas-
tannut. 

Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Tilintarkastajat, TEM ja OKM eivät ole ehdotuksesta sa-
maa eivätkä eri mieltä. 

ESAVI vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK:n mukaan ehdotus on yhtiökokousten digitalisoinnin kannalta tärkeä osamuutos. 
Henkilökohtainen kokouskutsu kattaisi nykylain kirjallisen kokouskutsun suppean tul-
kinnan lisäksi jatkossa myös sähköpostitse lähetettävän kokouskutsun. Seppo Villa ja 
Matti J. Sillanpää huomauttavat puolestaan, että jo nykyisin yhtiöjärjestyksen mää-
räyksellä (Villa) taikka tulkinnallisin keinoin (Sillanpää) voidaan sallia henkilökohtainen 
kokouskutsu kirjallisen kokouskutsun vaatimuksen sijaan. 

SAK:n mukaan sähköisen kokouskutsun lähettämisen mahdollisuus olisi nykyaikaa, 
mutta toisaalta SAK:n ja Kiinteistöliiton mukaan osakkeenomistajille tulisi jättää mah-
dollisuus niin halutessaan myös kirjallisen kokouskutsun vastaanottamiseen. Myös FA 
ja TELA kannattavat mahdollisuutta ehdotetusta vaatimuksesta poikkeamiseen, tosin 
yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Lisäksi Euroclear huomauttaa, että ehdotettu muutos 
koskee listaamattomia yhtiöitä, ja listayhtiöiden osalta nykykäytäntö, jossa yhtiö julkai-
see kutsun pörssitiedotteena ja omilla verkkosivuillaan, on toimiva ja säilyisi todennä-
köisesti pääasiallisena tiedotuskanavana tulevaisuudessakin.  

Kiinteistöliitto arvioi ehdotusta OYL:ää soveltavien keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöi-
den kannalta ja sinänsä kannattaa ehdotusta. Kiinteistöliitto huomauttaa kuitenkin, 
että etenkin asumisen kentällä ja myös keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä osak-
keidenomistajina on paljon luonnollisia henkilöitä, joilla ei välttämättä ole tietoteknisiä 
valmiuksia sähköisen yhtiökokouskutsun vastaanottamiseen. DIF:n mukaan on tär-
keää, ettei sääntely muodostu esteeksi kehittyvälle tekniikalle. Pellervo lisää, että 
osuuskuntalaissa on tarvetta vastaavalle muutostarpeelle. 

VM toteaa, että osakeyhtiöiden omistajina on usein oikeushenkilöitä tai julkisyhteisöjä, 
jotka voivat päättää yhtiökokousedustajasta kokouskohtaisesti. Henkilökohtainen ko-
kouskutsu on osoitettava omistajalle yhteisönä, jotta kutsu tulee oikeushenkilön tai jul-
kisyhteisön tietoon ja voidaan käsitellä yhteisöä koskevien säännösten mukaisesti. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

PwC, Tilintarkastajat ja Yhtiöoikeusyhdistys eivät ota kantaa ehdotukseen, mutta to-
teavat, että muutos voi olla sopusoinnussa viestinnän yleisen kehityksen kannalta. Li-
säksi PWC ja Tilintarkastajat ehdottavat termin ”henkilökohtainen kutsu” korvaamista 
esim. termillä ”omistaja- tai osakaskohtainen kutsu” selvyyden nimissä.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

ESAVI viittaa kohdassa 3.2 sähköisistä yhteystiedoista esittämiinsä perusteluihin. 
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3.5 Virtuaalinen yhtiökokous 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakeyhtiölaissa tulisi säätää mahdol-
lisuudesta järjestää täysin virtuaalinen yhtiökokous ilman perinteistä fyysistä kokous-
paikkaa (OYL 5:16). 

Lausunnonantajien kannat: Lähes kaikki lausunnonantajista kannattavat ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavat tahot, fi-
nanssialan toimijat, toinen palkansaajajärjestöistä, enemmistö ministeriöistä, viran-
omaisista ja professoreista sekä muut palveluntarjoajat. 

Ehdotusta muutettuna hybridimalliseksi kannattavat lisäksi yksi ministeriöistä, 
ympäristöjärjestö, kiinteistöalan järjestö sekä yksi finanssialan toimijoista5. Kaksi en-
simmäistä sekä yksi viranomaisista ja professoreista eivät ole ehdotuksesta kuiten-
kaan samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustaa toinen palkansaajajärjestöistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, K3, RAKLI, Nordic Law, DIF, 
PwC, Yhtiöoikeusyhdistys, Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, Euroclear, 
FA, VM, FiBAN ja Jukka Mähönen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kunta-
liitto, Kiinteistöliitto, Lakimiesliitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, SAK, VNK, OKM, 
STM, SM, KRP ja Seppo Villa. 

TEM, WWF Suomi, ESAVI ja Matti J. Sillanpää eivät ole ehdotuksesta samaa ei-
vätkä eri mieltä. 

STTK vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

  

                                                      
5 TEM ja WWF eivät olet samaa eivätkä eri mieltä, Pörssisäätiö pitää muutosta erittäin 
tärkeänä. Kiinteistöalan järjestö ei suoraan mainitse hybridimallia, mutta ehdottaa mini-
mikokoonpanolla pidettävää yhtiökokousta, jonka osallistujajoukkoja rajattaisiin etä-
osallistumisen keinoin 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK, K3, Nasdaq Helsinki ja FA pitävät ehdotusta erittäin tärkeänä ja toivovat etenkin 
kyseisen ehdotuksen nopeaa käsittelyä. FA perustelee tätä mm. väliaikaisesta laista 
johtuvilla tutkimusten mukaisilla positiivisilla kokemuksilla. K3 toteaa lisäksi, että mah-
dollisuus täysin virtuaaliseen yhtiökokoukseen voisi edistää osakkeenomistajien oi-
keuksien käyttämistä etenkin tilanteissa, joissa yhtiön omistuspohja on kansainväli-
nen, sillä se voisi kannustaa kansainvälisiä sijoittajia käyttämään suoraan osakkeisiin 
liittyviä hallinnoimisoikeuksiaan. Toisaalta virtuaalinen yhtiökokousympäristö voisi 
edistää suomalaisten yhtiöiden houkuttelevuutta kansainvälisten sijoittajien keskuu-
dessa ja luoda edellytyksiä kotimaisille teknologisille innovaatioille yhtiökokousteknii-
kan kehittämisen osalta. Lisäksi pysyvämpien muutosten valmistelussa olisi syytä ot-
taa huomioon se, että virtuaalinen yhtiökokous voi edellyttää muutoksia yhtiöjärjestyk-
seen ja tällaiset muutokset tulisi käsitellä yhtiökokouksessa.  

Pörssisäätiö pitää tärkeimpänä hybridikokousten mahdollistamista tavalla, jossa osak-
keenomistajalla olisi valintaoikeus virtuaalisen ja fyysisen kokouksen välillä. Omista-
jan oikeuksia tulisi voida käyttää täysimääräisesti kokouksen muodosta riippumatta. 
Säätiö piti ehdotusta erittäin tärkeänä, mutta oli sitä mieltä, että nyt ei ole tarpeellista 
siirtyä täysin virtuaalisiin yhtiökokouksiin, mutta sääntelyyn olisi tarkoituksenmukaista 
sisällyttää mahdollisuus virtuaalisten kokousten järjestämiseen fyysisessä paikassa 
järjestettävien kokousten ohella. 

Asianajajaliiton mukaan ehdotus vahvistaa osakkeenomistajien osallistumismahdolli-
suuksia sekä tehostaa kokousjärjestelyjä ja päätöksentekoa. Jukka Mähönen pitää 
ehdotusta ja sen eteenpäin viemistä kaikissa yhteisömuodoissa erityisen tärkeänä. 
Mähönen huomauttaakin, että väliaikainen laki ei ole pystynyt ratkaisemaan peruson-
gelmaa, eli tarvetta täysin virtuaaliseen yhtiökokoukseen ilman perinteistä kokous-
paikkaa. Pellervo lisää, että osuuskuntalaissa tulisi säätää vastaavasti mahdollisuu-
desta täysin virtuaaliseen osuuskunnan kokoukseen ilman fyysistä kokouspaikkaa.  

PwC, Yhtiöoikeusyhdistys ja DIF toteavat, että sääntely ei saisi olla teknisen kehityk-
sen ja yhtiöiden käytännön tarpeiden esteenä suomalaisten yhtiöiden kilpailukyvyn ja 
omistamisen sujuvuuden edistämiseksi. 

SAK puolestaan esittää, että täysin virtuaalisen kokouksen järjestämisen mahdolli-
suus ilman perinteistä kokouspaikkaa, erityisesti korona-aikana, on lisännyt mielipi-
teitä menettelyn tarpeellisuudesta. Toisaalta SAK, Seppo Villa, Suomen Yrittäjät ja 
Kiinteistöliitto huomauttavat, että ongelmana on mahdollinen osakkeenomistajien ja 
yritysten tietoteknisten valmiuksien heikko taso niin resurssien kuin osaamisenkin 
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osalta.6 Kiinteistöliitto ehdottaakin tietoliikenneyhteyksiin ja tietojärjestelmien toimivuu-
teen liittyviin riskeihin varautumiseksi minimikokoonpanolla järjestettävää yhtiöko-
kousta, jonka osallistujajoukkoa rajattaisiin etäosallistumisen keinoin. Se toteaa kui-
tenkin, että ehdotus koskee sinällään mahdollisuutta, ei velvollisuutta, järjestää täysin 
virtuaalinen yhtiökokous. Yhtiötasolla jäisi hallituksen ratkottavaksi, missä muodossa 
kokous järjestetään, ja huolellisen hallituksen tulisi pyrkiä toiminnallaan aktiivisesti li-
säämään yhtiön ja osakkaiden välistä vuoropuhelua tiettyjen osakasryhmien kategori-
sen poissulkemisen sijasta. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

WWF Suomi ja TEM korostavat hybridimallia, jossa on sekä fyysinen kokouspaikka 
että virtuaalinen osallistumismahdollisuus. TEM perustelee tätä esimerkillä ulkomais-
ten osakkeenomistajien osallistumismahdollisuuksien helpottamiseksi. Lisäksi TEM:n 
mukaan kansalaisyhteiskunnan ja pienosakkaan näkökulmasta voidaan, ainakin pörs-
siyhtiöiden osalta, kyseenalaistaa esitettyä mahdollisuutta rajoittaa osakkeenomista-
jan oikeutta osallistua fyysiseen kokoukseen.  

ESAVI suhtautuu ehdotukseen varauksellisesti. Sinänsä mahdollisuus virtuaalisen yh-
tiökokouksen järjestämiseen on kannatettava ehdotus, mutta taho katsoo, että yhtiö-
kokousta ei tulisi pitää pätevänä, jos yhtiöstä riippumattomien teknisten ongelmien 
vuoksi merkittävä osa osakkeenomistajista ei pystyisi osallistumaan yhtiökokoukseen 
joko lainkaan tai joidenkin kohtien osalta. ESAVI ehdottaakin, että lakiin otettaisiin 
säännös siitä, miten toimitaan, jos kokousta ei pystytä järjestämään joko ollenkaan tai 
osittain teknisten ongelmien johdosta. Lisäksi se kannattaa vähemmistönsuojan 
vuoksi harkittavaksi ehdotettua vähemmistön (1/10) oikeutta vaatia fyysisen yhtiöko-
kouksen järjestämistä. 

Matti J. Sillanpää toteaa, että valtaosassa kaikenkokoisia yhtiöitä fyysinen yhtiöko-
kous on tärkeä mahdollisuus osakkeenomistajille nähdä yhtiön johtoa ja tavata muita 
osakkeenomistajia, koska siten pystyy havainnoimaan myös ns. hiljaisia signaaleja 
heidän esityksistään ja käyttäytymisestään. Näin ollen hän ei pitänyt tällaista kehitys-
kulkua laajasti toteutettuna toivottavana, mutta joitakin eritystilanteita varten sen pi-
täisi olla mahdollista (esim. harvaomisteisia kansainvälisiä yhtiöitä ajatellen). 

Yksityishenkilönä vastannut ei ottanut kantaa ehdotukseen. Hän pitää tärkeämpänä 
sitä, että kokouspöytäkirjan esityslistan kohtiin voisi osallistua myös kirjallisesti ennen 

                                                      
6 Kaikki mainitut pitivät ehdotusta melko tärkeänä. 
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kokousta olematta kokouksessa paikalla. Pientaloyhtiöissä tämä mahdollisuus varmis-
taa kunkin osakkaan kannan kuulemisen ja kirjaamisen ottaen huomioon, että pöytä-
kirjojen kirjaaminen pientaloyhtiöissä voi olla varsin yksipuolista ja harhaanjohtavaa. 

3.6 Virtuaalisen yhtiökokouksen sääntelyn 
periaatteet 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen hahmotelma: Selvityksessä hahmoteltiin täysin 
virtuaalisen yhtiökokouksen sääntelyn keskeisiä periaatteita. Lausunnonantajia pyy-
dettiin mainitsemaan mielestään tärkeimmät periaatteet täysin virtuaaliselle yhtiöko-
koukselle. Periaatteet olivat seuraavat (suluissa periaatteen mainitsemat lausunnon-
antajat):  

– täysin virtuaalinen yhtiökokous on mahdollinen kaikille osakeyhtiöille (K3, Pel-
lervo, Kiinteistöliitto, Asianajajaliitto, PwC, Tilintarkastajat, Euroclear, FiBAN, OKM, 
STM ja Jukka Mähönen7),  

– täysin virtuaalisen yhtiökokouksen pitäminen edellyttää nimenomaista yhtiö-
järjestyksen määräystä (EK, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, 
Lakimiesliitto, Tilintarkastajat, Nordic Law, KRP, OKM, STM, SM ja Seppo Villa),  

– hallitus päättää täysin virtuaalisen yhtiökokouksen järjestämisestä kutsues-
saan yhtiökokousta koolle, jollei yhtiöjärjestyksessä velvoiteta täysin virtuaali-
sen kokouksen järjestämiseen (K3, Kiinteistöliitto, DIF, Asianajajaliitto, PwC, Tilin-
tarkastajat, Nasdaq Helsinki, Euroclear, FA, OKM ja Jukka Mähönen), 

– täysin virtuaalisen kokouksen järjestäminen ja riittävät osallistumisohjeet tu-
lee esittää selkeästi kokouskutsussa (EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kunta-
liitto, Kiinteistöliitto, Nordic Law, DIF, Asianajajaliitto, Lakimiesliitto, Insolvenssioikeu-
dellinen yhdistys, Tilintarkastajat, Nasdaq Helsinki, FA, KRP, OKM, STM, SM, Jukka 
Mähönen ja Seppo Villa), 

                                                      
7 Mähönen: tulisi olla mahdollista ilman vaatimusta yhtiöjärjestysmääräyksestä. Euro-
clear: Korona-aika on osoittanut, että yhtiöiden tarpeet ja tilanteet, kuten myös omista-
jakunnan toiveet, voivat vaihdella nopeasti. Näin ollen virtuaalisen yhtiökokouksen jär-
jestämisen tulisi olla mahdollista hallituksen päätöksellä ilman yhtiöjärjestyksen mää-
räystä. 
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– osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää taval-
lisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla (EK, 
K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, RAKLI, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, Nordic Law, DIF, 
Asianajajaliitto, PwC, Lakimiesliitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Tilintarkastajat, 
Euroclear8, FA, FiBAN, KRP, OKM, STM, SM, Jukka Mähönen ja Seppo Villa), 

– osakkeenomistajalla on oltava tavallista yhtiökokousta vastaava reaaliaikai-
nen mahdollisuus esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuoroja, tehdä ehdotuksia 
sekä äänestää (Suomen Yrittäjät, RAKLI, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, DIF, Asianajaja-
liitto, Tilintarkastajat, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, FA, FiBAN, WWF Suomi9, SAK10, 
KRP, VNK, OKM, VM, SM ja STM), 

– yhtiökokousasiakirjat on pidettävä esillä yhtiön internetsivuilla tai virtuaali-
sessa yhtiökokouksessa käytettävällä alustalla (Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, Asian-
ajajaliitto, PwC, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Tilintarkastajat, Pörssisäätiö, SM ja 
OKM) sekä 

– mahdollisena vähemmistönsuojaelementtinä olisi harkittava, tulisiko osak-
keenomistajien vähemmistölle (esimerkiksi 1/10 kaikista osakkeista) antaa oi-
keus vaatia fyysisen yhtiökokouksen järjestämistä (Kiinteistöliitto, Asianajajaliitto, 
Tilintarkastajat, Pörssisäätiö11, VNK, OKM ja yksityishenkilönä vastannut). 

Avoimissa vastauksissa todettiin mm. seuraavaa:  

EK huomauttaa mainitsemiensa periaatteiden lisäksi, että käytännön kannalta erittäin 
olennaista on toimivan vuorovaikutteisen osallistumisen mahdollistava ohjelmisto tai 
alusta, jonka toimivuuden tulee olla häiriötöntä ja varmaa. FA ja Jukka Mähönen ovat 
samalla kannalla alustapalvelujen kehittämisestä, ja Mähönen lisää, ettei kaikilla yhti-
öillä tarvitse kuitenkaan olla internetsivuja. Mähönen esittää lisäksi, että täysin virtuaa-
lisen yhtiökokouksen järjestämisen tulisi olla mahdollista kaikille osakeyhtiöille ilman 

                                                      
8 Euroclear: Riippumatta osallistumistavasta, osakkeenomistajien rekisteröinti ja ää-
nestykset tulee järjestää luotettavalla tavalla. 
9 WWF: --- on välttämätöntä huolehtia, että yhtiökokouksen vuorovaikutteista luonnetta 
ei rapauteta. Etäosallistumisessa on turvattava pienosakkaiden oikeudet ja mahdolli-
suus kokouksessa käytävään keskusteluun. Virtuaalisuus ei saa siirtää osakkeenomis-
tajia katsomoon passiivisella striimauksella. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat moni-
puolisen osallistumisen, joten vuorovaikutteisuus on teknisesti ratkaistavissa. 
10 SAK: Osakkeenomistajilla on oltava tavallista yhtiökokousta vastaava reaaliaikainen 
mahdollisuus esittää kysymyksiä. Lisäksi toteamme, että kokouksiin ainakin isommissa 
yrityksissä on henkilöstön edustajilla osallistumis-/ kysymysten esittämis- /äänestämis-
oikeus, jonka toteutuminen tulee varmistaa myös virtuaalikokouksissa. 
11 Pörssisäätiö: Mikäli pienikin vähemmistö toivoo hybridikokousta, tulisi järjestää hybri-
dikokous ts. mahdollistaa sekä fyysinen että virtuaalinen osallistuminen. 
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vaatimusta yhtiöjärjestysmääräyksestä, mutta tällaisen määräyksen esittäminen olisi 
kuitenkin mahdollista. Lisäksi olisi mahdollista, että yhtiöjärjestyksessä määrättäisiin, 
ettei virtuaalista yhtiökokousta saa järjestää, mikä voitaisiin puolestaan kumota osak-
keenomistajien yksimielisyydellä. Muutoin asian tulisi jäädä hallituksen harkintaan. Li-
säksi yhtiöille olisi annettava joustovaraa järjestää osakkeenomistajien kyselyoikeus 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Hän ei kannata pienelle vähemmistölle myönnettävää 
veto-oikeutta virtuaalisen yhtiökokouksen järjestämisen estämiseen. 

WWF Suomi korostaa kokouksen vuorovaikutteisen luonteen merkitystä. Virtuaalinen 
osallistuminen yhtiökokoukseen on WWF:n mukaan hyvä ja kannatettava muutos, 
mutta samalla on turvattava pienosakkaiden oikeudet ja mahdollisuus kokouksessa 
käytävään keskusteluun, ja varmistaa se, ettei virtuaalisuus passivoisi osakkeenomis-
tajia. Koska digitaaliset ratkaisut mahdollistavat monipuolisen osallistumisen, on vuo-
rovaikutteisuus teknisesti ratkaistavissa. 

Pörssisäätiön mukaan esitetyt periaatteet sisältävät hyviä lähtökohtia. Säätiö pitää 
hybridikokousten kehittämistä tärkeämpänä kuin täysin virtuaalisia kokouksia. Lisäksi 
olisi tärkeää, että osakkeenomistajat päättäisivät kokoontumismuodosta ja päätös teh-
täisiin lähtökohtaisesti edellisessä yhtiökokouksessa. Mikäli pienikin vähemmistö toi-
voo hybridikokousta, tulisi mahdollistaa sekä fyysinen että virtuaalinen osallistuminen. 
Myös Euroclear ja SAK kannattavat hybridimuotoisia yhtiökokouksia. Euroclear koros-
taa lisäksi, ettei virtuaalisen yhtiökokouksen järjestämisen tulisi olla osakeyhtiöille pa-
kollista. Hallitukselle varattua mahdollisuutta päättää virtuaalisten kokousten järjestä-
misestä ilman yhtiöjärjestyksen määräystä perustellaan sillä, että yhtiöiden tarpeet, 
tilanteet ja omistajakunnan toiveet voivat vaihdella nopeasti, kuten korona-aika on 
osoittanut. Lisäksi taho huomauttaa, että virtuaalinen yhtiökokous tulisi määritellä 
laissa tarkasti. Lopuksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää ennakkoäänestyksen ja ko-
kouksessa tapahtuvan äänestämisen yhteensovittamiseen sekä ulkomaisten hallinta-
rekisteröityjen osakkeenomistajien osallistumismahdollisuuteen.  

SAK toteaa mainitsemiensa periaatteiden ohella, että yhtiön tulisi huolehtia konkreetti-
sin toimenpitein, että henkilöstöedustajilla ja muilla sidosryhmillä, joilla on pääsy ko-
koukseen, on käytettävissä toimivat tietotekniset välineet ja -yhteydet sekä osaami-
nen. Osallistujien tunnistaminen ja valtakirjojen todentaminen vaativat erityisiä lisätoi-
mia. Myös Tilintarkastajien mukaan kriteereihin voisi lisätä osallistujien tunnistamisen, 
todentamisen ja luetteloinnin yleisesti, ja erityisesti kunkin äänestyksen osalta. 

K3:n mukaan voimassa oleva pörssi- ja FN-yhtiöitä koskeva väliaikainen lainsäädäntö 
mahdollistaa etäyhtiökokouksen myös ilman reaaliaikaista mahdollisuutta puhe-, ky-
sely- ja äänioikeuden käyttöön. Tällaisia tilanteita varten väliaikaisessa laissa on eri-
tyisiä suojamekanismeja osakkeenomistajien oikeuksien toteutumiselle. Pysyvässä-
kään lainsäädännössä mahdollisuutta tällaiseen kokoukseen ei tulisi täysin sulkea 



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2022:13 

42 

pois. Pellervo huomauttaa, että mainitsemansa periaatteet ovat tärkeitä myös osuus-
kunnan/edustajiston kokouksen osalta.  

Matti J. Sillanpää toteaa, että järjestelmä voi toimia vain muutaman omistajan yhti-
öissä. Rajan voisi vetää esim. enintään 10 osakkeenomistajan yhtiöihin. Yksityishen-
kilönä vastannut nostaa esiin kokouksen kirjaamiseen liittyvän kysymyksen. Yhtiö-
oikeusyhdistys ei ota asiaan kantaa. 

VM toteaa, että riippumatta sallitaanko täysin virtuaaliset yhtiökokoukset kaikille yhti-
öille lain olettamasäännöksen nojalla vai vain niille, jotka ovat asiasta määränneet yh-
tiöjärjestysmääräyksestä, osakkeenomistajille tulee antaa mahdollisuus määrätä virtu-
aalisen yhtiökokouksen järjestämisestä tarkemmin yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Li-
säksi on varmistuttava osakkeenomistajien, ja erityisesti vähemmistöosakkeenomista-
jien, oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumisesta virtuaalisessa yhtiöko-
kouksessa. Tämä tarkoittaa selkeiden osallistumisohjeiden toimittamista ja vaatimusta 
toimivan vuorovaikutuksen mahdollistavan teknologisen ratkaisun käyttämisestä. 

3.7 Pörssiyhtiöiden verkkosivujen osoitteen 
rekisteröimisen pakollisuus 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Pörssiyhtiöiden verkkosivujen osoit-
teen rekisteröimisen tulisi olla pakollista.  

Lausunnonantajien kannat: Niukka enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdo-
tusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö finanssialan toimijoista ja professoreista, osa yh-
tiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista tahoista, toinen palkansaajajärjes-
töistä ja toinen viranomaisista, puolet ministeriöistä sekä muut palveluntarjoajat. 

Enemmistö yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, osa konsultteja edusta-
vista tahoista, yksi finanssialan toimijoista, toinen palkansaajajärjestöistä sekä osa mi-
nisteriöistä eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustava taho, ministeriö ja 
professori sekä yksi viranomainen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Asianajajaliitto, DIF, FA, VNK ja 
Jukka Mähönen. 
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Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Nordic Law, PwC, Lakimies-
liitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, SAK, KRP, 
SM, VM, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut. 

K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kuntaliitto, Yhtiöoikeusyhdistys, Tilintarkastajat, Fi-
BAN, STTK, OKM ja STM eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

RAKLI ja TEM vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tär-
keänä. 

PRH ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta lain-
kaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

SAK ja PwC toteavat, että ehdotettu uudistus lisäisi tiedonsaantia yrityksen toimin-
nasta ja toimijoista sekä verkkosivuilla annetun tiedon saatavuutta. DIF korostaa yh-
tiön viestinnän selkeyden tärkeyttä. FA puolestaan huomauttaa, että AML ja mm. sen 
10:5 tulisi yhdenmukaistaa asianmukaisella viittauksella osakeyhtiölakiin tältä osin.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

K3 toteaa, että arvopaperimarkkinalainsäädäntö edellyttää käytännössä, että pörssi-
yhtiöillä ja monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevilla yhtiöillä on verkkosivut. 
Näiden yhtiöiden julkistamien tietojen saatavuus on kuitenkin jo nyt osaltaan varmis-
tettu arvopaperimarkkinalainsäädännössä. Verkkosivujen osoitteen rekisteröinnillä 
kaupparekisteriin ei näin ollen välttämättä saada merkittävää lisäarvoa.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

PRH toteaa, että turhaa sääntelyä on pyrittävä välttämään. Sääntelyä valmisteltaessa 
on huolellisesti pohdittava, onko ehdotettava sääntely tarpeellinen, saavutetaanko 
sillä halutut tavoitteet ja onko se tarkoituksenmukainen keino tavoitteiden saavutta-
miseksi. ”Verkkosivut ovat keskeinen osa pörssiyhtiön viestintää ja yksi tärkeimmistä 
tietolähteistä yhtiön sidosryhmille.” Verkkosivuosoitteen voi tällä hetkellä ilmoittaa yri-
tys- ja yhteisötunnusrekisteriin merkittäväksi, jolloin se on kaikkien helposti löydettä-
vissä ja tarkistettavissa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietopalvelusta. Oletet-
tavasti pörssiyhtiön omassa intressissä on pitää verkkosivunsa ajan tasalla ja huoleh-
tia siitä, että verkkosivuosoite on julkisessa rekisterissä oikein ja kaikkien saatavilla. 
Matti J. Sillanpään mukaan tästä olisi turha säätää laissa, koska itsesääntelyä voi-
daan pitää riittävänä. 
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3.8 Englanninkieliset liiteasiakirjat 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Rekisteriviranomaisen kielivaatimuksia 
tulisi keventää siten, että englanninkieliset liiteasiakirjat voitaisiin lähtökohtaisesti toi-
mittaa rekisteriviranomaiselle ilman virallista käännöstä.  

Lausunnonantajien kannat: Pääasiassa lausunnonantajat kannattavat ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edusta-
vista tahoista sekä finanssialan toimijoista, yksi ministeriöistä, professorit sekä muut 
palveluntarjoajat. 

Enemmistö ministeriöistä, palkansaajajärjestöt, viranomainen, finanssialan toimija 
sekä osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista tahoista eivät ole eh-
dotuksesta samaa eikä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat viranomainen ja yksi ministeriöistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä K3, Suomen Yrittäjät, Nordic 
Law, DIF, Yhtiöoikeusyhdistys, Asianajajaliitto, PwC, Nasdaq Helsinki, FA, FiBAN, 
Jukka Mähönen ja Matti J. Sillanpää. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Pellervo, RAKLI, Lakimies-
liitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, SM, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastan-
nut. 

Kuntaliitto, Tilintarkastajat, Pörssisäätiö, STTK, SAK, PRH, VNK, TEM, VM ja STM ei-
vät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

OKM ja KRP vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

K3 ja FA toteavat, että yhtiöoikeudellisten asiakirjojen laatiminen englanniksi ja eng-
lanninkielisten asiakirjojen toimittaminen viranomaisille helpottaisi kansainvälisesti toi-
mivien yhtiöiden hallinnoinnin tehokasta järjestämistä ja alentaisi Suomeen kohdistu-
vien ulkomaisten investointien esteitä korostaen suomalaisten yhtiöiden kansainvä-
listä kilpailukykyä. K3 ehdottaa mahdollisuuden ulottumista osakeyhtiöiden lisäksi ai-
nakin avoimiin yhtiöihin ja kommandiittiyhtiöihin. Lisäksi FA esittää, että väärinkäytös-
tilanteiden kohdalla rekisteriviranomaisella voisi olla mahdollisuus kieltää yhtiötä toi-
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mittamasta englanninkielisiä dokumentteja ja/tai vaatia asiakirjoja suomeksi tai ruot-
siksi, ja yhtiöt vastaisivat mahdollisista käännöskustannuksista. Myös DIF, PwC ja Yh-
tiöoikeusyhdistys esittävät, että suomalaisten yhtiöiden kilpailukyvylle ja niiden tehok-
kaalle toiminnalle tulee olla mahdollisimman vähän esteitä. Kielivaatimuksista säätä-
minen kuuluu erityislainsäädännön alaan (sijoittajansuojan key information yms.).  

Suomen Yrittäjien mukaan ehdotus on perusteltu ja tarkoituksenmukainen huomioiden 
kasvava maahan muuttaneiden yrittäjien lukumäärä. FiBAN pitää ehdotusta erittäin 
tärkeänä Suomen kansainvälisen startup-ekosysteemin kannalta.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

PRH toteaa, että asiaa selvitettäessä on huomioitava kielilainsäädännön vaatimusten 
lisäksi myös tietopalveluasiakkaan oikeudet. Jos katsotaan, että asiakkaalla on oikeus 
tutustua rekisteriin merkityn seikan perusteena olleisiin asiakirjoihin suomen tai ruot-
sin kielellä, asiakirjan käännöksen laatiminen ei voi jäädä rekisteriviranomaisen tehtä-
väksi. Mikäli kielivaatimusten keventämiseen päädytään, lainsäädäntöön on otettava 
selvä määräys siitä, että rekisteriviranomaisella ei ole velvollisuutta kääntää lii-
teasiakirjaa suomeksi tai ruotsiksi, jos tietopalveluasiakas sitä vaatii.  

SAK:n mukaan vastuuta asiakirjojen kääntämisestä ja niiden sisällön tulkinnasta lie-
nee syytä harkita. Liiketoiminnan kansainvälistymisen myötä englanninkielisetkin lii-
teasiakirjat voivat olla laadullisesti hyvin eritasoisia. Oy:n perustaminen on jo nyt help-
poa, nopeaa ja edullista. Toiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen, toimialan selkeä 
rajaus ja muut viranomaisvalvonnan vaatimukset saattavat edellyttää selkeitä ja ym-
märrettäviä asiakirjoja.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

KRP esittää, että ainoastaan tietyt erikseen mainittuihin tilanteisiin liittyvät asiakirjat 
voitaisiin sallia ilman erillistä käännöstä. 

3.9 Yleiset kommentit osakeyhtiöiden 
digitalisointia koskevista arvioista ja 
ehdotuksista 

Jukka Mähönen kannattaa arvioita ja ehdotuksia lämpimästi. 
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VNK toteaa, että OYL:n tulee mukautua tilanteeseen, jossa viestintä mm. postin väli-
tyksellä tai fyysisesti tapaamalla vähenee ja lisääntyy digitaalisesti.  

Yksityishenkilönä vastannut huomauttaa, että pientaloyhtiöiden tarpeet ovat osin eri-
laiset, ja byrokratiaan liittyvää kuormitusta tulisi välttää. On erittäin tärkeä varmistaa, 
että digitalisointi ei mahdollista asioiden salaamista tai harhaanjohtavaa kirjaamista. 
Kaikilla osakkailla tulee aina olla mahdollisuus vaikuttaa ja puuttua asioihin, jotka ovat 
yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan vastaisia. 

VM toteaa, että kansallisessa osakeyhtiöiden digitalisointia koskevassa jatkoselvityk-
sessä olisi huomioitava Euroopan komission digitaalisen rahoituksen strategian lain-
säädäntöehdotukset. Lisäksi lainsäädännössä olisi pyrittävä teknologianeutraaleihin 
sääntelyratkaisuihin. 
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4 Yrityksen yhteiskuntavastuun 
täsmentäminen 

4.1 Toiminnan tarkoituksen ja johdon 
tehtävän täsmentäminen 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen arvio: Yhtiön toiminnan tarkoitusta (OYL 1:5) ja 
johdon tehtävää (OYL 1:8) koskevia yleissäännöksiä ei ole perusteltua täsmentää. 

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa arviota. 

Arviota kannattavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavat tahot, enemmistö konsult-
teja edustavista tahoista, finanssialan toimijat, enemmistö ministeriöistä, viranomai-
nen, enemmistö professoreista sekä muut palveluntarjoajat. 

Ministeriö, toinen palkansaajajärjestöistä, yksityishenkilö ja yksi konsultteja edustavista 
tahoista eivät ole arviosta samaa eivätkä eri mieltä. 

Arviota vastustavat ministeriö, toinen palkansaajajärjestöistä, ympäristöjärjestö ja 
yksi professoreista. 

EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, RAKLI, Kuntaliitto, DIF, Nordic Law, Insolvenssioi-
keudellinen yhdistys, Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, FA, FiBAN, KRP, 
STM, SM, VM, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa ovat arviosta täysin samaa mieltä. 

Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Lakimiesliitto ja VNK ovat arviosta jokseenkin samaa 
mieltä. 

Tilintarkastajat, STTK, TEM ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole arviosta samaa 
eivätkä eri mieltä. 

OKM on arviosta jokseenkin eri mieltä. 

SAK, WWF Suomi ja Jukka Mähönen ovat arviosta täysin eri mieltä. 
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Täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

Pörssisäätiön mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksesta ja vastuullisuudesta keskustel-
laan paljon. Säätiö uskoo omistajien vastuullisuuteen (aiheesta on myös tieteellistä 
tutkimusta, mm. EKP:n tutkijoiden selvitys), joten taho näkee ratkaisuna omistajien oi-
keuksien vahvistamisen. Nasdaq Helsinki ja VNK huomauttavat, että yhtiöllä on 
OYL:n mukaan mahdollisuus muokata tai muuttaa toiminnan tarkoitusta yhtiöjärjestyk-
sen määräyksellä. VNK lisää, että nykyinen säännös (OYL 1:5) pitää sisällään ajatuk-
sen voiton tuottamisesta pitkällä aikavälillä, mikä mahdollistaa mm. vastuullisuuden 
huomioon ottamisen täysimääräisesti yhtiön toiminnassa.  

Seppo Villa toteaa, että oy:n perustajalla on jokin syy organisoida liiketoiminta oy:n 
muotoon. Perustaja ja osakkeenomistaja (OYL 1:9) määräävät yhtiön toiminnan tar-
koituksen. Yhteiskuntavastuussa ei ole kyse siitä, mikä on oy:n toiminnan tarkoitus, 
vaan siitä, millä tavalla toimimalla voiton tuottamista tavoitellaan. Markkinat, kuluttajat, 
rahoittajat ja asiakkaat ohjaavat preferensseillään sitä, miten toimimalla voittoa tulisi 
tavoitella. Toimimisen tapaa voidaan säännellä erillislainsäädännöllä (kuten työ- ja 
ympäristöoikeus), jolla ohjataan yksilön toimintaa yhteiskunnassa. DIF:n, PwC:n ja 
Yhtiöoikeusyhdistyksen mukaan kysymyksenasettelu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoit-
teista on jo nykyisen lain esitöissä. Mahdollinen uusi sääntely tulisi tehdä erityissään-
telyn kautta. DIF lisää, että nykyisessä sääntelyssä ei ole havaittu ongelmia. Esite-
tyissä uudistusajatuksissa on useita ongelmallisia piirteitä ja OYL ei ole oikea väline 
niihin. Myös FA:n mukaan yhteiskuntavastuuta voidaan tarvittaessa kehittää asiaa 
koskevan erityislainsäädännön avulla. 

EK katsoo, että yhtiön toiminnan tarkoituksen täsmentämiselle ei ole mitään todellista 
ja käytännöstä ilmenevää tarvetta. Erilaiset yhteiskuntavastuuta korostavat tavoitteet 
ja näkemykset eivät ota käytännössä lainkaan huomioon sitä, että OYL ja oy:n raken-
teiden, toimielinten ja vastuiden välinen jako eivät käytännössä mahdollista asianmu-
kaisesti oy:n toiminnan tarkoituksen uudelleenmäärittelyä. Lähtökohta, jonka mukai-
sesti erilaisia yritys- ja yhteiskuntavastuun tavoitteita voitaisiin kehittää kajoamalla yh-
tiön toimintaa tai johdon vastuita määritteleviin perusteisiin on alun alkaenkin väärä. 
Näitä tavoitteita voidaan kehittää asianmukaisesti ja joustavasti itsesääntelyn tai eri-
tyislainsäädännön ja muiden sääntelymekanismien kautta, ei osana yhtiöoikeutta.  

VM katsoo, että huomioiden teeman merkitys ja sen saama huomio etenkin kansain-
välisessä keskustelussa on perusteltua harkita selvityksen sivulla 143 esiin nostettua 
vaihtoehtoa, jossa lain perusteluista ilmenevien periaatteiden nostamista lakitekstiin 
harkittaisiin. 
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Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

TEM huomauttaa, että EU:ssa on käynnissä hankkeet kestävää hallinnointia ("Sustai-
nable Corporate Governance") ja asianmukaista huolellisuutta ("Human Rights and 
Environmental Due Diligence") koskevien säännösten kehittämiseksi. Ennen kansal-
listen muutosten valmistelua on perusteltua odottaa ko. hankkeiden ratkaisua.  

Täysin ja jokseenkin eri mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen toteaa, että yhtiön toiminnan tarkoituksen ja johdon velvollisuuksien 
täsmentäminen OYL:ssä (kuten OKL:ssä) on tärkeää yhteisölain systematiikan kautta. 
Ehdotukset, joissa yhtiön laista ja yhtiöjärjestyksestä/säännöistä ilmenevä tarkoitus 
täsmennetään kestävän arvonluonnin kautta toimimiseen planeetan rajoissa ja ottaen 
huomioon yhtiön toiminnan vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön, selkeyttävät 
johdon velvollisuuksia ja ottavat huomioon yhteisöjen välillä olevat erot toiminnan tar-
koituksen yksityiskohtaisessa määrittelyssä. Tarkoitus voi olla esim. voiton tuottami-
nen osakkeenomistajille, palvelujen tuottaminen jäsenille tai jopa muu kuin taloudelli-
nen tarkoitus. On olennaisen tärkeää, että nämä keskeiset kysymykset pysyvät OYL:n 
regiimissä, eikä niistä säädetä erityislainsäädännössä kuten edellä jo viittaamissani 
hankkeissa erilaisiksi yritysvastuulainsäädännöiksi. 

SAK:n mukaan selvityksessä on todettu nykyinen lainsäädännön velvoite, jonka mu-
kaan myös voimassa olevassa OYL:ssä johdolle asetetaan velvollisuus toimia vas-
tuullisesti. Yritysten käytännön toiminnan merkitys ympäristö-, ihmisoikeus- ja yritys-
vastuuasioissa on yleisesti merkittävä. Selvityksessä ei ehdoteta muutoksia tähän sa-
namuotoon, koska sisällöstä ei ole selvityksen mukaan epäselvyyttä ja muutokset voi-
sivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Yritykset tuovat julkisessa markkinointi-
toiminnassaan ja yhteiskuntavastuullisuus -ohjelmissaan, erityisesti ympäristöasioissa 
ja työvoiman käytön periaatteissa, esille vastuullisuuttaan. Määritelmää olisi tämän 
vuoksi hyvä tarkentaa lainsäätäjän näkökulmasta. Myös yhtiöiden vahingonkorvaus-
vastuuta tulisi selvittää lisää.  

4.2 Toiminnan tarkoituksen täydentäminen  
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Mahdollisuus helpottaa yhtiön toimin-
nan tarkoituksen täydentämistä/tarkentamista kontrolloidulla tavalla siten, että (rajoite-
tun) yhteiskuntavastuun lisäksi myös osakkeenomistajien varallisuusoikeudet olisivat 
kohtuullisella tavalla määriteltyjä.  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 
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Ehdotusta kannattavat palkansaajajärjestöt, ympäristöjärjestö, yksi finanssialan toi-
mijoista, yksi ministeriöistä sekä yksi professoreista. 

Osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, enemmistö konsultteja edustavista 
tahoista ja enemmistö ministeriöistä eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri 
mieltä. 

Ehdotusta vastustavat enemmistö yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, 
konsultteja edustava taho, enemmistö finanssialan toimijoista ja professoreista, viran-
omainen sekä muut palveluntarjoajat. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä FiBAN, SM, SAK, WWF Suomi ja 
Jukka Mähönen. 

Ehdotusta kannattaa ja pitää melko tärkeänä STTK. 

Kuntaliitto, Yhtiöoikeusyhdistys, Tilintarkastajat, Asianajajaliitto, Lakimiesliitto, PwC, 
VNK, OKM, TEM, STM, VM ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta 
samaa eivätkä eri mieltä. 

EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Nordic Law, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, 
Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, FA, KRP ja Seppo Villa vastustavat ehdotusta ei-
vätkä pidä selvitettävää muutostarvetta kovin tärkeänä. 

RAKLI, DIF ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä selvitettävää 
muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

WWF Suomen mukaan selvityksen päätelmä, joka tuntuu rinnastavan tavoitteellisen 
vastuullisuuden poikkeamiseksi voiton tavoittelun tarkoituksesta, on virheellinen. Vas-
tuullisuustavoitteen ottaminen yhtiöjärjestykseen kaikkien osakkeenomistajien suostu-
muksella voitontavoittelusta poikkeamiseksi on absurdi ja äärimmäinen tulkinta. Vas-
tuullisuustavoitteet rinnastuvat ennemminkin toimialan määrittelyyn, jolla osakkeen-
omistajat normaalilla yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevalla 2/3 määräenemmistöllä 
rajaavat, minkälaista liiketoimintaa yhtiö harjoittaa. 

Jukka Mähösen mukaan OYL:n tahdonvaltaisuuden periaate (OYL 1:9) antaa sinänsä 
laajat mahdollisuudet määritellä yhtiön toiminnan tarkoitusta olettamasäännöksestä 
(OYL 1:5) poiketen. Voi myös olla, että oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä ei ole 
kyetty tuomaan selkeästi esille, mikä on yhtiön toiminnan tarkoituksen ja tarkoituksen 
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toteuttamistavan välinen suhde, mistä on ollut hämmennystä jopa pörssiyhtiöiden hal-
lituksissa. Näin ollen esim. pitäydyttäessä liiketoimintamallissa, joka ottaa huomioon 
planeetan rajat ja yhtiön toiminnan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan, ei ole 
kyse yhtiön toiminnan tarkoitukseen puuttumisesta. Selvityksessä (s. 150) esitetty esi-
merkki on tässä mielessä harhaanjohtava, koska siinä on kysymys siitä tavasta, miten 
yhtiön toiminnan tarkoitusta toteutetaan, esim. ottaen huomioon kestävän arvonluon-
nin tavoite, eikä toiminnan tarkoituksen muuttamisesta. Sinänsä mainittu tilanne kuu-
luu hallituksen yleistoimivaltaan, eikä edellyttäisi ylipäätään yhtiöjärjestyskeskustelua. 
Jos taas tarkastellaan puheena olevaa täysin toista kysymystä eli sitä, että yhtiön toi-
minnan tarkoitusta todellakin muutetaan, Mähönen olisi pidättyväinen sellaisen helpot-
tamisen suhteen, esim. aitoon ehdotukseen muuttaa oy:n toiminnan tarkoitus muuksi 
kuin voiton tuottamiseksi osakkeenomistajille. Suostumusvaatimus on yleinen lähtö-
kohta toiminnan tarkoitusta muutettaessa, mikä ilmenee myös yritysmuodon muutosta 
koskevasta sääntelystä, esim. OYL 19:5. Koska hämmennystä kuitenkin esiintyy, 
asiaa on ehkä syytä selventää. Sinänsä on paradoksaalista, että on vireillä hankkeita, 
jotka ottaisivat tämän keskustelun kokonaan pois yhtiöiltä, johdolta ja osakkeenomis-
tajilta (ks. edellä mainitut yritysvastuulainsäädäntöhankkeet). 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC toteavat, että jos OYL:ään tehtäisiin mainittuja muutoksia, 
osakkeenomistajien varallisuusoikeuksien turvaamien olisi keskeinen huomioitava nä-
kökulma. TEM viittaa kohdassa 4.1 esittämiinsä perusteluihin. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Pörssisäätiö toteaa, että tämä vaatii mahdollisesti lisäselvitystä. Tietyissä tapauksissa 
pääomistajien on jälkikäteen epäilty tyhjentäneen yhtiötä ennen väärinkäytösten sel-
viämistä, ja tästä näkökulmasta taho pitää varallisuusoikeuksien tarkastelemista mah-
dollisesti järkevänä. Yleisellä tasolla esim. osinko-oikeutta ei tulisi rajata. FA:n mu-
kaan nykytila mahdollistaa pitkän tähtäimen etujen ja muiden sidosryhmien etujen 
huomioon ottamiseen soveltuvan sääntelykehikon (itsesääntely, lainsäädäntö, sosiaa-
liset normit, maan tapa jne.) eikä tämän osalta tarvita erillistä säännöstä OYL:ään. Ny-
kytila edellyttää, että yhtiö toteuttaa tarkoitustaan ”within the rules of the game”. Lain-
käyttäjän kannalta toiminnan tarkoitusta koskevan sääntelyn monipolvistaminen lisäisi 
sääntelyn soveltamiseen liittyvää epävarmuutta ja siten voisi johtaa kilpailukyvyn kan-
nalta epäedullisiin lopputulemiin sekä keskenään kilpailevien tavoitteiden ristiriitaan. 
Mikäli tässä asiayhteydessä kuitenkin säädetään yhteiskuntavastuusta, OYL:ään tulisi 
lisätä asianmukaiset määritelmät tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi. 

Seppo Villa toteaa, että jos tätä harkitaan, päätösvaatimuksena tulee olla 9/10 anne-
tuista äänistä ja 2/3 kaikista osakkeista. DIF viittaa yhdistyksen 26.11.2020 OM:lle, 
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TEM:lle ja VM:lle antamaan lausuntoon yritysvastuuta koskevista EU-aloitteista. Yri-
tysvastuuasiat kuuluvat erityislainsäädäntöön. Jos OYL:ään kuitenkin tehtäisiin mainit-
tuja muutoksia, osakkeenomistajien varallisuusoikeudet olisi huomioitava, koska osa-
kesijoitusten saaminen on oy:n vahvuus ja elinehto. EK viittaa tässä osin kohtaan 4.1. 

4.3 Johdon vahingonkorvausvastuun 
täsmentäminen 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Mahdollisuus täsmentää osakeyhtiö-
lain vahingonkorvausvastuuta koskevia säännöksiä siten, että ne korostaisivat johdon 
velvollisuutta noudattaa ympäristölainsäädäntöä (käännetty todistustaakka).  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista vastustaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat palkansaajajärjestöt, puolet ministeriöistä sekä yksityishen-
kilö. 

Osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi finanssialan toimijoista, puolet 
ministeriöistä, viranomainen ja yksi professoreista eivät ole ehdotuksesta samaa ei-
vätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat enemmistö yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, 
konsultteja edustavat tahot sekä enemmistö finanssialan toimijoista ja professoreista. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä SM ja SAK. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä STTK, VM, OKM ja yksityishenki-
lönä vastannut. 

Pellervo, Kuntaliitto, Nordic Law, Pörssisäätiö, VNK, TEM, STM, KRP ja Seppo Villa 
eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

K3, Suomen Yrittäjät, Asianajajaliitto ja FiBAN vastustavat ehdotusta eivätkä pidä 
selvitettävää muutostarvetta kovin tärkeänä. 

EK, RAKLI, Kiinteistöliitto, DIF, Tilintarkastajat, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Insolvens-
sioikeudellinen yhdistys, Nasdaq Helsinki, FA, Jukka Mähönen ja Matti J. Sillanpää 
vastustavat ehdotusta eivätkä pidä selvitettävää muutostarvetta lainkaan tär-
keänä. 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

SAK:n mukaan yhtiöillä on suuri merkitys ympäristöasioiden käytännön toteutumisen 
osalta. Asiasta on erillislainsäädäntöä selvityksessä mainitulla tavalla, mutta olisi 
hyvä, jos myös OYL tukisi osaltaan näiden erillisvelvoitteiden toteumista. Nyt OYL pai-
nottaa yksinomaan osakkeenomistajien ja sijoittajien intressiä, mitkä eivät aina ole yh-
teneväiset ympäristölainsäädännön velvoitteiden kanssa.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Pörssisäätiö toteaa, että ehdotus on mahdollinen selvitettävä kohde, jota on tärkeä 
verrata kv. sääntelyyn. VNK katsoo, että muutos varmasti lisäisi huomiota ympäristö-
riskeihin liittyen, mutta saattaisi olla vaikeasti ennakoitava ja taloudelliselta arvoltaan 
merkittävä lisäriski johtohenkilöiden näkökulmasta. Ankara vastuu saattaisi vaikeuttaa 
johtohenkilöiden rekrytointia. Seppo Villan mukaan on selvää, että johdon velvollisuu-
tena on noudattaa mm. ympäristölainsäädäntöä. TEM viittaa tässä kohtaan 4.1. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliiton mukaan ympäristöoikeuden piiriin kuuluvat seikat tulee ensisijaisesti 
ratkaista ympäristölainsäädännössä, jossa pystytään reagoimaan parhaiten myös jat-
kuvan muutoksen tarpeisiin. K3:n mukaan olisi perustellumpaa, että yhteiskuntavas-
tuuseen, kuten ympäristölainsäädännön tai ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyvät kysy-
mykset ratkaistaisiin erityislainsäädännöllä. Myös FiBAN ja Nasdaq Helsinki katsovat, 
että on selkeämpää pitää ympäristölainsäädäntö ja siihen liittyvät velvoitteet erillään 
OYL:stä. Niitä voidaan säädellä tehokkaammin ja tarkemmin erityislainsäädännössä. 
Lisäksi Yhtiöoikeusyhdistys, PwC ja DIF toteavat, että yritysvastuuasiat kuuluvat eri-
tyislainsäädäntöön. OYL:ssä nykyisin oleva käännetty todistustaakka lähipiirin eduksi 
tehdyllä toimella aiheutetusta vahingosta liittyy yhtiöoikeuden keskeiseen yhdenvertai-
suuteen ja lojaliteettiin, ja se on johdon hallittavissa toimimalla vakiintuneen yhtiö-
oikeuden mukaisesti. Ympäristövastuiden osalta tilanne olisi aivan uusi mm. syy-seu-
raussuhteiltaan ja mahdollisen vahingon kohdentumisen osalta.  

Tilintarkastajien mukaan vahingonkorvausvastuun täsmällisyys on tilintarkastukselle 
olennaista, koska tilintarkastuskertomukseen voidaan sisällyttää lausuma vastuuva-
paudesta. Esitetyt muutokset eivät vaikuta lainkaan vastuuta täsmentäviltä, päinvas-
toin. EK:n mukaan yhtiön johdon velvollisuuksiin kuuluu kaikkien säädösten noudatta-
minen. Vastuullisesti toimiva yritysjohto suhtautuu toimintansa kannalta relevanttien 
säädösten noudattamiseen tarkasti ja tunnollisesti. Erään tutkimuksen perusteella 
Suomessa on maailman ilmastoystävällisimmät yritykset, joten EK ei näe mitään syytä 
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sille, että ympäristölainsäädäntöä nostettaisiin erityisesti yrityksen johdon velvollisuu-
den alaiseksi. Sen nostaminen yksittäisenä asiakokonaisuutena lain tasolle antaisi 
kummallisen ja vääristyneen kuvan siitä, että suomalaiset yritykset eivät muuten olisi 
vastuullisia toimijoita ympäristölainsäädännön alaan liittyvissä hankkeissa tai asioissa. 

Insolvenssioikeudellisen yhdistyksen mukaan käännetty todistustaakka ei lähtökohtai-
sesti sovi OYL:ään. OK:n 17 luvun uudistuksen johdosta todistustaakkaa koskevia eri-
tyissäännöksiä ei ole lähtökohtaisesti tarpeen lisätä muualle lainsäädäntöön. Lisäksi 
on merkittävää, että legaalisen olettaman säätäminen perustuu aina oikeuspoliittiseen 
ja tosiasialliseen käsitykseen, jonka mukaan väitteen mukainen asiaintila on niin ylei-
nen, että sen vastakohta olisi näytettävä toteen. Nyt puheena olevassa kontekstissa 
tämä tarkoittaisi, että oy:t jättäisivät yleisesti noudattamatta ympäristölainsäädäntöä. 
Tällaisen olettaman säätämisen olisi perustuttava tutkittuun tietoon, mitä lausunnon-
antajan käytettävissä olevien tietojen mukaan ei ole. 

FA:n mukaan johdon vastuuta olisi tarkasteltava lainvalmistelussa kokonaisuutena ot-
taen huomioon erityislainsäädäntö, hallinto-oikeudelliset (esim. finanssiala) ja rikosoi-
keudelliset vastuut, arvopaperimarkkinaoikeudellinen sääntely sekä johdon käytän-
nössä rajalliset vakuuttamismahdollisuudet tietyissä tilanteissa. Tässä tulisi erityisesti 
huomioida, että vastuukumulaatio ei muodostu kokonaisuutena kohtuuttomaksi. Kiin-
teistöliitto ei kannata sääntelyehdotusta missään olosuhteissa OYL:ää soveltavien 
keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden kannalta. Käännetty todistustaakka loisi lähtö-
kohtaisen olettaman (ympäristö)vahinkotapauksissa siitä, että yhtiössä olisi rikottu 
ympäristölainsäädäntöä. Tällaista lähtökohtaa ei voida pitää yhtiöoikeudellisessa ym-
päristössä ja yhtiön johdon vastuiden kannalta arvioiden kohtuullisena.  

Jukka Mähönen pitää ehdotusta erikoisena (tällä voi olla taustoja, joita hän ei tunne) 
eikä pidä sitä soveltuvana OYL:n systematiikkaan. YmpVahL perustuu ankaraan vas-
tuuseen ja mahdollistaa erityistapauksessa (7 §) yhtiön edustajien suoran vastuun. 
Myös ympäristörikoslainsäädäntö tuottaa ongelmallisia yhtiöoikeudellisia seuraamuk-
sia (mm. perunahiutaletapaus, KKO 2016:58). Hän ei kuitenkaan poimisi velvollisuutta 
noudattaa ympäristölainsäädäntöä yhtenä erityistapauksena OYL:n vahingonkorvaus-
säännöksiin, se avaisi portin myös muille vaatimuksille, esim. työsuojelu- tai kuluttaja-
lainsäädännölle ja niiden rikkomiselle. Ehdotus onkin juuri sellainen, jota Mähönen on 
käsitellyt yllä yleisellä tasolla painottaessaan OYL:n systematiikan merkitystä. Matti J. 
Sillanpään mukaan ehdotetunlainen säännös voisi toteutuessaan provosoida perus-
teettomien vahingonkorvauskanteiden nostamiseen ja siten aiheuttaa tarpeetonta 
työtä sekä (imago)haittoja yhtiöille. Lisäksi säännös kuormittaisi muutoinkin ylikuormit-
tunutta oikeuslaitosta. 
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4.4 Yleiset kommentit yhtiön 
yhteiskuntavastuun täsmentämistä 
koskevista arvioista ja ehdotuksista 

EK toteaa, että paine yhteiskuntavastuuasioiden ottamiseksi osaksi yhtiölainsäädän-
töä ja corporate governancea tulee EU-tasolta, jossa tälle on laaja poliittinen kannatus 
ja komission toimintaohjelma on täynnä erilaisia tähän liittyviä hankkeita. Vaikka yri-
tys- ja yhteiskuntavastuuasiat ovat luonnollisesti tärkeitä, on keskustelu ja tavoitteet 
näiden osalta osin ylikuumentuneet. Yhteiskuntavastuun kehittämisen varjolla ajetaan 
käytännössä myös täysin toimimattomia ja kehityskelvottomia ehdotuksia, jotka jo to-
teutuessaan uhkaavat eurooppalaisten yritysten toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja 
työllisyyttä. Täytyy kuitenkin muistaa, että voidakseen toimia vastuullisesti ja voidak-
seen tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa verojen maksun lisäksi, yritysten täytyy olla 
ensisijaisesti kannattavia. Vasta kannattava yhtiö voi olla vastuullinen ja vain vastuulli-
sesti toimiva yhtiö voi toimia kannattavasti.  

FA esittää samat perustelut kuin kohdassa 4.2 ja huomauttaa lisäksi, että EU:n tasolla 
on parhaillaan käynnissä useita aloitteita, joilla on yhteiskuntavastuuseen liittyviä pää-
määriä ja jotka tulisi huomioida jatkovalmistelussa. K3 lausuu, että OYL mahdollistaa 
jo nyt yhteiskuntavastuuseen liittyvien seikkojen huomioimisen yhtiöiden päätöksente-
ossa. Yhtiöt ottavat toimintansa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset laajasti huomi-
oon asiakkaiden ja sijoittajien painostamana. Yhteiskuntavastuuseen liittyvä yhtiöoi-
keudellinen sääntely yhtiön tarkoituksesta sekä johdon tehtävästä ja vastuusta olisi 
omiaan hämärtämään yhtiöoikeudellisia vastuu- ja valvontamekanismeja. Siksi tähän 
liittyvät kysymykset tulisi ratkaista erityislainsäädännöllä.  

Suomen Yrittäjien mukaan laaditussa selvityksessä on tarkasteltu erittäin kattavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti yhteiskuntavastuun täsmentämiseen liittyviä näkökohtia. On 
huomattava, että yritykset keskittyvät yhä enenevässä määrin taloudellisesti, ympäris-
töllisesti ja sosiaalisesti vastuulliseen yritystoimintaan. Kestävän kehityksen toiminta-
periaatteet tunnistetaankin kriittisenä kilpailukykyä määrittävä tekijänä liiketoimin-
nassa. Markkinat itsessään ohjaavat kestävyysnäkökohtien huomioimista yritystoimin-
nassa. Niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaidenkin vaatimukset edistävät kestävien liike-
toimintatapojen käyttöönottoa ja asettavat vaatimuksia yritysten toiminnan kehittämi-
selle. Yhtiön omistajilla tulee olla myös jatkossa oikeus määrittää yhtiön toiminnan tar-
koitus, eikä OYL:ään tule tehdä tältä osin muutoksia. Yhtiön ja sen sidosryhmien 
asema sekä yhtiöiden toimintaan liittyvät rajoitukset tulee järjestää yritystoiminnan jär-
jestäytymismuodosta riippumattomalla erityislainsäädännöllä.  
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Jukka Mähösen mukaan selvitysten lukemista hankaloittaa käsitteiden täsmentymät-
tömyys. Esim. yhteiskuntavastuuksi yleisesti kutsutussa ilmiössä on kyse eri asiasta 
kuin kestävässä arvonluonnissa, jossa otetaan huomioon planeetan rajat ja yhtiön vai-
kutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Puhe sidosryhmistä ja pitkän aikavälin arvon-
luonnista ovat nekin puolestaan eri keskusteluja. Yksi aihe on kestävän arvonluonnin 
huomioiminen itsesääntelyssä, mm. pörssiyhtiöiden hallinnointikoodeissa (kuten ene-
nevässä määrin tapahtuu Keski-Euroopassa). Suomen ja Pohjoismaiden akateemi-
sessa keskustelussa ei olla vielä ainakaan ns. kärryillä keskustelun monimuotoisuu-
desta ja täsmällisyyden vaatimuksista sekä niistä vaaroista, jotka syntyvät keskuste-
lun luovuttamisesta yhteisölainsäädännön ulkopuolelle. Keskustelu on kuitenkin nyt 
vilkasta EU:ssa. Lisäksi on olennaista erottaa yhtiön toiminnan tarkoituksen toteutta-
mistavan täsmentäminen johdon velvollisuuksien täsmentämiseksi, ja erilaiset hank-
keet erillislainsäädännön säätämiseksi "yhteiskuntavastuusta". Sama vaara on selke-
ästi myös Suomessa, jos tällaisiin OM:n hallinnonalan ulkopuolisiin erillislainsäädäntö-
ratkaisuihin mennään esim. TEM:n valmisteleman yritysvastuulainsäädännön kautta.  

Seppo Villa toteaa, että yhteiskuntavastuulla ajetaan osakeyhtiöiden osalta väärää 
asiaa. Kaikkia toimijoita koskevia säännöksiä tulisi säätää yhteiskunnassa samalla ta-
valla ja niin, että toimijat tekevät vastuullisia päätöksiä. Esim. säädetään, että on toi-
mittava (tuotannossa) tietyllä tavalla tai että tiettyä energiaa ei saa käyttää. Tilintar-
kastajien mukaan yhteiskuntavastuu on tärkeä asia. Tilintarkastuskertomusten lukijat 
ovat usein kansainvälisiä. Asiasta säätäminen vähintään Euroopan tasolla ja mielel-
lään globaalisti olisi kohdassa 2.4 esitettyjen tavoitteiden mukaista. Yhtiöoikeusyhdis-
tys toteaa, että yhdistyksen jäsenillä on erilaisia mielipiteitä yritysvastuuasioista. 

WWF Suomi toistaa kohdassa 4.2 esittämänsä perustelut ja lisää, että vastuullisuus 
on hahmotettu selvityksessä polarisoituneeksi asiaksi, joka olisi mystiseen pisteeseen 
saakka lakisääteinen velvollisuus, mutta muutoin rinnastuisi yleishyödyllisyyteen. Sel-
vitykseen on kirjattu tulkinta nykytilanteesta, joka ei perustu lain nimenomaisiin kir-
jauksiin. Selvityksessä todetaan, että ”voimassa olevassa laissa johdolle asetetaan 
velvollisuus toimia vastuullisesti, jos se on pitkän ajan taloudellisten etujen mukaista” 
ja että ”yhtiö ei siis saa tehdä päätöksiä niin sanotun vahvan yhteiskuntavastuullisuu-
den mukaisesti eli kiinnittämättä huomiota osakkeenomistajien etuun, ellei yhtiölle ole 
yhtiöjärjestyksessä määritelty jäljempänä käsiteltävää toiminnan muuta tarkoitusta”.  

Suomen valtion omistajaohjauspolitiikka velvoittaa valtionyhtiöt mm. huomioimaan 
Suomen hiilineutraaliustavoitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen. 
Suuret sijoittajat vaativat yhtiöiltä aikataulutettuja suunnitelmia jälkimmäiseen sopeu-
tumiseksi, joita ei pidetä yleisessä keskustelussa yleishyödyllisyysvaatimuksina. 
WWF:n aloitteesta ehdotettua pörssiyhtiön yhtiöjärjestykseen lisättävää Pariisin ilmas-
tosopimukseen kytkeytyvää lauseketta kritisoitiin, sillä tämä tekisi yhtiöstä yleishyödyl-
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lisen ja hyväksyminen edellyttäisi mahdollisesti kaikkien osakkeenomistajien suostu-
musta. Jos valtion omistajaohjauspolitiikka voi vaatia tätä, mutta yhtiökokous ei voi 
päättää asiasta, nykyinen OYL on tältä osin selkeästi epäselvä, mikä vaikeuttaa osak-
keenomistajien mahdollisuutta vaatia ja tukea yrityksen kestävyystavoitteita. 

WWF:n mukaan Suomessa pitää olla OYL, joka sallii yhtiöille liiketoimintaan integ-
roidun globaaleja kestävyystavoitteita tukevan tavoitteellisen vastuullisuuden. Tieteen 
valossa mm. ilmastonmuutoksen hillintä on kaikkien yhtiöiden pitkän ajan taloudellis-
ten intressien mukaista. Yritysvastuullisuuden käsitteen juridinen sisältö tulee päivittää 
tämän päivän tilanteeseen. Nykylain puute voidaan ratkaista säätämällä voitontavoit-
telun reunaehdoksi lakisääteinen do no harm -periaate, joka saa konkreettisen sisäl-
lön EU:n kestävyysluokituksen taksonomiasta.  

Ympäristön kannalta kestävänä voidaan pitää toimintaa, joka edistää merkittävästi 
yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista eikä merkittävästi vahingoita mitään niistä: 
1) ilmastonmuutoksen hillintä; 2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen; 3) vesivarojen 
ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu; 4) siirtyminen kiertota-
louteen, jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen; 5) ympäristön pilaantumisen eh-
käiseminen ja vähentäminen; 6) terveiden ekosysteemien suojelu. OYL ei voi olla eril-
linen saareke, kun ratkaistaan aikamme suurimpia kriisejä. 2020-luvun OYL:n pitää 
muodostaa raami, joka ei vain mahdollista, vaan myös velvoittaa yhtiöt arvioimaan toi-
mintansa kestävyysriskit ja sopeuttamaan toimintansa systemaattisesti kestäväksi. 
Valmiin näkemyksen puuttuminen siitä, miten do no harm -velvoite integroidaan 
OYL:ään, ei saa olla peruste asian siirtämiselle myöhempään ajankohtaan. Asiasta 
tulisi käynnistää lainsäädäntöhanke mahdollisimman pian. 

VM toteaa, että yhteiskuntavastuun täsmentämistä koskeva pohdinta jää selvityk-
sessä melko kevyeksi, koska yhtiöiden raportointia ja rahoitusmarkkinasääntelyyn liit-
tyvät kysymykset on rajattu sinänsä työekonomisesti perustellusti selvityksen ulkopuo-
lelle. 



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2022:13 

58 

5 Muuttuvan työnteon ottaminen 
huomioon sääntelyn rakenteissa 

5.1 Osakkeiden maksujen kontrollointi 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Tiliotetta/maksukuittia tulisi pitää riittä-
vänä todisteena kaikkien yksityisten yhtiöiden osakkeiden maksujen kontrolloinnissa. 

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavat tahot, osa konsultteja 
edustavista tahoista, enemmistö finanssialan toimijoista, toinen viranomaisista, puolet 
ministeriöistä ja professorit. 

Osa konsultteja edustavista tahoista, yksi finanssialan toimijoista, toinen palkansaaja-
järjestöistä, toinen viranomaisista ja puolet ministeriöistä eivät ole ehdotuksesta sa-
maa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustaa toinen palkansaajajärjestöistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pel-
lervo, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, FiBAN, SM, 
Jukka Mähönen ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Kuntaliitto, Nordic Law, PRH, 
VNK, TEM, Matti J. Sillanpää ja yksityishenkilönä vastannut. 

DIF, Yhtiöoikeusyhdistys, Tilintarkastajat, PwC, FA, STTK, KRP, OKM, VM ja STM ei-
vät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

SAK vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK ja Asianajajaliitto katsovat, että perusmuotoisessa tilanteessa tiliotteen tai maksu-
kuitin tuoma todistusarvo on riittävä yksityisten yhtiöiden maksun kontrolloinnissa. EK 
lisää, että tilintarkastajan lausunnolla ei ole tässä juurikaan vahvistavaa vaikutusta ja 
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sen poistamisella saavutettaisiin kustannussäästöjä ja prosessi nopeutuisi. VNK to-
teaa, että nykyinen menettely on useimmissa tapauksissa byrokraattinen. Tietyn kyn-
nysarvon ylittävissä tapauksissa nykyinen menettely on hyvin perusteltavissa. Jukka 
Mähösen mukaan ehdotus on erinomaisen hyvä. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistys, PwC ja Tilintarkastajat olettavat, että ehdotus tarkoittaa rahassa 
maksettavia summia (ks. työryhmän arvio selvityksen s. 171). Ns. apporttimaksujen 
osalta on erikseen eri perustein harkittava, tarvitaanko kontrollia omaisuuden tulemi-
sesta yhtiön omistukseen. Tilintarkastajien mukaan selvityksen teksti on paikoin epä-
täsmällistä (”liitetietovaatimukset”, tilintarkastus osana ”tilinpäätöksen valmistelua”). 

5.2 Vaatimus apporttimaksujen pakollisesta 
tilintarkastajan lausunnosta 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Yksityisissä yhtiöissä vaatimus apport-
timaksujen pakollisesta tilintarkastajan lausunnosta muutettaisiin ns. ”turvasata-
masäännökseksi”. 

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi kon-
sultteja edustavista tahoista, yksi finanssialan toimijoista, toinen viranomaisista, puolet 
ministeriöistä ja enemmistö professoreista. 

Osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista tahoista, yksi finanssialan toi-
mijoista, toinen palkansaajajärjestöistä ja osa ministeriöistä eivät ole ehdotuksesta 
samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista ta-
hoista, yksi finanssialan toimijoista, yksi ministeriöistä, toinen palkansaajajärjestöistä, 
toinen viranomaisista ja yksi professoreista. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä FiBAN, SM ja Jukka Mähönen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, 
Asianajajaliitto, PRH, VNK, OKM ja Matti J. Sillanpää. 
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Kuntaliitto, DIF, Yhtiöoikeusyhdistys, Tilintarkastajat, PwC, FA, STTK, TEM, STM ja 
yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

VM, Nordic Law, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Pörssisäätiö ja Seppo Villa vas-
tustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

EK, SAK ja KRP vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta lainkaan tär-
keänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen toteaa, että apporttisääntelyn keventäminen on tärkeä muutostarve. 
Ehdotettu opt-in-malli on harkinnan arvoinen. Asianajajaliiton mukaan työryhmän ar-
vion suositus on kannatettava ja mahdollistaa joustavuuden sekä kannustimen. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistys, PwC ja Tilintarkastajat olettavat, että vaatimus ei koskisi pelkäs-
tään tilintarkastajan lausuntoa vaan myös yhtiön apporttiselvitystä (ks. työryhmän suo-
situs s. 184). TEM katsoo, että jos tilintarkastaja on valittuna, on perusteltua, että 
tämä antaa lausunnon. Päinvastaisessa tilanteessa pakollisuudesta voisi luopua. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Seppo Villa, SAK ja EK pitävät tilintarkastajan lausuntoa apporttiomaisuudesta tär-
keänä erityisesti velkojiensuojan ja sen kehittämisen kannalta, eikä siitä pitäisi luopua. 
EK lisää, että on tosin olemassa myös tapauksia, joissa apportin arvostuksessa on 
käytännössä ilmennyt ongelmia tilintarkastajan lausunnosta huolimatta, mutta nämä 
tilanteet ovat johtuneet usein huolimattomuudesta tilintarkastajan toiminnassa, ei itse 
lainsäädännön luomien velvoitteiden toimimattomuudesta.  

VM toteaa, että vaatimus tilintarkastajan lausunnosta apporttimaksusta varmistaa 
osaltaan osakeyhtiön ja osakkeiden merkitsijän kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeelli-
suutta. 
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5.3 Tarkastusraportin toimittaminen suoraan 
hakijalle 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Vaatimusta, jonka perusteella erityisen 
tarkastuksen suorittajan tulee toimittaa tarkastusraportti myös suoraan hakijalle (OYL 
7 luku), voidaan harkita osakeyhtiölaissa säädettäväksi. 

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista ta-
hoista, finanssialan toimijat, palkansaajajärjestöt, toinen viranomaisista, enemmistö 
ministeriöistä ja enemmistö professoreista. 

Osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista tahoista, toinen viranomai-
sista ja osa ministeriöistä eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi konsultteja edustavista tahoista ja yksi professoreista. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä FA, FiBAN, SAK, SM, VM ja Matti 
J. Sillanpää. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pel-
lervo, Kiinteistöliitto, Nordic Law, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Asianajajaliitto, 
Pörssisäätiö, STTK, KRP, OKM, STM ja Seppo Villa.  

Kuntaliitto, DIF, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, ESAVI, VNK, TEM ja yksityishenkilönä 
vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Tilintarkastajat ja Jukka Mähönen vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostar-
vetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

SAK:n mukaan tämä olisi perusteltua asiassa aktiivisimpana olleen hakijan näkökul-
masta. Matti J. Sillanpää toteaa, että muutos tehostaisi merkittävästi vähemmistön-
suojaa, koska nykyisin yhtiö pystyy pitkittämään raportin julkituloa tarpeettoman pit-
kään. EK:n mukaan tämä on joissain tilanteissa osakkeenomistajan oikeussuojan kan-
nalta varmasti tarpeellinen vaatimus. Pörssisäätiö katsoo, että tämä on mahdollinen 
kehityskohde. Kuitenkin keskeisintä on raportin avoin julkaiseminen tiedoksi kaikille 
omistajille, ei vain hakijalle. Pellervo toteaa, että OKL:ssä on vastaava muutostarve. 
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Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

VNK katsoo, että erityiseen tarkastukseen tulee olla riittävät mahdollisuudet, mutta se 
ei saa mahdollistaa oikeuden väärinkäyttöä. Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC toteavat, että 
vaihtoehtoisesti voitaisiin säätää erityisestä tarkastuksesta annetun lausunnon toimit-
tamisesta AVI:lle, josta se olisi hakijan saatavissa. PwC lisää, että erityisen tarkastuk-
sen tekijän vastuulle ei pitäisi jättää hakijalle toimittamiseen liittyvää selvittämis-, toi-
minta- ja mahdollista kuluvastuuta. 

ESAVI kiinnittää huomiota siihen, että hakija on saattanut myydä osakkeensa ennen 
erityisen tarkastuksen lausunnon valmistumista, jolloin hakijalla ei ole oikeutta saada 
tietoa tarkastuslausunnosta. OYL 7:9:n mukaan lausunto tulee esittää yhtiökokouk-
selle sekä lähettää pyynnöstä osakkeenomistajalle. Osakkeensa myyneillä hakijoilla 
ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. ESAVI ehdottaa, että säännöstä täsmen-
netään niin, että lausunto tulee toimittaa myös hakijalle, joka on yhtiön osakkeenomis-
taja lausunnon valmistumishetkellä. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Tilintarkastajien mukaan ei olisi asianmukaista antaa tarkastajan tehtäväksi erityisestä 
tarkastuksesta annetun lausunnon toimittamista muulle kuin tarkastuksen kohteena 
olevalle yhtiölle. Asiaan voi liittyä yhteystietojen selvittämiseen ja itse toimittamiseen 
liittyviä tehtäviä, kustannuksia ja vastuita. Lakiin voitaisiin sen sijaan ottaa määräys 
lausunnon toimittamisesta AVI:lle, josta se olisi mahdollisesti yhtiötä luotettavimmin 
hakijan saatavissa. Jukka Mähönen ei näe tällaiselle säännökselle tarvetta. 

5.4 Vaihdannanrajoituslausekkeita 
koskevasta tyyppipakkoperiaatteesta 
luopuminen 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakkeiden vaihdannanrajoituslausek-
keita koskevasta tyyppipakkoperiaatteesta luopumiselle ei ole yksiselitteistä kanna-
tusta. Olisiko mielestäsi syytä luopua tyyppipakkoperiaatteesta? 

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, konsult-
teja edustavat tahot, yksi finanssialan toimijoista, puolet ministeriöistä ja yksi profes-
soreista. 
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Ehdotusta vastustavat enemmistö yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista ja 
finanssialan toimijoista, palkansaajajärjestö, puolet ministeriöistä ja enemmistö pro-
fessoreista. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä SM ja FiBAN, 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Nordic Law, Asianajajaliitto, 
Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, VNK ja Seppo Villa. 

K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, Nasdaq Helsinki, Euroclear, 
STTK, TEM, VM, Jukka Mähönen ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliitto huomauttaa, että varmuudella ei voida arvioida, miten periaatteesta 
luopuminen vaikuttaisi. Yksityisissä yhtiöissä osakassopimukset sisältävät tyypillisesti 
vaihdannanrajoituslausekkeita, joita ei välttämättä haluta siirtää yhtiöjärjestyksiin, ja 
ne voivat sisältää informaatiota yhtiöstä, jota ei haluta julkisuuteen. VNK toteaa, että 
vaihdannanrajoituslausekkeiden laajentamista on syytä harkita. Toisaalta näistä pys-
tytään käytännössä sopimaan osakassopimuksilla laajasti. PwC:n ja Yhtiöoikeusyh-
distyksen mukaan asian selvittäminen on tarpeen, koska yhtiökäytännössä on esiinty-
nyt tarvetta muutokselle. Muutoksen tarve on punnittava tehtävän selvityksen jälkeen.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

K3 toteaa, että periaatteesta luopuminen voisi johtaa epäselvien tai tulkinnanvaraisten 
lausekkeiden käyttöönottoon, ja tästä syntyviin riitoihin. Oikeusvarmuusnäkökohdat ja 
suostumus- ja lunastuslausekkeiden toimivuus puoltavat nykyistä oikeustilaa. Jukka 
Mähönen katsoo, että selvityksen perustelut huomioiden tällaiselle muutokselle ei ole 
nyt tarvetta. Osakassopimuksella on oma paikkansa osakkeenomistajien välisten suh-
teiden järjestämisessä. Pellervo kannattaa selvityksessä esitettyä vaihtoehtoa sallittu-
jen vaihdannanrajoituslausekkeiden lisäämisestä, mikä palvelisi erityisesti pienten 
osakeyhtiöiden tarpeita.  

Euroclearin mukaan vaihdannanrajoituslausekkeiden tehokas ja luotettava käsittely 
vaatii selkeät määrittelyt rajoituksista ja niiden vaikutuksista, mikä on tärkeää luotetta-
van käsittelyn varmistamiseksi digitaalisessa osakerekisterissä tai AOJ:ssä. Rajoitus-
ten vaikutukset koskisivat samalla tavalla kaikkia rajoituksen alaisia omistuksia ja 
poikkeavat rajoitukset olisi sisällytettävä osakassopimuksiin nykykäytäntöä vastaa-
vasti. Nyt voimassa olevan lain mukaisten suostumus- ja lunastuslausekkeiden käsit-
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tely on vakiintunut ja toimiva prosessi AOJ:ssä. Yhtiöt saavat tiedon rajoitusten alai-
sista omistusmuutoksista. Jos rajoitteiden sisältö poikkeaa eri osakkeenomistajien vä-
lillä, osakerekisterin ylläpito ja omistusmuutosten hallinta muuttuvat haasteellisiksi ja 
vaativat manuaalista ylläpitoa.  

Kiinteistöliitto pitää jäsenistöönsä kuuluvien OYL:ää soveltavien keskinäisten kiinteis-
töosakeyhtiöiden kannalta tärkeänä pitää lähtökohtaisesti kiinni tyyppipakkoperiaat-
teesta. Näissä on paljon luonnollisten henkilöiden omistamia osakkeita ja osakassopi-
mus on vain harvoin käytössä. Taho kannattaa toki maltillista selvittämistä sen suh-
teen, voitaisiinko sallittujen vaihdannanrajoitusehtojen määrää ja tyyppiä lisätä ilman 
painetta tuoda jäsenistön kannalta täysin vieraita vaihdannanrajoituslauseketyyppejä 
ja työkaluja (osakassopimus) yhtiöoikeudelliseen käytäntöön. 

Muut: 

SAK ei ota kysymykseen kantaa ja toteaa, että asiaa on selvitettävä lisää.  

5.5 Etuostolauseke 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakeyhtiölaissa tulisi säätää ns. etu-
ostolausekkeesta (OYL 3 luku). 

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista ta-
hoista, yksi finanssialan toimijoista, osa ministeriöistä ja enemmistö professoreista. 

Osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista tahoista, enemmistö finans-
sialan toimijoista, palkansaajajärjestöt, enemmistö ministeriöistä ja yksi professoreista 
eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yhtiöitä tai muita yhteisöjä ja konsultteja edustava taho, fi-
nanssialan toimija ja viranomainen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä K3, Suomen Yrittäjät, Yhtiöoikeu-
syhdistys, Asianajajaliitto, PwC, FiBAN, VNK, SM, Jukka Mähönen ja Matti J. Sillan-
pää. 
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EK, Pellervo, Kuntaliitto, Nordic Law, DIF, Tilintarkastajat, Nasdaq Helsinki, Euroclear, 
FA, STTK, SAK, OKM, TEM, STM, VM ja Seppo Villa eivät ole ehdotuksesta samaa 
eivätkä eri mieltä. 

Kiinteistöliitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Pörssisäätiö ja KRP vastustavat eh-
dotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliitto toteaa, että etuostolausekkeen käytölle on esitetty muistiossa hyvät 
perusteet ja niitä käytetään osakassopimuksissa. Asian tarkempi tutkiminen on kan-
natettavaa. Jukka Mähönen katsoo, että jos ja kun tyyppipakkoperiaatteesta ei luo-
vuta, etuostolauseketta koskeva säännös voisi olla perusteltu. PwC ja Yhtiöoikeusyh-
distys toteavat, että oikeusvertailun ja osakassopimuskäytännön perusteella ns. etu-
ostolausekkeelle voidaan olettaa käytännön tarve. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Euroclearin mukaan osakerekisterin ylläpidon kannalta etuostolausekkeiden alaisten 
osakkeiden käsittely on olennainen seikka. Suostumus- ja lunastuslausekkeet pysty-
tään käsittelemään AOJ:ssä pidettävässä osakerekisterissä siten, että yhtiö saa tie-
don tapahtuneista omistusmuutoksista ja voi hoitaa suostumukseen ja lunastukseen 
liittyvät toimet. Etuostolausekkeen käsittely ei voi toimia samalla tavalla, koska omis-
tus siirtyy vasta, kun etuostolausekkeen edellyttämät toimet on tehty. Myyjän velvolli-
suus on informoida yhtiötä omistuksen siirrosta. Lisäksi mahdolliset rajoitukset etuos-
tolausekkeen alaiselle omistukselle on hoidettava myyjän ja yhtiön välillä.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Pörssisäätiö katsoo, että muutosehdotuksia tulisi tarkastella myös listautumiskynnyk-
sen näkökulmasta. Mahdollisten etuostolausekkeiden julkaiseminen olisi tärkeää. 
Kiinteistöliiton arvion mukaan OYL:ää soveltavien keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöi-
den kannalta olemassa oleva järjestelmä on lähtökohtaisesti riittävä. Kiinteistöliitto tu-
kee sen selvittämistä, voitaisiinko etuostolausekkeita sallia yhtiöjärjestysmääräyksin. 
Sääntelytarvetta arvioitaessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota sääntelyn selkeyteen 
ja siihen, ettei etuostolauseke synnyttäisi painetta kokonaan uuden hallinnointityöka-
lun käyttöönottoon (osakassopimus) tahon jäsenistöön kuuluvissa yhtiöissä. 
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5.6 Toisen osakkeenomistajan osakkeiden 
lunastaminen 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakeyhtiölakiin tulisi sisällyttää infor-
matiivinen maininta, jonka perusteella osakkeenomistajalle voidaan antaa oikeus, 
mutta ei velvollisuutta, lunastaa toisen osakkeenomistajan osakkeet (OYL 15:10).  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, konsult-
teja edustavat tahot, yksi finanssialan toimijoista, puolet ministeriöistä ja yksi profes-
soreista. 

Osa yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, enemmistö finanssialan toimi-
joista, palkansaajajärjestöt ja puolet ministeriöistä eivät ole ehdotuksesta samaa ei-
vätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, viran-
omainen ja enemmistö professoreista. 

Ehdotusta kannattaa ja pitää erittäin tärkeänä SM. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä K3, Suomen Yrittäjät, VM, Nordic 
Law, Yhtiöoikeusyhdistys, Asianajajaliitto, PwC, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Fi-
BAN, VNK ja Seppo Villa 

EK, Pellervo, Kuntaliitto, DIF, Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, FA, STTK, SAK, OKM, 
TEM, STM ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri 
mieltä. 

Kiinteistöliitto, KRP ja J. Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muu-
tostarvetta kovin tärkeänä. 

Jukka Mähönen vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliitto toteaa, että osakassopimuksiin sisällytetään usein tähän liittyvä mää-
räys. Ehdotukseen saattaa sisältyä käytännön ongelmia, jotka voivat johtaa ristiriitati-
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lanteissa ei-toivottuun toimintaan asian ratkaisemiseksi. Mahdollisuus lunastusoikeu-
den sisällyttämisestä yhtiöjärjestykseen on kannatettava. PwC:n ja Yhtiöoikeusyhdis-
tyksen mukaan OYL:n käyttäjäystävällisyys on sen tärkeä piirre. PwC lisää, että lu-
nastusmahdollisuus olisi tarpeellinen lisäys, mutta lunastusvelvollisuudesta säätämi-
nen edellyttäisi tarkempaa analyysia.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

EK:n mukaan informatiivinen maininta voisi olla kannatettava. Tosin taho pohtii, 
kuinka paljon laintasolle otetulla maininnalla on käytännön tietoisuutta lisäävää funk-
tiota. Pörssisäätiö näkee tiettyjä hyötyjä, mutta suhtautuu varauksella. Muistiossa mai-
nittuihin riskeihin on suhtauduttava vakavasti, oikeuksien laajentaminen voi luoda kan-
nustimen eskaloida erimielisyyksiä, ja mekanismia voidaan pyrkiä käyttämään väärin.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen ei näe ehdotukselle tarvetta. 

5.7 OYL 18:1 Lunastusrajan täydentäminen 
vähemmistön hyväksi 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: OYL 18:1:a täydennettäisiin siten, että 
lunastusrajasta on mahdollista määrätä yhtiöjärjestyksessä toisin vähemmistön 
eduksi; ts. vähemmistöosakkaat voisivat vaatia lunastusta pienemmälläkin omistuksen 
keskittymisellä kuin 90 % ja vastaavasti enemmistöomistajan lunastuskynnystä voitai-
siin nostaa korkeammalle kuin 90 % ("epäsymmetrinen tahdonvaltaisuus"). 

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista ei ole ehdotuksesta sa-
maa eikä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavat osa konsultteja edustavista tahoista, yksi finanssialan toimi-
joista ja enemmistö ministeriöistä. 

Yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavat tahot, osa konsultteja edustavista tahoista, osa 
finanssialan toimijoista, palkansaajajärjestöt, viranomainen, yksi ministeriöistä ja yksi 
professoreista eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi finanssialan toimijoista, yksi ministeriöistä ja enemmistö 
professoreista. 
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Ehdotusta kannattaa ja pitää erittäin tärkeänä SM. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, FiBAN, 
OKM ja TEM. 

EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kuntaliitto, DIF, Nordic Law, Tilintarkastajat, Asi-
anajajaliitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Nasdaq Helsinki, FA, STTK, SAK, 
KRP, STM, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta sa-
maa eivätkä eri mieltä. 

VM, Jukka Mähönen ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muu-
tostarvetta kovin tärkeänä. 

Pörssisäätiö vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan sääntelyn joustavuus on tärkeää. TEM:n 
mukaan mahdollisuutta vähemmistön oikeuksien tehostamiseksi voisi harkita. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliitto katsoo, että nykytila on pääosin toimiva huomioiden yhteys vähemmis-
tösuojakeinoihin. Vähemmistön eduksi tapahtuva poikkeus on sinänsä mahdollinen ja 
asiaa jatkovalmisteltaessa tulisi arvioida tämän tosiasiallinen merkitys. K3:n mukaan 
mahdollisuus määrätä OYL:stä poikkeavasta lunastusrajasta vähemmistön eduksi 
voisi olla perusteltua erityisesti joissakin suppean osakkeenomistajajoukon yrityk-
sissä. Toisaalta esim. pörssiyhtiöissä toisistaan poikkeavat lunastusrajat olisivat omi-
aan aiheuttamaan sekaannuksia. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Matti J. Sillanpään mukaan muutos voisi aiheuttaa sekaannuksia. OYL:n säännökset 
ovat pohjimmiltaan sellaisia, jotka liikemaailmassa toimivat ihmiset ovat sisäistäneet 
vuosikymmenten aikana ja tuntevat karkealla tasolla. Hyvin toimivia perussäännöksiä 
ei pitäisi siten muuttaa kovin kevein perustein, koska monia asioita päätetään käytän-
nössä ja toimitaan ilman erityisalan juristin neuvoja tai tarkempia selvityksiä. Epävar-
muus lisää kustannuksia ja/tai vähentää aktiviteettia. Pörssisäätiö huomauttaa, että 
ostotarjousdirektiivi sääntelee asiaa pörssiyhtiöiden osalta. On tärkeää, että ei luoda 
ylimääräisiä listautumiskynnyksiä vaan sääntely on mahdollisimman samanlaista kai-
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kille osakeyhtiöille. Yhtiökohtaiset lunastusrahat lisäisivät vähemmistöomistajien hal-
linnollista taakkaa. Myös VM toteaa, että 90 prosentin symmetrinen lunastusraja on 
vallitseva pääsääntö EU:n pääomamarkkinoilla ja näin ollen myös yleisesti tunnettu 
markkinakäytäntö. Etenkin pörssiyhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien näkökul-
masta tarkasteltuna olisi vältettävä tilanteita, joissa yhtiöillä voisi olla keskenään toi-
sistaan poikkeavia lunastusrajoja. 

5.8 Rekisteröityminen yhdenyhtiöksi 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Mahdollistetaan julkinen rekisteröitymi-
nen yhdenyhtiöksi.  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat osa konsultteja edustavista tahoista, osa ministeriöistä, yksi 
yhtiöitä edustava taho ja yksi finanssialan toimija. 

Enemmistö yhtiöitä tai muita yhteisöjä edustavista tahoista, osa konsultteja edustavista 
tahoista, osa ministeriöistä, yksi finanssialan toimijoista, toinen palkansaajajärjestöistä, 
yksi viranomainen ja yksi professori eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri 
mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi finanssialan toimijoista, yksi ministeriöistä, muu palve-
luntarjoaja, toinen palkansaajajärjestöistä ja enemmistö professoreista. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä SM, Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, 
VNK ja OKM. 

K3, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Kuntaliitto, DIF, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Ti-
lintarkastajat, FA, STTK, KRP, TEM, STM, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut 
eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

VM ja FiBAN vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Nordic Law, SAK, Jukka Mähönen ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta ei-
vätkä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

PwC:n ja Yhtiöoikeusyhdistyksen mukaan tämä vaikuttaa hyödylliseltä läpinäkyvyyttä 
ja oikeusvarmuutta parantavalta ehdotukselta. EK katsoo, että muutos voisi sujuvoit-
taa ja yksinkertaistaa yhden osakkeenomistajan yhtiön toimintaa. Asiaa on hyvä sel-
vittää jatkossa lisää. Miten tällaisessa tilanteessa määrittyisi hallituksen varajäsenen 
asema? Asianajajaliiton mukaan OYL 5:1.1 ja OYL 5:2.2 ovat sinänsä toimivia pienyh-
tiöiden osalta, kuitenkin kun huomioi hallitustyöskentelyn olevan pienyhtiöissä lähinnä 
muodollisuus ja kaksinkertainen päätöksenteko osin, on kannatettavaa toiminnan te-
hokkuuden ja selkeyden kannalta selvittää yhdenyhtiötä koskevan vaihtoehdon selvit-
tämistä (vaihtoehto 1).  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

TEM:n mukaan asia edellyttäisi vielä jatkopohdintaa hyötyjen kartoittamiseksi, ja mi-
ten sääntely suhteessa prokuristeihin ja muihin edustamiseen oikeutettuihin. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

VM katsoo, että olisi perusteltua ennemmin selvittää yhdenyhtiöstä tai niin kutsutusta 
kevytosakeyhtiöstä säätämisestä erillisellä lailla kuin tuoda osakeyhtiölakiin yhdenyh-
tiötä koskevia säännöksiä. 

Jukka Mähönen toteaa, että ehdotus saattaa aiheuttaa enemmän ongelmia konser-
neissa kuin ratkaista niitä. Käytännössä tytäryhtiön hallintomalli saadaan hyvin yksin-
kertaiseksi. SAK:n mukaan tämä on omiaan sekoittamaan vakiintuneita yritystoiminta-
muotoja (Tmi, ky, Oy). Osakeyhtiömuotoisen toiminnan selkeärajaisuus vrt. muihin lii-
ketoiminnan toiminnanharjoittamismuotoihin saattaisi hämärtyä tarpeettomasti. Mää-
rittely-, tulkinta- ja yritysten kasvuongelmat esim. yrityksen kasvaessa vaikeutuisivat. 
Edustusvalta-asioita voidaan jo nykyjärjestelmässä ratkaista sujuvasti sekä yhtiöjär-
jestys- ja nimenkirjoitusoikeus- sekä valtakirjamenettelyin. Matti J. Sillanpää näkee 
ehdotuksen tarpeettomana. 

5.9 Malliyhtiöjärjestys verkostotalouden 
yrityksille 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Laaditaan ns. malliyhtiöjärjestys ver-
kostotalouden yrityksille.  
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Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat puolet ministeriöistä, yksi yhtiöitä tai muita yhteisöjä edus-
tava taho, yksi finanssialan toimija ja yksi konsultteja edustava taho. 

Enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista tahoista, osa ministeri-
öistä yksi viranomainen, toinen palkansaajajärjestöistä, yksi finanssialan toimija ja yksi 
professori eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat enemmistö professoreista, yksi yhtiöitä tai muita yhteisöjä 
edustava taho, yksi finanssialan toimija, yksi ministeriöistä, toinen palkansaajajärjes-
töistä ja muu palveluntarjoaja. 

Ehdotusta kannattaa ja pitää erittäin tärkeänä Pörssisäätiö. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Asianajajaliitto, VNK, OKM, SM ja 
Kuntaliitto. 

EK, K3, STTK, Pellervo, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, STM, TEM, KRP, FA, DIF, Insol-
venssioikeudellinen yhdistys, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole eh-
dotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

VM, Suomen Yrittäjät, SAK, FiBAN ja Nordic Law vastustavat ehdotusta eivätkä 
pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Jukka Mähönen ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutos-
tarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliitto katsoo, että malliyhtiöjärjestyksen selvittäminen voi sinänsä palvella 
verkosto/alustatalouden yrityksiä. Pienyhtiöitä perustetaan nykyisin jo paljon sähköi-
sesti, jolloin PRH:n tarjoamat ”mallit” ohjaavat jo osin yhtiöjärjestyksiä. Samalla yh-
denmiehenyhtiöiden sääntelyn mahdollistaminen voi palvella nimenomaisesti verkos-
totalouden yrityksiä. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

EK:n mukaan asiaa on hyvä selvittää vielä jatkovalmisteluissa. Verkostotalouden yri-
tysten aseman edistämiseen tähtääviä keinoja on hyvä kehittää. PwC kysyi, miksi 
malli olisi tarpeen vain ja nimenomaan ”verkostotalouden yrityksille”? 



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2022:13 

72 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

SAK:n mukaan yritystoimintaa perustettaessa olisi ehkä hyvä pohtia tarkasti ja yksi-
tyiskohtaisesti, millaista ja miten toimivaa yritystoimintaa ollaan perustamassa. Valmii-
den mallisäännösten käyttömahdollisuus ei tätä edistä. Mallit toki helpottavat ja no-
peuttavat toimintaa, mutta yritys perustetaan kerran ja pidempiaikaista toimintaa var-
ten lähtökohtaisesti. Edelleen yhtiöjärjestystä voidaan toki muuttaa myöhemminkin, 
mutta se edellyttää määrämuotoisia toimia ja laajaa yhteisymmärrystä osakkeenomis-
tajien keskuudessa muutoksen toteuttamisesta. Myös FiBAN:n mukaan malliyhtiöjär-
jestyksen laatiminen yksittäiselle liiketoimintamallille on turhan raskas toimenpide. 

VM kannattaa ehdotusta, mutta ei pidä osakeyhtiölakia tälle oikeana paikkana. Kysei-
sen malliyhtiöjärjestyksen julkaiseminen edellyttäisi toimialan ruohonjuuritason tunte-
musta ja säännöllistä päivittämistä vastaamaan markkinaolosuhteita, joten tehtävä so-
pisi paremmin esimerkiksi alan itsesääntelyelimen tai vastaavan organisaation tehtä-
väksi. 

Matti J. Sillanpää huomauttaa, että kovin yksityiskohtaiset mallit vanhentuvat helposti 
tai aiheuttavat väärinkäsityksiä.  

5.10 Yleistoimialan käytön rajoittaminen 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen arvio: Yleistoimialan käytön rajoittaminen ei ole 
osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta perusteltua.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa arviota. 

Arviota kannattavat osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista ta-
hoista, enemmistö finanssialan toimijoista, puolet ministeriöistä, toinen palkansaaja-
järjestöistä, yksi viranomainen ja yksi professori. 

Osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista tahoista, puolet ministeriöistä, 
yksi finanssialan toimija ja yksi professori eivät ole arviosta samaa eivätkä eri 
mieltä. 

Arviota vastustavat yksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, toinen pal-
kansaajajärjestöistä ja yksi professori. 
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Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, PwC, Suomen Yrittäjät, Yhtiöoikeusyhdistys, SM, VM, 
FiBAN ja Jukka Mähönen ovat arviosta täysin samaa mieltä. 

EK, STTK, VNK, Nordic Law, Kuntaliitto ja KRP ovat arviosta jokseenkin samaa 
mieltä. 

K3, OKM, STM, TEM, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Pellervo, FA, DIF, Tilintar-
kastajat, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole arviosta samaa eikä eri 
mieltä. 

SAK, STY ja Matti J. Sillanpää ovat arviosta jokseenkin eri mieltä. 

Arviota kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliitto katsoo, että yhtiöoikeudellisesti ei ole perusteltua rajoittaa yleistoi-
mialaa. 

EK toteaa, että yleistoimialan käyttö mahdollistaa sujuvan yhtiön perustamisen ja 
joustavan tavan harjoittaa liiketoimintaa ja kehittää sitä ilman riskiä yhtiöjärjestyksen 
rikkomisesta erityisesti pienemmille yhtiöille. Yleistoimialan käyttö toki sisältää useita 
haasteita, erityisesti toiminimiä ja tavaramerkkejä rekisteröitäessä. Tavaramerkkejä 
koskevat rekisteröintihaasteet ovat kuitenkin yrityksen elinkaaren eri osassa ilmeneviä 
ongelmia ja tämän perusteella en olisi kuitenkaan valmis rajoittamaan yleistoimialan 
käyttöä. Toiminimen rekisteröintieste ilmenee jo heti yrityksen rekisteröimisvaiheessa 
ja silloin on varsin luonnollista selvittää, onko perustaja valmis muuttamaan joko toimi-
alapykälää tai vaihtoehtoisesti yhtiölle aiottavaa toiminimeä. EK ei lähtisi automaatti-
sesti sujuvoittamaan tätä rekisteröintiprosessia yleistoimialapykälää kieltämällä, koska 
tällöin myös menetetään paljon joustavuudessa. Tämän lisäksi yritys voi myöhemmin 
tarvittaessa muuttaa toimialapykäläänsä, mikäli se yleistoimialamuotoilultaan myö-
hemmin olisi esteenä tavaramerkin rekisteröinnille. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

K3 katsoo, että osakeyhtiölainsäädännön näkökulmasta yleistoimialasäännös on si-
nänsä perusteltu selvityksessä esitetyillä perusteilla. Mahdollisuus merkitä kauppare-
kisteriin yleistoimiala johtaa kuitenkin merkittäviin ongelmiin uusien toiminimien ja ta-
varamerkkien rekisteröinnissä. Osakeyhtiölaki, toiminimilaki ja tavaramerkkilaki on 
pystyttävä sovittamaan nykyistä paremmin yhteen tavalla tai toisella. PRH:n tutkiessa 
viran puolesta tavaramerkkihakemuksen mahdollisia ns. suostumuksenvaraisia es-
teitä eli aikaisempia oikeuksia se ottaa huomioon myös toiminimet kaupparekisteriin 
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merkityn toimialan mukaisesti. PRH:n tulkinnan mukaan yleistoimiala kattaa käytän-
nössä kaikki mahdolliset tavarat ja palvelut sekä toiminnot. Kun merkittävä osa uusien 
osakeyhtiöiden toiminimirekisteröinneistä sisältää yleistoimialan, on selvää, että niistä 
muodostuu hyvin usein este uusille tavaramerkkihakemuksille niissäkin tilanteissa, 
joissa tavaramerkin hakija ja toiminimen haltija eivät edes toimi samalla toimialalla. 
Suostumuksenvarainen este sinänsä mahdollistaisi sen, että toiminimen haltijalta ha-
ettaisiin suostumusta tavaramerkin rekisteröintiin. Erityisesti pienemmät yritykset ko-
kevat menettelyn kuitenkin raskaaksi ja luopuvat siksi tavaramerkin rekisteröinnistä. 
On myös mahdollista, että tavaramerkki jää rekisteröimättä siksi, että kokonaan toi-
sella toimialalla toimiva toiminimen haltija näkee suostumuspyynnössä tilaisuuden 
yrittää hyötyä taloudellisesti tavaramerkkihakemuksesta. Toiminimen osittaisen ku-
moamisen edellytyksenä nykyisellään oleva toiminimen käyttämättömyys viimeisen 
viiden vuoden aikana on käytännössä liian pitkä. 

Lainsäädännössä tulisi pyrkiä edistämään suomalaisten yritysten aineettomien oi-
keuksien hyödyntämistä. Jollei em. lakeja soviteta nykyistä paremmin yhteen, suoma-
laiset tavaramerkkien rekisteröinnit tulevat vähenemään. On myös mahdollista, että 
suomalaisten tavaramerkkien sijaan tavaramerkkien rekisteröinnissä siirrytään käyttä-
mään Euroopan unionin tavaramerkkiä, joka on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tämä suuntaus voi käytännössä nostaa pienempien yritysten kynnystä hakea tavara-
merkin rekisteröintiä. K3 kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan unionin teollisoi-
keuksien virasto antaa omassa ratkaisukäytännössään merkitystä toiminimille ainoas-
taan silloin, kun toiminimeä on käytetty liiketoiminnassa ja sillä on laajempaa kuin pai-
kallista merkitystä. Tästäkin syystä em. lakien yhteensovittamista on syytä kiirehtiä.  

TEM:n mukaan asian valmistelussa on hyvä ottaa huomioon mitä nykytilasta on to-
dettu tavaramerkkilain uudistamista koskevassa työryhmän mietinnössä ("Työryhmän 
mietintö uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi", 2018). 

Arviota vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

STY toteaa, että immateriaalioikeudellisesta näkökulmasta on perusteltua puuttua 
yleistoimialan käyttöön. Kysymys on kahden oikeudenalan ristiriidasta johon STY:n 
mielestä pitää löytää ratkaisu. Yleistoimialan käyttö on ongelmallinen uusia toiminimiä 
ja tavaramerkkejä rekisteröitäessä. Kun PRH tutkii viran puolesta tavaramerkkihake-
muksen mahdolliset ns. suostumuksenvaraiset esteet eli aikaisemmat oikeudet, se ot-
taa huomioon myös toiminimet. PRH:n suorittamassa estetutkimuksessa toiminimiin 
liittyvä sekaannusvaaran arviointi perustuu kaupparekisteriin merkittyyn toimialaan. 
PRH:n tulkinnan mukaan yleistoimiala kattaa käytännössä kaikki mahdolliset tavarat 
ja palvelut sekä toiminnot. Koska merkittävä osa uusien osakeyhtiöiden toiminimire-
kisteröinneistä sisältää yleistoimialan, on selvää, että ne muodostavat hyvin usein es-
teen uusille tavaramerkkihakemuksille siitä huolimatta, etteivät tavaramerkin hakija ja 
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toiminimen haltija edes toimi samalla alalla. PRH:n tulkinta perustuu kahteen seik-
kaan. Ensinnäkin nykyisen osakeyhtiölain hallituksen esityksen (109/2005 vp s. 44) 
perusteluissa esitettyyn toteamukseen, että ”toimiala voidaan ilmoittaa niin sanottuna 
yleistoimialana kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta” sekä Martti Castrenin teokses-
saan Toiminimi (2008, s. 288) esille tuomaan näkemykseen, että toiminimen rekiste-
röinnin kattaessa useampia toimialoja rekisteröinnin kumoaminen estyy, jos toimini-
meä on käytetty yhdelläkin rekisteröinnin kattamalla alalla. 

Uutta tavaramerkkilakia valmisteltaessa tästä oltiin hyvin tietoisia ja pulma pyrittiin rat-
kaisemaan mahdollistamalla toiminimen kumoaminen sekä hallinnollisesti että myös 
osittain. Hallituksen esityksestä tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (201/2018 
vp ”Estetutkimus ja toimialan määrittely” s. 37 ss.) käy ilmi, että käytiin keskustelua 
myös muista vaihtoehdoista, kuten sen selvittämistä millä toimialalla yritys todella toi-
mii. Selvittäminen katsottiin kuitenkin hankalaksi, joten siitä luovuttiin. Kumoamisen 
edellytyksenä on, ettei toiminimeä ole käytetty viimeisen viiden vuoden aikana, joka 
nykyajan liike-elämässä on epärealistisen pitkä aika. Siksi tarvitaankin jo tässä vai-
heessa lisäkeinoja. 

Edellä esitetyn perusteella STY ehdottaa, että osakeyhtiölakia muutettaessa sen pe-
rusteluihin sisällytettäisiin maininta, jossa todetaan, ettei yleistoimialaa tulisi käyttää, 
koska se aiheuttaa haettaville uusille toiminimille ja tavaramerkeille esteitä. Jotta li-
säksi estettäisiin vastaavia ongelmia aiheuttavan toimialakuvauksen "kaikki laillinen 
liiketoiminta" käyttö, tulisi myös sen käyttö kieltää. Toiminimirekisteröintiä hakevia tu-
lisi ohjata laatimaan toimialakuvauksensa niin, että ne vastaavat nykyisiä ja tulevia lii-
ketoiminnan tarpeita. Osakeyhtiötä perustettaessa hakijan tulee kyetä määrittele-
mään, mitä toimintaa yhtiö harjoittaa ja toimialakuvaus on helppo laatia kattavaksi. 
Toimialakuvausta pystyy myös myöhemmin muuttamaan, mikäli toiminimen alla har-
joitettava liiketoiminta muuttuu. Myös kilpailun toimivuuden kannalta on suotavaa, 
ettei toiminimelle voisi rekisteröidä yleistoimialaa, sillä sen seurauksena kilpailu ja 
muiden toiminta markkinoilla voivat perusteettomasti rajoittua. 

SAK:n mukaan ongelmia tämän suhteen nykyään verottajan suorittaman valvonnan ja 
kaikkien yrityksen toiminnasta tietoja hankkivien tahojen osalta. Useat asiantuntijat pi-
tävät yleistoimialoja ongelmallisina harmaan talouden selvittämisen/torjunnan kan-
nalta, yritysten tilastointi hankaloituu toimialoittain. Työoikeudellisesti työntekijöiden 
aseman osalta saattaa aiheutua ongelmia yhtiössä noudatettavan työehtosopimuksen 
osalta ja jopa työntekijöiden irtisanomissuojan osalta. Matti J. Sillanpään mukaan pää-
piirteittäinen toimiala olisi hyvä mainita yhtiöjärjestyksessä.  

Kaksi lausunnonantajaa esitti yleisiä kommentteja liittyen muuttuvan työnteon huo-
mioon ottamiseen: 
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Jukka Mähönen toteaa, että erityinen (suppeampi ehkä) selvitys osuuskuntalaista olisi 
tarpeen, vaikka tämä selvitys antaa hyviä virikkeitä osuuskuntalain uudistamisen poh-
ditaan myös.  

TEM toteaa, että on harkittava tuleeko oy-muoto olla perustelluin vaihtoehto uusille 
yritystoiminnan muodoille, vai voisiko jokin muu olla tarkoituksenmukaisempi, kuten 
yksityinen elinkeinonharjoittaja/toiminimi, jolla olisi oy-muotoa kevyemmät hallinnolli-
set vaatimukset.  
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6 Osakeyhtiölain tarjoama 
oikeussuoja 

6.1 Yhtiön vahingonkorvausvastuu 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Selvitetään yhtiön vahingonkorvaus-
vastuusta säätämistä osakeyhtiölaissa.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edusta-
vista tahoista, enemmistö finanssialan toimijoista, enemmistö ministeriöistä, palkan-
saajajärjestöt ja yksi viranomainen. 

Yksi ministeriö, yksi yhtiöitä, yksi muita yhteisöjä ja yksi konsultteja edustava taho sekä 
yksi finanssialan toimija eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat professorit, yksi yhtiöitä ja yksi muita yhteisöjä edustava taho 
ja muu palveluntarjoaja. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Asianajajaliitto, SM, SAK, RAKLI, 
Kuntaliitto, DIF ja FiBAN. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Pörssisäätiö, K3, STTK, Suomen 
Yrittäjät, OKM, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, TEM, KRP, Kiinteistöliitto, STM, VM ja yksi-
tyishenkilönä vastannut. 

VNK, Pellervo, FA ja Tilintarkastajat eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri 
mieltä. 

EK, Nordic Law, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa 
vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Jukka Mähönen vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Asianajajaliitto toteaa, että havaitusti oikeustila yhtiön vahingonkorvausvastuun osalta 
on nykytilassa epäselvä ja joka osaltaan vaikuttaa oikeussuojan saatavuuteen sekä 
prosessiriskiin. SAK:n mukaan selvityksessä ja asiantuntijalausunnoissa on todettu, 
että oikeustila yhtiön vahingonkorvausvastuun osalta on tällä hetkellä epäselvä. Oi-
keuskäytännöstä ei ole saatu selkeää linjaa, millä seikalla on perusteltu asian poisjät-
tämistä lakia aiemmin valmisteltaessa. Tämänkin selvityksen yhteydessä tehdyssä ky-
selytutkimuksessa melkein 80 % näki tarpeelliseksi ko. lakilisäyksen vahingonkor-
vausvastuusta. Vastuun tulee ulottua myös sidosryhmiin. DIF:n mukaan yhtiön halli-
tuksen jäsenten oikeudellisen aseman kannalta olisi tärkeää, että yhtiöoikeuden vas-
tuunormit ovat mahdollisimman selkeitä. 

Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC katsovat, että sääntelyn selkeyttä kannattaa lisätä. TEM:n 
mukaan, jos yhtiön vahingonkorvausvastuusta lisätään säännös OYL:iin, on sen suh-
teesta VahKL:iin syytä todeta (ns. säännösharmonian varmistamiseksi). Kiinteistöliitto 
kannattaa oikeustilan selventämistä nimenomaisella säännöksellä.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

EK toteaa, että nykysääntely edellyttäisi erikseen vielä yhtiön vahingonkorvaustavas-
tuusta säätämistä laissa. Nykysääntely on riittävän selkeää.  

Jukka Mähönen katsoo, että säännökselle ei ole tarvetta. Kansainvälisyksityisoikeu-
dellisesti on kuitenkin mielenkiintoinen kysymys, millä perusteella sellaiset ulkomaiset 
vahingonkärsijät, joille on aiheutunut vahinkoa suomalaisen osakeyhtiön tytäryhtiön 
tai muun arvoketjussa olevan yrityksen, jota suomalainen yhtiö kontrolloi, voivat vaatia 
suomalaiselta kontrolliyhtiöltä vahingonkorvausta sen johdon laiminlyötyä valvontavel-
vollisuutensa estää esimerkiksi ympäristövahingon tai ihmisoikeuksia rikkoen aiheute-
tun vahingon syntyminen konsernissa tai arvoketjussa. Tämä liittyy myös kysymyk-
seen erilaisista eurooppalaisista ja kansallisista hankkeista yritysvastuuta ja sen teho-
kasta toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi.  
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6.2 Yhtiön regressioikeus johtohenkilön 
aiheuttamaan vahinkoon 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Selvitetään, tulisiko osakeyhtiölakiin 
ottaa säännös, jonka perusteella yhtiöllä on regressioikeus johtohenkilön aiheutta-
maan vahinkoon. Oikeus voisi tietyissä tilanteissa ulottua yli johdon vastuuta koske-
van viiden vuoden kanneajan.  

Lausunnonantajien kannat: Niukka enemmistö lausunnoantajista kannattaa ehdo-
tusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, 
enemmistö ministeriöistä, palkansaajajärjestöt, yksi konsultteja edustava taho, yksi vi-
ranomainen, yksi finanssialan toimija ja yksi professori. 

Enemmistö finanssialan toimijoista, osa muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi kon-
sultteja edustavista tahoista, yksi finanssialan toimija ja yksi ministeriö eivät ole ehdo-
tuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat enemmistö professoreista, yksi yhtiöitä edustava taho, yksi 
konsultteja edustava taho ja muu palveluntarjoaja. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Kuntaliitto, FiBAN ja yksityishen-
kilönä vastannut. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä K3, STTK, Suomen Yrittäjät, 
OKM, Yhtiöoikeusyhdistys, SAK, PwC, TEM, KRP, SM, VM, STM ja Matti J. Sillanpää. 

Pörssisäätiö, Pellervo, RAKLI, VNK, FA, Kiinteistöliitto, Tilintarkastajat ja Insolvenssi-
oikeudellinen yhdistys eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

EK, Nordic Law ja Seppo Villa vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta 
kovin tärkeänä. 

DIF ja Jukka Mähönen vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta lain-
kaan tärkeänä. 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Matti J. Sillanpää huomauttaa, että viisi vuotta on liian lyhyt kanneaika, koska usein 
väärinkäytökset ilmenevät vasta vuosien kuluttua, kun yhtiössä tapahtuu muutoksia 
hallinnossa tai omistuspohjassa. Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan sääntelyn 
selkeyttä kannattaa lisätä. Tässä kysymyksessä lienee useita aineellisia kysymyksiä, 
jotka on punnittava huolella.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

FA katsoo, että johdon vastuuta olisi lainvalmistelussa tarkasteltava kokonaisuutena 
ottaen huomioon myös erityislainsäädäntö, hallinto-oikeudelliset vastuut (esim. finans-
siala), rikosoikeudelliset vastuut ja arvopaperimarkkinaoikeudellinen sääntely sekä 
johdon käytännössä rajalliset vakuuttamismahdollisuudet tietyissä tilanteissa. Tarkas-
telussa tulisi erityisesti huomioida, että vastuukumulaatio ei saa kokonaisuutena muo-
dostua kohtuuttomaksi.  

Kiinteistöliitto kannattaa regressioikeutta koskevan säädösehdotuksen ottamista la-
kiin. Oma kysymyksensä on, tulisiko johdon yhtiöoikeudellisen vastuun rajoittua kai-
kissa tapauksissa nykyiseen 5 vuoteen vai esimerkiksi regressioikeuden jatkua viiden 
vuoden vanhentumisajan jälkeenkin. Kiinteistöliitto kannattaa asian jatkoselvitystä. 
Vastuun selkeä päättyminen nykyisen aikarajan puitteissa ei laajenna yhtiön johdon 
vahingonkorvausvastuuta, mikä osaltaan varmasti helpottaa asiantuntevien henkilöi-
den sitouttamista hallitustyöskentelyyn. Mikäli regressioikeuteen liittyvää vanhentu-
misaikaa pidennettäisiin, tulisi pidennyksen olla todella maltillinen.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

DIF katsoo, että yhtiön hallituksen jäsenten oikeudellisen aseman kannalta olisi tär-
keää, että yhtiöoikeuden vastuunormit ovat mahdollisimman selkeitä. Selkeyteen kuu-
luu myös vastuun selkeä ja riittävän tiukka ajallinen rajaus. Nykyinen osakeyhtiölaki 
pidensi voimaantullessaan vuonna 2006 yhtiöoikeudellisten korvauskanteiden nosta-
misajan kolmesta viiteen vuoteen (ei koske rangaistavaan tekoon perustuvia kan-
teita). Ehdotettu regressioikeus johtaisi todennäköisesti hallituksen jäsenen vastuun 
ajallisen ulottuvuuden venymiseen hänen kannaltaan ennakoimattomasti ja todennä-
köisesti vähentäisi kiinnostusta hallituksen jäsenen tehtävään. 
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6.3 Johdon OYL 1:8:n rikkomiseen 
perustuvan 
vahingonkorvausvelvollisuuden 
laajentaminen 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Selvitetään johdon huolellisuus- ja lo-
jaliteettivelvollisuuden rikkomiseen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden laajen-
tamista osakkeenomistajien eduksi tietyissä tilanteissa.  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö ministeriöistä, enemmistö finanssialan toimijoista, 
palkansaajajärjestöt, yksi yhtiöitä edustava taho, yksi konsultteja edustava taho ja yksi 
professori. 

Enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista tahoista, yksi finans-
sialan toimijoista, yksi viranomainen, yksi ministeriö, yksi professori ja muu palveluntar-
joaja eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustava taho ja yksi professori. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä VM, FiBAN ja yksityishenkilönä 
vastannut. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Asianajajaliitto, K3, Pörssisäätiö, 
STTK, OKM, TEM, STM, SM, SAK ja Matti J. Sillanpää. 

EK, Suomen Yrittäjät, VNK, Pellervo, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Nordic Law, RAKLI, 
Kuntaliitto, KRP, FA, DIF, Tilintarkastajat, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja Seppo 
Villa eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Kiinteistöliitto vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Jukka Mähönen vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

STTK:n mukaan on hyvä laajentaa johdon vastuu myös koskemaan tilanteita, joissa 
hän aiheuttaa vahinkoa osakkaille (ei yhtiölle). 
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Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

EK ei pidä tarpeellisena ja perusteltuna laajentaa yhtiön johdon vastuuta siitä, mitä se 
nykysääntelyn perusteella on. Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan nykyinen laki 
vastaa aiempaa oikeuskäytäntöä. FA:n mukaan johdon vastuuta olisi lainvalmiste-
lussa tarkasteltava kokonaisuutena ottaen huomioon myös erityislainsäädäntö, hal-
linto-oikeudelliset vastuut (esim. finanssiala), rikosoikeudelliset vastuut ja arvopaperi-
markkinaoikeudellinen sääntely sekä johdon käytännössä rajalliset vakuuttamismah-
dollisuudet tietyissä tilanteissa. Tarkastelussa tulisi erityisesti huomioida, että vastuu-
kumulaatio ei saa kokonaisuutena muodostua kohtuuttomaksi. DIF:n mukaan yhtiön 
hallituksen jäsenten oikeudellisen aseman kannalta olisi tärkeää, että yhtiöoikeuden 
vastuunormit ovat mahdollisimman selkeitä. Tätä nimenomaista kysymystä yhdistyk-
sen on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen ei pidä ehdotusta tarpeellisena, vaan päinvastoin katsoo sen vaaran-
tavan johdon yleistoimivallan käyttämisen, joka on myös perusta kehittää sitä yllä ku-
vatulla tavalla ottamaan huomioon nykyistä paremmin yhtiön toiminnan tarkoituksen 
määrittely kestävän arvonluonnin puitteissa.  

6.4 Yhteisvastuu vahingosta 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Selvitetään yhteisvastuusta säätä-
mistä osakeyhtiölaissa niitä tilanteita varten, joissa useat tahot ovat yhdessä aiheutta-
neet vahingon.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edusta-
vista tahoista, enemmistö finanssialan toimijoista, palkansaajajärjestöt, puolet ministe-
riöistä, yksi viranomainen, yksi professori ja muu palveluntarjoaja. 

Puolet ministeriöistä, osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi finans-
sialan toimija, yksi konsultteja edustava taho ja yksi professori eivät ole ehdotuksesta 
samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustaa yksi professori. 
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Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Kuntaliitto, VM, DIF, FiBAN ja yk-
sityishenkilönä vastannut. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, K3, 
OKM, SM, SAK, Suomen Yrittäjät, Pellervo, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Nordic Law, 
KRP, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, STTK ja Seppo Villa. 

EK, VNK, RAKLI, TEM, STM, FA, Lakimiesliitto, Kiinteistöliitto, Tilintarkastajat ja Matti 
J. Sillanpää eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Jukka Mähönen vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

DIF:n mukaan yhtiön hallituksen jäsenten oikeudellisen aseman kannalta olisi tär-
keää, että yhtiöoikeuden vastuunormit ovat mahdollisimman selkeitä. Esillä olevalla 
kysymyksellä on vaikutusta myös konsernitilanteissa.  

Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC pitävät ehdotusta mielenkiintoisena, erityisesti konserniti-
lanteita ajatellen. Pellervon mukaan vastaava muutostarve myös osuuskuntalaissa. 
SAK:n mukaan yhteisvastuun säätäminen ulotettava myös tytär- ja emoyhtiöiden kes-
ken, mikäli tosiasiallista määräysvaltaa on käytetty tytäryhtiössä. Edelleen muutos on 
tarpeen, koska useasti vahingot aiheutuvat tosiasiallisesti usean eri toimijan toimenpi-
teiden johdosta ja vastuun kohdentaminen ainoastaan yhteen tahoon on epätarkoituk-
senmukaista huomioiden ensisijaiset ja viimesijaiset vastuukysymykset moniportai-
sissa delegaatioportaissa.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

EK:n mukaan yhteisvastuullisuus suhteessa vahingonkärsijään selvityksessä kuva-
tussa tilanteessa voisi olla jatkoselvityksen arvoinen asia. TEM:n mukaan on harkit-
tava, voidaanko yhtiöoikeudessa poiketa yleisestä vahingonkorvausoikeudesta tältä 
osin.  

FA:n mukaan johdon vastuuta olisi lainvalmistelussa tarkasteltava kokonaisuutena ot-
taen huomioon myös erityislainsäädäntö, hallinto-oikeudelliset vastuut (esim. finans-
siala), rikosoikeudelliset vastuut ja arvopaperimarkkinaoikeudellinen sääntely sekä 
johdon käytännössä rajalliset vakuuttamismahdollisuudet tietyissä tilanteissa. Tarkas-
telussa tulisi erityisesti huomioida, että vastuukumulaatio ei saa kokonaisuutena muo-
dostua kohtuuttomaksi.  
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6.5 Osakeyhtiöriidan määrittely ja 
osakeyhtiöriitojen keskittäminen 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Selvitetään osakeyhtiöriidan määritte-
lemistä osakeyhtiölaissa ja osakeyhtiöriitojen keskittämistä 1–2 käräjäoikeuteen.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edusta-
vista tahoista, finanssialan toimijat, viranomaiset ja muut palveluntarjoajat, enemmistö 
professoreista ja puolet ministeriöistä. 

Kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi ministeriö ja yksi konsultteja 
edustava taho eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat osa ministeriöistä, toinen palkansaajajärjestöistä, kaksi yhti-
öitä ja muita yhteisöjä edustavaa tahoa ja yksi professori. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä K3, KRP, SM, FA, DIF, Matti J. 
Sillanpää ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, VM, Pörssisäätiö, Asianajaja-
liitto, STTK, Suomen Yrittäjät, VNK, Pellervo, Nasdaq Helsinki, Yhtiöoikeusyhdistys, 
PwC, Nordic Law, RAKLI, ESAVI, FiBAN ja yksityishenkilönä vastannut. 

OKM, Kuntaliitto, Lakimiesliitto ja Tilintarkastajat eivät ole ehdotuksesta samaa ei-
vätkä eri mieltä. 

TEM, STM, SAK ja Kiinteistöliitto vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostar-
vetta kovin tärkeänä. 

Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja Jukka Mähönen vastustavat ehdotusta eivätkä 
pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

FA:n mukaan yhtiöoikeudellinen sääntely edellyttää erityisosaamista ja asioiden kes-
kittäminen mahdollistaisi ”erikoistumisen” myös tuomioistuimissa ja siten edistäisi yh-
tiöoikeudellisen oikeuskäytännön koherenssia ja voisi edistää markkinatoimijoiden 
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yleistä luottamusta kansallisen tuomioistuinlaitoksen edellytyksiin käsitellä yhtiöoikeu-
dellisia kysymyksiä. DIF:n mukaan yhtiöiden ja niiden hallitusten jäsenten oikeudelli-
sen aseman kannalta olisi tärkeää, että riitojen ratkaisu olisi mahdollisimman nopeaa 
ja asiantuntevaa. Matti J. Sillanpää toteaa, että Suomi on niin pieni maa ja nykytekno-
logia niin helppoa kenen tahansa käyttää, että asiat voisi keskittää yhteen (Helsingin) 
käräjäoikeuteen. 

EK:n mukaan näiden asioiden keskittäminen muutamaan käräjäoikeuteen voi olla 
hyödyllistä substanssiosaamisen parantumisen muodossa ja näin myös oikeusvar-
muuden lisääntymisenä mutta toisaalta keskittäminen tällä tavoin voi ruuhkauttaa asi-
oiden käsittelyä. Kokonaisuutena arvioiden kuitenkin kannatettava tavoite. STTK:n 
mukaan ilmeisesti jo nyt Hki ja Tre käsittelevät valtaosan osakeyhtiöriidoista. Peller-
von mukaan keskittämisen tulisi koskea myös muita yhteisömuotoja, erityisesti osuus-
kuntia koskevia riitoja. PwC:n ja Yhtiöoikeusyhdistyksen mukaan yhtiöoikeuden toimi-
vuuden, aineellisen kehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta mahdollisim-
man laadukas ja ennakoitava riidanratkaisu olisi tärkeää.  

ESAVI pitää ehdotusta osakeyhtiöriitojen keskittämisestä muutamaan tuomioistui-
meen kannatettavana. ESAVI kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että osakeyhtiörii-
dat eivät ole ainoita yhteisöoikeudellisia riita-asioita käräjäoikeuksissa. Asunto-osake-
yhtiöitä, osuuskuntia ja yhdistyksiä koskevat riita-asiat lisäävät yhteisöoikeudellista 
osaamista tuomioistuimissa. Esimerkiksi moitekanteiden eriyttäminen niin, että osake-
yhtiöiden yhtiökokouksia koskevia kanteita käsitellään vain joissakin tuomioistuimissa 
ja muiden yhteisöjen kokouksia koskevia moitekanteita käsitellään kaikissa tuomiois-
tuimissa, voi johtaa siihen, että tuomioistuimissa, joissa ei käsitellä muita yhteisöjä 
koskevia moitekanteita, osaaminen heikkenee. ESAVIn mukaan kaikkien yhteisöoi-
keudellisten riita-asioiden keskittäminen muutamaan käräjäoikeuteen toteuttaisi selvi-
tyksessä esitettyjä tavoitteita, kuten esimerkiksi osaamisen vahvistaminen, parhaiten.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Lakimiesliitto katsoo, että asia vaatii jatkoselvitystä.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

SAK:n mukaan muutosta ei pidä tehdä oikeusturvan läheisyysperiaatteen kustannuk-
sella. Oikeudenkäynneissä saattaa olla mukana myös sidosryhmiä, jolloin oikeuden-
käyntikustannukset kaukana vieraalla paikkakunnalla nousevat, osallistuminen käy-
tännössä vaikeutuu (työaikana matkustettava) ja todistamishalukkuus saattaa jopa vä-
hentyä. STM mainitsee, että asiasta on nimenomaisesti säädetty OYL:n voimaantulon 
jälkeen lailla 1752/2009, eikä ole tarvetta toistuville muutoksille. 
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Kiinteistöliitto ei pidä ehdotusta tärkeänä OYL:a soveltavien keskinäisten kiinteistö-
osakeyhtiöiden kannalta näiden yhtiöiden "tyyppiriitojen" laatu ja laajuus huomioiden.  

TEM:n mukaan, vaikka esityksellä nähdään olevan myös positiivisia tavoiteltuja vaiku-
tuksia, sitä ei tässä vaiheessa pidetä perusteltuna kehityskulkuna, kun otetaan huomi-
oon käräjäoikeusuudistuksen taustat. Se pitää perusteltuna, että OM selvittäisi hovioi-
keuksilta missä määrin ne näkevät soveltamisongelmat joita nostettu esille selvityk-
sessä.  

Jukka Mähönen ei näe ehdotukselle tarvetta. Yleisten tuomioistuinten määrän vähe-
neminen on vaikuttanut positiivisesti oikeudenkäytön laatuun. Osakeyhtiöoikeudellisia 
riitoja (mukaan luettuna asunto-osakeyhtiöoikeudelliset riidat) on varsin paljon verrat-
tuna esimerkiksi osuuskuntaoikeudellisiin riitoihin. Osuuskuntalakia koskevassa kes-
kustelussa ei ole noussut tarvetta tällaiseen keskittämiseen (päinvastoin, kun osuus-
kunnat ovat tyypillisesti alueellisia). Mielestäni säännös vain lisäisi rajanvetovaikeuk-
sia ja näin strategista käyttäytymistä (forum shopping) ja transaktiokustannuksia. In-
solvenssioikeudellisen yhdistyksen mukaan, jos keskitetään, niin käräjäoikeuksia tulisi 
olla olennaisesti enemmän kuin 1-2. 

6.6 Lakisääteisen välimiesmenettelyn 
laajentaminen 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Selvitetään lakisääteisen välimiesme-
nettelyn käytön laajentamista rajattuihin asiaryhmiin.  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, enem-
mistö konsultteja edustavista tahoista, enemmistö professoreista, kaksi muuta palve-
luntarjoajaa ja yksi ministeriö. 

Osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, enemmistö finanssialan toimijoista, 
yksi konsultteja edustavista tahoista, puolet ministeriöistä, toinen palkansaajajärjes-
töistä ja yksi viranomainen eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavaa tahoa, osa minis-
teriöistä, toinen palkansaajajärjestöistä, yksi finanssialan toimija ja yksi professori. 
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Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä K3, DIF, Nordic Law, Matti J. Sil-
lanpää ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Asianajajaliitto, VNK, Nasdaq 
Helsinki, Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC. 

Pörssisäätiö, STTK, Suomen Yrittäjät, Pellervo, OKM, TEM, SM, Kuntaliitto, KRP, FA, 
Lakimiesliitto, Tilintarkastajat, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja yksityishenkilönä 
vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

STM ja RAKLI vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tär-
keänä. 

VM, SAK, Kiinteistöliitto, FiBAN ja Jukka Mähönen vastustavat ehdotusta eivätkä 
pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

DIF katsoo, että yhtiöiden ja niiden hallitusten jäsenten oikeudellisen aseman kan-
nalta olisi tärkeää, että riitojen ratkaisu olisi mahdollisimman nopeaa ja asiantuntevaa. 
Matti J. Sillanpään mukaan riitojen ratkaisu nopeutuisi merkittävästi.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Lakimiesliitto katsoo, että asia vaatii jatkoselvitystä.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen ei näe tällaiselle ehdotukselle lainkaan tarvetta, päinvastoin, se voi 
estää osakkeenomistajien pääsyä oikeuksiinsa. SAK:n mukaan erityisesti yhtiön si-
dosryhmien kannalta välimiesmenettelyn laajentaminen/käyttöönotto vaikeuttaa oi-
keusturvan saamista, heikentää lainsäädännön ohjaamiseksi saatavan oikeuskäytän-
nön määrää välimiestuomioiden ollessa salaisia ja vähentää pidemmällä aikajänteellä 
oikeusistuimien osaamista erityisesti merkittävimmissä asioissa, jotka ohjautuisivat 
ko. menettelyyn. Kiinteistöliiton mukaan sen jäseninä olevien, OYL:a soveltavien kes-
kinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osalta tämä ei ole lainkaan tärkeä muutostarve. Fi-
BAN:n mukaan asia on parempi jättää osakkaiden päätettäväksi nykyisen mallin mu-
kaan. 
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6.7 Riippumattoman asiantuntijaelimen 
perustaminen 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Perustetaan riippumaton asiantuntija-
elin lausumaan ennakollisesti osakeyhtiölain ja osakeyhtiöoikeudellisten periaatteiden 
tulkinnasta.  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, enem-
mistö konsultteja edustavista tahoista, yksi finanssialan toimija, puolet ministeriöistä ja 
yksi professori. 

Osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, osa ministeriöistä, yksi professori 
ja muu palveluntarjoaja eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, enem-
mistö finanssialan toimijoista, palkansaajajärjestöt, yksi viranomainen, yksi ministeriö, 
yksi professori ja muu palveluntarjoaja. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, K3, PwC, FA, SM, DIF, Tilin-
tarkastajat ja yksityishenkilönä vastannut. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä VNK, VM, Kuntaliitto ja Matti J. Sil-
lanpää. 

Suomen Yrittäjät, Pellervo, Nasdaq Helsinki, OKM, TEM, Yhtiöoikeusyhdistys, RAKLI, 
Lakimiesliitto ja Seppo Villa eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Asianajajaliitto, Pörssisäätiö, STTK, SAK, Nordic Law, KRP, FiBAN ja STM vastusta-
vat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Kiinteistöliitto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja Jukka Mähönen vastustavat eh-
dotusta eivätkä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK, FA ja Matti J. Sillanpää katsovat, että asiantuntijaelimenä voisi toimia esimerkiksi 
arvopaperimarkkinayhdistyksen yhteydessä toimiva markkinatapalautakunta. 
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EK:n mukaan ennakolliset näkemykset yhtiölainsäädännön periaatteista olisivat hyö-
dyllisiä tapoja kehittää ja linjata yhtiöoikeuden toimivuutta ja käytäntöjä. K3n mukaan 
riippumaton asiantuntijaelin olisi omiaan lisäämään osakeyhtiölain soveltamiskäytän-
nön läpinäkyvyyttä. Asiantuntijaelin olisi perusteltua perustaa K3n yhteyteen, koska 
K3lla on jo valmiiksi lakisääteisiä tehtäviä myös osakeyhtiölakiin liittyen. Lisäksi kaup-
pakamarilaki (878/2002) täyttää jo valmiiksi julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liitty-
vät perustuslain vaatimukset (ks. esim. HE 6/2006 vp., s. 58 ja HE 175/2008 vp, s. 
56). PwC:n mukaan on kaikkien etu olisi saada yhtiöoikeuteen nykyistä enemmän jul-
kisia auktoratiivisia tulkintoja. FA:n mukaan arvopaperimarkkinayhdistyksen yhtey-
dessä toimiva elin (markkinatapalautakunta) edistäisi sääntelyn ja muiden tulkintasuo-
situksien johdonmukaisuutta. DIF:n mukaan yhtiöiden ja niiden hallitusten jäsenten oi-
keudellisen aseman kannalta olisi tärkeää, että riitojen ratkaisu olisi mahdollisimman 
nopeaa ja asiantuntevaa. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Lakimiesliiton ja Yhtiöoikeusyhdistyksen mukaan asia on selvittämisen arvoinen. Yh-
tiöoikeusyhdistys katsoo, että asiantuntijaelimen perustaminen voisi myös edesauttaa 
osakeyhtiölain säilymistä joustavana ja periaatelähtöisenä.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Pörssisäätiön mukaan tavoitteena tulee olla lainsäädännön selkiyttäminen niin, ettei 
erillistä riippumatonta elintä tarvita lausumaan periaatteiden tulkinnasta. SAK:n mu-
kaan on järkevämpää pyrkiä tekemään jo lainsäädännöstä selkeää ja tarkkarajaista, 
jotta tulkinta ei ole vaikeaa. Yritettävä välttää liian yleistä puitelainsäädäntöä ja lain-
säädännön käsitteet olisi hyvä määritellä tarkkarajaisesti tulkintaongelmien välttä-
miseksi.  

Jukka Mähönen katsoo, että ehdotus on täysin tarpeeton, transaktiokustannuksia ja 
hallinnollisia kustannuksia aiheuttava, ja lainkäyttöä sekavoittava. Kiinteistöliiton ar-
vion tällaiselle asiantuntijaelimelle ei ole tarvetta OYL:a soveltavien keskinäisten kiin-
teistöosakeyhtiöiden kannalta. Insolvenssioikeudellisen yhdistyksen mukaan tällaiset 
elimet eivät kuulu lainkaan Suomen kaltaiseen oikeusjärjestelmään. Ne asettuisivat 
riippumattoman tuomioistuinlaitoksen ja asianajolaitoksen väliin. Asiantuntijakannan-
otot ovat toki olennainen osa siviiliriitoja, mutta niiden tarve ja merkitys ratkeavat ta-
pauskohtaisesti. Erillinen lausunto-orgaani olisi myös omiaan kasvattamaan oikeu-
denkäynnin kustannuksia ja pahimmillaan rajoittamaan vapaata keskustelua voimas-
saolevan oikeuden sisällöstä. Vaikka toimialakohtaisia lautakuntia onkin olemassa, 
niiden lisääminen erityisesti riidanratkaisua varten on erittäin kyseenalaista ottaen 
huomioon edellä todettu tuomioistuinlaitoksen ja asianajolaitoksen lailla säädetty 
asema ja oikeusvaltion muutkin perusperiaatteet. 
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6.8 Vastuuvakuuttamista koskeva säännös 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Lisätään osakeyhtiölakiin vastuuva-
kuuttamista koskeva säännös.  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö konsultteja edustavista tahoista, osa yhtiöitä ja 
muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi ministeriö, yksi finanssialan toimija ja toinen 
palkansaajajärjestöistä. 

Enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, osa ministeriöistä, yksi kon-
sultteja edustavista tahoista, yksi finanssialan toimija, toinen palkansaajajärjestöistä ja 
yksi professori eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat puolet ministeriöistä, enemmistö professoreista, yksi finans-
sialan toimija, yksi ministeriö, yksi viranomainen ja muu palveluntarjoaja. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Pörssisäätiö ja Tilintarkastajat. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Asianajajaliitto, SM, SAK, PwC, 
Kuntaliitto, Kiinteistöliitto ja yksityishenkilönä vastannut. 

EK, K3, STTK, Suomen Yrittäjät, Pellervo, OKM, Yhtiöoikeusyhdistys, RAKLI, TEM, 
FA, Lakimiesliitto, DIF, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja Seppo Villa eivät ole eh-
dotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

VNK, Nordic Law, KRP, FiBAN ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä 
pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

VM, STM ja Jukka Mähönen vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta 
lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Tilintarkastajat huomauttaa, että johdon korvauksenmaksukyvyn parantaminen aut-
taisi korvausvastuun oikeudenmukaista kohdentumista (”deep pocket”-vaikutus voi 
ohjata nostamaan perusteettomiakin kanteita vastuuvakuutettuja toimijoita, kuten tilin-
tarkastajia, vastaan). 



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2022:13 

91 

SAK:n mukaan vastuuvakuutuksia käytetään jo nykyäänkin suuremmissa yrityksissä. 
Esitystä on syytä selvittää lisää, sillä se saattaisi olla omiaan lisäämään vahinkoa kär-
sineiden mahdollisuutta saada korvauksi. PwC:n mukaan nykytilanteessa korvausta 
saatetaan hakea tilintarkastajalta vain siksi, että hänellä on vastuuvakuutus.  

Kiinteistöliitto kiinnittää huomiota sääntelyehdotukseen: "Yhtiö voi ostaa ja ylläpitää 
vakuutuksia yhtiön johtohenkilön toiminnassaan aiheuttamien vahinkojen varalle." Yh-
tiön johdossa toimiminen voi aiheuttaa erilaisia vastuuriskejä. Esim. keskinäisten kiin-
teistöosakeyhtiöiden kohdalla kiinteistön turvallisuuteen liittyvien riskien toteutuminen 
voi hyvinkin merkitä rikosoikeudellisen vastuun syntymistä yhtiön johtohenkilöille 
(esim. jääpuikko- ja kattolumien aiheuttamat kuolintapaukset). Kiinteistöliitto kannat-
taa sääntelyä koskevan ehdotuksen laajentamista seuraavasti: "Yhtiö voi ostaa ja yllä-
pitää vakuutuksia yhtiön johtohenkilön toiminnassaan aiheuttamien vahinkojen ja mui-
den vastuuriskien varalle". Rikosoikeudellinen vastuu sinällään on lähtökohtaisesti 
henkilökohtaista vastuuta (pl. yhteisörangaistukset). Yhtiön johdon vastuuvakuutta-
mispuolella ovat yleistyneet tuotteet, jotka korvaavat esim. yhtiön johdon oikeuden-
käyntikuluja rikosprosessien yhteydessä. OYL:a koskevan sääntelyn tulisi olla riittä-
vän laaja. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Lakimiesliitto katsoo, että asia vaatii jatkoselvitystä. DIF:n mukaan hyvin hoidetuissa 
osakeyhtiöissä vastuuvakuutukset otetaan ilman sääntelyäkin.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

STM toteaa, että yhtiön hankkima johdon vastuuvakuutus ei olennaisesti eroa luon-
teeltaan muista etuuksista, eikä erityissäännökselle ole tarvetta. 

VM toteaa, että informatiivisen säännöksen lisäämisestä tuskin olisi ainakaan merkit-
tävää haittaa. Pitkälti tahdonvaltaisuuteen perustuvassa lain ollessa kyseessä ei kui-
tenkaan ole pidettävänä mielekkäänä sallittujen toimintatapojen informatiivista luette-
lemista lainsäädännön tasolla. 
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6.9 Yleiset kommentit osakeyhtiölain 
tarjoamaan oikeussuojaan liittyvistä 
ehdotuksista  

Jukka Mähönen kommentoi, ettei ehdotuksia ole kirjoitettu osakeyhtiöiden enemmis-
tön, pk-yritysten osakkeenomistajien ja johdon (jotka ovat usein samoja henkilöitä) nä-
kökulmasta, vaan yhtiöoikeudellisia asioita hoitavan asianajotoimiston (joka selvityk-
sen on laatinut) näkökulmasta. Lain pitäminen yksinkertaisena on erityisen tärkeä läh-
tökohta prosessuaalisten kysymysten osalta. Jos ehdotuksia arvioitaisiin osuuskun-
nan, jota koskeva sääntely ei Suomessa poikkea osakeyhtiöiden sääntelystä tältä 
osin, näkökulmasta, ne eivät näyttäytyisi tarpeellisina, eikä sellaisia ole myöskään 
vaadittu.  

PwC toteaa kannattavansa kaikkien selvityksessä esitettyjen ideoiden selvittämistä. 
Erityinen käytännön ongelma on, että tilintarkastajan ja johdon vastuukanteen nosta-
misajat porrastuvat epäoikeudenmukaisesti (OYL 22:8 §): viiden vuoden määräaika 
korvattavaksi vaadittavasta vahingosta lasketaan johdolla ko. toimen tai laiminlyönnin 
tapahtumatilikauden lopusta, mutta tilintarkastajalta vasta annettavasta raportista, esi-
merkiksi tilintarkastuskertomuksesta, vaikka siitä useimmiten voi aiheutua vahinkoa 
vain, jos taustalla on johdon aiheuttama vahinko.  

Tilintarkastajat toteaa, että johdon korvauksenmaksukyvyn parantaminen auttaisi kor-
vausvastuun oikeudenmukaista kohdentumista (”deep pocket”-vaikutus voi ohjata 
nostamaan perusteettomiakin kanteita vastuuvakuutettuja toimijoita, kuten tilintarkas-
tajia, vastaan). 
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7 Varojenjako 

7.1 Tasetestin säilyttäminen 
Velkojiensuojaselvityksen ehdotus: Säilytetään tasetesti kaikkien osakeyhtiöiden 
osalta.  

Lausunnonantajien kannat: Lähes kaikki lausunnonantajista kannattavat ehdotusta. 

EK, STTK, Pellervo, Yhtiöoikeusyhdistys, SAK, PwC, TEM, KRP, Kuntaliitto, Tilintar-
kastajat, STM, VM, Jukka Mähönen, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa ovat ehdotuk-
sesta täysin samaa mieltä. 

Pörssisäätiö, Asianajajaliitto, Suomen Yrittäjät, K3, VNK, SM, FA, FiBAN ja Insolvens-
sioikeudellinen yhdistys ovat ehdotuksesta jokseenkin samaa mieltä. 

OKM, RAKLI, DIF ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa ei-
vätkä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK toteaa, että tasetesti on toimiva ja asianmukainen tapa määrittää yrityksen talou-
dellinen tila. Se tulee säilyttää osana lakia. Jukka Mähösen mukaan tasetesti on pol-
kuriippuvaisimpia osakeyhtiöoikeudellisia säännöksiä globaalisti (ehkä joitain Yhdys-
valtojen osavaltioita lukuun ottamatta), ja erityisesti Euroopassa. Sen poistamista on 
pohdittu useaan kertaan sekä kansallisesti eri valtioissa, että Euroopan unionissa, 
eikä tarvetta ole nähty. Pellervon mukaan tasetesti tulee säilyttää myös osuuskunnilla. 
Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan nykyinen varojenjaon logiikka on sidosryh-
mien kannalta vaikutuksiltaan ja vastuiltaan tuttu ja ymmärrettävä. 

Tilintarkastajat toteaa, että tase on perinteinen, maailmanlaajuisesti tunnettu tapa ra-
portoida yhtiön varoista ja veloista. Se ei ole täydellinen, mutta paras tiedossa oleva. 
Nykyinen varojenjaon logiikka on osakkaiden, johdon, velkojien ja muiden sidosryh-
mien kannalta vaikutuksiltaan ja vastuiltaan ennustettavin.  

Suomen Yrittäjät katsoo, että on syytä tarkastella mahdollisuuksia luopua tasetestin 
käytöstä kaikkein pienimpien yritysten (mikroyritykset) osalta. FA:n mukaan nykykäy-
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täntö on sinänsä velkojiensuojan näkökulmasta toimiva, mutta tasetesti ei mikroyritys-
ten kohdalla ole niin keskeinen. Maksukykytestin täsmentäminen on tärkeämpää. In-
solvenssioikeudellisen yhdistyksen mukaan mikroyritysten osalta voitaisiin harkita ta-
setestistä luopumista.  

7.2 Maksukykytestin 
dokumentointivelvollisuus 

Velkojiensuojaselvityksen ehdotus: Säädetään maksukykytestin dokumentointivel-
vollisuudesta (maksukykyvarmenne).  

Lausunnonantajien kannat: Lähes kaikki lausunnonantajista kannattavat ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, Pellervo, SAK, KRP, STM, 
SM, VM, Insolvensioikeudellinen yhdistys, Jukka Mähönen, Seppo Villa ja yksityishen-
kilönä vastannut. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Asianajajaliitto, K3, STTK, VNK, 
Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Kuntaliitto, FA, DIF, FiBAN ja Matti J. Sillanpää. 

Pörssisäätiö, Suomen Yrittäjät, OKM, RAKLI, TEM ja Tilintarkastajat eivät ole ehdo-
tuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK:n mukaan ehdotus lisäisi tasetestin toimivuutta. Dokumentointivelvollisuus jäsen-
tää yhtiön analyysiä yhtiön maksukyvyn osalta ja suojaa näin myös yhtiön johtoa. 
KRP:n mukaan velallisen rikoksissa maksukyvyttömyysajankohdan arvioiminen on 
hankalaa/aiheuttaa tulkintaa. Varojenjakoa edeltävästi laadittu dokumentti olisi hyödyl-
linen. Dokumentoituna tulisi olla kirjallisen vahvistuksen lisäksi maksukykytestiin liitty-
viä laskelmia tai muu riittävä selvitys.  

VM toteaa, että ehdotus parantaisi niin yhtiön sidosryhmien asemaa kuin myös johdon 
oikeusturvaa, sekä yhtiöiden hallinnointia. Maksukyvyn arvioinnin dokumentointivel-
vollisuus olisi omiaan parantamaan huolellisesti toimineen johdon asemaa yhtiön 
ajautuessa lähitulevaisuudessa maksukyvyttömyyteen. Vastaavasti on osakkeenomis-
tajien ja yhtiön velkojien edun mukaista dokumentoida huolellisesti arvio yhtiön mak-
sukyvystä varojenjaon yhteydessä. 
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Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC katsovat, että muutos selventäisi oikeustilaa sitä varsinai-
sesti muutamatta. FA:n mukaan selvityksessä mainitulla tavalla muutos ei kasvattaisi 
käytännössä yhtiön johdon velvoitteita merkittävästi, mutta olisi viime kädessä myös 
vastuutahojen edun mukaista erityisesti, jos maksukyky on heikko. DIF:n mukaan hy-
vin hoidetuissa yhtiöissä asia on jo nyt hoidettu. Sääntelyllä olisi menettelyjä yhtenäis-
tävä vaikutus, mikä olisi eduksi. Matti J. Sillanpää huomautti, että dokumentointivel-
vollisuudesta ei tule kuitenkaan tehdä liian yksityiskohtaista, joka voisi aiheuttaa pie-
nille yhtiöille tarpeettomia kustannuksia tai ongelmia, jos sitä ei ole osattu tehdä oi-
kein. 

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Suomen Yrittäjät katsoo, että jatkovalmistelussa tulee varmistaa erityisesti pienten yri-
tysten näkökulmasta, että sääntelyn muuttaminen ei aiheuta tarpeettomia kuluja ja es-
teitä. TEM:n mukaan muutostarpeen välttämättömyys ei näytä selvältä, ottaen huomi-
oon, kuinka kauan on toimittu nykysääntelyn nojalla. Asiaa arvioidaan viime kädessä 
hallituksen huolellisuusvelvollisuuden perusteella.  

7.3 Maksukykytestin arvion 
suorittamisajankohta 

Velkojiensuojaselvityksen ehdotus: Säädetään maksukykytestin mukaisen arvion 
suorittamisajankohdasta.  

Lausunnonantajien kannat: Lähes kaikki lausunnonantajista kannattavat ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, K3, Suomen Yrittäjät, Pel-
lervo, SAK, PwC, KRP, FA, DIF, Tilintarkastajat, STM, SM, VM, Insolvenssioikeudelli-
nen yhdistys, Jukka Mähönen ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Asianajajaliitto, STTK, VNK, Yhtiö-
oikeusyhdistys, Kuntaliitto, FiBAN ja Matti J. Sillanpää. 

Pörssisäätiö, OKM, TEM, RAKLI ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuk-
sesta samaa eivätkä eri mieltä. 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK katsoo, että ehdotus ajantasaistaisi maksukykytestiä. Maksukykytesti olisi käytän-
nössä hyvä tehdä mahdollisimman lähellä itse varojenjakohetkeä. FA:n mukaan selvi-
tyksessä kuvataan asianmukaisesti niitä tekijöitä, jotka puoltavat maksukyvyn arvioi-
mista paitsi varojenjaosta päätettäessä, myös sen toimeenpanon yhteydessä. DIF:n 
mukaan sääntelyn selkeys on osakeyhtiön hallituksen etu. 

Insolvenssioikeudellisen yhdistyksen mukaan muutosehdotuksen toteuttamisessa on 
harkittava, halutaanko maksukykytestille ja sen uusimiselle jokin täsmällinen ajan-
kohta, vai säädetäänkö vain testin suorittamisen ja uusimisen yleisistä periaatteista. 
Seppo Villa huomauttaa, että esimerkiksi osingon maksamisessa on kysymys osin-
gonjakopäätöksen täytäntöönpanosta, joka voi olla huomattavasti myöhemmin kuin 
milloin jaosta on päätetty. 

VM toteaa, että yhtiökäytännössä on tavanomaista, että yhtiökokouksen varojenjako-
päätöksen tekemisen ja täytäntöönpanon välille voi jäädä varsin pitkäkin aikaväli. 

7.4 Oman pääoman määrittely 
Velkojiensuojaselvityksen ehdotus: Jaetaan kaikkien osakeyhtiöiden oma pääoma 
vapaaseen ja jakokelvottomaan omaan pääomaan (OYL 8:11.1-2 §) sekä määritel-
lään jakokelpoiset varat nykyistä sääntelyä vastaavasti (OYL 13:5 §). Vastaajat olivat 
samaa mieltä ehdotuksesta.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, 
enemmistö finanssialan toimijoista, enemmistö ministeriöistä, professorit, yksi konsult-
teja edustavista tahoista, toinen palkansaajajärjestöistä ja yksi viranomainen. 

Enemmistö konsultteja edustavista tahoista, osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä edusta-
vista tahoista, yksi finanssialan toimija, yksi ministeriö ja toinen palkansaajajärjes-
töistä eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Asianajajaliitto, Suomen Yrittäjät, 
SAK, KRP, SM, VM, FiBAN, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Jukka Mähönen ja 
Seppo Villa. 
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Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, K3, VNK, Pellervo, OKM, 
STM, FA ja Matti J. Sillanpää. 

Pörssisäätiö, STTK, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, RAKLI, TEM, Kuntaliitto, DIF, Tilintar-
kastajat ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri 
mieltä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK:n mukaan sidotun oman pääoman käsitteestä voidaan nykyään jo luopua, koska 
yhtiöiden vähimmäisosakepääomavaatimuksesta luopumisen myötä sitä ei käytän-
nössä enää ole olemassa. FA:n mukaan maksukykytestin ajankohtaan liittyvien muu-
tosten huomioiminen myös jakokelpoisten varojen määrittelyssä on lain sisäisen logii-
kan kannalta perusteltua.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC eivät pidä asiaa merkityksellisenä. TEM:n mukaan muu-
tos olisi lähinnä terminologinen.  

7.5 Velkojiensuojamenettelystä luopuminen 
yksityisten osakeyhtiöiden osakepääomaa 
alennettaessa 

Velkojiensuojaselvityksen ehdotus: Luovutaan velkojiensuojamenettelystä yksityis-
ten osakeyhtiöiden osakepääoman alentamisen yhteydessä. Sama koskisi kaikkien 
yhtiöiden osalta myös vanhoja ylikurssi- ja vararahastoja.  

Lausunnonantajien kannat: Niukka enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdo-
tusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edusta-
vista tahoista, enemmistö ministeriöistä, enemmistö professoreista, yksi finanssialan 
toimija ja yksi viranomainen. 

Kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavaa tahoa, finanssialan toimija, ministeriö, viran-
omainen, konsultteja edustava taho ja professori eivät ole ehdotuksesta samaa ei-
vätkä eri mieltä. 
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Ehdotusta vastustavat palkansaajajärjestöt, yksi muita yhteisöjä edustavista ta-
hoista ja yksi finanssialan toimija. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, Asianajajaliitto, Suomen 
Yrittäjät, RAKLI, TEM, SM, FiBAN, Jukka Mähönen ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä K3, PRH, VNK, Pellervo, STM ja 
DIF. 

Pörssisäätiö, OKM, VM, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Kuntaliitto, KRP, Matti J. Sillanpää 
ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

STTK, FA ja Insolvenssioikeudellinen yhdistys vastustavat ehdotusta eivätkä pidä 
muutostarvetta kovin tärkeänä. 

SAK vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK:n mukaan sidotun pääoman merkitys osakeyhtiöiden velkojiensuojan mekanis-
mina on heikentynyt eikä velkojiensuojamenettelyä nykyisenkaltaisena prosessina ole 
enää tarpeellista säilyttää. Velkojiensuojamenettely muodollisena prosessina on ollut 
tähänkin asti ehkä hieman tehoton ja aikaa vievä tapa varmistua velkojiensuojasta, 
kun käytännössä yritykset ovat suurimmaksi osaksi olleet itse yhteydessä olennaisim-
piin velkojiinsa ja varmistuneet asiasta sillä tavoin.  

PRH kiinnittää huomiota siihen, että vastustusoikeutta osakepääoman alentamisessa 
ei ole juurikaan käytetty. Jos ehdotettu muutos tulee voimaan, osakepääoman alenta-
mista koskevan kaupparekisteri-ilmoituksen yhteydessä ei haettaisi kuulutusta muu-
ten kuin julkisten osakeyhtiöiden kohdalla. Käsittely olisi vastaavanlainen kuin nykyi-
sen osakeyhtiölain mukainen ilmoitusmenettely tappioiden kattamiseksi toteutetta-
vassa osakepääoman alentamisessa. Rekisteriviranomaisen toiminnan kannalta muu-
tos tarkoittaisi sitä, että muutosilmoituksen käsittelymaksu vähenee kuulutuksen hake-
mista koskevan käsittelymaksun verran ja käsittelyaika lyhenee kuulutuksen määrä-
ajalla. 

PRH toteaa, että ylikurssi- ja vararahastoja koskevasta velkojiensuojamenettelystä 
luopuminen merkitsisi yhden kaupparekisteriasian poistumista rekisteröitävistä sei-
koista. Ehdotuksen myötä kyseisiin rahastoihin liittyvä päätöksenteko ei näkyisi enää 
kaupparekisteritiedoissa, vaan tieto olisi saatavissa esimerkiksi yrityksen tilinpäätös-
asiakirjoista.  
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Pellervon mukaan myös osuuskuntien osalta velkojiensuojamenettelystä tulisi luopua 
vararahaston sekä osakepääoman alentamisen osalta (vaikka tällä hetkellä ei tiedos-
samme olekaan, että osuuskunnilla olisi osakkeita ja osakepääomaa). Lisäksi vapaan 
oman pääoman jakamisen osalta jako tulisi perustaa maksukykytestiin.  

Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC katsovat, että muotosääntelyn vähentäminen on sinänsä 
hyvä asia, mutta asialla voi olla myös aineellista merkitystä.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

FA:n mukaan maksukykytestiin kaavailtujen muutosten toteutuminen ehdotetusti voisi 
toki vähentää velkojiensuojamenettelyn tarvetta osakepääomaa alennettaessa. Jatko-
valmistelussa tulisi kuitenkin täsmentää sitä, milloin muutokset maksukyvyssä ovat 
niin olennaisia, että maksukyky on arvioitava uudelleen varojenjakopäätöstä toimeen 
pantaessa.  
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8 Velkojiensuojamenettely 
osakepääoman alentamisessa, 
sulautumisessa ja jakautumisessa 

8.1 OYJ:n osakepääoman alentamista 
koskevan velkojiensuojamenettelyn 
kuulutusajan lyhentäminen 

Velkojiensuojaselvityksen ehdotus: Lyhennetään julkisten osakeyhtiöiden osake-
pääoman alentamiseen sovellettavaa velkojiensuojamenettelyn kuulutusaikaa.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, 
enemmistö finanssialan toimijoista, enemmistö ministeriöistä, viranomaiset, professo-
rit ja yksi konsultteja edustava taho. 

Enemmistö konsultteja edustavista tahoista, kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavaa 
tahoa, yksi ministeriö, yksi finanssialan toimija ja toinen palkansaajajärjestöistä eivät 
ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustaa toinen palkansaajajärjestöistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Asianajajaliitto, EK, RAKLI, Fi-
BAN, Jukka Mähönen ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä K3, Suomen Yrittäjät, PRH, VNK, 
Pellervo, TEM, STM, SM, VM, KRP, FA, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja Matti J. 
Sillanpää. 

Pörssisäätiö, STTK, OKM, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Kuntaliitto, DIF, Tilintarkastajat 
ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

SAK vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 
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8.2 OYJ:n tappion kattamiseksi tehdyn 
osakepääoman alentamisen aiheuttaman 
varojenjaon 3 vuoden karenssiajan 
poistaminen 

Velkojiensuojaselvityksen ehdotus: Poistetaan julkisten osakeyhtiöiden osalta tap-
pion kattamiseksi tehdyn osakepääoman alentamisen aiheuttaman varojenjaon kol-
men vuoden karenssiaika (OYL 14:2.2 §).  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat professorit, osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista ta-
hoista, yksi finanssialan toimija, yksi konsultteja edustava taho ja osa ministeriöistä. 

Enemmistö ministeriöistä, enemmistö konsultteja edustavista tahoista, osa yhtiöitä ja 
muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi finanssialan toimija, yksi viranomainen ja toi-
nen palkansaajajärjestöistä eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi finanssialan toimija ja toinen palkansaajajärjestöistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, Asianajajaliitto, FiBAN, Jukka 
Mähönen ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä K3, Suomen Yrittäjät, STM, SM, 
Pellervo ja Matti J. Sillanpää. 

Pörssisäätiö, STTK, VNK, OKM, TEM, VM, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, RAKLI, Kunta-
liitto, KRP, DIF, Tilintarkastajat, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja yksityishenkilönä 
vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

SAK ja FA vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK toteaa, että kaikkea varojenjakoa koskee maksukykytesti ja osakepääoman alen-
tamisella tappion kattamiseksi ei ole enää nykyisin juurikaan relevanssia velkojiensuo-
jan kannalta. Asianajajaliiton mukaan osakepääoman alentamisella varojen jaka-
miseksi, ei ole nykytilassa tosiasiallista merkitystä velkojien suojan kannalta. Maksu-
kykytesti OYL 13:2 koskee mainitusti jo kaikkea varojenjakoa. 
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Ei samaa eikä eri mieltä olleiden lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC kannattavat lähtökohtaisesti menettelyjen sujuvoittamista.  

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

FA katsoo, että vaikka osakepääoman alentamisen merkitys velkojiensuojamekanis-
mina on vähentynyt, karenssista luopuminen todennäköisesti johtaisi kovenanttien 
käyttöön selvityksessä arveltuun tapaan.  

Muut huomiot: 

Velkojiensuojaselvityksessä muita osakepääoman alentamisen sääntelyvaihto-
ehtoja (tilintarkastajan lausunto, velkojan vastustusoikeuden sääntely, s. 224) ei pi-
detty siinä määrin toteuttamiskelpoisina, että niiden osalta olisi kirjoitettu sään-
nösluonnokset. Lausunnonantajat pystyivät halutessaan kommentoimaan näitä 
muita vaihtoehtoja tai esittää oman vaihtoehtonsa sääntelyn kehittämiseksi: 

Jukka Mähönen ja PwC yhtyvät tältä osin selvityksessä esitettyyn arvioon. 

8.3 Sulautumista ja jakautumista koskevan 
velkojiensuojamenettelyn kehittäminen 

Velkojiensuojaselvityksessä käsitellään kahta vaihtoehtoista ratkaisua sulautu-
mista ja jakautumista koskevan velkojiensuojamenettelyn kehittämiseksi. 

Lausunnonantajien kannat: 

Ensisijaista vaihtoehtoa eli sitä, että velkojiensuojamenettely toteutetaan yhtiön vel-
kojille vain silloin, jos tilintarkastaja katsoo, että yritysjärjestely on omiaan vaaranta-
maan yhtiön velkojen maksun kannattaa enemmistö lausunnonantajista (EK, Asi-
anajajaliitto, K3, STTK, Suomen Yrittäjät, VNK, Pellervo, RAKLI, TEM, Kuntaliitto, FA, 
FiBAN, STM, SM, Jukka Mähönen ja Seppo Villa. 

Toissijaista vaihtoehtoa eli sitä, että kunkin velkojan oikeus vastustaa yritysjärjeste-
lyä sidotaan siihen, että järjestely on omiaan vaarantamaan tämän saatavan maksun 
kannattavat SAK, KRP, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja Matti J. Sillanpää.  
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Muuta kuin selvityksessä esitettyjä vaihtoehtoja kannattavat PRH, Tilintarkastajat 
ja PwC, joista Tilintarkastajat ja PwC kannattavat oikeustilan säilyttämistä nykyisel-
lään. 

Ensisijaista vaihtoehtoa kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähösen mukaan transaktiokustannusten alentamisen näkökulmasta ensisijai-
nen vaihtoehto on perusteltu. FA:n mukaan tuomioistuinprosessin nopeuttaminen on 
kaikkien osapuolten intresseissä. Kovenanttien käytön tulee olla mahdollista tulevai-
suudessakin. Pellervon mukaan vastaava muutostarve on myös osuuskuntalain sula-
tumista ja jakautumista koskevan velkojiensuojamenttelyn osalta. 

Muun vaihtoehdon esittävien lausunnonantajien ehdotukset perusteluineen: 

Tilintarkastajat toteaa, että tilintarkastajalle on eri asia arvioida (i) osakepääoman 
alentamisen tai (ii) sulautumisessa/jakautumisessa vastaanottavan yhtiön vaikutusta 
yhtiön velkojen maksun vaarantumiseen kuin arvioida asiaa (iii) sulautuvan/jakautu-
van yhtiön kannalta. Ensimainituissa tilanteissa (i ja ii) muutos lausunnon kohteena 
oleva yhtiön osalta on rajallinen ja arvioitavissa kaavamaisesti, mutta jälkimmäisissä 
tapauksissa (iii) muutokset ovat paljon vaikeammin hahmotettavissa.  

PRH toteaa ensimmäisen vaihtoehdon osalta, että jos sitä pidetään liian suurena 
muutoksena velkojiensuojaan, on sääntelymallin soveltamisala mahdollista rajata vain 
tytäryhtiösulautumisiin. Rekisteriviranomaisen kannalta velkojiensuojamenettelyn sito-
minen tilintarkastajan lausuntoon lyhentää sulautumiseen ja jakautumiseen kuluvaa 
käsittelyaikaa niissä tapauksissa, joissa tilintarkastaja katsoo, että yhtiön velkojen 
maksu ei vaarannu. Tällöin ehdotus vähentäisi myös rekisteriviranomaiselle maksetta-
via ilmoitusten käsittelymaksuja. Toissijaisen ehdotuksen osalta PRH toteaa, että sen 
vaikutukset olisivat mahdollisesti sulautumiseen ja jakautumiseen kuluvaan aikaan 
sekä kustannuksiin nähden käänteiset. 

8.4 Sulautumisen ja jakautumisen määräajat 
Velkojiensuojaselvityksen ehdotus: Sulautumiseen ja jakautumiseen liittyviä mää-
räaikoja olisi mahdollista lyhentää.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 
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Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, 
enemmistö finanssialan toimijoista, professorit, viranomaiset, enemmistö ministeri-
öistä ja osa konsultteja edustavista tahoista. 

Osa konsultteja edustavista tahoista, osa ministeriöistä, kaksi yhtiöitä ja muita yhtei-
söjä edustavaa tahoa ja yksi finanssialan toimija eivät ole ehdotuksesta samaa ei-
vätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat palkansaajajärjestöt. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä EK, Asianajajaliitto, K3, Pellervo, 
FA, FiBAN, RAKLI, Jukka Mähönen, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Suomen Yrittäjät, PRH, VNK, 
TEM, SM, KRP, DIF ja Insolvenssioikeudellinen yhdistys. 

Pörssisäätiö, Yhtiöoikeusyhdistys, OKM, PwC, Kuntaliitto, Tilintarkastajat, STM ja yk-
sityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

STTK ja SAK vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK:n toteaa, että luonnollisesti velkojiensuojan tasosta tulee pitää kiinni.  

PRH toteaa, että ehdotettu kuulutusajan pidentäminen edellyttää kaupparekisterin kä-
sittelyjärjestelmän muutoksen toteuttamista.  

8.5 Velan ja velkojien käsitteet 
Velkojiensuojaselvityksen arvio: Osakeyhtiölaissa ei ole tarpeen määritellä velan 
tai velkojan käsitettä.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa arviota. 

Arviota kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, 
enemmistö ministeriöistä, enemmistö finanssialan toimijoista, professorit, palkansaa-
jajärjestöt, yksi konsultteja edustava taho ja yksi viranomainen. 
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Osa konsultteja edustavista tahoista, yksi finanssialan toimija, yksi ministeriö ja yksi 
yhtiöitä edustava taho eivät ole arviosta samaa eivätkä eri mieltä. 

Arviota vastustavat kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavaa tahoa ja yksi konsult-
teja edustava taho. 

Asianajajaliitto, TEM, SM, VM, KRP, FA, FiBAN ja Jukka Mähönen ovat arviosta täy-
sin samaa mieltä. 

EK, K3, STTK, VNK, Pellervo, SAK, RAKLI, STM, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, 
Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa ovat arviosta jokseenkin samaa mieltä. 

Pörssisäätiö, Suomen Yrittäjät, OKM, DIF, Tilintarkastajat ja yksityishenkilönä vastan-
nut eivät ole arviosta samaa eikä eri mieltä. 

Yhtiöoikeusyhdistys, PwC ja Kuntaliitto ovat arviosta jokseenkin eri mieltä. 

Arviota kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK katsoo, että näiden termien osalta ei ilmene sellaisia tulkintaongelmia, joiden 
vuoksi asia pitäisi erikseen määritellä lain tasolla.  

Arviota vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC toteavat, että kysymys on oikeudellisesti epäselvä ja sel-
laisena oikeusperinteessämme kuuluisi säätää lailla/selventää perusteluilla. On epäto-
dennäköistä, että asiaan saataisiin oikeuskäytännön ainakaan kattavaa tulkintaa. 
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9 Yhtiön oman pääoman 
menettäminen ja purkaminen 

9.1 Yhtiön oman pääoman menettäminen 
Velkojiensuojaselvityksessä käsitellään kolmea vaihtoehtoista mallia yhtiön 
oman pääoman menettämistä koskevan säännöksen (OYL 20:23 §) selventämiseksi. 

Lausunnonantajien kannat:  

Ensisijaista vaihtoehtoa eli säännöksen uudistamista nykyisen informointimallin 
pohjalta kannattaa lähes kaikki lausunnonantajat (EK, Asianajajaliitto, K3, STTK, 
Suomen Yrittäjät, VNK, Pellervo, Yhtiöoikeusyhdistys, SAK, PwC, RAKLI, Kuntaliitto, 
KRP, FA, DIF, Tilintarkastajat, FiBAN, STM, SM, VM, Insolvenssioikeudellinen yhdis-
tys, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa). 

Toissijainen vaihtoehto eli oman pääomansa menettäneen osakeyhtiön johdon va-
hingonkorvausvastuuta korostava sääntely ei saanut yhtään kannatusta. Kolmatta 
vaihtoehtoa eli oman pääoman menettämisen sääntelystä luopuminen pienimpien 
yksityisten yhtiöiden osalta kannattaa yksi lausunnonantaja (TEM).  

Muuta vaihtoehtoa ehdotti kaksi lausunnonantajaa (PRH ja Jukka Mähönen). 

Ensisijaista vaihtoehtoa kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Suomen Yrittäjät pitää nykytilaa selvityksessä todetulla tavalla ongelmallisena. Voi-
massa olevan sääntelyn täsmentäminen oman pääoman menettämisen reagointiajan 
osalta mahdollistaa korjata oman pääoman määrä positiiviseksi ilman rekisteri-ilmoi-
tuksen tekemistä, mikä poistaisi useimmat nykytilaan liittyvät tulkintaongelmat. Jatko-
valmistelussa tulee lisäksi arvioida mahdollisuutta luopua oman pääoman menettämi-
sen sääntelystä kaikkein pienimpien yritysten kohdalla vaihtoehdon kolme mukaisesti.  

Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan nykyisen sinänsä toimivana pidetyn mallin 
selventäminen vaikuttaa tehokkaimmalta tavalta selventää oikeustilaa avaamatta uu-
sia tulkintaongelmia. KRP toteaa, että informaatiomallin kohdalla voisi myös huomi-
oida selvityksessä mainittuja osia toissijaisesta vaihtoehdosta. FA:n mukaan ilmoitus-
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velvollisuudella on yhä merkitystä velkojansuojan kannalta. Oman pääoman menettä-
mistä koskevan tiedon tarkistaminen kaupparekisteristä on vaivatonta, eikä ilmoituk-
sen tekemisestä aiheudu yritykselle liiallista hallinnollista taakkaa.  

DIF:n mukaan nykysääntelyssä ei ole havaittu ongelmia lukuun ottamatta ilmaisun 
”viipymättä” tulkintaa ja se ehdotetaan korvattavaksi kahden kuukauden määräajalla. 
STM korostaa lausunnossaan johdon erityistä huolellisuutta tilanteessa, jossa oma 
pääoma on menetetty. Tässä tilanteessa johdon huolellisen toiminnan vaikutukset tur-
vaavat ennen kaikkea muiden sidosryhmien saatavia kuin pelkästään osakkeenomis-
tajien. 

Muun vaihtoehdon esittävien lausunnonantajien ehdotukset perusteluineen: 

Jukka Mähönen ehdottaa, että oman pääoman menettämisen sääntelystä luovuttaisiin 
kaikkien yksityisten yhtiöiden osalta. Pakkoselvitystilasääntelyn jämät voitaisiin nyt lo-
pullisesti poistaa osakeyhtiölaista ja jättää jäljelle pakollinen yhtiödirektiivistä seuraava 
minimisääntely julkisten osakeyhtiöiden osalta.  

PRH toteaa ensisijaisen ehdotuksen osalta, että ehdotetulla määräajalla ei ole PRH:n 
rekisteröintikäytännön kannalta vaikutusta, koska PRH ei tutki, onko yhtiön oma pää-
oma tosiasiassa menetetty tai onko ilmoitus tehty viipymättä. PRH rekisteröi osake-
pääoman menettämisen yhtiön hallituksen ilmoituksen perusteella. Jos osakeyhtiölain 
säännöstä muutetaan kyseisen määräajan osalta, rekisteriviranomainen rekisteröi il-
moituksen osakepääoman menettämisestä riippumatta siitä, onko määräaika ilmoituk-
sen tekemiseen umpeutunut. Määräajan umpeutumisesta seuraavat mahdolliset vas-
tuukysymykset ja vahingonkorvausoikeudelliset kysymykset jäävät rekisteröintiviran-
omaisen toimivallan ulkopuolelle. 

PRH ei kannata sitä, että osakeyhtiölain säännöksiä muutetaan niin, että niiden sovel-
taminen on riippuvainen kirjanpitolaissa määriteltyjen raja-arvojen täyttymisestä. 
Kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä on varmistuttava, voidaanko rekis-
teriin tehdä merkintä arvioitavana olevalle yhtiölle. Jos kaupparekisterimerkinnät sido-
taan kirjanpitolaissa määriteltyihin yrityskategorioihin, edellyttää se riittävän kattavan 
tilinpäätösinformaation saatavilla oloa.  

9.2 Yhtiön purkamisen helpottaminen 
Velkojiensuojaselvityksessä käsitellään neljää sääntelyvaihtoehtoa yhtiön purka-
misen helpottamiseksi. Ehdotetut mallit on tarkoitettu vaihtoehtoisiksi nykyisen purku-
menettelyn rinnalle.  
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Lausunnonantajien kannat: 

Ensisijaista vaihtoehtoa eli sitä, että lisätään lakiin uusi, kaikkiin yksityisiin osakeyh-
tiöihin sovellettava kevennettyä purkumenettelyä koskeva säännös kannattaa enem-
mistö lausunnonantajista (EK, Asianajajaliitto, K3, Suomen Yrittäjät, VNK, Pellervo, 
Nordic Law, RAKLI, TEM, SM, Kuntaliitto, KRP, FiBAN, Jukka Mähönen, Matti J. Sil-
lanpää ja Seppo Villa). 

Toissijaista vaihtoehtoa eli sitä, että lisätään lakiin uusi, kaikkiin yksityisiin osakeyh-
tiöihin sovellettava kevennettyä purkumenettelyä koskeva säännös, jonka perusteella 
kevennetty purkumenettely on mahdollinen vain kaikkien osakkeenomistajien suostu-
muksella kannattaa kaksi lausunnonantajaa (STTK ja PwC). 

Kolmatta vaihtoehtoa eli sitä, että rajataan kevennetty purkumenettely koskemaan 
vain pien- ja mikroyrityksiä kannattaa viisi lausunnonantajaa (FA, Insolvenssioikeu-
dellinen yhdistys, STM, VM ja yksityishenkilönä vastannut. 

Neljäs vaihtoehto eli se, että yksinkertaistetaan purkumenettelyä pien- ja mikroyritys-
ten osalta siten, että kyseisten yhtiöiden purkamisen yhteydessä luovuttaisiin kuulu-
tusmenettelystä osana normaalia selvitystilamenettelyä (muutoin tavanomainen selvi-
tystilamenettely) ei saa ollenkaan kannatusta. 

Muuta vaihtoehtoa ehdotti kaksi lausunnonantajaa (PRH ja SAK). 

Lisäksi Verohallinto kannattaa yhtiön purkamisen helpottamista yleisellä tasolla, 
mutta ei ota kantaa selvityksessä esitettyihin vaihtoehtoihin. 

Ensisijaista vaihtoehtoa kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Suomen Yrittäjien, TEM:n ja EK:n mukaan nykyinen purkumenettely on erittäin moni-
mutkainen ja turhia kustannuksia aiheuttava erityisesti pienimmille yrityksille, mikä 
johtaa siihen, että vaikka yrityksen toiminta olisi lopetettu, ne jätetään silti purkamatta 
ja tämä osaltaan johtaa mm. siihen, että kaupparekisteritiedot eivät ole ajantasaisia. 
Yhtiön purkamisen ja yritystoiminnan lopettamisen tulisi lähtökohtaisesti olla yhtä vai-
vatonta kuin yhtiön perustamisen.  

Pellervon mukaan vastaava muutostarve on myös osuuskuntalaissa, etenkin pienille 
osuuskunnille purkumenettelyn keventäminen tärkeää. 
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Toissijaista vaihtoehtoa kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

PwC vierastaa kuulutusmenettelystä luopumista eikä pidä sitä koskevaa vaatimusta 
lainkaan keskeisenä tekijänä sille, että toimimattomia yhtiöitä jää purkamatta.  

Kolmatta vaihtoehtoa kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

FA:n mukaan velkojien kannalta on turvallisinta rajata kevennetty purkumenettely pie-
nimpiin yrityksiin. Merkittävästi soveltamisalarajausta suuremmat yritykset tuskin 
muokkaavat toimintaansa merkittävästi pelkästään kevennetyn purkumenettelyn piiriin 
pääsemiseksi, koska tällainen toiminta vie myös resursseja.  

Muun vaihtoehdon esittävien lausunnonantajien ehdotukset perusteluineen: 

SAK kannattaa käytännön säilyttämistä nykyisellään. 

PRH kannattaa kevennettyä purkumenettelyä osakeyhtiölain 20 luvussa säädettyjen 
muiden menettelyiden rinnalle. Kaupparekisterin tietojen ajantasaisuuden näkökul-
masta velattomien yksityisten osakeyhtiöiden purkamisen helpottaminen on perustel-
tua. Ratkaistavaksi jää, olisiko kevennetty purkumenettely maksuton ilmoitus, jonka 
käsittelykustannukset olisi huomioitu osakeyhtiön perustamisilmoituksen käsittelykus-
tannusten yhteydessä vai määritettäisiinkö ilmoitukselle oma käsittelymaksunsa, joka 
olisi pienempi kuin selvitystilamenettelyn käsittelymaksut yhteensä.  

PRH toteaa, että kevennetystä purkumenettelystä säädettäessä tulee huomioida osa-
keyhtiölain 20 luvun säännösten yhdenmukaisuus sekä menettelyjen keskinäissuhteet 
sekä kiinnitettävä huomiota siihen, miten yhtiön omaisuuden jako dokumentoidaan yh-
tiön purkautuessa ehdotetulla menettelyllä.  

PRH ei kannata sitä, että osakeyhtiölain säännöksiä muutetaan niin, että niiden sovel-
taminen on riippuvainen kirjanpitolaissa määriteltyjen raja-arvojen täyttymisestä. 
Kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä olisi tällöin tutkittava, voiko yhtiötä 
rekisteröidä purkautuneeksi. Jos kaupparekisterimerkinnät sidotaan kirjanpitolaissa 
määriteltyihin yrityskategorioihin, edellyttää se riittävän kattavan tilinpäätösinformaa-
tion saatavilla oloa. 

Verohallinto arvioi, että kevennetty purkumenettely johtaisi purkamisten määrän kas-
vuun, jolloin toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden asiakassuhteet saataisiin pää-
tettyä nopeammin, ja Verohallinnon asiakastiedot olisivat nykyistä ajantasaisemmat. 
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10 Sääntelyn sujuvoittaminen 

10.1 Omien osakkeiden hankinnan 
rahoituskielto 

Velkojiensuojaselvityksessä käsitellään omien osakkeiden hankinnan rahoituskiel-
lon (OYL 13:10 §) osalta kolmea erilaista sääntelyvaihtoehtoa. 

Lausunnonantajien kannat: 

Ensisijaista vaihtoehtoa eli sitä, että yksityisen osakeyhtiön osalta ei olisi erillistä ra-
hoitusapusääntelyä ja julkisten yhtiöiden osalta sovelletaan yhtiöoikeusdirektiivin 
mahdollistamaa poikkeusta kannattaa enemmistö lausunnonantajista (EK, Asian-
ajajaliitto, K3, Suomen Yrittäjät, VNK, SM, VM, Pellervo, Nordic Law, KRP, FiBAN, 
Verohallinto, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, Jukka Mähönen, Matti J. Sillanpää ja 
Seppo Villa). 

Toissijaista vaihtoehtoa eli sitä, että rahoitusavun ehdot määritellään yksityisten 
osakeyhtiöiden osalta ja julkisten osakeyhtiöiden rahoitusavun sääntely säilytetään 
ennallaan (ml. työtekijäpoikkeus) kannattaa kolme lausunnonantajaa (OKM, FA ja 
STTK). 

Kolmas vaihtoehto eli se, että yksityisen osakeyhtiön osalta ei olisi erillistä rahoitus-
apusääntelyä ja julkisten osakeyhtiöiden rahoitusavun sääntelyn säilytettäisiin ennal-
laan (ml. työtekijäpoikkeus) ei saa ollenkaan kannatusta.  

Muuta vaihtoehtoa ehdotti neljä lausunnonantajaa (Yhtiöoikeusyhdistys, SAK, PwC 
ja Tilintarkastajat). 

Ensisijaista vaihtoehtoa kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähösen mukaan yhtiödirektiivin soveltaminen on rajoitettava julkisiin yhtiöihin 
ja niidenkin osalta pyritään vetämään rajoitukset minimiin. Seppo Villa huomauttaa, 
että ongelma ei sinänsä poistu, koska varojen hyväksytty käyttö edellyttää aina liiketa-
loudellista syytä. Pellervo toteaa, että ensisijaista vaihtoehtoa vastaava muutos tulisi 
tehdä myös osuuskuntalakiin osuuskunnan omien osuuksien ja osakkeiden hankinnan 
osalta. 
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Toissijaista vaihtoehtoa kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

FA:n mukaan kategorisesta menettelystä voidaan osin luopua, jos se ei vääristä ta-
setta.  

PwC ja Yhtiöoikeusyhdistys toteavat, että osakeyhtiölain selkeyden kannalta nykyisen 
mallin täsmentäminen vaikuttaisi tehokkaimmalta keinolta. Yhtiökäytännössä toimitus-
johtaja on rinnastettu OYL 13:10.2 §:n poikkeuksessa työntekijään, jolloin lakitekstin 
olisi mahdollisuuksien mukaan sallittava ainakin tämä poikkeuksen laajennus. SAK:n 
mukaan muutoksen tarpeellisuus on ylipäänsä lisäselvitys. Tilintarkastajat lisäisi työn-
tekijäpoikkeukseen yhtiön johdon. Yhtiökäytännössä toimitusjohtaja on rinnastettu 
OYL 13:10.2 §:n poikkeuksessa työntekijään, lakitekstin olisi mahdollisuuksien mu-
kaan sallittava ainakin tämä laajennus. 

10.2 Olettamasäännökset äänileikkurista 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakeyhtiölakiin voitaisiin sisällyttää 
keskeiset olettamasäännökset äänileikkurista (äänileikkuri edellyttäisi kuitenkin aina 
nimenomaista yhtiöjärjestysmääräystä).  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat osa yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edustavista ta-
hoista, osa ministeriöistä, toinen palkansaajajärjestöistä, toinen viranomaisista, muu 
palveluntarjoaja ja yksi professori. 

Enemmistö ministeriöistä, enemmistö finanssialan toimijoista, osa yhtiöitä ja muita yh-
teisöjä ja konsultteja edustavista tahoista, toinen palkansaajajärjestöistä ja toinen vi-
ranomaisista eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat enemmistö professoreista ja yksi finanssialan toimija. 

Ehdotusta kannattaa ja pitää erittäin tärkeänä SM. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Asianajajaliitto, K3, Suomen Yrit-
täjät, Yhtiöoikeusyhdistys, SAK, PwC, Nordic Law, VM, Verohallinto ja Seppo Villa. 
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EK, Pörssisäätiö, STTK, VNK, OKM, TEM, STM, Pellervo, Kuntaliitto, KRP, FA, DIF, 
Tilintarkastajat ja Insolvenssioikeudellinen yhdistys eivät ole ehdotuksesta samaa 
eivätkä eri mieltä. 

FiBAN ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta ko-
vin tärkeänä. 

Jukka Mähönen ja yksityishenkilönä vastannut vastustavat ehdotusta eivätkä pidä 
muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut:  

Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC katsovat, että asia on lain soveltamistilanteiden selventä-
miseksi tarpeen. Yhtiöjärjestystä laativien voi olla vaikea hahmottaa tulkintaongelmia 
ilman tukea. 

Verohallinnon mukaan verotuksessa äänileikkurilla on vaikutusta esimerkiksi osake-
vaihtoa koskevan EVL 52 f §:n soveltamisedellytysten täyttymiseen. EVL 52 f §:n so-
veltaminen edellyttää muun ohessa tosiasiallisen äänivallan hankkimista kohdeyhti-
östä, jolloin kohdeyhtiössä sovellettava äänileikkuri voi vaikuttaa osakevaihdon ve-
roneutraaliuteen.  

10.3 Luottamuksellisen hallitustiedon 
antaminen ulkopuolisille 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakeyhtiölaissa olisi syytä säännellä 
siitä, millä edellytyksillä luottamuksellista hallitustietoa voidaan antaa ulkopuolisille.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edustavat tahot, 
enemmistö finanssialan toimijoista, enemmistö ministeriöistä, kaksi muuta palvelun-
tarjoajaa, toinen palkansaajajärjestöistä, yksi viranomainen ja yksi professori. 

Yksi ministeriö ja finanssialan toimija eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri 
mieltä. 

Ehdotusta vastustavat enemmistö professoreista, toinen palkansaajajärjestöistä ja 
yksi ministeriö. 
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Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Suomen Yrittäjät, VNK, SM, VM, 
Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, KRP, FA, DIF, Tilintarkastajat ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Pörssisäätiö, Asianajajaliitto, 
K3, STTK, Pellervo, Nasdaq Helsinki, OKM, Nordic Law, Kuntaliitto, Lakimiesliitto ja 
Insolvenssioikeudellinen yhdistys. 

STM ja FiBAN eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

SAK ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta ko-
vin tärkeänä. 

TEM, Jukka Mähönen ja yksityishenkilönä vastannut vastustavat ehdotusta eivätkä 
pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut:  

VNK:n mukaan tarkentavat säännökset osakeyhtiölaissa todennäköisesti edistäisivät 
tarkoituksenmukaisia käytäntöjä asiassa. Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan 
oikeustilan selventämiseksi muutos olisi tarpeellinen, joskaan asiaa ei ehkä voida riit-
tävästi selventää muuttamalla pelkästään osakeyhtiölakia. DIF:n mukaan hallitusten 
jäsenille olisi tärkeää saada asiaan selkeys. Tietojen vastuullinen antaminen ulkopuo-
lisille hallituksen päätöksen mukaisesti hallitustyön tehostamiseksi asia, joka tulee jat-
kovalmistelussa selvittää. 

EK toteaa, että lain tasolla määritellyillä edellytyksillä hallituksen jäsenen olisi hel-
pompi määritellä, miten näissä tilanteissa voidaan menetellä ottaen huomioon kaikki 
asian kannalta relevantit edellytykset sekä myös riskiarviointi. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

SAK toteaa, että sidosryhmien jäseniä voi olla myös hallituksessa kuten työntekijöitä 
edustavia tahoja, jolloin tulisi huomioida esim. henkilöedustajien/sidosryhmien tiedon-
käsittelytarpeet omassa toiminnassaan. Matti J. Sillanpää katsoo, että nykysäännök-
set ovat riittäviä. TEM toteaa, että monissa tilanteissa asiasta voidaan sopia osakas-
sopimuksessa.  
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10.4 Omien osakkeiden luominen yhtiölle 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakeantijärjestelyjen helpottaminen 
siten, että omien osakkeiden luominen yhtiölle itselleen tehtäisiin nykyistä helpom-
maksi. Vaihtoehtoisesti ehdotetaan osakkeiden maksukontrollin lieventämistä erityi-
sesti pörssiyhtiöiden osalta.  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotus jakaa lausunnonantajien näkemykset. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edusta-
vista tahoista, puolet ministeriöistä, yksi professori ja muu palveluntarjoaja. 

Puolet ministeriöistä, palkansaajajärjestöt, kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavaa 
tahoa, yksi konsultteja edustava taho, yksi viranomainen ja muu palveluntarjoaja eivät 
ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat enemmistö finanssialan toimijoista ja professoreista. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Asianajajaliitto, VM, K3, Euro-
clear, RAKLI ja DIF. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, VNK, SM, Pellervo, Yhtiö-
oikeusyhdistys, PwC, Kuntaliitto ja Seppo Villa. 

STTK, Suomen Yrittäjät, Nasdaq Helsinki, OKM, TEM, STM, SAK, Nordic Law, KRP, 
FA, Tilintarkastajat ja Insolvenssioikeudellinen yhdistys eivät ole ehdotuksesta sa-
maa eivätkä eri mieltä. 

Pörssisäätiö, FiBAN ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muu-
tostarvetta kovin tärkeänä. 

Jukka Mähönen ja yksityishenkilönä vastannut vastustavat ehdotusta eivätkä pidä 
muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut:  

Asianajajaliitto katsoo, että ehdotus tukisi digitalisaation kehitystä.  

Euroclear katsoo, että omien osakkeiden luominen ensin yhtiölle itselleen ja sen jäl-
keen niiden jakaminen sijoittajille osakeannissa helpottaisi osakeantien toteutusta. Sil-
loin osakkeet voitaisiin toimittaa maksua vastaan sijoittajille, koska osakkeet olisi jo 



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2022:13 

115 

merkitty kaupparekisteriin. Sijoittajat maksaisivat oikean saamaansa osakkeiden mää-
rää vastaavan summan, kun mahdolliset merkintöjen leikkaukset olisi jo huomioitu. 
Tämä helpottaisi erityisesti ulkomaalaisia sijoittajia. 

Euroclear vastustaa osakkeiden maksun eriyttämistä osakkeiden toimittamisesta aina-
kin arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osalta. Maksamattomien osakkeiden 
kirjaaminen arvo-osuustileille vaatii erillistoimia, kuten esimerkiksi omaa ISIN-koodia 
tai tilikohtaisia rajoituksia, jotta ne pidetään erillään muista yhtiön liikkeessä olevista jo 
maksetuista osakkeista. Maksujen varmistaminen jää liikkeeseenlaskijan tai sen asia-
miehen vastuulle. Hallinnointiin tulee haasteita, jos osakkeiden maksu tapahtuu eriai-
kaisesti. Jotta osakkeet voivat olla kaupankäynnin kohteena pörssissä, niiden on ol-
tava maksettuja ja kaupparekisteriin merkittyjä. Jos maksamattomat osakkeet erotel-
laan maksetuista osakkeista omalle ISIN-koodilleen, osakkeet on muunnettava sa-
manlaisiksi muiden yhtiön osakkeiden kanssa ennen kaupankäynnin aloitusta. Tämä 
on huomioitava yhtiötapahtuman aikataulussa.  

Euroclear kiinnittää huomiota siihen, että liitteessä 5 sivulla 283 on mainittu selvitys-
mekanismin luominen pörssin yhteyteen, jolla osakkeet voitaisiin luovuttaa maksua 
vastaan. Tämä on mahdollista vain arvo-osuusjärjestelmässä oleville yhtiöille. Osak-
keiden toimitus tapahtuisi joka tapauksessa arvopaperikeskuksen ylläpitämässä selvi-
tysjärjestelmässä, jossa osakkeet toimitetaan jo tällä hetkellä. Erillisen selvitysmeka-
nismin hyödyt jäävät epäselviksi.  

Yhtiöoikeusyhdistys, DIF ja PwC kannattavat joustavuuden lisäämistä. Seppo Villan 
mukaan asiaan liittyvät ongelmat ovat varainsiirtoverotuksessa. 

10.5 Kotipaikan siirto 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Osakeyhtiölaissa tulisi säätää yhtiön 
kotipaikan siirrosta ETA-alueella tai myös sen ulkopuolella.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista ei ole ehdotuksesta sa-
maa eikä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö konsultteja edustavista tahoista ja professoreista, 
kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi finanssialan toimija, yksi mi-
nisteriö ja muu palveluntarjoaja. 
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Enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, enemmistö finanssialan toi-
mijoista, viranomaiset, palkansaajajärjestöt, yksi konsultteja edustavista tahoista, yksi 
professori ja muu palveluntarjoaja eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustaa osa ministeriöistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Asianajajaliitto, RAKLI, DIF, Fi-
BAN ja Jukka Mähönen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä K3, Yhtiöoikeusyhdistys, OKM, 
PwC, Nordic Law ja Matti J. Sillanpää. 

EK, Pörssisäätiö, STTK, Suomen Yrittäjät, PRH, Pellervo, Nasdaq Helsinki, SAK, 
TEM, Kuntaliitto, KRP, FA, Tilintarkastajat, Verohallinto, STM, VM, Insolvenssioikeu-
dellinen yhdistys, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta 
samaa eivätkä eri mieltä. 

VNK ja SM vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen toteaa, että yhtiödirektiivin vuoden 2019 muutosdirektiivi edellyttää 
osakeyhtiölain avaamista rajatylittävien sulautumisten, jakautumisten ja konversioiden 
osalta. On tärkeää priorisoida tämä hanke, eikä ryhtyä haalimaan samaan yhteyteen 
liian suurta uudistuspakettia. Kansallisessa lainsäädännössä voitaisiin laajentaa sään-
telyn soveltamisalaa myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle. DIF:n mukaan yhtiöi-
den joustavaa mahdollisuutta yritysjärjestelyihin tulisi parantaa. 

Ei samaa eikä eri mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

TEM ja PRH toteavat, että osakeyhtiön kotipaikan siirto toiseen EU-valtioon tulee di-
rektiivin 2019/2121 (rajat ylittävä yhtiömuodon muutos, sulautuminen ja jakautuminen) 
myötä toteutumaan joka tapauksessa. PRH toteaa, että sen sijaan yhtiön kotipaikan 
siirto toiseen valtioon ETA-alueen ulkopuolella vaatisi selvitystä muun muassa siitä, 
mitä tämä tarkoittaisi rekisteriviranomaisen näkökulmasta. Yhtiön kotipaikan siirto toi-
seen valtioon ETA-alueen ulkopuolella edellyttäisi todennäköisesti ainakin sopimusta 
valtioiden kesken yhtiön kotipaikan siirron sallimisesta kyseisten valtioiden välillä.  
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SAK pitää nykyistä käytäntöä hyvänä, mutta mikäli muutoksia selvitellään/tehdään, tu-
lee varmistaa, että esim. kotipaikan siirron yhteydessä Suomesta ulkomaille siirrettä-
vän yhtiön suomalainen henkilöstöedustusjärjestelmä säilyy tai paranee. EU-sääntely 
huomioitava.  

Verohallinto toteaa, että yhtiön kotipaikan siirto Suomesta johtaa EVL 51 e §:n mukai-
seen maastapoistumisverotukseen, minkä seurauksena yhtiön varojen realisoitumat-
tomat arvonnousut tuloutuvat. Siten kotipaikan siirto ei ehdotuksen mahdollisesta to-
teuttamisesta huolimatta todennäköisesti näyttäytyisi houkuttelevana vaihtoehtona 
osakeyhtiölain nykyisin mahdollistamille toimille. Lisäksi Verohallinto tuo esiin, että 
ETA-alueella verolainsäädäntöä on harmonisoitu esimerkiksi yritysjärjestelytilanteiden 
osalta direktiivein, kun taas ETA-alueen ulkopuolisissa valtioissa verojärjestelmät voi-
vat poiketa merkittävästi Suomen verojärjestelmästä. Tämä voi aiheuttaa haasteita, 
jos kotipaikan siirto ETA-alueen ulkopuolelle mahdollistettaisiin. 

10.6 Rajat ylittävän sulautumisen salliminen 
EU/ETA:n ulkopuolelle 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Rajat ylittävä sulautuminen sallittaisiin 
osakeyhtiölaissa myös EU/ETA:n ulkopuolelle rekisteröityjen yhtiöiden kanssa.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista ei ole ehdotuksesta sa-
maa eikä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö konsultteja edustavista tahoista, osa yhtiöitä ja 
muita yhteisöjä edustavista tahoista, yksi finanssialan toimija, yksi professori ja kaksi 
muuta palveluntarjoajaa. 

Enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, enemmistö ministeriöistä, 
enemmistö finanssialan toimijoista, viranomaiset, enemmistö professoreista ja toinen 
palkansaajajärjestöistä eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat osa ministeriöistä ja toinen palkansaajajärjestöistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä RAKLI, DIF, FiBAN ja Jukka Mä-
hönen. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä Asianajajaliitto, K3, Yhtiöoikeusyh-
distys, Nasdaq Helsinki, PwC ja Nordic Law. 
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EK, Pörssisäätiö, STTK, Suomen Yrittäjät, PRH, Pellervo, OKM, TEM, Kuntaliitto, 
KRP, FA, Tilintarkastajat, Verohallinto, STM, VM, Insolvenssioikeudellinen yhdistys, 
Matti J. Sillanpää, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta 
samaa eivätkä eri mieltä. 

VNK, SM ja SAK vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tär-
keänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut:  

Yhtiöoikeusyhdistys, DIF ja PwC kannattavat joustavuuden lisäämistä.  

Ei samaa eikä eri mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

STTK:n mukaan ehdotuksella voisi olla negatiivisia vaikutuksia verokertymään.  

PRH toteaa, että voimassa olevan lain mukaisissa rajat ylittävissä sulautumisissa vain 
suomalaiset yhtiöt tekevät PRH:lle ilmoituksia ja hakemuksia, eikä PRH tutki eikä so-
vella ulkomaista lainsäädäntöä. Rajat ylittävien yritysjärjestelyjen laajentaminen 
EU/ETA:n ulkopuolelle ei välttämättä toisi suuria muutoksia. Muutos vaatisi kuitenkin 
jatkoselvittelyä muun muassa siitä, mitä tämä tarkoittaisi rekisteriviranomaisen näkö-
kulmasta. Rajat ylittävä sulautuminen ETA-alueen ulkopuolisten valtioiden kesken 
edellyttäisi todennäköisesti ainakin sopimusta yritysjärjestelyjen sallimisesta kyseessä 
olevien valtioiden välillä.  

TEM esittää, että asiassa mentäisiin direktiivin 2019/2121 mukaan. 

Matti J. Sillanpään mukaan olisi hyvin ongelmallista, jos rajat ylittävä sulautuminen 
olisi mahdollista mihin tahansa maahan. Toimiva rajaus voisi olla samansuuntainen 
kuin nykyisin EU/ETA-alueelta olevien hallitusjäsenten osalta eli mahdollista kehitty-
neiden maiden kuten USA, Sveitsi, Japani ym. osalta, mutta muuten ei. 

Verohallinto toteaa, että verotuksessa sulautumista koskevat säännökset eivät koske 
EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvia sulautumisia. Siten verotuksellisesti kysymyk-
sessä olisi aina purkautuminen, joka aiheuttaa yleensä merkittäviä veroseuraamuksia 
sekä sulautuvalle yhtiölle että sen osakkaille. Lisäksi Verohallinto tuo esiin sen, että 
ETA-alueella yritysjärjestelytilanteita koskeva verolainsäädäntö on direktiivipohjaista, 
kun taas ETA-alueen ulkopuolisissa valtioissa yritysjärjestelytilanteita koskeva vero-
lainsäädäntö voi poiketa merkittävästi Suomen verolainsäädännöstä. Tämä voi aiheut-
taa haasteita, jos sulautuminen ETA-alueen ulkopuolelle mahdollistettaisiin. 
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Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

SAK toteaa, että työntekijöiden aseman turvaaminen/säilyttäminen on huomioitava 
mahdollisissa jatkoselvittelyissä. 

10.7 Liiketoimintasiirto 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Harkitaan osakeyhtiölakiin säännöksiä 
liiketoimintasiirrosta järjestelyjen yksinkertaistamiseksi.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat konsultteja edustavat tahot, enemmistö yhtiöitä ja muita yh-
teisöjä edustavista tahoista, enemmistö viranomaisista, enemmistö professoreista, 
yksi ministeriö, yksi finanssialan toimija ja kaksi muuta palveluntarjoajaa. 

Enemmistö finanssialan toimijoista, enemmistö ministeriöistä, yksi viranomainen, yksi 
muita yhteisöjä edustava taho ja toinen palkansaajajärjestöistä eivät ole ehdotuk-
sesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi professori, yksi ministeriö ja toinen palkansaajajärjes-
töistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä RAKLI ja FiBAN. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Asianajajaliitto, K3, Suomen 
Yrittäjät, VNK, Pellervo, Nasdaq Helsinki, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Nordic Law, 
Kuntaliitto, KRP, Tilintarkastajat, Verohallinto, Matti J. Sillanpää ja Seppo Villa. 

Pörssisäätiö, STTK, PRH, OKM, TEM, STM, VM, FA, Insolvenssioikeudellinen yhdis-
tys ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

SAK ja SM vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Jukka Mähönen vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 
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Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

EK toteaa, että nykyinen nettoapporttiin perustuva menettely on liian monimutkainen. 
Ehdotettu tapa, jossa liiketoimintasiirto noudattelisin jakautumisen kaavaa vaikuttaa 
käyttökelpoiselta idealta ja tällöin saadaan hyvin yleisseuraannon kautta järjestelyä 
sujuvoitettua.  

Pellervon mukaan vastaava muutostarve myös osuuskuntalaissa.  

Yhtiöoikeusyhdistyksen, DIF:n, PwC:n ja Tilintarkastajien mukaan yleisimpien yritys-
järjestelyjen, kuten liiketoimintasiirron, sääntelyn tulee olla mahdollisimman selkeää.  

Verohallinto suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen yksinkertaistaa yritysjärjestelyjen 
toteuttamista. Verohallinto tuo kuitenkin esiin sen, että yritysjärjestelyjä koskevien 
säännösten laatimisessa olisi tarkoituksenmukaista varmistaa, että säännökset ovat 
sopusoinnussa verotusta koskevien säännösten kanssa verotuksellisen epävarmuu-
den vähentämiseksi. Toisaalta olisi hyvä tuoda nimenomaisesti esille, jos esimerkiksi 
EVL 52 d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla on sellaisia edellytyksiä, joita mahdolliset 
osakeyhtiölain säännökset eivät sisältäisi. Mikäli sääntelyä tullaan tältä osin valmiste-
lemaan, olisi sääntelyn verovaikutuksia tarkoituksenmukaista selvittää yhteistyössä 
valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa.  

Ei samaa eikä eri mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

PRH toteaa käsittelevänsä jo liikepankkilain mukaisia rekisteri-ilmoituksia. Liiketoimin-
nan luovutusta koskevien säännösten ottaminen osakeyhtiölakiin ei tarkoittaisi suuria 
muutoksia kaupparekisterin ilmoitusten käsittelyjärjestelmään ja rekisteröintikäytän-
töön. Osakeyhtiölain rajat ylittäviä jakautumisia ja liikepankkilain liiketoiminnan luovu-
tusta koskevat säännökset ovat hyvin vaikeasti tulkittava kokonaisuus.  

FA:n mukaan liiketoimintasiirtoon on turvauduttu myös sellaisissa tilanteissa, missä 
esimerkiksi jakautuminen on ollut liian aikaa vievä menettely juuri velkojansuojame-
nettelyyn liittyvän kuulutusajan takia. Tämä aspekti tulisi ottaa huomioon, kun suunni-
tellaan velkojansuojamenettelyn lisäämistä liiketoimintasiirtoihin. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähönen ei pidä ehdotusta tarpeellisena.  



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2022:13 

121 

10.8 Liiketoimintapäätösperiaatetta koskeva 
säännös 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Säädetään johdon vastuuta määrittä-
västä liiketoimintapäätösperiaatteesta (business judgment rule) osakeyhtiölaissa.  

Lausunnonantajien kannat: Enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdotusta. 

Ehdotusta kannattavat enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä ja konsultteja edusta-
vista tahoista, enemmistö ministeriöistä, viranomaiset, enemmistö professoreista, yksi 
finanssialan toimija, toinen palkansaajajärjestöistä ja muu palveluntarjoaja. 

Yksi finanssialan toimija, yksi ministeriö, yksi konsultteja edustava taho ja muu palve-
luntarjoaja eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi professori, yksi finanssialan toimija, yksi muita yhteisöjä 
edustava taho ja toinen palkansaajajärjestöistä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Suomen Yrittäjät, Pellervo, Yhtiö-
oikeusyhdistys, Kuntaliitto, FA, DIF, SM, Verohallinto ja Seppo Villa. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Asianajajaliitto, K3, STTK, 
VNK, OKM, STM, VM, PwC, Nordic Law, RAKLI, KRP ja Matti J. Sillanpää. 

Pörssisäätiö, Nasdaq Helsinki, TEM, Tilintarkastajat ja yksityishenkilönä vastannut ei-
vät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

SAK, FiBAN ja Insolvenssioikeudellinen yhdistys vastustavat ehdotusta eivätkä 
pidä muutostarvetta kovin tärkeänä. 

Jukka Mähönen vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

DIF:n mukaan hallituksen jäsenelle hänen oikeudellisen asemansa mahdollisimman 
selkeä ja vakiintunutta tulkintaa vastaava sääntely olisi tärkeää. Yhtiöoikeusyhdistyk-
sen ja PwC:n mukaan business Judgement Rule -periaatetta on suomalaisessakin oi-
keuskäytännössä sovellettu. Sen ottaminen lakiin selventäisi yhtiöoikeudellista vas-
tuuta. Pellervon mukaan vastaava muutostarve on myös osuuskuntalaissa. 



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2022:13 

122 

EK:n mukaan asian kirjaaminen lakiin konkretisoi johdon vastuuta asianmukaisesti. 
Asiasta lienee jo kirjaus HE -tasolla, ja johdon vastuuta linjaavana melko olennaisena 
periaatteena sen ottaminen lain tasolle on varmasti selkeyttävä muutos. 

Ei samaa eikä eri mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

Tilintarkastajien mukaan tilintarkastukseen kuuluvan hallinnon tarkastuksen kannalta 
on tärkeää, että johdon velvoitteet ovat mahdollisimman selkeät. Ei kuitenkaan ole 
selvää, olisiko ehdotuksen mukaisella säännöksellä tällainen vaikutus tilintarkastuk-
sen kannalta. 

Ehdotusta vastustavien lausunnonantajien perustelut: 

Jukka Mähösen mukaan liiketoimintapäätösperiaatteen sisältö on vakiintunut oikeus-
kirjallisuudessa ja -käytännössä, eikä hän näe ainakaan nyt säännökselle akuuttia tar-
vetta. Säännöksen sisältöä on kuitenkin tarkkaan pohdittava, ottaen huomioon pai-
neet johdon yritysvastuun korostamiseksi (due diligence). Selvää on, että kyseessä 
on tärkeä puolustautumiskeino (defence), mutta ei kuitenkaan turvasatama (safe har-
bour), jonka merkitys vain korostuu, kun keskustelu kestävän arvonluonnin vaatimuk-
sesta vahvistuu sekä Euroopan unionissa että kansallisesti.  

10.9 Keskinäiset yhtiöt 
OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Selvitetään jatkovalmistelussa keski-
näisiä yhtiöitä koskevien olettamasäännösten sisällyttämistä osakeyhtiölakiin.  

Lausunnonantajien kannat: Ehdotusta kannattaa niukka enemmistö lausunnonanta-
jista. 

Ehdotusta kannattavat konsultteja edustavat tahot, finanssialan toimijat, enemmistö 
yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, osa ministeriöistä ja yksi viranomai-
nen. 

Enemmistö ministeriöistä, enemmistö viranomaisista, enemmistö professoreista, pal-
kansaajajärjestöt ja kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavaa tahoa eivät ole ehdo-
tuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta vastustavat yksi professori ja muu palveluntarjoaja. 
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Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä SM, VM ja DIF. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, Asianajajaliitto, K3, Pörssisää-
tiö, Pellervo, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, RAKLI, Kuntaliitto, FA, TELA, Tilintarkastajat, 
FiBAN ja Verohallinto 

STTK, Suomen Yrittäjät, PRH, VNK, OKM, TEM, STM, SAK, KRP, Insolvenssioikeu-
dellinen yhdistys, Jukka Mähönen, Seppo Villa ja yksityishenkilönä vastannut eivät 
ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Nordic Law ja Matti J. Sillanpää vastustavat ehdotusta eivätkä pidä muutostar-
vetta kovin tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

DIF katsoo, että yhtiöiden ja niiden hallitusten etu olisi selkeyttää toimintaa erilaisissa 
toimintamuodoissa. Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mielestä yleisimpien toiminta-
muotojen, kuten keskinäisten yhtiöiden, sääntelyn on tarpeen olla mahdollisimman 
selkeää. 

K3 katsoo, että mahdollinen keskinäisiä yhtiöitä koskeva sääntely olisi syytä selvittää 
erillisenä hankkeenaan niin, ettei hanke hidasta kiireellisimmiksi katsottujen OYL:n 
säännösten valmistelua. Tilintarkastajat huomauttaa, että tilintarkastuksen kannalta 
on hyödyksi, jos yleisimpien toimintamuotojen, kuten keskinäisten yhtiöiden, sääntely 
on mahdollisimman selkeää. 

Verohallinto tuo esiin, että harkittaessa keskinäisiä yhtiöitä koskevien olettamasään-
nösten sisällyttämistä osakeyhtiölakiin verotuksellisiin näkökohtiin tulisi kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Verotuksessa yhtiön ja osakkaan välisen hinnoittelun on lähtökohtai-
sesti oltava markkinaehtoista lukuun ottamatta tiettyjä erityistilanteita, kuten erikseen 
säädettyjä poikkeuksia (TVL 53 §:n 2 kohta) tai oikeuskäytännössä muotoutuneisiin 
periaatteisiin perustuvia tilanteita (Mankala-periaate).  

FA ja TELA toteavat, että jos OYL:iin sisällytetään keskinäisiä yhtiöitä koskevia sään-
nöksiä, näiden valmistelussa tulisi ottaa erityisesti huomioon myös keskinäiset työelä-
kevakuutusyhtiöt ja niiden erityispiireet. Olettamasäännöksistä tulee olla tarpeen vaa-
tiessa mahdollisuus poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä.  
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Ei samaa eikä eri mieltä olevien lausunnonantajien perustelut: 

PRH kannattaa oman erityisselvityksen laatimista keskinäisten yhtiöiden erityissään-
telystä. Olettamasäännösten sisällyttäminen osakeyhtiölakiin voisi selkiyttää keski-
näisten yhtiöiden yhtiöjärjestysmääräysten tulkintaa ja täten osaltaan sujuvoittaa re-
kisteri-ilmoitusten käsittelyä. Erityisselvityksessä tulisi esimerkiksi pohtia, miten oletta-
masääntely vaikuttaisi ns. tavallisen osakeyhtiön ja keskinäisen yhtiön keskinäiseen 
suhteeseen, muutokseen näistä yritysmuodoista toiseen ja tarkoittaisiko erityissään-
tely uusien yritysmuotojen syntymistä sekä mitä hyötyjä ja haittoja tällaisesta uudis-
tuksesta voisi olla. Edelleen olisi otettava huomioon Osakeyhtiölain muutostarpeet  
-selvityksessäkin mainittu vaikutus olemassa olevien yhtiöiden asemaan.  

Jukka Mähösen mukaan voisi olla järkeä ottaa osakeyhtiölakiin keskinäisiä yhtiöitä 
koskeva luku, joka valmisteltaisiin synkronissa asunto-osakeyhtiölain, vakuutusyhtiö-
lain ja osuuskuntalain kanssa. Kysymystä negatiivisesta lunastushinnasta OYL 18 lu-
vun mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastuksessa ei ole tarve säännellä lainsää-
dännössä. 

10.10 Lähipiirin määritelmä, esteellisyyssäänöt, 
SHRD II -liitännäiset säännökset 

OYL:n muutostarpeet -selvityksen ehdotus: Selvennetään lähipiirin määritelmää, 
esteellisyyssääntelyä pörssiyhtiön yhtiökokouksessa ja muita SHRD II –liitännäisiä 
säännöksiä (OYL 1:11, 1:12, 5 ja 6 luvut) osakeyhtiölaissa.  

Lausunnonantajien kannat: Selvä enemmistö lausunnonantajista kannattaa ehdo-
tusta. 

Ehdotusta kannattavat konsultteja edustavat tahot, finanssialan toimijat, professorit, 
enemmistö yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavista tahoista, enemmistö ministeriöistä, 
yksi viranomainen, toinen palkansaajajärjestöistä ja kaksi muuta palveluntarjoajaa. 

Kaksi yhtiöitä ja muita yhteisöjä edustavaa tahoa, yksi ministeriö ja toinen palkansaaja-
järjestöistä eivät ole ehdotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

Ehdotusta kannattavat ja pitävät erittäin tärkeänä Pörssisäätiö, Asianajajaliitto, Pel-
lervo, Yhtiöoikeusyhdistys, PwC, Nordic Law, RAKLI, KRP, SM, FA, DIF, Tilintarkasta-
jat, Jukka Mähönen ja Seppo Villa. 
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Ehdotusta kannattavat ja pitävät melko tärkeänä EK, K3, STTK, VNK, TEM, STM, 
Nasdaq Helsinki, FiBAN, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ja Matti J. Sillanpää. 

Suomen Yrittäjät, OKM, SAK, Kuntaliitto ja yksityishenkilönä vastannut eivät ole eh-
dotuksesta samaa eivätkä eri mieltä. 

VM vastustaa ehdotusta eikä pidä muutostarvetta lainkaan tärkeänä. 

Ehdotusta kannattavien lausunnonantajien perustelut: 

DIF toteaa, että hallituksen jäsenelle hänen oikeudellisen asemansa mahdollisimman 
selkeä sääntely olisi tärkeää. EK:n, Yhtiöoikeusyhdistyksen ja PwC:n mukaan ehdo-
tuksen toteuttaminen selkeyttäisi osakeyhtiölakia tärkeältä osalta. Jukka Mähönen on 
samaa mieltä selvityksessä esitetyn kanssa, SHRD II -direktiivi implementoitiin Suo-
messa todella hankalalla tavalla. On myös periaatteellisesti ongelmallista, että osa 
Suomen pakottavaa lainsäädäntöä on maksumuurin takana. Lainsäädännön maksulli-
suus ei lähtökohtaisesti kuulu oikeusvaltion peruspiirteisiin.  

STTK:n mukaan lähipiiri tulisi olla tarkemmin määritelty niiden läheisten osalta, jotka 
eivät ole sukulaisuussuhteessa.  

10.11 Muut kommentit sujuvoittamiseen liittyen 
Lausuntopyynnön yhteydessä pyydettiin myös kommentteja muista osakeyhtiölain 
muutostarpeet -selvityksessä esitetyistä sääntelyn yleistä sujuvoittamista koske-
vista arvioista ja ehdotuksista, joista ei ollut erillistä kysymystä lausuntopyynnössä.  

Tilintarkastajat kommentoi, että tilintarkastuksen ja siihen kuuluvan hallinnon tarkas-
tuksen kannalta on tärkeää, että keskeisten käsitteiden ja päätösmenettelyn sääntelyt 
ovat mahdollisimman selkeät. 

EK nostaa esiin sen, että yhtiökokoukselle annettu oikeus päättää konkurssiin asetta-
misesta on asiallisesti varsin haastava, myös KKO:n ratkaisun 2017:58 valossa, jos-
kin selvittämisen arvoista. Velkojiensuojasta tulee pystyä pitämään huolta, mikäli jat-
kossa osakkeenomistajille tällainen oikeus joissain tilanteissa annettaisiinkin. 

EK ja Euroclear kannattavat julkisen osakeyhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärärajoituksen (1/10 kaikista osakkeista) muuttamista. EK toteaa, että 
säännöksen merkitys omien osakkeiden hankinnan rajoittajana on rajallinen, koska 
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yhtiö voi milloin tahansa mitätöidä hankkimansa omat osakkeet ja hankkia sitten lisää. 
Suurellakaan omien osakkeiden omistuksella ei ole olennaista vaikutusta missään oi-
keussuhteessa; omat osakkeet eivät tuota äänioikeutta tai muitakaan oikeuksia, eikä 
omia osakkeita voida luovuttaa yhtiön ulkopuolelle muutoin kuin noudattamalla samaa 
osakeantimenettelyä kuin uusia osakkeita liikkeeseen laskettaessa. Nykyinen rajoitus 
synnyttää selvityksessä kuvatusti kuitenkin ongelmia ainakin toimitettaessa osakkeita 
maksua vastaan, osakkeita yhdistettäessä ja yhtiön tehdessä sellaisen julkisen osto-
tarjouksen omista osakkeistaan, jossa se kerralla hankkii suuren osan omista osak-
keistaan.  

EK kannattaa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta luopumista varojenjaon 
yhteydessä. Varojenjaossa noudatettava tasetesti perustuu emoyhtiön erillistilinpää-
tökseen. Konsernitilinpäätöksen mahdollinen varojenjaon oikeussuojaa lisäävä vaiku-
tus on vähäinen, joten konsernitilinpäätöksen laatimisesta luopuminen voisi näissä ti-
lanteissa olla asianmukainen sujuvoittamistoimenpide. 

EK kannattaa omien osakkeiden hankinnan rahoituskiellon lieventämistä yksityisille 
osakeyhtiöille. Kielto voi aiheuttaa ongelmia erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa. 
Omien osakkeiden rahoittaminen ei olisi enää yksityisissä osakeyhtiöissä yleisesti 
kiellettyä, vaan asiaa arvioitaisiin osakeyhtiölain yleisten periaatteiden, kuten yhden-
vertaisuusperiaatteen, yhtiön toiminnan tarkoituksen sekä johdon huolellisuusvelvolli-
suuden kautta. SVOP -oletusten modernisointi. OYL:ssa on oletuksena osakkeiden 
merkintähinnan kirjaaminen osakepääomaan, vaikka käytännössä osakepääomakir-
jauksia ei juuri tehdä. Oletusta olisi ehkä ihan asiallista muuttaa. 

EK kannattaa optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähintaa koske-
vaa ehdotusta. Laissa ei nimenomaisesti sallita optio-oikeuksien nojalla vastikkeetta 
tapahtuvaa osakkeiden merkintää ja asia on epäselvä. Käytännössä tälle lienee kui-
tenkin tarvetta. Lakiin voitaisiin lisätä nimenomainen mainita osakkeiden antamisesta 
vastikkeetta optio-oikeuksia käytettäessä. 

EK kannattaa sitä, että pörssiyhtiöiltä edellytettyä selvitystä tilikauden jälkeisistä ta-
pahtumista koskeva velvoite poistettaisiin tietyin edellytyksin. Ylimääräiselle yhtiöko-
koukselle on useissa tilanteissa esitettävä hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osa-
vuosikatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista. Pörssiyhtiössä selostus ei käy-
tännössä voine olla muuta kuin viittaus aiempiin pörssitiedotteisiin, jolloin se on sisäl-
löllisesti tyhjä. Tämä velvoite voitaisiin poistaa pörssiyhtiöiltä, eli olettamasäännöksen 
mukaisesti selostusta ei tarvitsisi antaa, mikäli olennaisia tapahtumia ei ole ollut.  

Verohallinto toteaa, että SVOP-rahastosta tapahtuvan varojenjaon verokohtelusta 
säädetään verolainsäädännössä erikseen. Varojenjako SVOP-rahastosta on verotuk-
sessa lähtökohtaisesti osinkoa, ellei verovelvollinen muun ohessa selvitä luotettavasti, 
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että kysymys on verovelvollisen tekemästä pääomasijoituksesta. SVOP-rahastosta ta-
pahtuvan varojenjaon verokohtelun määrittäminen voi olla monimutkaisempaa kuin 
varojen jakaminen voittovaroista, vaikkei lähtökohtaisesti olekaan erityisen ongelmal-
lista.  

STTK toteaa, että osakeyhtiön purkamista voi helpottaa, jos se sopii kaikille osakkaille 
ja velkoja ei ole. Yleisesti ottaen purkamista ei tule helpottaa. Osakepääoman menet-
tämiseen liittyvää tiedottamisvelvollisuutta ei pidä löysentää liikaa. Vähemmistöosak-
kaan asemaa heikentäviä uudistuksia ei pidä tehdä. Mikäli fuusiota EU/ETA ulkopuo-
lelle helpotetaan, pitää ehdottomasti ottaa huomioon verovaikutukset. Mahdollisesti 
saatava joku asiantuntijalausunto, voiko verokertymä heikentyä tai voiko tätä käyttää 
aggressiiviseen verosuunnitteluun.  

VNK toteaa, että OYL tulisi säilyttää mahdollisimman sujuvana ja helppolukuisena. 
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää mm. lakiviittausten välttämistä esimerkiksi 
IAS-standardeihin tai vastaaviin hankalasti löydettäviin ja tulkittaviin säännöksiin.  

Nasdaq Helsingin mukaan jatkoselvittelyyn erityisesti harkittavia aiheita (viittaa OYL-
muutostarpeet -selvityksen liitteen 5 numerointiin): 2.6 alaviitteessä 764 mainittu pörs-
siyhtiön määritelmä/OYL:n läpikäynti; näillä toimilla voitaneen selventää OYL:n sovel-
tamista ja 2.18. Yhtiöoikeusyhdistys ja PwC kannattivat esillä olleiden ehdotusten 
huomioimista osakeyhtiölain jatkovalmistelussa. Kaikki ovat relevantteja ja kanna-
tamme niiden ottamista huomioon lakia kehitettäessä.  

Nordic Law kommentoi, että osakeyhtiölaissa ei nimenomaisesti sallita optio-oikeuk-
sien nojalla vastikkeetta tapahtuvaa osakkeiden merkintää. Käytännössä tällaiselle 
menettelylle olisi kuitenkin tarve ja asia on epäselvä. Kun merkintähinta voidaan nyky-
ään asettaa esim. yhdeksi sentiksi osakkeelta, muutos ei tosiasiallisesti vaikuttaisi ke-
nenkään aineellisiin oikeuksiin. Osakeyhtiölain 10 lukuun voitaisiin lisätä nimenomai-
nen mainita osakkeiden antamisesta vastikkeetta optio-oikeuksia käytettäessä.  

TEM kannattaa, että teknisluonteisia selvennyksiä/muutoksia toteutetaan, mikäli kus-
tannus-hyötysuhde on hyvä. 

PRH nostaa seuraavat muutosehdotukset esiin: SVOP-oletusten modernisointi (OYL 
2:4 ja 9:6.1) (s. 270) OYL 2:4:ssa ja 9:6.1:ssa säädetään olettamasta, jonka mukaan 
osakkeiden merkintähinta merkitään osakepääomaan. OYL 10:7:n mukaan optio-oi-
keuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden antamiseen 
sovelletaan OYL 9:6:n säännöksiä.  
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Rekisterikäytännön perusteella osakepääoman vähimmäismäärää koskevan vaati-
muksen poistaminen on johtanut siihen, että osakeyhtiöt perustetaan usein ilman osa-
kepääomaa. Merkintähintaa ei tällöin ole lainkaan tai se kirjataan perustamisessa 
SVOP-rahastoon. Rekisterikäytäntö on myös osoittanut, että yhtiön osakkeilla on har-
voin nimellisarvo ja että uusia osakkeita annettaessa merkintähinta kirjataan useimmi-
ten SVOP-rahastoon. Nykyinen olettamasäännös merkintähinnan kirjaamisesta osa-
kepääomaan aiheuttaa rekisteri-ilmoitusten korjauttamista ilmoitusten ja niiden liittei-
den ristiriitaisuuksien tai puutteellisuuksien vuoksi. 

PRH kiinnittää huomiota Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä ehdotettuihin 
luonnoksiin muutetuista säännöistä ja siihen, onko ehdotettuun OYL 2:4.2: iin tullut 
virhe. Ei liene perusteita säännellä eri tavalla perustamisen ja osakeannin osalta siitä, 
mihin merkintähinta merkitään nimellisarvon ylittävältä osin ja toisaalta OYL 2:4.2:n 
luonnoksessa viitataan osakeantipäätökseen (s. 271).  

OYL 2:4.2 ehdotetaan kirjattavaksi niin, että nimellisarvon ylittävä määrä merkitään 
osakepääomaan, jollei osakeantipäätöksessä toisin määrätä tai kirjanpitolaissa toisin 
säädetä. OYL 9:6.2 ehdotetaan kuitenkin muutettavaksi niin, että nimellisarvon ylit-
tävä määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, jollei osakeanti-
päätöksessä toisin määrätä tai kirjanpitolaissa toisin säädetä olettamasäännöksen 
muutoksen mukaisesti. 

Olettamasäännöksen muuttaminen tukisi voimassa olevan käytännön kirjaamista la-
kiin. Vastaava olettamasäännös tulisi voimassa olevan lain mukaisesti koskea myös 
optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla annettavia osakkeita. 

PRH kannattaa ehdotusta OYL 9:2.2:n olettamasäännöksen muuttamisesta. Oletta-
masäännöksen poistaminen vähentäisi tahatonta valtuutuksen kumoamista. Oletta-
masäännöksen kumoaminen voisi vaikuttaa rekisteritietojen ajantasaisuuteen, sillä 
yhtiön rekisteritietoihin saattaisi jäädä valtuutuksia, jotka eivät ole voimassa, mutta 
joita yhtiö ei ole ilmoittanut poistettavaksi. Olettamasäännöksen kumoaminen vahvis-
taisi kuitenkin nykyistä linjausta siitä, että ajantasaisten rekisteritietojen ylläpitäminen 
jäisi enenevässä määrin yhtiön vastuulle. PRH kannattaa muutosta. 

Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta (OYL 10:1) (s. 285) 
Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä ehdotetaan, että OYL 10:1: ään voitaisiin 
lisätä nimenomainen mainita osakkeiden antamisesta vastikkeetta optio-oikeuksia 
käytettäessä. Voimassa olevassa osakeyhtiölaissa tätä ei nimenomaisesti sallita. Kun 
merkintähinta voidaan nykyään asettaa esimerkiksi yhdeksi sentiksi osakkeelta, muu-
tos ei selvityksen mukaan tosiasiallisesti vaikuttaisi kenenkään aineellisiin oikeuksiin. 
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Selvityksessä ehdotetaan lisäksi, että jos säännöstä muutetaan, samalla voitaisiin sel-
ventää OYL 10.1.2 niin, että siinä tarkoitetulla kuittausehdoilla varustettu optio-oikeus 
on vaihtovelkakirjalaina. Täsmennys olisi tarpeen, koska vaihtovelkakirjalaina on ylei-
sesti käytetty rahoitusväline, eikä sen ehdoissa aina nimenomaisesti todeta, että ky-
seessä on OYL 10 luvun mukainen erityinen oikeus. 

Ehdotettu muutos sujuvoittaisi rekisteri-ilmoitusten käsittelyä ja vähentäisi mahdollisia 
korjauskehotuksia, koska rekisteri-ilmoitukseen ei tarvitsisi liittää maksutonta osake-
antia koskevaa ilmoitusta vastaavasti hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuu-
tusta siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, 
eikä tilintarkastajan todistusta siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden mak-
samisesta on noudatettu, tai muuta selvitystä osakkeiden maksamisesta. 

Velkojiensuojamenettelyn kolmen kuukauden kuulutusaika (OYL 14:4, 16:6 ja 17:6) 
(s. 290). Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä ehdotetaan, että osakepää-
oman alentamiseen (OYL 14:4), sulautumiseen (OYL 16:6) ja jakautumiseen (OYL 
17:6) liittyvän velkojille annettava kuulutuksen kuulutusaika lyhennettäisiin kolmesta 
kuukaudesta esimerkiksi kahteen kuukauteen.  

Selvityksessä ehdotetaan myös jatkoselvitystä velkojiensuojamenettelyn kestosta ja 
yksityiskohdista eri Euroopan maissa. Lisäksi ehdotetaan, että myös purkamista kos-
kevan OYL 20:14 tarkoittaman julkisen haasteen osalta voitaisiin arvioida vastaavaa 
määräajan lyhentämistä joko yleisesti tai OYL:ssa vain osakeyhtiöiden osalta. Selvi-
tyksen mukaan samassa yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuutta tehdä vastaava 
muutos julkisesta haasteesta annettuun lakiin (729/2003) joko yleisesti tai vain osake-
yhtiöitä koskien. Selvityksen mukaan olisi johdonmukaista, että ainakin osakeyhtiötä 
purettaessa (OYL 20:14) kuulutusaika olisi saman pituinen kuin osakepääomaa alen-
nettaessa. 

Menettelyn keston lyhentämistä rajoittaa selvityksen mukaan OYL 14:4:ssä (ja 16:7 ja 
17:7:ssä) säädetty velvollisuus ilmoittaa kuulutuksesta tunnetuille velkojille viimeis-
tään kuukautta ennen määräpäivää. 

Sulautumisissa ja tietyissä jakautumistilanteissa järjestelyä vastustavilla osakkeen-
omistajilla ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien haltijoilla on oikeus vaa-
tia oikeuksiensa lunastamista järjestelyn yhteydessä. Kuulutusmenettelyn yhteydessä 
yhtiön on ilmoitettava velkojille mahdollisista lunastusvaatimuksista (OYL 16:7 ja 
17:7). 
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Kun lyhin kutsuaika järjestelystä päättävään yhtiökokoukseen on yli kuukausi (OYL 
16:10 ja 17:10) ja kun kirje velkojille on lähetettävä vähintään kuukautta ennen määrä-
päivää, kirjeiden lähettämistä ei voida tehdä ajoissa, jos kuulutusaika on noin kaksi 
kuukautta tai alle. Selvityksen mukaan nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia, 
koska useimmiten lunastusvaatimuksia ei esitetä eikä yhtiökokouksen kutsuaikoja ole 
tarpeen noudattaa, kun päätökset tehdään kaikkien osakkeenomistajien yksimielisellä 
päätöksellä. 

Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen mukaan olisi riittävää, että tilanteessa, 
jossa lunastusvaatimuksen tekemistä ei ole poissuljettu, yhtiö pyytää rekisteriviran-
omaista vapaaehtoisesti asettamaan kuulutuksen määräpäivän riittävän kauas tulevai-
suuteen (esim. 3 kuukauden päähän), jolloin yhtiö ehtii suorittaa lakisääteiset velvoit-
teensa. Selvityksen mukaan laki sallii jo nykymuodossaan yhtiön hakevan kuulutusta 
erillään sulautumis- tai jakautumissuunnitelman allekirjoittamista koskevasta rekisteri-
ilmoituksesta. Rekisterikäytännössä kuulutusta haetaan lähes aina samalla rekisteri-
ilmoituksella, jolla ilmoitetaan sulautumis- tai jakautumissuunnitelma rekisteröitäväksi. 

Vaihtoehtoisesti selvityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että kuulutusaika on sulau-
tumisissa ja jakautumisissa nykyinen kolme kuukautta, ellei yhtiö kuulutusta hakies-
saan vakuuta, että kaikki osakkeenomistajat ja erityisten oikeuksien haltijat ovat luo-
puneet oikeudestaan vaatia lunastusta. Tällöin kuulutusaika olisi lyhyempi. Tämä 
edellyttäisi uudenlaisen vakuutuksen toimittamista rekisteri-ilmoituksen liitteenä. 

Selvityksen mukaan kuulutusmenettelyä lyhentämällä voitaisiin nopeuttaa useita yri-
tysjärjestelyjä sekä vähentää kustannuksia. Osakeyhtiölain digitalisoimisen mahdolli-
sen edistymisen myötä ehdotus olisi paremmin toteutettavissa, jos lain asettamia 
määräaikoja voitaisiin tällöin lyhentää. Kuulutusajan lyhentäminen merkitsisi rekisteri-
ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaikojen lyhenemistä. Muutos edellyttäisi myös vä-
häisiä toiminnallisia muutoksia kaupparekisterin ilmoitusten käsittelyjärjestelmään ja 
rekisteröintikäytäntöihin. 

Tilintarkastajan lausunto sulautumis- ja jakautumissuunnitelmasta (OYL 16:4 ja 17:4) 
(s. 295). OYL 16:4:n mukaan sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on ni-
mettävä yksi tai useampi tilintarkastaja antamaan sulautumissuunnitelmasta lausunto 
kullekin sulautumiseen osallistuvalle yhtiölle. Lausunnossa on arvioitava, onko sulau-
tumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan su-
lautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Vastaanottavalle yhtiölle 
annettavassa lausunnossa on lisäksi mainittava, onko sulautuminen omiaan vaaranta-
maan yhtiön velkojen maksun.  
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OYL 16:4.2:n mukaan riittää lausunto siitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan 
vastaanottavan yhtiön velkojen maksun, jos kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöi-
den osakkeenomistajat suostuvat tai jos kysymyksessä on tytäryhtiösulautuminen. 
OYL 17:4:ssa on vastaava jakautumista koskeva säännös: Jakautumiseen osallistu-
vien yhtiöiden hallitusten on nimettävä yksi tai useampi tilintarkastaja antamaan ja-
kautumissuunnitelmasta lausunto kullekin jakautumiseen osallistuvalle yhtiölle. Lau-
sunnossa on arvioitava, onko jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tie-
dot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakami-
sesta. Vastaanottavalle yhtiölle annettavassa lausunnossa on lisäksi mainittava, onko 
jakautuminen omiaan vaarantamaan yhtiön velkojen maksun.  

Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajat suostuvat, riittää 
lausunto siitä, onko jakautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velko-
jen maksun. Lausuntoa ei tarvitse antaa jakautumisessa perustettaviin yhtiöihin, jos 
jokaisen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet annetaan jakautumisvastikkeena ja-
kautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa (OYL 17:4.2). 

Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen mukaan tilintarkastajan lausunto sulautu-
mis- tai jakautumissuunnitelmasta on tarpeeton perustettavalle yhtiölle, jolla ei vielä 
ole osakkeenomistajia eikä velkojia. OYL 16:4:ssä ja 17:4:ssä voitaisiin selvityksen 
mukaan selventää, ettei lausuntoa tarvitse antaa perustettaville yhtiöille. Selvityksen 
mukaan tällaisia lausuntoja ei ole annettu. PRH ei ole myöskään edellyttänyt lausun-
non antamista perustettavalle yhtiölle.  

Ehdotettu luonnos OYL 16:4.2 (muutos VERSAALILLA): Jos kaikki sulautumiseen 
osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai jos kysymyksessä on tytäryh-
tiösulautuminen, riittää VASTAANOTTAVALLAE YHTIÖLLE ANNETTAVA lausunto 
siitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen mak-
sun. LAUSUNTOA EI TARVITSE LAINKAAN ANTAA KOMBINAATIOSULAUTUMI-
SESSA PERUSTETTAVALLE YHTIÖLLE. 

Ehdotettu luonnos OYL 17:4.2 (muutos VERSAALILLA): Jos kaikki jakautumiseen 
osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajat suostuvat, riittää VASTAANOTTAVALLE 
YHTIÖLLE ANNETTAVA lausunto siitä, onko jakautuminen omiaan vaarantamaan 
vastaanottavan yhtiön velkojen maksun. Lausuntoa ei tarvitse antaa JAKAUTUVALLE 
YHTIÖLLE jakautumisessa perustettaviin yhtiöihin, jos jokaisen vastaanottavan yhtiön 
kaikki osakkeet annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan yhtiön osakkeenomista-
jille heidän omistustensa suhteessa. LAUSUNTOA EI TARVITSE LAINKAAN ANTAA 
JAKAUTUMISEN YHTEYDESSÄ PERUSTETTAVILLE YHTIÖILLE. 

PRH kannattaa ehdotusta. Muutos tarkoittaisi voimassa olevan käytännön selkeyttä-
mistä ja kirjaamista lakiin. 
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Kuulutuksen hakeminen velkojille tytäryhtiösulautumisessa (OYL 16:6.2) (s. 297 

OYL 16:6.2:n mukaan rekisteriviranomaisen on annettava sulautuvan yhtiön hake-
muksesta 1 momentissa tarkoitetuille velkojille kuulutus, jossa mainitaan velkojan oi-
keudesta vastustaa sulautumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle 
viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. Kuulutuksen antamista on haet-
tava neljän kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman rekisteröimisestä tai sulau-
tuminen raukeaa. Rekisteriviranomaisen on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä 
viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää ja rekisteröitävä kuulutus viran puo-
lesta.  

Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen mukaan OYL 16:6.2:in voitaisiin lisätä 
säännös, jonka mukaan kuulutusta sulautuvan yhtiön velkojille hakee tytäryhtiösulau-
tumisessa vastaanottava yhtiö. Selvityksen mukaan tytäryhtiösulautumismenettelyssä 
emoyhtiön on tarkoitettu hoitavan kaikki rekisterimenettelyyn liittyvät toimet. Lakiin on 
siten selvityksen mukaan jäänyt virhe, jonka vuoksi tytäryhtiön on haettava kuulutusta.  

PRH kannattaa ehdotusta. Muutos selkeyttää voimassa olevaa tilannetta ja sujuvoit-
taa tytäryhtiösulautumista koskevaa ilmoitusmenettelyä. 

Osuuskunnaksi muuttuminen, kun osakeyhtiössä on alle kolme osakkeenomistajaa 
(OYL 19:4.1) (s. 302). OYL 19:4:n mukaan osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme 
osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi siten, että osakeyhtiön osak-
keenomistajista tulee osuuskunnan jäseniä. Voimassa olevan osuuskuntalain mukaan 
osuuskunnan voi perustaa yksi jäsen. Osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi on 
toteutettu vain muutaman kerran OYL:n aikana. PRH kannattaa sitä, että säännöstä 
muutetaan niin, että osakeyhtiö voidaan muuttaa osuuskunnaksi, vaikka osakeyhti-
össä on vain yksi osakkeenomistaja. Kun osuuskunnan voi perustaa yksi henkilö, ei 
liene mitään perusteita edellyttää yhteisömuodon muutostilanteessa kolmea henkilöä.  
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11 Vapaat kommentit ja ehdotukset 
OYL:n muutostarpeista 

Tilintarkastajat esittää tilintarkastajan ja johdon vahingonkorvausvastuuta koskevan 
sääntelyn muuttamista siten, ettei tilintarkastajan vastuu voisi ulottua myöhäisempään 
ajankohtaan kuin yhtiön johdon vastuu. Ei ole perusteltua, että tekoon tai laiminlyön-
tiin syyllistyneet yrityksen vastuuvelvolliset voisivat vapautua vastuusta aikaisemmin 
kuin tilintarkastaja. 

Jukka Mähönen korostaa, että uudistusehdotuksia on arvioitava samanaikaisesti 
myös osuuskuntalain näkökulmasta. Osuuskuntalaki voi myös toimia testinä säännös-
ten arvioinnille siinä suhteessa, että jos säännösehdotuksille ei voi nähdä tarvetta 
osuuskunnassa, pitää olla erityinen syy, miksi vastaava sääntely tarvittaisiin osakeyh-
tiölaissa, kun yhteisömuodot on saatettu sääntelyssä muistuttamaan niin paljon toisi-
aan.  

VNK toteaa, että osakeyhtiölain uudistamisessa tulisi selvittää mahdollisuudet muut-
taa sulautumisiin liittyviä säännöksiä samanlaisiksi kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa 
sulautumisessa vastaanottavana oleva yhtiö ei saa äänestää omistamillaan sulautu-
van yhtiön osakkeilla sulautuvan yhtiön yhtiökokouksessa sulautumisesta päätettä-
essä. Nykyinen sääntelytilanne mahdollistaa pörssiyhtiöiden yritysvaltauksen ja pää-
konttorin siirron ulkomaille 2/3-osan omistusosuudella.  

Pellervo toteaa, että osakeyhtiölain muutostarpeiden valmistelun rinnalla tulisi saman-
aikaisesti valmistella myös osuuskuntalakiin tehtävät muutokset. Voimassa olevan 
osuuskuntalain valmistelussa osuuskuntalain ja osakeyhtiölain yhdenmukaistamista 
perusteltiin mm. sillä, että ”yhdenmukainen sääntelytapa helpottaa tulevien tarpeellis-
ten osuuskuntalain muutosten toteuttamista mahdollisimman samaan aikaan kuin vas-
taavat tarpeet täytetään osakeyhtiöiden osalta osakeyhtiölakia muuttamalla” (HE 
185/2012). Osuuskuntien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että lainsäädäntö on 
mahdollisimman yritysmuotoneutraalia samalla kun se huomioi kunkin yritysmuodon 
ominaispiirteet.  

Euroclearin mukaan OYL:ään ehdotettuja muutoksia on arvioitava sekä listayhtiöiden 
ja listaamattomien yhtiöiden näkökulmasta. Samoin on huomioitava arvo-osuusjärjes-
telmässä olevat ja sen ulkopuolella olevat yhtiöt. Yhtiöoikeusyhdistys toivoo selvitys-
ten johtavan yhteen tai useampaan hankkeeseen osakeyhtiölain kehittämiseksi. PwC 
toteaa, että oikeushenkilön valitseminen tilintarkastajaksi ja toimitusjohtajaksi (isän-
nöitsijäksi asunto-osakeyhtiöissä) on jo mahdollista. Olisiko tarpeen mahdollistaa 
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myös oikeushenkilön hallitusjäsenyys, etenkin emon mahdollisuus olla kokonaan 
omistamansa tyttären hallituksen ainoa jäsen? 

Nordic Law kommentoi tahdonvaltaisuutta OYL 1:9:n mukaan: ”Osakkeenomistajat 
voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. Yhtiöjärjestykseen ei voida ot-
taa määräystä, joka on tämän lain tai muun lain pakottavan säännöksen taikka hyvän 
tavan vastainen.” Säännös on tarkoitettu informatiiviseksi mutta se ei ole onnistunut 
tehtävässään parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikista voimassa olevista osakeyhtiö-
lain säännöksistä ei käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi niiden dispositiivinen tai indis-
positiivinen luonne, vaan eräissä tilanteissa osakeyhtiölain yksityiskohtaisten sään-
nösten pakottavuus on tulkittava säännöksen tarkoituksen perustella. 

Lakimieskoulutuksen saanut henkilö on pätevä arvioimaan yksittäisten osakeyhtiöoi-
keudellisten säännösten tarkoitusta. Etenkin pienten osakeyhtiöiden vastuuhenkilöt 
ovat yrittäjiä, eikä pienillä osakeyhtiöillä ole muutoinkaan käytettävissään riittäviä re-
sursseja juridisten neuvonantajien asettamiseksi yhtiön toimielimiin. Pienet osakeyh-
tiöt ohjaavat resurssinsa ydinliiketoimintansa harjoittamiseen ja merkittävin lainopilli-
nen tieto löytyy yleensä pienen osakeyhtiön kirjanpitäjältä tai tilintarkastajalta. Osake-
yhtiölain tahdonvaltaisuutta koskevaa sääntelyä tuleekin selventää nykyisestä oikeus-
tilan selkeyttämiseksi siten, että pienillä yrittäjävetoisilla osakeyhtiöillä olisi nykyistä 
paremmat keinot arvioida toimiensa lainmukaisuutta. 

Vuonna 2013 toteutetussa OKL:n uudistuksessa lisättiin osuuskuntalain tahdonvaltai-
suutta yritysten toimintavapauden lisäämiseksi. OKL 1:9:n mukaan: ”Jäsenet voivat 
säännöissä määrätä osuuskunnan toiminnasta. Sääntöihin ei voi ottaa määräystä, 
joka on tämän lain tai muun lain pakottavan säännöksen vastainen.” Lainkohta ei 
muuttanut vallitsevaa oikeustilaa, vaikka aiemmassa osuuskuntalaissa tahdonvaltai-
suudesta ei ollutkaan nimenomaista säännöstä. Itse lakitekstissä tahdonvaltaisuus im-
plementoitiin tehokkaalla tavalla siten, että dispositiivisten säännösten kohdalla niiden 
tahdonvaltaisuus ilmaistiin ilmaisulla: ”jollei säännöissä määrätä toisin.”  

OKL mahdollistaa etenkin ei-lakimieskoulutuksen saaneelle yrittäjälle selvän ja yksi-
selitteisen tavan varmistua lain olettamasäännöksestä poikkeamisen mahdollisuu-
desta. Tämä on omiaan mahdollistamaan yhtiön toiminnan rakentamisen juuri ky-
seistä elinkeinotoimintaa mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Osuuskuntalain mallina 
toimi vuoden 2006 osakeyhtiölaki ja osuuskuntalain tahdonvaltaisuuden selkeyttämis-
keinot tulisikin ottaa käyttöön myös osakeyhtiölaissa tahdonvaltaisuuden selkeyttä-
miseksi. Vallitsevan oikeustilan selventäminen ja oikeusvarmuuden vahvistaminen 
ovat omiaan laskemaan transaktiokustannuksia ja siten tehostamaan yritystoimintaa. 
Optio- ja muiden 10 luvun tarkoittamien erityisten oikeuksien antamista koskeva pää-
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töksenteko. OYL 10 luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa määrätään siitä, että erityis-
ten oikeuksien antamista koskevassa päätöksessä on mainittava osakkeen merkintä-
hinta. 

Käytännön tasolla nykymuotoinen kirjaus on omiaan aiheuttamaan tulkintavaikeuksia, 
sillä rekisteriviranomainen tulkitsee ko. lainkohtaa siten, että optio-oikeuksia tai mui-
den erityisten oikeuksien antamista koskevassa päätöksessä olisi ilmettävä nimen-
omainen euromääräinen osakkeen merkintähinta, jotta päätös rekisteröitäisiin, joka 
taas voi johtaa pitkittyneeseen vuoropuheluun rekisteriviranomaisen kanssa. Tilanne 
voi kuitenkin olla se, että optio- tai muiden erityisten oikeuksien perusteella merkittä-
vien osakkeiden euromääräinen merkintähinta ei tosiasiallisesti ole vielä tiedossa het-
kellä, jolloin optio- tai muita erityistä oikeuksia annetaan. Esimerkinomaisesti startup-
toimikentällä tavanomaisiin instrumentteihin lukeutuvissa optio-ohjelmissa ja vaihto-
velkakirjalainaa koskevissa sopimuksissa ei välttämättä voida euromääräisesti määrit-
tää nimenomaista osakkeen merkintähintaa, sillä pääsääntöisesti osakkeen lopullinen 
merkintähinta määräytyy tiettyjen tulevaisuuden tapahtumien perusteella (esimerkiksi 
perustuen tulevan rahoituskierroksen arvonmääritykseen tai tiettyjen liikevaihtotavoit-
teiden saavuttamiseen). Vasta tämänkaltaisten ehdollisten tapahtumien toteutumisen 
myötä voidaan määrittää euromääräisesti osakkeen lopullinen merkintähinta. 

Edellä todettu ei kuitenkaan tarkoita, etteikö osakkeen lopullisen merkintähinnan mää-
räytymisperusteita olisi tarkkarajaisesti määritelty optio- tai erityisten oikeuksien anta-
mista koskevassa päätöksessä ja sen mahdollisina liitteinä olevissa sopimuksissa, jol-
loin vaatimus pystyä poikkeuksetta euromääräisesti määrittämään osakkeen merkin-
tähinta on katsottava ketteryyttä vähentäväksi tekijäksi. OYL:n tulisikin mahdollistaa 
riittävän ketterät toimintatavat myös pienemmille startup- ja kasvuyrityksille, jolloin op-
tio- ja muita erityisiä oikeuksia annettaessa katsottaisiin riittäväksi, että päätöksessä 
ja/tai sen liitteenä olevissa sopimusasiakirjoissa mainitaan tarkkarajaisesti, miten 
osakkeen lopullinen merkintähinta määräytyy. 

Nordic Law ehdottaa, että OYL:n 10 luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohtaa täsmennetään 
siten, että siitä kävisi selvästi ilmi, että tilanteissa, joissa osakkeen lopullinen merkin-
tähinta ei vielä ole tiedossa hetkellä, jolloin optio- tai muita erityisiä oikeuksia anne-
taan, on riittävää, että päätöksestä ilmenee tarkkarajaiset määräytymisperusteet 
osakkeen lopulliselle hinnalle. 

Oikeusvarmuudesta ja osakassopimuksesta. Osakassopimuksen yhtiöoikeudellisiin 
vaikutuksiin on suhtauduttu oikeuskirjallisuudessa torjuvasti. Korkeimman oikeuden 
tuore näkemys ratkaisussa KKO 2020:34 siitä, että osakassopimuksessa annettu 
suostumus osakkeiden suunnattuun lunastamiseen voidaan peruuttaa yhtiöoikeudelli-
sesti vaikutuksellisella tavalla antaa kuitenkin syyn olettaa, että osakassopimus voi 
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saada aikaan yhtiöoikeudellisia vaikutuksia. Miksi muuten osakassopimuksen osapuo-
lella olisi tarvetta suostumuksensa peruuttamiseen nimenomaisesti yhtiöoikeudellisin 
vaikutuksin? 

Lainsäätäjän tulisikin selventää vallitsevaa oikeustilaa osakeyhtiölain uudistuksen yh-
teydessä ja todeta, voivatko osakkeenomistajat ryhtyä keskinäiseen osakeyhtiöoikeu-
dellisia vaikutuksia aikaansaavaan sopimukseen ja jos voivat, niin mitkä olisivat sopi-
mukseen ryhtymisen edellytykset ja mitä nämä yhtiöoikeudelliset vaikutukset voisivat 
olla. Tällä hetkellä osakassopimuksen voidaan tulkita saavan aikaan yhtiöoikeudellisia 
vaikutuksia mutta nämä yhtiöoikeudelliset vaikutukset ovat myös peruutettavissa. Val-
litseva oikeustila on oikeusvarmuuden näkökulmasta ongelmallista, sillä osakassopi-
muksen osapuolet eivät kykene tehokkaasti arvioimaan osakassopimukseen ryhtymi-
sestä aiheutuvia hyötyjä, haittoja sekä riskejä, koska osakassopimuksen tarkoista 
osakeyhtiöoikeudellisista oikeusvaikutuksista ei ole selvyyttä.  

ESAVI kommentoi, että Lounais-Suomen AVI on pyytänyt esittämään OYL:n erityisen 
tarkastuksen määräämistä koskevan kehityskohteen: OYL:n 7:10:n mukaan erityisellä 
tarkastajalla on oikeus saada yhtiöltä palkkio. Yhtiö vastaa myös muista erityisestä 
tarkastuksesta aiheutuvista kuluista. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä vel-
voittaa tarkastusta hakeneen osakkeenomistajan kokonaan tai osittain korvaamaan 
yhtiölle sen kulut. Viime aikoina enenevissä määrin aluehallintovirastojen määräämät 
erityiset tarkastajat ovat pyytäneet ennakkomaksua tai -sitoumusta taikka vakuutta 
ennen työn suorittamista tai suostumuksen antamista. Pahimmillaan tilanne on se, 
että tarkastuksen määräämiselle on laissa säädetyt edellytykset, mutta tarkastajat ei-
vät suostu tehtävään, koska palkkion saaminen yhtiöltä on epävarmaa tai mahdotonta 
(maksukyvytön yhtiö). Lounais-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että ongelma on 
mahdollista poistaa lakimuutoksella. 

ESAVI pyytää myös, että erityisen tarkastuksen määräämistä koskevien säännösten 
sanamuotoa täsmennetään. OYL:n 7 luvun 7 §:n 3 momentin mukaan “Hakemukseen 
on suostuttava, jos tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan painavia syitä.” 
Aluehallintovirasto toteaa, että joskus jopa asianajajat ymmärtävät kyseisen säännök-
sen tarkoittavan, että riittää, kun hakemuksessa ilmoitetaan, että hakijalla on painavat 
syyt. ESAVI ehdottaa, että sanamuotoa täsmennettäisiin niin, että säännöksestä kä-
visi paremmin ilmi se, että hakijan tulee esittää yksilöityjä väitteitä tai epäilyksiä sekä 
näyttöä niiden tueksi. Aluehallintoviraston tehtävänä on arvioida se, onko asiassa esi-
tetty painavia syitä erityisen tarkastuksen määräämiselle.  

DIF on havainnut, että erityisesti konserneissa olisi hyötyä mahdollisuudesta ottaa 
hallituksen jäseneksi oikeushenkilö, esimerkiksi 100 %:n emo voisi olla luonteva tyttä-
ren hallituksen ainoa jäsen ottaen huomioon myös yhteisvastuu.  
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VM katsoo, että jatkovalmistelussa tulisi arvioida julkisyhteisöjen omistamia osakeyhti-
öitä koskevan erillisen sääntelyn tarvetta. Kuntien ja kuntayhtymien toimintaa on orga-
nisoitu osakeyhtiömuotoon laajasti (kuntalain 126 §). Osakeyhtiölain muutostarpeita 
arvioitaessa on otettava huomioon osakeyhtiömuodon laaja käyttö kunnissa ja kun-
tayhtymissä sekä muissa julkisyhteisöissä asiakaspalvelujen ja tukipalvelujen tuotta-
jina. Omistuspohja heijastuu muun muassa yhtiön toiminnan tarkoitukseen, hallinnon 
järjestämiseen, päätöksentekoon ja toiminnan rahoitukseen.  
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