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Tiivistelmä Työryhmämuistio sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskun-
nalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Muutoksin pantaisiin 
täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY 
säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopape-
rien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimus-
ten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaski-
jan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta tarkistettaisiin. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan osavuosikatsaukset tulisi laatia osavuo-
sikatsauksia koskevia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen 
tilikauden kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. 
Liikkeeseenlaskija voisi kuitenkin päättää laatia osavuosikatsaukseen 
suppean taulukko-osan tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäisel-
tä kuukaudelta. Valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin tarkem-
min suppean taulukko-osan sisällöstä.

Liikkeeseenlaskijat voisivat eräin edellytyksin päättää, etteivät ne julkai-
se osavuosikatsauksia tilikauden ensimmäiseltä kolmelta ja yhdeksältä 
kuukaudelta. Osavuosikatsauksen sijaan tällöin olisi julkaistava johdon 
osavuotinen selvitys tilikauden ensimmäisen ja toisen puolivuotiskauden 
aikana. Valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin liikkeeseenlas-
kijalle asetetuista edellytyksistä, joita olisivat yhtiön koko, toimiala tai 
muu vastaava seikka.

Tilinpäätöstiedote olisi laadittava vastaavasti kuin osavuosikatsaukset, 
ja sen sisältö noudattaisi pääosin osavuosikatsauksista säädettyä. 

Liikkeeseenlaskijalla olisi velvollisuus säilyttää säännöllisen tiedonanto-
velvollisuuden nojalla julkistetut tiedot yleisön saatavilla internet-verk-
kosivuilla viiden vuoden ajan. Julkisen kaupankäynnin järjestäjän olisi 
pidettävä yleisön saatavilla sille arvopaperimarkkinalain 2 luvun nojalla 
toimitetut julkistetut tiedot vähintään viiden vuoden ajan. 

Työryhmä ehdottaa, että lainmuutos tulisi voimaan 20 päivänä tammi-
kuuta 2007, jolloin direktiivin täytäntöönpanoaika päättyy. 
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Sammandrag Arbetsgruppens rapport innehåller ett utkast till regeringens proposition 
till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknads-
lagen. Genom ändringen genomförs Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en 
reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG. 

Den skyldighet att lämna regelbundna uppgifter, som åligger emittenter 
av värdepapper, som är föremål för offentlig handel, skall uppdateras. 

Arbetsgruppen föreslår att delårsrapporter skall uppgöras enligt de in-
ternationella bokföringsstandarder, som gäller delårsrapporter, för de 
tre, sex och nio första månaderna av en räkenskapsperiod. Emittenten 
kan dock besluta att endast uppgöra en begränsad tabelldel för de tre 
och nio första månaderna av räkenskapsperioden. Närmare bestäm-
melser om innehållet i denna del skall utfärdas genom finansministeri-
ets förordning. 

Under vissa omständigheter kan emittenten besluta att inte publicera 
delårsrapporter för räkenskapsperiodens tre och nio första månader. I 
stället för delårsrapporter skall emittenten då under räkenskapsperio-
dens första och andra halvårsperiod publicera en av ledningen uppgjord 
delårsutredning. Genom finansministeriets förordning skall bestämmas 
om de villkor som uppställs för emittenten. Dessa villkor gäller bolagets 
storlek, verksamhetsområde eller andra motsvarande omständigheter. 

En bokslutskommuniké skall uppgöras på motsvarande sätt som del-
årsrapporterna och dess innehåll skall i huvudsak motsvara vad som är 
bestämt om delårsrapporterna. 

Emittenten skall vara förpliktad att under fem års tid på en för allmänhe-
ten tillgänglig websida förvara de uppgifter som publicerats på basen 
av emittentens skyldighet att lämna regelbundna uppgifter. Den som ar-
rangerar offentlig handel skall under fem års tid hålla tillgänglig för all-
mänheten de publicerade uppgifter, som levererats till denne med stöd 
av 2 kapitlet i värdemarknadspapperslagen. 

Arbetsgruppen föreslår att lagändringen skall träda i kraft den 20 januari 
2007 då tidsfristen för att sätta direktivet i kraft utlöper. 
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Abstract The working group report contains a draft Government proposal to the 
Parliament for amending the Securities Market Act in order to implement 
the Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the 
Council on the harmonisation of transparency requirements in relation to 
information about issuers whose securities are admitted to trading on a 
regulated market and amending Directive 2001/34/EC.

The regular reporting requirements applying to an issuer of a security 
subject to public trade shall be modified. 

The working group proposes that interim reports shall be made according 
to the international accounting standards applicable to such reports for the 
first three, six and nice months of the financial period. However, an issuer 
may also opt for including in interim annual reports a restricted annex with 
tables concerning the first three and nine months of the financial period. 
More detailed provisions concerning the content of that annex shall be 
established in a Decree by the Ministry of Finance. 

Under certain preconditions issuers may decide not to publish interim 
reports concerning the first three and nine months of a financial period. 
In that case an interim management statement shall be published in the 
course of the first and the second half of the financial period, instead of 
interim reports. The preconditions that the issuer shall comply with shall 
be published in a Decree by the Ministry of Finance. They shall concern 
the company’s size, line of business and other similar characteristics. 

Account  statements  shall be made in the same way as interim reports 
and the content of these statements shall mainly be the same as that 
prescribed for those reports. 

Issuers shall be liable for keeping on their websites information published 
on the basis of their obligation to provide information on a regular basis 
at the disposal of the public for a period of five years. Organizers of 
public trading shall be liable for keeping information published by virtue 
of chapter 2 of the Securities Market Act at the disposal of the public for 
a period of not less than five years.  
The working group proposes that the modified legislation shall enter into 
force on 20 January 2007, which is the time limit for implementing the 
directive. 
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Valtiovarainministeriö asetti 17 päivänä kesäkuuta 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/109/EY säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yh-
denmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (avoimuusdirektiivi) sekä 
kyseisen direktiivin perusteella komission antamien säännösten täytäntöön panemiseksi 
tarvittavasta lainsäädännöstä. 

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen valtio-
varainministeriöstä. Työryhmän jäseniksi kutsuttiin lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 
oikeusministeriöstä, lakimies Susanna Tolppanen OMX Exchanges:stä, johtava asian-
tuntija Manne Airaksinen Elinkeinoelämän keskusliitto ry:stä, toiminnanjohtaja Mark-
ku Savikko Arvopaperivälittäjien yhdistys ry/Suomen sijoitusrahastoyhdistys ry:stä, apu-
laisjohtaja Anneli Tuominen Rahoitustarkastuksesta, vanhempi finanssisihteeri Markku 
Puumalainen valtiovarainministeriöstä sekä tutkija Sari Lounasmeri Osakesäästäjien kes-
kusliitto ry:stä.

Työryhmän pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttiin päälakimies Timo Kaisanlahti Kes-
kinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Työryhmän sihteeriksi määrättiin EU-avus-
taja Sirkku Soini valtiovarainministeriöstä sekä 1.1.2006 lähtien erityisasiantuntija Jyrki 
Knuutinen valtiovarainministeriöstä. Työryhmän työskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet 
apulaisjohtaja Matti Turtiainen Arvopaperivälittäjien yhdistys ry/Suomen sijoitusrahasto-
yhdistys ry:stä, toimistopäällikkö Jarmo Parkkonen Rahoitustarkastuksesta ja markkina-
valvoja Ville Kajala Rahoitustarkastuksesta.

Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä, jonka 
jälkeen työryhmän määräaikaa jatkettiin siten, että työryhmän ehdotus tuli saada valmiik-
si 31 päivään maaliskuuta 2006 mennessä.

Työryhmä ehdottaa, että direktiivi 2004/109/EY pannaan täytäntöön ensisijassa tarkis-
tamalla arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun säännöllistä tiedonantovelvollisuut-
ta koskevia säännöksiä sekä sisällyttämällä arvopaperimarkkinalain 2 lukuun johdon osa-
vuotista selvitystä ja tietojen säilyttämistä koskevat säännökset.

Valtiovarainministeriölle



Työryhmä ehdottaa kansallista täytäntöönpanoa direktiivin ehdottamassa aikataulussa 
20 päivänä tammikuuta 2007 alkaen. Työryhmä ei ole tehnyt ehdotuksia komission anta-
mien säännösten täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä, koska kyseisiä ko-
mission säädöksiä ei ole vielä annettu työryhmän määräajan päättyessä. 

Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittavasti yksimielisen mietin-
tönsä valtiovarainministeriölle. 

 
Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006
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ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia. Muutoksella pantai-
siin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY säännellyil-
lä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita 
koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 
2001/34/EY muuttamisesta (avoimuusdirektiivi).

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllis-
tä tiedonantovelvollisuutta tarkistettaisiin. Arvopaperimarkkinalain soveltamisalaa sään-
nöllisen tiedonantovelvollisuuden ja liputusvelvollisuuden osalta muutettaisiin vastaa-
maan kotivaltioperiaatetta. 

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan olisi laadit-
tava osavuosikatsaus kultakin yli kuuden kuukauden pituiselta tilikaudelta, kuten voimas-
sa olevassa laissa edellytetään. Osavuosikatsauksen tulisi antaa oikea ja riittävä kuva liik-
keeseenlaskijan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta.

Osavuosikatsaukset tulisi laatia osavuosikatsauksia koskevia kansainvälisiä tilinpää-
tösstandardeja noudattaen tilikauden kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuu-
kaudelta. Liikkeeseenlaskija voisi kuitenkin päättää laatia osavuosikatsaukseen suppean 
taulukko-osan tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Valtiovarain-
ministeriön asetuksella säädettäisiin tarkemmin suppean taulukko-osan sisällöstä.

Osavuosikatsauksen selostusosassa edellytettäisiin kuvausta liikkeeseenlaskijan lii-
ketoimintaan liittyvistä merkittävistä lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Selostus-
osan sisältövaatimukset vastaisivat pääpiirteissään voimassa olevaa lakia. Lisäksi osavuo-
sikatsauksessa tulisi esittää seikat, joihin tulevaisuuden arvio perustuu.

Liikkeeseenlaskijat voisivat eräin edellytyksin päättää, etteivät ne julkaise osavuosi-
katsauksia tilikauden ensimmäiseltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Osavuosikatsa-
uksen sijaan olisi tällöin julkaistava johdon osavuotinen selvitys tilikauden ensimmäisen 
ja toisen puolivuotiskauden aikana. Valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin liik-
keeseenlaskijalle asetetuista edellytyksistä, joita olisivat yhtiön koko, toimiala tai muu 
vastaava seikka.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
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Johdon osavuotisessa selvityksessä tulisi antaa yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan talou-
dellisesta asemasta ja tuloksesta sekä niiden kehityksestä katsauskaudella. Selvityksessä 
olisi selostettava katsauskauden merkittäviä tapahtumia ja liiketoimia sekä niiden vaiku-
tuksia liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan. 

Tilinpäätöstiedote olisi laadittava vastaavasti kuin osavuosikatsaukset, ja sen sisältö 
noudattaisi pääosin osavuosikatsauksista säädettyä. Tilinpäätöstiedotteen sisältö vastaisi 
tilikauden viimeisen neljänneksen osavuosikatsausta, ja lisäksi siinä olisi kerrottava hal-
lituksen esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi sekä annettava selvitys jako-
kelpoisista varoista 

Liikkeeseenlaskijalla olisi velvollisuus säilyttää säännöllisen tiedonantovelvollisuuden 
nojalla julkistetut tiedot yleisön saatavilla internet-verkkosivuilla viiden vuoden ajan. Jul-
kisen kaupankäynnin järjestäjän olisi pidettävä yleisön saatavilla sille arvopaperimarkki-
nalain 2 luvun nojalla toimitetut julkistetut tiedot vähintään viiden vuoden ajan. 

Laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä tammikuuta 2007, jolloin direktii-
vin täytäntöönpanoaika päättyy. 
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1. Johdanto

Arvopaperimarkkinoiden toimivuus edellyttää sijoittajien luottamusta markkinoiden toi-
mintaan ja siihen, että liikkeeseenlaskijat varmistavat säännöllisen tiedonantovelvollisuu-
den nojalla sijoittajien tiedonsaannin. Täsmällisten, kattavien ja ajantasaisten tietojen jul-
kistaminen arvopaperin liikkeeseenlaskijasta lisää sijoittajien luottamusta markkinoihin 
ja mahdollistaa perustellun arvion tekemisen liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemas-
ta ja tuloksesta.

Liikkeeseenlaskijoiden olisi varmistettava sijoittajiin nähden asianmukainen avoimuus 
säännöllisen tiedonantovelvollisuuden avulla. Avoimuuden vaatimus koskee myös huo-
mattavia osakeomistuksia. Osakkeenomistajan, jolla on hallussaan äänioikeuden tuottavia 
osakkeita, pitäisi tiedottaa arvopaperin liikkeeseenlaskijalle huomattavista omistusosuuk-
sien muutoksista, jotta liikkeeseenlaskija voi tiedottaa asiasta yleisölle.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 päivänä joulukuuta 2004 antama direktiivi 
2004/109/EY säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperi-
en liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukais-
tamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta koskee sekä säännöllistä tiedonanto-
velvollisuutta että liputusvelvollisuutta. 

Esityksen, kuten avoimuusdirektiivinkin, tärkeimpänä tarkoituksena on parantaa sijoit-
tajansuojaa ja markkinoiden tehokkuutta ja yhtenäistää normeja koko Euroopan talousalu-
eella säännöllisen tiedonantovelvollisuuden ja liputusvelvollisuuden osalta.
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2. Nykytila

2.1  Lainsäädäntö

2.1.1  arvopaperimarkkinalaki

Arvopaperimarkkinalaissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkee-
seenlaskijoita koskeva tiedonantovelvollisuus jakautuu säännölliseen tiedonantovelvol-
lisuuteen eli osavuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteiden ja tilinpäätösten julkistamiseen 
sekä jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen, jossa liikkeeseenlaskijan on julkistettava arvo-
paperin arvoon olennaisesti vaikuttavat seikat. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on 
antaa sijoittajille luotettavaa, kattavaa ja vertailukelpoista tietoa arvopaperista ja sen liik-
keeseenlaskijasta. Liikkeeseenlaskijan tiedottamispolitiikan on oltava arvopaperin julki-
sen kaupankäynnin kohteeksi hakemisesta lähtien johdonmukaista ja selkeää niin, että si-
joittajien on mahdollista seurata liikkeeseenlaskijaa ja sen kehitystä luotettavalla tavalla.

osavuosikatsaus

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä säädetään julkisen kaupankäynnin kohteena ole-
van arvopaperin liikkeeseenlaskijan velvollisuudesta laatia ja julkistaa osavuosikatsaus. 
Säännöksen mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseen-
laskijan on laadittava osavuosikatsaus kultakin yli kuuden kuukauden pituiselta tilikau-
delta. 

Osavuosikatsausten julkistamistiheys riippuu siitä, minkälainen arvopaperi julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi on otettu. Jos kyseessä on oman pääoman ehtoinen arvopape-
ri, kuten osake-, osuus- tai optio-oikeus, osavuosikatsaus on laadittava neljännesvuosit-
tain tilikauden kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Sama pätee 
myös, jos kyseessä on oman ja vieraan pääoman ehtoisen arvopaperin yhdistelmä, kuten 
vaihtovelkakirja. Jos kyseessä on muu arvopaperi, kuten joukkovelkakirja tai warrant-
ti, osavuosikatsaus on laadittava kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta eli puolivuosittain. 
Osavuosikatsausvelvollisuus ei koske valtiota, sen keskuspankkia, kuntaa, kuntayhtymää 
eikä sellaista julkisyhteisöä, jonka jäsenenä on vähintään kaksi Euroopan talousalueeseen 
kuuluvaa valtiota. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 8 momentin mukaan muun julkisen kaupan-
käynnin säännöissä voidaan säätää poikkeuksesta velvollisuuteen julkistaa osavuosikat-
saus. 

Kirjanpitolaissa (1336/1997) ei ole säännöksiä osavuosikatsauksesta, joten sääntely 
perustuu arvopaperimarkkinalakiin. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 4 momentin 



13

YLEISPERUSTELUT

mukaan osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, ja sen tu-
lee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan toiminnan tuloksesta ja taloudellises-
ta asemasta. Tällä tavoin osavuosikatsauksen laatiminen on kuitenkin kytketty kirjanpi-
tolakiin ja sen periaatteisiin. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan jos liikkeeseenlaskijan ti-
lintarkastaja on tarkastanut osavuosikatsauksen, tilintarkastajan on ilmoitettava lausun-
nossaan, missä laajuudessa tarkastus on suoritettu. Tilintarkastajan mahdolliset muistu-
tukset on liitettävä lausuntoon, joka on liitettävä osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksen suhteesta konsernitilinpäätökseen säädetään arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 5 §:n 3 momentissa. Sen mukaan, jos liikkeeseenlaskijan on laadittava kon-
sernitilinpäätös, osavuosikatsaus annetaan konsernin tietoina. Rahoitustarkastukselle on 
annettu oikeus vaatia liikkeeseenlaskijaa julkistamaan konsernia koskevan tiedon ohella 
vastaavat tiedot myös liikkeeseenlaskijasta, jos tätä on pidettävä olennaisena sijoittajan 
tekemien arvioiden kannalta. Rahoitustarkastuksen on kuultava kirjanpitolautakuntaa en-
nen päätöksen tekemistä.

Osavuosikatsauksen sisällöstä säädetään arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 5 mo-
mentissa. Osavuosikatsauksessa on selostettava liikkeeseenlaskijan toimintaa, tuloske-
hitystä ja investointeja sekä rahoitustilanteen ja toimintaympäristön muutoksia edellisen 
tilikauden päättymisen jälkeen. Katsauskaudella toimintaan ja tulokseen vaikuttaneis-
ta poikkeuksellisista seikoista on annettava selostus. Tietojen on oltava vertailukelpoisia 
edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tietoihin ja vastaavan katsauskauden tietoja 
on tarvittaessa oikaistava, jotta ne olisivat vertailukelpoisia. Samalla on ilmoitettava oikai-
sun perusteet. Osavuosikatsauksessa on selostettava myös liikkeeseenlaskijan toiminnan 
ja tuloksen kannalta olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia sekä kuluvan tilikau-
den todennäköistä kehitystä siinä määrin kuin se on mahdollista. Valtiovarainministeri-
ön asetuksessa arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 
(538/2002) säädetään tarkemmin osavuosikatsauksen sisällöstä.

Osavuosikatsauksen julkistamistapaa ja muotoa ei säännellä arvopaperimarkkinalaissa 
yksityiskohtaisesti. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 6 momentin mukaan osavuosi-
katsaus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden kuukau-
den kuluessa katsauskauden päättymisestä. Tieto julkistamisviikosta on julkistettava heti, 
kun siitä on päätetty. Valtiovarainministeriön asetuksessa säädetään muun muassa julkis-
tamisessa käytettävästä kielestä ja julkistamisesta myönnettävistä poikkeuksista. Helsin-
gin Pörssin säännöissä on määrätty lisäksi, että muita tiedotteita kuin varsinaisia osavuo-
sikatsauksia ei saa nimetä osavuosikatsauksiksi.

Osavuosikatsaus on toimitettava arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 7 momentin 
mukaan Rahoitustarkastukselle sekä julkisen kaupankäynnin järjestäjälle viimeistään sil-
loin, kun se julkistetaan. Lisäksi osavuosikatsaus on pyynnöstä toimitettava arvopaperin 
haltijalle. Tämän lisäksi jokaisella on oikeus liikkeeseenlaskijan kuluja vastaan saada jäl-
jennös osavuosikatsauksesta. Julkistamismuodosta pykälässä ei säädetä tarkemmin.
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Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:ssä säädetään vuosikatsauksesta, joka on laadit-
tava ja julkistettava silloin, kun liikkeeseenlaskijan tilikautta on pidennetty. Tällöin vuosi-
katsaus on annettava 12 ensimmäiseltä kuukaudelta. Osavuosikatsausta koskeva 5 § kos-
kee vastaavasti vuosikatsausta. 

tilinpäätös

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:ssä säädetään tilinpäätöksestä. Toisin kuin osavuosi-
katsauksen osalta, tilinpäästöstä koskevat pääsäännöt on annettu muualla kuin arvopape-
rimarkkinalaissa. Arvopaperimarkkinalaissa tilinpäätöksen sisältöä säännellään vain siltä 
osin kuin arvopaperimarkkinoilla on tarpeen kirjanpito- ja asianomaisen yhteisölainsää-
dännön lisäksi. Pykälän 2 momentissa säädetään, että tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja 
riittävä kuva liikkeeseenlaskijan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Valtio-
varainministeriön asetuksella säädetään lisävaatimuksia tilinpäätöksen sisällöstä ja siinä 
esitettävien tietojen esittämisestä. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistettava tilinpäätöksensä ilman 
aiheetonta viivytystä viimeistään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettä-
vä vahvistettavaksi. Tilinpäätös on julkistettava kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämä velvollisuus ei koske valtiota, sen keskuspankkia, 
kuntaa, kuntayhtymää eikä sellaista kansainvälistä julkisyhteisöä, jonka jäsenenä on vä-
hintään kaksi Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota. Pykälän 3 momentin mukaan 
tilinpäätöksen ohessa on julkistettava tilintarkastuskertomus. Jos tilikauden aikana julkis-
tettuja osavuosikatsauksia ei tilintarkastajien käsityksen mukaan ole laadittu niitä koske-
vien säännösten mukaan, tästä on ilmoitettava tilintarkastuskertomuksessa. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan liikkeeseenlaskijan on jul-
kistettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kuitenkin välittömästi, jos tilintarkastajat 
tilintarkastuskertomuksessaan toteavat, että tilinpäätöstä ei ole laadittu kirjanpitolain ja 
tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti tai to-
teavat, että tilinpäätös ei anna kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää ku-
vaa liikkeeseenlaskijan tai sen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on julkistettava välittömästi myös, jos tilintarkasta-
jat toteavat, ettei tilinpäätöstä tulisi vahvistaa, tilintarkastajat eivät yhdy hallituksen te-
kemään tuloksen käsittelyä koskevaan ehdotukseen, tilintarkastajat toteavat, ettei vastuu-
vapautta tulisi myöntää, tai tilintarkastajat esittävät muun muistutuksen suorittamiensa 
tarkastuksen perusteella.

Tilinpäätös on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan toimitet-
tava Rahoitustarkastukselle sekä asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle ja 
siihen sovelletaan osavuosikatsauksen julkistamista sekä toimittamista koskevaa 5 §:n 7 
momenttia.
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tilinpäätöstiedote

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 a §:ssä säädetään tilinpäätöstiedotteesta, jossa tilin-
päätöksen pääkohdat on julkistettava välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. 
Valtiovarainministeriön asetuksessa säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta säädetään 
tarkemmin tilinpäätöstiedotteen sisällöstä ja siinä annettavien tietojen esittämisestä. Ti-
linpäätöstiedotteessa on selostettava yhtiön toimintaa, tuloskehitystä ja investointeja sekä 
rahoitustilanteen ja toimintaympäristön kehitystä sekä yhtiön toiminnan kehitystä kulu-
valla tilikaudella. Jos liikkeeseenlaskijan on laadittava konsernitilinpäätös, tilinpäätöstie-
dote annetaan konsernin tietoina. 

Tilinpäätöstiedote on toimitettava Rahoitustarkastukselle ja asianomaiselle julkisen 
kaupankäynnin järjestäjälle silloin, kun se julkistetaan. Kyseisen liikkeeseenlaskijan ar-
vopaperin haltijalle tillinpäätöstiedote on toimitettava pyynnöstä. 

liputusvelvollisuus

Liputusta koskevalla sääntelyllä pyritään ensisijaisesti turvaamaan julkisen kaupankäyn-
nin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan omistus- ja vallankäyttörakenteen se-
kä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä 
säädetään osakkeenomistajan velvollisuudesta ilmoittaa kohdeyhtiölle rajat ylittävä tai 
alittava omistusosuuden muutos. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:ssä kohdeyhtiölle 
asetetaan velvollisuus julkistaa tämä ilmoitus.

Liputusrajoista säädetään arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä. Sen mukaan osak-
keenomistajan on ilmoitettava omistusosuutensa yhtiölle ja Rahoitustarkastukselle, kun 
se saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle kahdeskymmenesosan (5 %), kymmenesosan 
(10 %), kolmen kahdeskymmenesosan (15 %), viidesosan (20 %), neljäsosan (25 %), kol-
masosan (33,3 %), puolet (50 %) tai kahden kolmasosan (66,7 %) kohdeyhtiön äänimää-
rästä tai osakepääomasta. Kohdeyhtiöllä tarkoitetaan sellaista suomalaista yhtiötä, jonka 
osake on otettu julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi. 

Liputusrajoja on ehdotettu muutettavaksi julkisista ostotarjouksista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY täytäntöönpanosta annetussa hallituksen 
esityksessä (HE 6/2006 vp). Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa luetel-
tuihin osakkeenomistajan ääni- tai omistusosuuden ilmoittamisvelvollisuuden synnyttä-
viin rajoihin on ehdotettu lisättäväksi kolme kymmenesosaa (30 %). Samalla ehdotetaan 
poistettavaksi kolmasosan liputusraja. 

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan osakkeen-
omistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Rahoitus-
tarkastukselle että asianomaiselle yhtiölle. Ilmoituksen voi osakkeenomistajan puolesta 
tehdä myös emoyhtiö. Liikkeeseenlaskijalla puolestaan on velvollisuus julkistaa osak-
keenomistajan tekemä liputusilmoitus. 
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Liputusilmoituksen tekemiselle ei ole asetettu varsinaista määräaikaa, vaan se on tehtä-
vä ilman aiheetonta viivytystä. Kohdeyhtiön tulee arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n 
nojalla julkistaa saamansa tieto omistusosuuden muutoksesta ilman aiheetonta viivytystä, 
viimeistään ennen seuraavan päivän kaupankäynnin alkamista. Ilmoituksessa on annetta-
va ne tiedot, jotka on määrätty annettaviksi valtiovarainministeriön päätöksessä omistus-
osuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista (391/1999). 

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Liputusilmoitus tulee toimit-
taa sekä Rahoitustarkastukselle että liputuksen kohteena olevalle yhtiölle. Liikkeeseen-
laskijan on annettava saamastaan liputusilmoituksesta tieto julkisen kaupankäynnin jär-
jestäjälle. 

Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetään liputusvelvollisuuden 
soveltamisalasta. Sen mukaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 ja 10 §:ää sovelletaan 
myös suomalaiseen osakeyhtiöön, jonka osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteek-
si Euroopan talousalueella, sekä sanotun osakeyhtiön osakkeenomistajaan ja osakkeen-
omistajaan sanotun lainkohdan mukaan rinnastettavaan henkilöön.

Poikkeusten myöntäminen 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:ssä säädetään poikkeuksista julkisen kaupankäyn-
nin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännölliseen tiedonantovelvolli-
suuteen, joita Rahoitustarkastus, Vakuutusvalvontavirasto ja kirjanpitolautakunta voivat 
myöntää. 

2.2  Kansainvälinen kehitys ja ulkomainen lainsäädäntö

2.2.1  euroopan unioni - avoimuusdirektiivi

tausta

Arvopaperin liikkeeseenlaskijoita koskeva avoimuussääntely on osa Euroopan unionin ta-
voitetta saavuttaa yhdentyneet rahoituspalvelumarkkinat vuoden 2005 loppuun mennes-
sä. Tukholmassa maaliskuussa 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi paroni 
Lamfalussyn johtaman asiantuntijakomitean raportin Euroopan arvopaperimarkkinoiden 
sääntelystä. Raportissa ehdotettiin nelitasoista lähestymistapaa arvopaperimarkkinoiden 
sääntelyyn: yleisperiaatteet (taso 1), täytäntöönpanotoimet (taso 2), sääntelyviranomais-
ten yhteistyö (taso 3) ja lainsäädännön soveltamisen valvonta (taso 4). Tason 1 tulisi ra-
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joittua laajoihin yleisperiaatteisiin ja taso 2 sisältää tekniset täytäntöönpanotoimenpiteet, 
jotka komissio laatii Euroopan arvopaperikomitean avustuksella.

Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkee-
seenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 
ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/109/EY, jäljempänä avoimuusdirektiivi, noudatetaan tätä lähestymis-
tapaa ja määritetään yleisperiaatteet julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopape-
rien liikkeeseenlaskijoiden säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta ja omistusosuuksi-
en julkistamisesta.

Avoimuusdirektiivi [ja sen nojalla annetut komission direktiivit] on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä viimeistään 20 päivänä tammikuuta 2007.

Yleiset säännökset

Avoimuusdirektiivissä vahvistetaan tiedonantovaatimukset liikkeeseenlaskijoille, joiden 
arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla (1 artikla). 
Avoimuusdirektiivin soveltamisala on kytketty rahoitusvälineiden markkinoista annetus-
sa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (2004/39/EY) tarkoitettuihin säännel-
tyihin markkinoihin (2 artiklan 1 kohdan 3 alakohta). 

Avoimuusdirektiivin 2 artikla sisältää keskeisten käsitteiden määritelmät. Artiklan 1 
kohdan a alakohdassa määritellään arvopaperit. Arvopapereilla tarkoitetaan rahoitusväli-
neiden markkinoista annetun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa määritelty-
jä siirtokelpoisia arvopapereita, lukuun ottamatta kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 koh-
dan 19 alakohdassa määriteltyjä rahamarkkinavälineitä. Avoimuusdirektiivin 2 artiklan 1 
kohdan b alakohta sisältää velkapaperien määritelmän. Näillä tarkoitetaan joukkovelka-
kirjoja ja muita siirtokelpoisia arvopaperistettuja velan muotoja, lukuun ottamatta arvo-
papereita, jotka vastaavat yritysten osakkeita tai jotka antavat oikeuden hankkia osakkei-
ta tai osakkeita vastaavia arvopapereita, jos ne vaihdetaan tai jos niihin liittyviä oikeuksia 
käytetään.

Kotijäsenvaltio määritellään 2 artiklan 1 kohdan i alakohdassa. Osakkeiden ja yksik-
kökohtaiselta nimellisarvoltaan alle 1 000 euron joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaski-
jan tapauksessa kotijäsenvaltiolla tarkoitetaan sitä jäsenvaltiota, jossa liikkeeseenlaskijan 
sääntömääräinen kotipaikka on. Jos tämä on yhteisön ulkopuolella, kotijäsenvaltiolla tar-
koitetaan sitä jäsenvaltiota, jonka toimivaltaiselle viranomaiselle liikkeeseenlaskijan on 
toimitettava esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/
EY 10 artiklan mukaiset tiedot. 

Muiden kuin osakkeiden ja vähintään 1 000 euron joukkovelkakirjojen liikkeeseen-
laskija voi avoimuusdirektiivin mukaan valita kotijäsenvaltiokseen sen jäsenvaltion, jossa 
on liikkeeseenlaskijan sääntömääräinen kotipaikka, tai yhden niistä jäsenvaltioista, joiden 
säännellyillä markkinoilla arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi.
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Säännellyillä tiedoilla tarkoitetaan avoimuusdirektiivin 2 artiklan 1 kohdan k alakoh-
dan mukaan kaikkia tietoja, jotka liikkeeseenlaskijan on julkistettava avoimuusdirektii-
vin nojalla. Säännellyillä tiedoilla tarkoitetaan myös sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan mukaan julkistettavia sisäpiirintietoja. Säännellyillä 
tiedoilla tarkoitetaan lisäksi kotijäsenvaltion avoimuusdirektiiviä tiukemman tiedonanto-
velvollisuuden nojalla annettuja tietoja.

Artikla sisältää lisäksi liikkeeseenlaskijan, osakkeenomistajan, muun kuin suljetun yh-
teissijoitusyrityksen, yhteissijoitusyrityksen osuuden, vastaanottavan jäsenvaltion, sähköi-
sen muodon, rahastoyhtiön, markkinatakaajan, luottolaitoksen ja jatkuvasti tai toistuvas-
ti liikkeeseen laskettavien arvopaperien määritelmän.

Kotijäsenvaltion valintaan ja sähköiseen muotoon liittyvistä määritelmistä komissio 
voi antaa täytäntöönpanotoimia, jotta rahoitusmarkkinoiden kehitys voidaan ottaa huomi-
oon ja varmistaa avoimuusdirektiivin yhdenmukainen soveltaminen (2 artiklan 3 kohta).  

Sääntelyn harmonisointiaste vaihtelee avoimuusdirektiivissä sen mukaan, onko ky-
symyksessä liikkeeseenlaskijan kannalta koti- vai isäntävaltio. Kotijäsenvaltio huolehtii 
avoimuusdirektiivin soveltamisesta ja voi asettaa tiukempia vaatimuksia kuin avoimuus-
direktiivissä on säädetty (3 artiklan 1 kohta).  Kotivaltion lainsäädännössä voidaan aset-
taa avoimuusdirektiivin ylittäviä raportointivaatimuksia. Toisaalta isäntävaltio ei voi aset-
taa liikkeeseenlaskijalle tämän kotivaltion vaatimukset ylittäviä velvollisuuksia (3 artiklan 
2 kohta). Esimerkiksi Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö, jonka ko-
tipaikka on Ruotsissa, noudattaa Ruotsin säännöllistä tiedonantovelvollisuutta ja liputus-
ta koskevia säännöksiä.

säännöllisesti julkistettavat tiedot

Avoimuusdirektiivin 4 artiklan mukaan liikkeeseenlaskijan on julkistettava vuositilin-
päätös viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Avoimuusdirek-
tiivi asettaa liikkeeseenlaskijalle velvollisuuden varmistaa, että tilinpäätös pysyy yleisön 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan (4 artiklan 1 kohta). Tilinpäätöksen on sisällettä-
vä tarkastetut tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja liikkeeseenlaskijan vastuullisten 
henkilöiden antama vakuutus siitä, että tilinpäätösasiakirjat on laadittu noudattaen sään-
nöksiä (4 artiklan 2 kohta).

Avoimuusdirektiivin 4 artiklan 3 kohta sisältää vaatimuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 kansainvälisten tilinpäätösstandardien so-
veltamisesta mukaisesti laaditun tilinpäätöksen sisällyttämisestä tarkastettuihin tilinpää-
tösasiakirjoihin niiden liikkeeseenlaskijoiden osalta, joiden on laadittava konsolidoitu ti-
linpäätös. Tilinpäätösasiakirjojen tilintarkastuksesta on avoimuusdirektiivin 4 artiklan 4 
kohdassa viittaus tilintarkastusdirektiiveihin, ja vastaava viittaus toimintakertomuksen 
osalta on 5 kohdassa. Lisäksi edellytetään tilintarkastuskertomuksen julkaisemista koko-
naisuudessaan vuositilinpäätöksen yhteydessä. 



1�

YLEISPERUSTELUT

Vuositilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisön saatavilla pitämisestä komissio 
voi antaa täytäntöönpanotoimia.

Avoimuusdirektiivin 5 artikla edellyttää puolivuotiskatsauksen laatimista sekä osak-
keiden että joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoilta. Avoimuusdirektiivin tavoitteena on 
ottaa käyttöön kattavat puolivuotiskatsaukset, jotta sijoittajat voivat entistä perustellum-
min arvioida liikkeeseenlaskijan tilannetta. Avoimuusdirektiivi vaatii puolivuotiskatsauk-
sen laatimista kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen, IAS 34 -standardia on siis 
sovellettava puolivuotiskatsauksiin (5 artiklan 3 kohta). Puolivuotiskatsauksen on sisället-
tävä lyhennetyt tilinpäätösasiakirjat, osavuotisen toimintakertomuksen ja liikkeeseenlas-
kijan vastuullisten henkilöiden antama vakuutus siitä, että lyhennetyt tilinpäätösasiakirjat 
on laadittu noudattaen säännöksiä.

Avoimuusdirektiivin 5 artiklan 4 kohta määrittelee osavuotisen toimintakertomuksen 
vähimmäissisällön. Puolivuotiskatsauksessa on ilmoitettava, missä laajuudessa se on ol-
lut tilintarkastuksen kohtaan. Tilintarkastuskertomus on esitettävä kokonaisuudessaan, 
myös silloin, kun tilintarkastus on suoritettu ainoastaan joltain osin. Avoimuusdirektii-
vin 5 artiklan 5 kohdan mukaan, jos puolivuotiskatsaus ei ole ollut lainkaan tilintarkas-
tuksen kohteena, tästä on erikseen mainittava katsauksessa. Liikkeeseenlaskijalla on vel-
vollisuus varmistaa puolivuotiskatsauksen pysyminen yleisön saatavilla vähintään viiden 
vuoden ajan (5 artiklan 1 kohta).

Puolivuotiskatsauksen ja suppeamman tilintarkastuskertomuksen yleisön saatavilla 
pitämisestä, suppeamman tilintarkastuksen luonteesta ja lyhennettyjen tilinpäätösasia-
kirjojen sisältövaatimuksesta, jos niitä ei ole laadittu kansainvälisiä tilinpäätösstandar-
deja noudattaen, komissio voi antaa täytäntöönpanotoimia, jotta rahoitusmarkkinoiden 
kehitys voidaan ottaa huomioon ja varmistaa avoimuusdirektiivin yhdenmukainen sovel-
taminen.

Avoimuusdirektiivin tavoitteena on lisätä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin 
kohteena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuutta. Osakkeiden 
liikkeeseenlaskijoilta avoimuusdirektiivi edellyttää tiedonantovelvollisuutta tilinpäätök-
sen ja puolivuotiskatsauksen lisäksi myös kausien välillä. Liikkeeseenlaskijan on julkis-
tettava johdon laatima selvitys aikaisintaan kymmenen viikkoa asianomaisen puolivuotis-
kauden alkamisesta ja viimeistään kuusi viikkoa ennen sen päättymistä. Selvityksessä on 
kerrottava puolivuotiskauden alkamisajankohdasta julkistamispäivään asti asianomaisen 
ajanjakson merkittävistä tapahtumista ja liiketoimista sekä niiden vaikutuksista ja samal-
la on annettava yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan ja sen määräysvallassa olevien yritysten 
taloudellisesta asemasta ja kehityksestä (6 artiklan 1 kohta). Kun liikkeeseenlaskija kan-
sallisessa lainsäädännössä olevan velvoitteen mukaisesti julkaisee neljännesvuosikatsauk-
sia, ei velvollisuutta osavuotisen johdon selvityksen julkaisemiseen synny. 

Tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen ja osavuotisen johdon selityksen antamista ei 
vaadita valtiolta, valtion alue- tai paikallisviranomaisilta, kansainvälisiltä julkisyhteisöil-
tä, jos niiden jäsenenä on ainakin yksi jäsenvaltio, Euroopan keskuspankilta eikä jäsen-
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valtioiden kansallisilta keskuspankeilta. Sama poikkeus koskee myös tukkuvelkakirja-
markkinoita, jos velkapaperin yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 50 000 euroa 
(8 artiklan 1 kohta). 

Jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus varmistua, että säännöllisen tiedonantovelvolli-
suuden nojalla julkistettavista tiedoista ovat vastuussa ainakin liikkeeseenlaskija tai sen 
hallinto-, johto- tai valvontaelimet (7 artikla). 

liputusvelvollisuus

Yleisölle on tiedotettava liikkeeseenlaskijoiden omistusosuuksissa tapahtuvista huomatta-
vista muutoksista. Osakkeenomistajan on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle, jos hän hank-
kii tai luovuttaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettuja äänioikeuden tuottavia osak-
keita siten, että kyseinen omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa avoimuusdirektiivissä 
asetetut 5 %:n, 10 %:n, 15 %:n, 20 %:n, 25 %:n, 30 %:n, 50 %:n tai 75 %:n rajat (9 artik-
la 1 kohta 1 alakohta). Avoimuusdirektiivi sisältää vaatimuksen, että äänioikeudet on las-
kettava kaikkien osakkeiden perusteella, joihin liittyy äänioikeuksia, vaikka niiden käyt-
tö olisi keskeytetty. 

Liputusvelvollisuutta koskevat poikkeukset ovat 9 artiklassa. Liputussäännöksiä ei so-
velleta osakkeisiin, jotka hankitaan yksinomaan selvitysoperaatiota varten tavanomaisen 
lyhyen selvitysjakson ajaksi, mikä määritellään tarkemmin komission täytäntöönpano-
toimin. Liputussäännöksiä ei sovelleta myöskään omaisuudenhoitajiin, jotka säilyttävät 
osakkeita, edellyttäen että osakkeisiin käytettäviä oikeuksia voidaan käyttää ainoastaan 
annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Markkinatakaajan tässä ominaisuudessa tekemiin hankintoihin ja luovutuksiin ei so-
velleta alinta liputusrajaa. Poikkeus tulee sovellettavaksi tilanteessa, jossa markkinata-
kaajalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY rahoitusvälinei-
den markkinoista mukainen toimilupa ja eikä markkinatakaaja puutu liikkeeseenlaskijan 
johtamiseen eikä toimintaan.  

Direktiivin 9 artiklan 6 kohdassa annetaan jäsenvaltiolle mahdollisuus tehdä poikke-
us sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten osalta siten, että näiden kaupankäyntisalkus-
sa olevien osakkeiden äänioikeuksia ei tarvitse laskea yhteen muiden osakkeiden kanssa 
edellyttäen, että kaupankäyntisalkussa olevien osakkeiden äänioikeus ei ylitä alinta lipu-
tusrajaa ja että niihin liittyviä äänioikeuksia käytetään emoyhtiöstä riippumatta. 

Poikkeus koskee avoimuusdirektiivin mukaan myös osakkeita, joita Euroopan keskus-
pankkijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit hankkivat tai luovuttavat rahavi-
ranomaisen tehtäviä hoitaessaan tai maksujärjestelmän puitteissa edellyttäen, että kysei-
siin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä.

Avoimuusdirektiivissä säädetään yksityiskohtaisesti tilanteista, joissa liputusvelvolli-
suus syntyy (10 artikla), mutta säännökset eivät ole kuitenkaan tyhjentävä. 
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Direktiivissä määritetään liputusilmoitukseen sisällytettävät tiedot sekä liputusilmoi-
tuksen julkistaminen. Avoimuusdirektiivi vaatii osakkeenomistajalta liputusilmoituksen 
tekoa viimeistään neljän kaupankäyntipäivän kuluessa ja liikkeeseenlaskijalta ilmoituk-
sen julkistamista viimeistään kolmen kaupankäyntipäivän kuluessa. 

Komissiolla on valtuus laatia vakiomuotoinen lomake liputusilmoitusten tekemisek-
si. Samoin komissiolla on valtuus laatia luettelo eri jäsenvaltioiden kaupankäyntipäivis-
tä. Liputusvelvollisuudesta tehtyihin poikkeuksiin komission voi myös antaa täytäntöön-
panotoimia (12 artiklan 8 kohta).

Liputusrajojen laskemiseksi liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava äänioikeuksien ja 
pääoman kokonaismäärä kunkin sellaisen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana mää-
rässä on tapahtunut muutoksia. Liikkeeseenlaskijan on lisäksi julkistettava osakkeiden oi-
keuksissa ja osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien oikeuksissa tapahtuneet muutokset.

arvopaperien haltijoiden mahdollisuudet käyttää oikeuksiaan

Avoimuusdirektiivin 17 ja 18 artikla sisältää säännöksiä liikkeeseenlaskijan velvollisuu-
desta antaa tietoja arvopaperien haltijoille. Liikkeeseenlaskijan on huolehdittava, että 
kaikkia samassa asemassa olevia arvopaperien haltijoita kohdellaan samalla tavalla. Liik-
keeseenlaskijan on varmistettava, että arvopaperien haltijoilla on kotijäsenvaltiossa käy-
tössä kaikki palvelut ja tiedot, joita oikeuksien käyttäminen edellyttää. 

Osakkeenomistajien mahdollisuuksista käyttää oikeuksiaan edustajan välityksellä ei 
saa rajoittaa, ja 17 artiklan 2 kohta sisältää määräyksiä siitä, miten osakkeenomistajan on 
vähintään voitava käyttää oikeuksiaan. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että liik-
keeseenlaskijat voivat toimittaa tietoja osakkeenomistajille sähköisesti. 

Artiklassa 18 säädetään liikkeeseenlaskijan tiedonantovaatimuksista velkapaperien 
haltijoille. Liikkeeseenlaskijoiden on huolehdittava velkapaperien haltijoiden yhdenver-
taisesta kohtelusta. Sen lisäksi liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että kotijäsenvaltios-
sa on saatavilla kaikki palvelut ja tiedot, joita oikeuksien käyttäminen edellyttää. Tietojen 
välittäminen sähköisessä muodossa on oltava sallittua myös velkapaperien haltijoille.

Komissiolle on annettu valtuus antaa täytäntöönpanosäännöksiä liikkeeseenlaskijan 
velvollisuudesta antaa tietoja arvopaperien haltijoille 17 ja 18 artiklan mukaisissa tilan-
teissa.

tiedotteiden toimittaminen

Avoimuusdirektiivin 19 artiklassa säädetään säänneltyjen tietojen jakelusta. Sen mukaan 
liikkeeseenlaskijan on toimitettava julkistamansa tiedot samaan aikaan toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle. Toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan valtuus halutessaan julkistaa sille 
toimitetut tiedot internet-sivustollaan. Huomattavista omistusosuuksista tehtävät ilmoituk-
set, jotka on toimitettava liikkeeseenlaskijalle, on samanaikaisesti toimitettava kotijäsen-
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valtion toimivaltaiselle viranomaiselle (19 artiklan 3 kohta). Komissiolla on valtuus antaa 
täytäntöönpanosäännöksiä tiedotteiden toimittamisesta. 

Avoimuusdirektiivi säätelee liikkeeseenlaskijan mahdollisuutta valita kielet, joilla 
säännellyt tiedot julkaistaan (20 artikla). Jos arvopaperit on otettu kaupankäynnin koh-
teeksi vain kotivaltiossa, säännellyt tiedot voidaan antaa kotijäsenvaltion kielellä. Jos ar-
vopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi myös toisessa jäsenvaltiossa, tiedot on an-
nettava lisäksi joko tämän vastaanottavan valtion viranomaisten hyväksymällä kielellä tai 
rahoitusmarkkinoilla kansainvälisesti yleisesti käytettävällä kielellä. 

Artiklassa 20 säädetään lisäksi osakkeenomistajien huomattavista omistusosuuksis-
taan antamien ilmoitusten kielivaatimuksia. Avoimuusdirektiivi edellyttää, että osakkeen-
omistaja voi tehdä ilmoituksensa aina pelkästään kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 
yleisesti hyväksytyllä kielellä (20 artiklan 4 kohta). Liikkeeseenlaskijalle ei voida enää 
tällöin asettaa velvollisuutta toimittaa näitä tietoja muulla, kotijäsenvaltion viranomais-
ten hyväksymillä kielillä.

tietojen säilyttäminen

Avoimuusdirektiivin mukaan liikkeeseenlaskijan on julkistettava säännellyt tiedot taval-
la, joka mahdollistaa niiden nopean ja tehokkaan saannin ketään syrjimättä. Liikkeeseen-
laskija ei saa veloittaa sijoittajilta erityisiä kuluja tietojen toimittamisesta (21 artiklan 1 
kohta). 

Avoimuusdirektiivi velvoittaa arvopaperimarkkinoiden säänneltyjen tietojen varas-
tointia virallisesti nimetyn tahon toimesta (21 artikla). Jäsenvaltion on nimettävä viral-
lisesti vähintään yksi tietojen säilytysjärjestelmä tällaiseksi avoimuusdirektiivin tarkoit-
tamaksi säänneltyjen tietojen keskitettyä säilyttämistä varten. Järjestelmien ylläpidolle 
asetetaan laatuvaatimuksia niiden turvallisuuden, luotettavuuden ja helppokäyttöisyy-
den osalta. Komissiolle on annettu valtuus antaa täytäntöönpanotoimia tämän säännelty-
jen tietojen säilytystä koskevan järjestelmän osalta. Erityisesti komission on määritettävä 
säänneltyjen tietojen levittämistä ja keskitettyä säilytysjärjestelmää koskevat vähimmäis-
vaatimukset. 

Avoimuusdirektiivin tavoitteena on yleiseurooppalainen varastointijärjestelmä, josta 
säännellyt tiedot ovat saatavilla koko yhteisön alueella. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten on laadittava suuntaviivat tällaiselle kaikki jäsenvaltiot kattavalle sähköisten 
varastojen verkolle (22 artikla). Varastoinnin yksityiskohdat ovat vielä avoinna. Komissi-
on on pyytänyt Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealta neuvoa kesällä 2005 
tietyistä Euroopan laajuiseen keskitettyyn säilytysjärjestelmään liittyvistä teknisistä vaa-
timuksista. Komitean neuvon pitäisi valmistua heinäkuuhun 2006 mennessä. 
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kolmannet valtiot

Avoimuusdirektiivi antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden myöntää yhteisön ulkopuolel-
ta tulevalle liikkeeseenlaskijalle poikkeus säännöllisen tiedonantovelvollisuuden nojal-
la annettaviin tietoihin (23 artikla). Edellytyksenä on, että kyseisen yhteisön ulkopuoli-
sen maan lainsäädäntöön sisältyy vastaavat vaatimukset tiedonantovelvollisuudesta, jonka 
nojalla liikkeeseenlaskija tiedottaa. Komissio voi antaa kolmansia valtioita koskevia täy-
täntöönpanotoimia. 

toimivaltaiset viranomaiset

Avoimuusdirektiivin 24 artiklan mukaan jokaisen jäsenvaltion on nimettävä toimival-
tainen viranomainen huolehtimaan avoimuusdirektiivin soveltamisesta. Toimivaltaisel-
la viranomaisella on oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat valtuudet. Valvontavi-
ranomainen voi muun muassa pyytää liikkeeseenlaskijalta tietoja ja lisäasiakirjoja, tehdä 
tarkastuksia paikan päällä sekä keskeyttää kaupankäynnin arvopapereilla enintään kym-
meneksi päiväksi tai kieltää kaupankäynnin säännellyillä markkinoilla todettuaan, että 
avoimuusdirektiivin velvoitteita ei ole noudatettu tai jos sillä on perusteltua syytä epäil-
lä, että säännöksiä on rikottu. 

Valvontaviranomaisten tehtävien siirtäminen väliaikaisesti muille tahoille on avoi-
muusdirektiivin 24 artiklan 2 kohdan mukaan mahdollista. Tehtävien siirrosta ilmoite-
taan komissiolle, joka tekee asiasta arvioinnin viiden vuoden kuluttua avoimuusdirektiivin 
voimaantulosta. Tehtävien siirto päättyy kahdeksan vuoden kuluttua avoimuusdirektiivin 
voimaantulosta.

Avoimuusdirektiivin 25 artiklassa säädetään toimivaltaisten viranomaisten salassapi-
tovelvollisuudesta ja jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä. Toimivaltaista viranomaista 
koskee salassapitovelvollisuus, joka ulottuu myös tietojenvaihtoon, jonka tarkoituksena 
on valvontatehtävien hoitaminen, sekä sellaisiin tietoihin, joiden ilmaiseminen edellyttää 
tiedot antaneiden viranomaisten suostumusta. 

[komission täytäntöönpanotoimet

Komission ensimmäinen luonnos täytäntöönpanotoimiksi avoimuusdirektiivin nojalla on 
annettu syksyllä 2005. Luonnosta on käsitelty Euroopan arvopaperikomiteassa. Tammi-
kuussa 2006 luonnos on ollut julkisessa konsultaatiossa, jonka nojalla komissio laatii vi-
rallisen ehdotuksensa. Ensimmäisessä luonnoksessa komissio antaa täytäntöönpanotoimia 
avoimuusdirektiivin kotivaltion valinnasta, puolivuotiskatsauksien minimisisällöstä, mer-
kittäviin omistuksiin liittyvien äänioikeuksien muutoksista ilmoittaminen, minimistandar-
dit liikkeeseenlaskijoille koskien säännellyn tiedon jakelua ja säilyttämistä ja kolmansien 
maiden liikkeeseenlaskijoita koskevista vaatimuksista.] 
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2.2.2  nykytilan arviointi

alueellinen soveltamisala

Arvopaperimarkkinalakia sovelletaan liputussäännöksiä lukuun ottamatta Suomessa ylei-
seen liikkeeseen laskettuihin sekä Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin ar-
vopapereihin ja niiden liikkeeseenlaskijoihin. Avoimuusdirektiivin säännöllistä tiedon-
antovelvollisuutta ja liputussäännöksiä koskeva sääntely perustuu kuitenkin kotivaltion 
sääntelyn periaatteelle. Tästä johtuen arvopaperimarkkinalain soveltamisalaa on tarkis-
tettava. Lain soveltamisalaa on tarkistettava myös ulkomaisten yhtiöiden osalta. Jos yhti-
ön kotipaikka on toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, ja yhtiö on otet-
tu julkisen kaupankäynnin kohteeksi myös Suomessa, Suomi ei isäntävaltiona saa asettaa 
liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiota tiukempia vaatimuksia. Euroopan talousalueen ulko-
puolelta tulevia valtioita koskevaan sääntelyyn tarvitaan myös täsmennyksiä, jos yhtiön 
arvopapereita on otettu julkisen kupankäynnin kohteeksi Suomessa ja yhtiö on velvolli-
nen toimittamaan vuosikoosteen Rahoitustarkastukselle. 

säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Avoimuusdirektiivin vaatimukset liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden li-
säämisestä eivät edellytä kansallisen sääntelyn tiukentamista, sillä Suomessa liikkee-
seenlaskijan tiedonantovelvollisuus täyttää direktiivin asettamat vaatimukset. Suomes-
sa vaadittava tiedonantovelvollisuuden taso on ollut tiukempaa kuin mitä EU-sääntely on 
edellyttänyt. Sen sijaan avoimuusdirektiivin täytäntöönpano edellyttää edelleen voimas-
sa olevaan osavuosikatsauksia koskevan sääntelyn tarkentamista. 

Avoimuusdirektiivin 4 artiklan mukainen tilinpäätöksen julkistamisvelvollisuus vastaa 
sisällöltään voimassa olevaa arvopaperimarkkinalain julkistamisvelvollisuutta. Suomessa 
julkistamista vaaditaan kuitenkin jo kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, 
toisin kuin avoimuusdirektiivi, joka sallii julkistamisen neljän kuukauden kuluessa.

Vuositilinpäätöksen sisältöä koskeva avoimuusdirektiivin sääntely vastaa Suomessa 
voimassa olevaa sääntelyä. Nimenomaista vaatimusta liikkeeseenlaskijan vastuullisten 
henkilöiden antamasta lausunnosta, jossa vakuutetaan tilinpäätöksen antavan oikean ja 
riittävän kuvan liikkeeseenlaskijasta, ei Suomen lainsäädäntöön sisälly. Sisällöltään vaa-
timus ei kuitenkaan tuo kansalliseen sääntelyyn mitään uutta, sillä avoimuusdirektiivin 
tarkoittamille vakuutustyyppisille lausumille ei anneta kansallisessa lainsäädäntöperin-
teessä erityistä lisämerkitystä. Suomen kannalta uusi vaatimus on direktiivin liikkeeseen-
laskijalle asettama velvollisuus varmistaa vuositilinpäätöksen pysyminen yleisön saata-
villa vähintään viiden vuoden ajan (4 artiklan 1 kohta).
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Arvopaperimarkkinalaissa edellytetään tilinpäätöksen pääkohtien julkistamista tilin-
päätöksen valmistumisen jälkeen eli tilinpäätöstiedotteen laatimista. Avoimuusdirektiivi 
ei sisällä tilinpäätöstiedotetta koskevaa sääntelyä, vaan tilinpäätöstiedotetta koskeva sään-
tely perustuu kotimaiseen sääntelyyn.

Avoimuusdirektiivi velvoittaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin 
liikkeeseenlaskijan laatimaan puolivuotiskatsauksen. Muutos aikaisempaan EU-säänte-
lyyn on vaatimus, että myös velkapaperien liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava puo-
livuotiskatsaus. Tukkuvelkakirjamarkkinat on kuitenkin jätetty vaatimuksen ulkopuolel-
le. Kansallisessa lainsäädännössä julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin 
liikkeeseenlaskijat on velvoitettu laatimaan osavuosikatsauksen ensimmäiseltä kuudelta 
kuukaudelta, mikä vastaa avoimuusdirektiivin vaatimusta puolivuotiskatsauksesta. Avoi-
muusdirektiivin mukaan uusi vaatimus on puolivuotiskatsauksen laatiminen noudattaen 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, jos liikkeeseenlaskija on laatinut konsolidoidun ti-
linpäätöksen. Tämä tulee koskemaan kaikkia julkisen kaupankäynnin kohteena olevan ar-
vopaperin liikkeeseenlaskijoita, koska kaikki liikkeeseenlaskijat ovat Suomessa velvolli-
sia laatimaan tilinpäätöksensä noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja.

Avoimuusdirektiivin 5 artiklan 5 kohdan vaatimus siitä, missä laajuudessa puolivuo-
tiskatsaus on ollut tilintarkastajien tarkastuksen kohteena vastaa pääpiirteissään voimas-
sa olevaa kansallista sääntelyä. Uutta on vaatimus erillisestä maininnasta, jos puolivuo-
tiskatsaus ei ole ollut tarkastuksen kohteena. 

Avoimuusdirektiivi edellyttää myös puolivuotiskatsauksen yhteydessä liikkeeseenlas-
kijan vastuullisten henkilöiden vakuutusta siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan liikkeeseenlaskijasta. Suomen kansallinen lainsäädäntö kattaa sisällöltään tämän 
vaatimuksen, eikä erillisen vakuutuksen vaatiminen muuttaisi olemassa olevaa oikeusti-
laa tässäkään yhteydessä. Suomen kannalta uusi vaatimus on direktiivin liikkeeseenlaski-
jalle asettama velvollisuus varmistaa puolivuotiskatsauksen pysyminen yleisön saatavilla 
vähintään viiden vuoden ajan (5 artiklan 1 kohta).

Osakkeiden liikkeeseenlaskijoilta avoimuusdirektiivi edellyttää tiedonantovelvolli-
suutta tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsauksen lisäksi myös kausien välillä johdon osa-
vuotisten selvitysten muodossa. Tämä ei aseta Suomen lainsäädäntöön uusia vaatimuksia, 
sillä kansallisen lainsäädännön mukaan osavuosittaista tiedonantovelvollisuutta on jo vaa-
dittu osakkeiden liikkeeseenlaskijalta osavuosikatsausten muodossa. Arvopaperimarkki-
nalaissa asetettu velvollisuus julkaista osavuosikatsaus on sisällöltään huomattavasti laa-
jempi kuin mitä direktiivin 6 artiklassa vaaditaan osavuotisessa johdon selvityksessä.

Voimassa olevassa sääntelyssä julkisen kaupankäynnin järjestäjällä on mahdollisuus 
määrätä muun julkisen kaupankäynnin säännöissä poikkeuksesta velvollisuuteen julkistaa 
osavuosikatsaus (arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 8 momentti). Helsingin Pörssi on 
käyttänyt tätä lievennysmahdollisuutta I- ja Pre-listan yhtiöiden osalta siten, että niillä on 
vain puolivuotiskatsausvelvollisuus. Liikkeeseenlaskijan, jonka pörssiarvopaperi on otet-
tu I- tai Pre-listalle, on laadittava kultakin yli kuuden kuukauden pituiselta tilikaudeltaan 
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osavuosikatsaus valintansa mukaan joko kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta tai vähin-
tään kaksi osavuosikatsausta samanpituisilta ajanjaksoilta. 

liputusvelvollisuus

Avoimuusdirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava liik-
keeseenlaskijalle, jos hän hankkii tai luovuttaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettu-
ja äänioikeuden tuottavia osakkeita siten, että kyseinen omistusosuus saavuttaa, ylittää tai 
alittaa avoimuusdirektiivissä asetetut rajat (9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta). Voimassa ole-
vassa sääntelyssä liputusta on edellytetty sekä äänimäärän että osakepääoman osalta, jo-
ten kansallisesti on vaadittu tiukempaa tietojen antamista huomattavien omistusosuuksien 
hankinnasta. Liputusvelvollisuutta koskevat poikkeukset ovat 9 artiklassa. Nämä poik-
keukset ovat uusia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön.

Avoimuusdirektiivissä sekä komission ehdotuksessa täytäntöönpanotoimiksi sääde-
tään yksityiskohtaisesti tilanteista, joissa liputusvelvollisuus syntyy (10 artikla). Sääntely 
ei ole tyhjentävä. Voimassa oleva sääntely on laadittu yleisperiaatteiden tasolla, jolloin ei 
ole tarvetta eritellä yksittäisiä tilanteita, joissa liputusvelvollisuus syntyy. 

Avoimuusdirektiivi edellyttää osakkeenomistajalta liputusilmoituksen tekoa viimeis-
tään neljän kaupankäyntipäivän kuluessa ja liikkeeseenlaskijalta ilmoituksen julkistamis-
ta viimeistään kolmen kaupankäyntipäivän kuluessa. Suomessa ilmoitusten julkistamis-
ta on vaadittu nopeammin.

arvopaperin haltijalle annettavat tiedot

Avoimuusdirektiivin 17 ja 18 artiklat edellyttävät, että liikkeeseenlaskijan on kohdeltava 
kaikkia samassa asemassa olevia arvopaperien haltijoita samalla tavalla. Tämä yhdenver-
taisuusvaatimus on keskeisiä kansallisia yhtiöoikeudellisia periaatteita, eikä vaadi lain-
säädäntömuutoksia. Osakkeenomistajien mahdollisuuksista käyttää oikeuksiaan edustajan 
välityksellä ei saa rajoittaa, ja 17 artiklan 2 kohta sisältää määräyksiä siitä, miten osak-
keenomistajan tulee voida käyttää oikeuksiaan. Näiden on katsottu jo sisältyvän kansalli-
seen voimassa olevaan lainsäädäntöön. Lisäksi osakkeenomistajien äänioikeuksien käy-
töstä on annettu direktiiviehdotus (KOM(2005) 685 lopullinen), jossa ehdotetaan muun 
ohella avoimuusdirektiivin 17 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtien kumoamista, joten näi-
den yksittäisten kohtien osalta ei katsota olevan tarvetta kansalliseen täytäntöönpanoon 
tästäkään syystä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikkeeseenlaskijat voivat toimittaa tietoja osak-
keenomistajille sähköisesti. Tämä ei edellytä lainsäädännön muutosta, sillä sähköisen 
muodon käyttäminen on ollut mahdollista jo nykyisen osakeyhtiölain mukaan. 
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keskitetty tietojen säilyttäminen

Suomessa ei ole säännöksiä siitä, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopape-
rin liikkeeseenlaskijan julkistamat tiedot olisi saatavilla yhdestä keskitetystä paikasta tai 
että jollain taholla olisi velvollisuus tietoja tietyn ajanjakson säilyttämään. Avoimuusdi-
rektiivin velvollisuudet asiakirjojen saatavilla pitämisestä ja toimittamisesta keskitettyyn 
järjestelmään ovat kokonaisuudessaan uusia. Avoimuusdirektiivillä luotava yleiseuroop-
palainen säilytysjärjestelmä tarjoaa uuden mahdollisuuden sijoittajille saada tietoa myös 
muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa julkisen kaupankäynnin kohtee-
na olevan avopaperin liikkeeseenlaskijoista. Tämän järjestelmän toteuttamistapa on vielä 
avoinna, joten sen lopullisia vaikutuksia lainsäädäntötasollakaan ei tiedetä.

rahoitustarkastuksen toimivaltuudet

Rahoitustarkastuksen valtuudet sisältyvät useaan lakiin ja valtuudet ovat tulleet voimaan 
eri aikoina. Valvontaviranomaisen valtuuksia säännellään muun muassa Rahoitustarkas-
tuksesta annetussa laissa, arvopaperimarkkinalaissa ja osa valtuuksista perustuu myös 
yleisiin viranomaisten toiminnasta annettuihin lakeihin. Rahoitustarkastuksen valvonta- ja 
muita toimivaltuuksia uudistettiin 1 päivänä heinäkuuta 2003 voimaan tulleella lailla Ra-
hoitustarkastuksesta. Lailla täsmennettiin ja laajennettiin Rahoitustarkastuksen valvonta-
valtuuksia. Rahoitustarkastukselle annetut valtuudet vastaavat jo avoimuusdirektiivin vaa-
timuksia, joten tarvetta Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamiseen ei ole.
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3.  Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

3.1  Yleiset tavoitteet

Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön avoimuusdirektiivi. Esityksen tavoitteena 
on varmistaa täsmällisten, ajantasaisten ja kattavien tietojen julkistaminen julkisen kau-
pankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoista. Tämä parantaa se-
kä sijoittajansuojaa että markkinoiden tehokkuutta. Esityksen tavoitteena on varmistaa 
liikkeeseenlaskijoiden asianmukainen avoimuus sijoittajiin nähden. Samasta syytä osak-
keenomistajien tulee ilmoittaa huomattavat omistusosuutensa yhtiöstä, jotta liikkeeseen-
laskija voi tiedottaa tästä yleisölle. Esityksellä tarkistettaisiin ja saatettaisiin ajan tasalle 
säännöllistä tiedonantovelvollisuutta ja liputusvelvollisuutta koskevat säännökset. 

Avoimuusdirektiivi pannaan täytäntöön tarkistamalla arvopaperimarkkinalain 2 luvun 
säännöksiä, jotka koskevat julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkee-
seenlaskijan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta ja liputusvelvollisuutta. 

3.2  Keskeiset ehdotukset

Arvopaperimarkkinalain soveltamisalaa säännöllisen tiedonantovelvollisuuden ja liputus-
velvollisuuden osalta muutettaisiin vastaamaan avoimuusdirektiivin mukaan kotivaltio-
periaatetta. Osavuosikatsausta, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, tilinpäätöstiedotetta 
ja liputusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös suomalaiseen liikkeeseenlaskijaan, 
jonka arvopaperi on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Toisaalta Suomessa julkisen kaupankäyn-
nin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoihin, joiden kotivaltio on muu Eu-
roopan talousalueeseen kuuluva valtio, ei sovellettaisi avopaperimarkkinalain säännöksiä 
vaan tämän kotivaltion säännöksiä. Yksikkökohtaiselta nimellisarvoltaan vähintään tuhan-
nen euron velkakirjojen liikkeeseenlaskijat voisivat valita kotivaltionsa, jonka lakia sovel-
letaan säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen. 

Osavuosikatsausten sisältövaatimuksia tarkistettaisiin. Pääsäännön mukaan julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan antamat osavuosikatsa-
ukset tulisi laatia osavuosikatsauksia koskevia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja nou-
dattaen tilikauden kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Liikkee-
seenlaskija voisi kuitenkin päättää laatia osavuosikatsauksen taulukko-osan suppeammin 
tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Tästä suppeasta taulukko-
osasta säädetään tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksessa.

Osavuosikatsauksen selostusosassa olisi annettava yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan ta-
loudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä niiden kehityksestä katsauskaudella. Katsauskau-
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den merkittäviä tapahtumia ja liiketoimia sekä niiden vaikutuksia liikkeeseenlaskijan ta-
loudelliseen asemaan ja tulokseen olisi selostusosassa selvitettävä. Lisäksi selostusosassa 
olisi annettava kuvaus liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä lähiajan 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä arvioitava liikkeeseenlaskijan todennäköistä kehi-
tystä kuluvana tilikautena siinä määrin kuin se on mahdollista. Samalla olisi esitettävä sel-
vitys seikoista, joihin arvio liikkeeseenlaskijan todennäköisestä kehityksestä perustuu.

Laissa säädettäisiin, että eräät liikkeeseenlaskijat voivat päättää, etteivät ne julkai-
se osavuosikatsauksia tilikauden ensimmäiseltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Tä-
mä valinnanmahdollisuus on liikkeeseenlaskijoilla, jotka täyttäisivät tarkemmin valtio-
varainministeriön asetuksella asetettavat vaatimukset. Osavuosikatsauksen sijaan olisi 
tällöin julkaistava johdon osavuotinen selvitys tilikauden ensimmäisen ja toisen puoli-
vuotiskauden aikana.

Jos liikkeeseenlaskija on päättänyt olla julkaisematta osavuosikatsauksia kolmelta ja 
yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta, liikkeeseenlaskijan olisi ennen tilikauden alkamis-
ta julkistettava tieto tästä päätöksestä sekä tämän perusteet. 

Johdon osavuotisessa selvityksessä tulisi antaa yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan talo-
udellisesta asemasta ja tuloksesta sekä niiden kehityksestä katsauskaudella. Tiedot tulisi 
antaa julkistamisajankohtaan asti. Selvityksessä olisi selostettava katsauskauden merkit-
täviä tapahtumia ja liiketoimia sekä niiden vaikutuksia liikkeeseenlaskijan taloudelliseen 
asemaan. 

Laissa säädettäisiin, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkee-
seenlaskija voi julkaista selvityksensä tietyn ajanjakson aikana. Selvitys olisi julkistettava 
aikaisintaan kymmenen viikkoa asianomaisen kuuden kuukauden ajanjakson alkamisesta 
ja viimeistään kuusi viikkoa ennen sen päättymistä. Myös tieto johdon osavuotisen selvi-
tyksen julkistamisajankohta on julkistettava heti, kun siitä on päätetty. Liikkeeseenlaski-
jalla olisi velvollisuus nimetä tämä selvitys johdon osavuotiseksi selvitykseksi.

Tilinpäätöstiedote olisi laadittava vastaavasti kuin osavuosikatsaukset. Tilinpäätöstie-
dotteen selostusosassa olisi lisäksi kerrottava hallituksen esitys voittoa tai tappiota koske-
viksi toimenpiteiksi sekä annettava selvitys jakokelpoisista varoista. 

Laissa säädettäisiin liikkeeseenlaskijalle velvollisuus säilyttää säännöllisen tiedonan-
tovelvollisuuden nojalla julkistetut tiedot yleisön saatavilla internet-verkkosivuilla viiden 
vuoden ajan. Osakkeen tai siihen rinnastettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan olisi jul-
kistettava osakekannan tuottama äänimäärä ja osakepääoman kokonaismäärä kunkin sel-
laisen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana kyseinen kokonaismäärä on muuttunut.

Julkisen kaupankäynnin järjestäjän olisi pidettävä yleisön saatavilla sille arvopaperi-
markkinalain 2 luvun nojalla toimitetut julkistetut tiedot vähintään viiden vuoden ajan. 
Tietojen säilyttämisen järjestämisestä säädettäisiin tarkemmin valtiovarainministeriön 
asetuksella.
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3.3  Direktiivin säännökset, jotka eivät edellytä muutoksia 
lainsäädäntöön

Kirjanpitolain 3 luvun 7 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on päivättävä ja alle-
kirjoitettava. Kirjanpitovelvollisen yhteisön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen alle-
kirjoittavat hallitus ja toimitusjohtaja. Osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n mukaan hallitus vastaa 
yhtiön kirjanpidon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenten ja toimitusjoh-
tajan vastuu tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja osavuosikatsauksen oikeellisuudesta 
ei Suomen lain mukaan ole riippuvainen kyseisiin asiakirjoihin liitettävistä henkilökoh-
taisista vakuutuksista. Tämän johdosta lainsäädäntöön ei ehdoteta lisättäväksi säännök-
siä, jotka koskisivat avoimuusdirektiivin 4 ja 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainit-
tuja vastuullisten henkilöiden antamia lausuntoja sekä julkistettuihin tietoihin 7 artiklan 
mukaisesti liittyvää vastuuta ja vahingonkorvausvelvollisuutta.

Avoimuusdirektiivin 9-15 artiklassa on säännöksiä liikkeeseenlaskijoiden huomatta-
vien omistusosuuksien ilmoittamisesta. Arvopaperimarkkinalaissa säädettyjä liputusrajo-
ja on ehdotettu muutettavaksi julkisista ostotarjouksista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY täytäntöönpanosta annetussa hallituksen esityksessä 
(HE 6/2006 vp). Avoimuusdirektiivin 9 artiklan 3 kohdan mukaan 30 %:n liputusraja on 
vaihtoehtoinen yhden kolmasosan raja-arvon kanssa ja 75 %:n liputusraja on vaihtoehtoi-
nen kahden kolmasosan raja-arvon kanssa. Arvopaperimarkkinalain liputusrajoja ei tässä 
yhteydessä ole tarvetta muuttaa.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 a §:n mukaan osakeyhtiön on ilmoitettava asian-
omaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle omilla osakkeillaan tekemänsä kaikki kau-
pat. Koska osakkeiden liikkeeseenlaskijoilla on voimassa olevien säännösten perusteella 
laajempi velvollisuus ilmoittaa omilla osakkeillaan tekemänsä kaupat kuin avoimuusdi-
rektiivin 14 artiklassa edellytetään, ei ole tarvetta uusiin lainsäännöksiin.

Avoimuusdirektiivin 17 artiklan 1 kohdassa säädetään osakkeiden liikkeeseenlaskijal-
le velvollisuus huolehtia samassa asemassa olevien osakkeiden haltijoiden yhdenvertai-
sesta kohtelemisesta. Osakeyhtiölain säännöksien, ottaen huomioon hallituksen esityksen 
uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi (HE 109/2005 vp) ja sen 1 luvun 7 §:ssä olevan yleis-
säännöksen yhdenvertaisuusperiaatteesta, katsotaan kattavasti täyttävän tämän vaatimuk-
sen, jolloin säännöksen perusteella ei ehdoteta muutoksia lainsäädäntöön. 

Artiklan 2 kohdan mukaan liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että osakkeiden hal-
tijoiden saatavilla on palvelut ja tiedot, joita he tarvitsevat käyttäessään oikeuksiaan. Ky-
seisten palvelujen ja tietojen saatavuus on pääpiirteissään toteutettu Suomessa voimas-
sa olevilla osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain säännöksillä. Euroopan yhteisöjen 
komission 5 päivänä tammikuuta 2006 antamassa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi osakkeenomistajien äänioikeuden käytöstä (KOM(2005) 685 lo-
pullinen) ehdotetaan edellä mainittua 2 kohtaa muutettavaksi. Tämän johdosta mahdolli-
set muutokset lainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi vasta osakkeenomistajien äänioike-
uksien käyttöä koskevan direktiiviehdotuksen täytäntöönpanon yhteydessä.
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Osakeyhtiölain voimassa olevat säännökset, ja erityisesti yhtiöjärjestysmääräykset, 
mahdollistavat tietojen välittämisen osakkeenomistajille artiklan 3 kohdassa edellytettä-
vällä tavalla, jolloin tämänkään säännöksen perusteella ole tarvetta muuttaa lainsäädän-
töä.

Avoimuusdirektiivin 18 artiklan 1 kohdassa säädetään samaan liikkeeseenlaskuun 
kuuluvien joukkovelkakirjan haltijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Joukkovelkakirjan 
haltijoiden asema perustuu sopimusoikeudellisiin lainaehtoihin, jotka koskevat samalla 
tavalla kaikkia arvopaperien haltijoita. Lisäksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 § edel-
lyttää, että arvopapereita ei saa markkinoida eikä hankkia käyttämällä hyvän tavan vas-
taista tai muuten sopimatonta menettelyä. Mikäli joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija 
kohtelisi arvopaperien haltijoita toisistaan poikkeavalla tavalla, on mahdollista katsoa, et-
tei heitä kohdella yhdenvertaisesti eikä hyvän tavan mukaisesti. Edellä mainittujen seik-
kojen johdosta arvopaperimarkkinalakiin ei ehdoteta lisättäväksi joukkovelkakirjan halti-
joiden yhdenvertaista kohtelua koskevaa nimenomaista säännöstä. Artiklan 2-4 kohdassa 
säädetään joukkovelkakirjan haltijoiden kokouksista, joita koskevia määräyksiä on vain 
erittäin poikkeuksellisesti suomalaisten joukkovelkakirjalainojen ehdoissa. Mahdollisis-
sa joukkovelkakirjan haltijoiden kokouksissa tulee noudattaa lainaehtojen määräyksiä, ja 
mikäli kysymyksessä on maksukyvyttömyys, konkurssilain (120/2004) velkojainkokous-
ta koskevia säännöksiä. Arvopaperimarkkinalakiin ei ehdoteta lisättäväksi joukkovelka-
kirjan haltijoiden kokouksia koskevia säännöksiä.

Avoimuusdirektiivin 24 artiklan mukainen toimivaltainen viranomainen Suomessa on 
Rahoitustarkastus. Artiklan 4 kohdan mukaan toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
tehtävien hoitamiseksi tarvittavat valtuudet. Rahoitustarkastuksella on 4 kohdan a, c, h ja 
i alakohdan mukaiset tarkastus- ja tiedonsaantioikeudet Rahoitustarkastuksesta annetun 
lain (587/2003) 15 ja 24 §:n perusteella sekä d alakohdan mukainen oikeus keskeyttää 
kaupankäynti arvopaperilla arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 a §:n perusteella. Rahoi-
tustarkastuksella on arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 §:n mukaisena valvontaviranomai-
sena oikeus valvoa, että arvopaperien liikkeeseenlaskijat julkistavat 4 kohdan f alakoh-
dan mukaiset tiedot oikea-aikaisesti. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on siitä annetun lain 
25 ja 26 §:n mukaan oikeus antaa julkinen huomautus ja varoitus, minkä oikeuden voi-
daan perustellusti katsoa myös sisältävän valvontaviranomaisen oikeuden saattaa rikko-
mus julkisesti tiedoksi ilman, että tämän yhteydessä annetaan varsinaisesti huomautus tai 
varoitus. Tällöin Rahoitustarkastuksella on 4 kohdan g alakohdassa edellytettävät valtuu-
det. Valtiovarainministeriölle on arvopaperimarkkinalain 3 luvun 5 §:ssä annettu oikeus 
määrätä arvopaperipörssin toiminta keskeyttäväksi ja Rahoitustarkastuksella on 3 luvun 
12 §:n perusteella oikeus määrätä muu julkinen kaupankäynti arvopapereilla keskeytet-
täväksi, joten viranomaisilla on 4 kohdan e alakohdassa mainittu oikeus kieltää kaupan-
käynti säännellyillä markkinoilla. Valtiovarainministeriön asetuksella annettaisiin tämän 
lisäksi Rahoitustarkastukselle 4 kohdan b alakohdan mukainen oikeus julkistaa tarvitta-
essa omasta aloitteestaan liputustiedot, jos ilmoitusvelvolliset eivät näitä julkista. Koska 
valvontaviranomaisilla olisi täten avoimuusdirektiivin 24 artiklan 4 kohdan a–i alakoh-
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dassa edellytetyt valtuudet, muutoksia viranomaisten toimivaltuuksiin ei kyseisen artik-
lan johdosta ehdoteta lainsäädäntöön tehtäväksi.

Vaitiolovelvollisuudesta on säädetty arvopaperimarkkinalain 7 luvun 3 §:ssä, jonka 3 
momentin mukaan Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa tietoja ulkomaiselle valvonta-
viranomaiselle säädetään Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa. Rahoitustarkastuksella 
on siitä annetun lain 4 luvun perusteella oikeus määrätä hallinnollisia seuraamuksia. Ra-
hoitustarkastuksen päätöksestä voi kyseisen lain 37 ja 26 e §:n mukaan valittaa Helsingin 
hallinto-oikeuteen tai markkinaoikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tä-
män johdosta 25 artiklan salassapitovelvollisuus, 28 artiklan seuraamukset eikä 29 artik-
lan muutoksenhakuoikeus edellytä lainsäädännön muuttamista.
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4. Esityksen vaikutukset

4.1  Taloudelliset vaikutukset

Yleistä

Avoimuusdirektiivi kuuluu osana Euroopan unionin rahoituspalvelujen toimintasuunni-
telmaan, jonka tavoitteena on edistää yhteisön pääomamarkkinoiden kehittymistä kohti 
yhtenäismarkkinaa ja luoda Euroopan unionista Lissabonin strategian mukaisesti kilpai-
lukykyinen talousalue vuoteen 2010 mennessä. Liikkeeseenlaskijoita koskevien säännel-
tyjen tietojen julkistamisvaatimukset ja -käytännöt vaihtelevat tällä hetkellä varsin paljon 
eri jäsenmaissa. Avoimuusdirektiivin tarkoituksena on yhtenäistää tiedonantovelvollisuut-
ta koskevaa sääntelyä luomalla tietty vähimmäisnormisto kaikille julkisen kaupankäynnin 
kohteena oleville liikkeeseenlaskijoille säännellyn tiedon julkistamisen ja jakelun osalta. 
Avoimuusdirektiivillä myös luodaan perusta Euroopan talousalueen laajuiselle kansalliset 
tiedotevarastot yhdistävälle sähköiselle tietoverkolle, jonka kautta sijoittajilla olisi kustan-
nustehokas pääsy eri jäsenmaissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien liikkeeseen-
laskijoiden säänneltyihin tietoihin. 

Tiedonantovelvollisuuden yhdenmukaisemman sääntelyn nähdään parantavan euroop-
palaisten sijoittajien mahdollisuuksia tehdä arvopaperisijoituksia oman maansa ulkopuo-
lelle Euroopan talousalueella säänneltyjen tietojen hankintaan ja vertailuun liittyvien 
kustannusten alenemisen kautta. Tämä on avoimuusdirektiivin näkökulmasta myös liik-
keeseenlaskijoiden etu ja mahdollistaa markkinoiden syvenemisen ja arvopaperien vaih-
dannan kasvun. Arvopaperien omistuksen hajautuminen laajemmalti Euroopan talousalu-
eella voidaan nähdä myönteisenä myös markkinoiden vakauden kannalta. 

liikkeeseenlaskijat

Rahoitusmarkkinoilta julkisessa kaupankäynnissä pääomaa hankittaessa ja kaupankäyn-
nin kohteena oltaessa keskeisessä asemassa ovat yrityksen itsestään antamat tiedot. Osa-
ke-, joukkovelkakirja- ja muissa liikkeeseenlaskuissa sekä niiden jälkeen yritykset antavat 
itsestään tietoja useilla eri tavoilla ja eri vaiheissa. Arvopapereita liikkeeseen laskettaessa 
yritysten tulee julkistaa esite, ja kun kaupankäynti säännellyillä markkinoilla alkaa, yri-
tyksen tulee julkistaa vuositilinpäätöksen lisäksi säännöllisiä osavuosikatsauksia ja tie-
donantoja omistusosuuksien muutoksista sekä muista tapahtumista, joilla on olennaista 
vaikutusta arvopaperin arvoon. 

Tiedonantovelvollisuus on osa liikkeeseenlaskijan taloushallinnon raportointiproses-
sia, ja siitä johtuvia suoria ja jatkuvia kustannuksia on – etenkin kun yhtiöiden on mahdol-
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lista käyttää sähköisiä julkistuskanavia – käytännössä vaikea erotella prosessin kokonais-
kustannuksista. Avoimuusdirektiivin, kuten esityksenkin, tavoitteena on pyrkiä välttämään 
lisäkustannusten syntymistä liikkeeseenlaskijoille. Koska säännöllisestä tiedonantovelvol-
lisuudesta aiheutuva kustannusrasite on suhteellisesti suurempi pienille yhtiöille, nämä 
yhtiöt voisivat ehdotuksen mukaan julkistaa muodoltaan ja sisällöltään jonkin verran sup-
peammat osavuosikatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Vuoden 
alku- ja loppupuoliskolta liikkeeseenlaskijoiden olisi myös mahdollista tietyin edellytyk-
sin antaa johdon osavuotinen selvitys. Tässä suhteessa esityksellä on nykytilaan verrattu-
na mahdollisia liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia alentavia vaikutuksia. 

sijoittajat

Osake- ja joukkolainamarkkinoiden laajeneminen ja syveneminen tarjoaa sekä vähittäis- 
että tukkusijoittajille uusia mahdollisuuksia rahoitusvarallisuutensa tuottavaan kohdenta-
miseen ja hajauttamiseen. Samalla on kiinnitetty huomiota sijoittajansuojaan, myös saa-
tavilla olevan tiedon osalta. 

Saatavilla olevan säännellyn tiedon sisäisten laatuvaatimusten, jotka on pyritty esityk-
sessä varmistamaan riittävällä tavalla, lisäksi sijoittajan kannalta tärkeää on tietää, miten 
ja milloin liikkeeseenlaskija tulee tilivuoden aikana kertomaan toiminnastaan yleisölle. 
Tämän vuoksi esityksessä edellytetään yhtiöiden hyvissä ajoin ennen ensimmäistä katsa-
usta ilmoittavan, millä tavalla ne tulevat tilivuoden aikana julkistamaan säänneltyjä tie-
toja. Jos yhtiö poikkeaa säännöllisen tiedonantovelvollisuuden pääsäännöstä, sen tulee 
selkeästi perustella päätöksensä sijoittajille hyvissä ajoin ennen tilikauden ensimmäisen 
katsauskauden alkamista. Esityksessä on näin yhtäällä lisätty pienten yhtiöiden valinnan-
mahdollisuuksia ja samalla pyritty säilyttämään markkinoiden läpinäkyvyys sekä sijoit-
tajan suoja. 

Yksi avoimuusdirektiivin keskeinen tavoite on luoda suuntaviivat eurooppalaiselle 
sähköiselle tietoverkolle, jota kautta sijoittajilla olisi pääsy kaikkien Euroopan talousalu-
eella julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden säänneltyihin ja määriteltyihin 
säilytyspaikkoihin varastoituihin tietoihin. Sijoittajien välittömät kustannukset eivät tuli-
si kasvamaan, ja itse asiassa voidaan ajatella, että suomalaistenkin sijoittajien saatavil-
la olevan tiedon yksikkökustannus tulee laskemaan siinä vaiheessa, kun sähköinen tieto-
verkko on valmis. 

Tosin on huomattava, että sikäli kuin ulkomaiset yhtiöt julkaisevat tiedotteensa kielel-
lä, joka ei ole yleisesti käytössä rahoitusmarkkinoilla, sijoittajat saattavat tarvita käännös- 
tai muita palveluita voidakseen hyödyntää avoimuusdirektiivin antamat mahdollisuudet. 
Jos näiden palvelujen hinta kohoaa odotettavissa olevia hyötyjä suuremmiksi, ei tämänkal-
taisessa sijoitustoiminnassa ole taloudellista mieltä. Toisaalta liikkeeseenlaskijoille saattaa 
tässä tilanteessa syntyä kannustin julkaista tiedotteensa kielellä tai kielillä, jotka tavoitta-
vat potentiaalisen sijoittajakunnan myös muissa jäsenvaltioissa. Sijoittajien vapaasti käy-
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tettävissä oleva kattavampi tietopohja mahdollistaa teoriassa sijoitusten tehokkaamman 
hajautuksen Euroopan laajuisesti ja tätä kautta sijoitusten riskitason pienenemisen. 

Pörssi

Esitys tulee aiheuttamaan todennäköisesti jonkin verran lisäkustannuksia pörssille. Kus-
tannukset liittyvät pörssin velvollisuuteen toimia kansallisesti virallisesti nimettynä tie-
dotteiden säilytyspaikkana. Pörssi joutuu tehtävän suorittaakseen tekemään tai teettämään 
mahdolliset tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä sekä vastaisuudessa huolehtimaan 
siitä, että nämä järjestelmät pysyvät toimintakuntoisina ja täyttävät niille asetetut vähim-
mäislaatuvaatimukset. Järjestelmämuutokset koskevat sekä tiedotteiden varastointia että 
liittymää eurooppalaiseen tiedotevarastojen verkkoon. Tässä vaiheessa ei kummankaan 
osalta ole tiedossa, mikä tulee olemaan tarvittavien teknisten muutosten laajuus ja siitä 
aiheutuvat kustannukset. 

Avoimuusdirektiivi tullaan todennäköisesti panemaan täytäntöön eri jäsenmaissa hie-
man eri tavoin. Tämä tulee ainakin periaatteessa lisäämään säänneltyjen markkinoiden 
keskinäistä kilpailua ainakin kahdessa mielessä. Ensinnäkin sijoittajilla tulee olemaan eri 
markkinoilla listattujen yhtiöiden tiedotteet käytettävissään koko Euroopan talousalueella. 
Kaupankäynnin kustannukset ja markkinan tarjoamien palvelujen laatu listattujen yhtiöi-
den houkuttelevuuden ja läpinäkyvyyden lisäksi tulevat ohjaamaan sijoittajien päätöksiä 
ja vaikuttamaan yksittäisten osakkeiden likviditeettiin ja asianomaisen pörssin suosioon 
listautumis- ja kaupankäyntipaikkana. 

Toisaalta sääntelyerot todennäköisesti vaikuttavat kustannuserojen ohella ainakin 
isompien monikansallisten yhtiöiden päätöksiin eri markkinapaikkoja vertailtaessa. Tie-
donantovelvollisuuden – etenkin osavuosikatsauksen osalta – lisäksi liikkeeseenlaskijoil-
le merkityksellistä markkinapaikan valinnassa ovat muun muassa siviili- ja rikosoikeudel-
liset vastuukysymykset, jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön. Suurille yhtiöille 
tiedonantovelvollisuuden aiheuttamat kustannukset lienevät kuitenkin toisarvoinen näkö-
kulma verrattuna markkinapaikkaan kohdistuvan sääntelyn selkeyteen ja laatuun. Tässä 
suhteessa näköpiirissä ei ole esityksestä johtuvia muutoksia, jotka vaarantaisivat markki-
napaikan asemaa Suomessa.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan esityksen sekä suorat että epäsuorat taloudelliset vaikutukset tulevat to-
dennäköisesti jäämään suhteellisen vähäisiksi, ainakin lyhyellä tähtäimellä. Liikkeeseen-
laskijoille ei ole näköpiirissä lisäkustannuksia ja tietyn yhtiöjoukon osalta säännellyn 
tiedon julkistamiseen liittyvät kustannukset saattavat jopa jonkin verran laskea. Koska tie-
tojen julkistaminen on osa yhtiöiden yleistä taloushallinto- ja johdon raportointiprosessia, 
siihen liittyviä kustannuksia on vaikea erotella ja arvioida määrällisesti. Esityksessä on 



36

YLEISPERUSTELUT

pyritty varmistamaan sijoittajan suojan säilyminen ja ainakin periaatteessa tiedonsaannin 
parantuminen sähköisen tietoverkon avulla koko Euroopan talousalueella listatuista arvo-
paperien liikkeeseenlaskijoista parantaa yksittäisten sijoittajien mahdollisuuksia kohden-
taa ja hajauttaa varallisuuttaan. Tämän vaikutuksen voi arvioida toteutuvan vasta pidem-
mällä aikavälillä yhdessä arvopaperimarkkinoiden muun integraation kanssa. Virallisesti 
nimetylle tiedotevarastolle, eli Suomessa toimiluvan saaneelle pörssille, esitys aiheuttaa 
todennäköisesti jonkin verran lisäkustannuksia tietojärjestelmäinvestointien muodossa.

4.2  Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Suomessa esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia rahoitusmarkkinaviranomaisten toi-
mintaan. Esitys ei muuta Rahoitustarkastuksen asemaa tai tehtäviä markkinoita ja yhtiöi-
den tiedonantovelvollisuutta valvovana viranomaisena. 

4.3  Yhteiskunnalliset vaikutukset

Esityksellä ei ole vaikutuksia ympäristöön, ihmisten elinoloihin, eri ihmisryhmien ase-
maan, työllisyyteen, rikollisuuteen, aluekehitykseen, tasa-arvoon tai muihin vastaaviin yh-
teiskunnallisiin tai sosiaalisiin seikkoihin. Esityksellä saattaa olla yleisempiä tietoyhteis-
kuntavaikutuksia yksittäisten sijoittajien pystyessä jatkossa hyödyntämään eri jäsenmaissa 
sijaitsevien tiedotteiden säilytyspaikat yhdistävää sähköistä verkkoa. 
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5.  Asian valmistelu

Valtiovarainministeriö asetti 17 päivänä kesäkuuta 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/109/EY säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yh-
denmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (avoimuusdirektiivi) sekä 
kyseisen direktiivin perusteella komission antamien säännösten täytäntöön panemiseksi 
tarvittavasta lainsäädännöstä. Työryhmässä olivat edustettuina valtiovarainministeriö, oi-
keusministeriö, Rahoitustarkastus, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Arvopaperivälittäjien 
yhdistys ry, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry, Osakesäästäjien keskusliitto ry ja OMX 
Exchanges.

Työryhmä laati julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlas-
kijoille kyselyn, jossa selvitettiin liikkeeseenlaskijoiden näkemyksiä säännöllisen tiedon-
antovelvollisuuden muutostarpeista ja avoimuusdirektiivin implementoinnissa tehtävis-
tä linjauksista. Kyselyyn saatiin 48 vastausta, jotka on otettu huomioon valmistelutyössä. 
Vastaukset jakautuivat karkeasti yhtiön kokoluokan, sijoittajakunnan sekä koti- ja ulko-
mailla toimimisen mukaan niihin, jotka pitivät tärkeänä voimassa olevan osavuosikatsa-
uksia koskevan sääntelyn tason säilyttämistä, ja niihin, jotka toivoivat ainoastaan avoi-
muusdirektiivin vähimmäisvaatimusten mukaista täytäntöönpanoa. Osavuosikatsausten 
säilyttämisen kannalla olleet yhtiöt kannattivat myös osavuosikatsauksen sisällön muut-
tamista vastaamaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaatimuksia. Tilinpäätöstie-
dotteen säilyttäminen sai lähes yksimielisen kannatuksen. Tilinpäätöstiedotteen sisältöä 
esitettiin muutettavaksi vastaamaan tilikauden viimeiseltä neljännekseltä annettavaa osa-
vuosikatsausta.

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi saatiin yhteensä [   ] lausuntoa.
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1.  Lakiehdotuksen perustelut

Arvopaperimarkkinalaki

1 luku.  Yleisiä säännöksiä

soveltamisala

1 §. Avoimuusdirektiivin mukaisesti julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin 
liikkeeseenlaskijan säännöllinen tiedonantovelvollisuus määräytyy kotivaltioperiaatetta 
noudattaen. Tämän johdosta arvopaperimarkkinalain soveltamisalaa ehdotetaan täsmen-
nettäväksi osavuosikatsausten laatimista ja tilinpäätöksen julkistamista sekä liputusvel-
vollisuutta koskevien säännösten osalta.

Arvopaperimarkkinalain soveltamisalaa ehdotetaan 1 §:n 2 momentissa täsmennettä-
väksi siten, että liputusvelvollisuutta koskevien 2 luvun 9, 10, 10 e ja 11 §:n säännösten 
todetaan koskevan myös niitä osakeyhtiölain (   /200 ) tarkoittamia osakeyhtiöitä, joiden 
osakkeet on otettu julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi toisessa 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Säännöksen mukaan suomalaisten yhti-
öiden liikkeeseen laskemiin osakkeisiin liittyvä liputusvelvollisuus määräytyisi Suomen 
lainsäädännön perusteella siitä riippumatta, missä arvopaperi on julkisen kaupankäynnin 
kohteena Lisäksi 2 luvun 9, 10, 10 e ja 11 §:ää sovellettaisiin myös Euroopan talousalu-
een ulkopuolelta tuleviin yhtiöihin, jos ne ovat velvollisia toimittamaan 2 luvun 10 c §:n 
ensimmäisen virkkeen nojalla vuosikoosteen Rahoitustarkastukselle. Tällöin näihinkin 
osakkeisiin liittyvä liputusvelvollisuus määräytyisi arvopaperimarkkinalain mukaan. 
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Pykälään ehdotetaan lisättäväksi kotivaltiosääntelyä koskeva uusi 3 momentti, jossa 
tarkennetaan soveltamisalasäännöstä osakkeen, osakkeeseen oikeuttavan tai siihen rin-
nastettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan osalta. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5, 
5 a-5 d, 6, 6 a, 6 c ja 10 e §:ää sovelletaan osakkeen, osakkeeseen oikeuttavan tai sii-
hen rinnastettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeudellinen kotivaltio 
on Suomi ja jonka arvopaperi on otettu julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin 
kohteeksi toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Säännöksiä sovelle-
taan myös liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Euroopan talous-
alueeseen kuulumattomassa valtiossa, jos liikkeeseenlaskija on velvollinen toimittamaan 
2 luvun 10 c §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaisesti vuosikoosteen Rahoitus-
tarkastukselle.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin säännöllisen tie-
donantovelvollisuuden soveltumisesta liikkeeseenlaskijaan, jonka julkisen kaupankäyn-
nin kohteena oleva arvopaperi on 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu arvopaperi ja 
nimellisarvoltaan tai kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan vähemmän kuin 1 000 euroa. Ar-
vopaperimarkkinalain 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c ja 10 e §:ää sovelletaan tällaisen ar-
vopaperin liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeudellinen kotivaltio on Suomi ja jonka ar-
vopaperi on otettu julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi toisessa 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Samoja sovelletaan myös liikkeeseenlas-
kijaan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuulumattomas-
sa valtiossa, jos liikkeeseenlaskija on velvollinen toimittamaan 2 luvun 10 c §:n 2 momen-
tin ensimmäisen virkkeen mukaisesti vuosikoosteen Rahoitustarkastukselle.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin muiden kuin 
edellä kolmannessa ja neljännessä momentissa tarkoitetuista arvopapereista. Näihin so-
velletaan 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c ja 10 e §:ää silloin, kun liikkeeseenlaskijan arvo-
paperi on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja joka on valinnut kotivaltiokseen Suomen. Tästä 
valinnasta olisi ilmoitettava sekä Rahoitustarkastukselle että asianomaiselle julkisen kau-
pankäynnin järjestäjälle. Avoimuusdirektiivin 2 artiklan h kohdan ii alakohdan mukaan 
tämä valinta olisi tehtävä vähintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 momentti. Sen mukaan 5 momentissa tarkoi-
tetun arvopaperin liikkeeseenlaskijaan ei sovelleta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5, 5 a, 
5 b, 5 d, 6, 6 c ja 10 e §:ää, jos liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotivaltio on Suo-
mi ja liikkeeseenlaskija on valinnut kotivaltiokseen muun Euroopan talousalueeseen kuu-
luvan valtion kuin Suomen. Myös tällöin valinnasta olisi ilmoitettava sekä Rahoitustar-
kastukselle että asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle. Tämäkin kotivaltion 
valinta tulisi avoimuusdirektiivin edellyttämällä tavalla tehdä vähintään kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan.
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2 luku. arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja 
tiedonantovelvollisuus

osavuosikatsaus

5 §. Kirjanpitolain 7 a luvun 2 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen, jonka liikkeeseen laske-
mat arvopaperit ovat arvopaperimarkkinalain tarkoittaman julkisen kaupankäynnin koh-
teena, tulee laatia kirjanpitonsa kansainvälisen tilinpäätösstandardin mukaisesti. Avoi-
muusdirektiivin 5 artiklan 3 kohta edellyttää, että liikkeeseenlaskijoiden, joiden tulee laatia 
konsolidoitu tilinpäätös, on laadittava puolivuosikatsauksensa kansainvälistä tilinpäätös-
standardia (International Financial Reporting Standards, IFRS) noudattaen. Avoimuus-
direktiivi ehdotetaan täytäntöönpantavaksi siten, että kaikkien julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden on laadittava osavuosikatsauksen-
sa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen.

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan pidettäväksi voimassa nykyinen säännös, jonka mu-
kaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on laadit-
tava osavuosikatsaus kultakin yli kuuden kuukauden pituiselta tilikaudelta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin avoimuusdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaises-
ti, että velvollisuus laatia osavuosikatsaus ei kuitenkaan koske Suomen valtiota, Suomen 
Pankkia, suomalaista kuntaa tai kuntayhtymää eikä muita valtioita, niiden keskuspankke-
ja tai alueellisia hallintoyksikköjä, eikä Euroopan keskuspankkia tai muita julkisyhteisö-
jä, joiden jäsenenä on vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. Nykyiseen 
sääntelyyn verrattuna tässä lainkohdassa mainittaisiin nimenomaisesti Suomen Pankki ja 
muiden julkisyhteisöjen osalta olisi riittävää, että niiden jäsenenä on vähintään yksi Eu-
roopan talousalueen valtio. Lisäksi kuten avoimuusdirektiivissä todetaan, velvollisuus laa-
tia osavuosikatsaus ei koskisi muun kuin oman pääoman ehtoisien arvopaperien liikkee-
seenlaskijaa, jos kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien yksikkökoko on vähintään 
50 000 euroa tai vastaava määrä muussa valuutassa.

Avoimuusdirektiivin 5 artiklan 1 kohta edellyttää, että osakkeiden ja joukkovelka-
kirjojen liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava tilikauden ensimmäiset kuusi kuukautta 
kattava puolivuotiskatsaus. Pykälän 3 momentissa ehdotetaan kuitenkin edelleen pidet-
täväksi voimassa osavuosikatsauksia koskeva perussäännös, jonka mukaan osavuosikat-
saus on laadittava tilikauden kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudel-
ta, jos kyseessä on osakkeiden tai näitä vastaavan arvopaperin liikkeeseenlaskija. Tämä 
neljännesvuosittaisiin osavuosikatsauksiin perustuva järjestelmä katsotaan selkeäksi, ja 
vaatimuksen säilyttäminen lainsäädännössä on myös perusteltua osakesijoittajien riittä-
vän tiedonsaannin varmistamiseksi. Muilla kuin osakkeiden ja niitä vastaavien arvopape-
rien liikkeeseenlaskijoilla säilyisi velvollisuus laatia osavuosikatsaus ainoastaan tilikau-
den kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.
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Pykälän 4 momentissa annettaisiin osakkeiden liikkeeseenlaskijoille eräin edellytyksin 
oikeus päättää, ettei tämä julkista osavuosikatsausta kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. 
Päätöksen tulisi olla perusteltu ottaen huomioon yhtiön koko, toimiala tai muut vastaavat 
seikat, joita täsmennettäisiin valtiovarainministeriön asetuksella. Neljännesvuosittaisten 
osavuosikatsausten julkistaminen olisi edelleen pääsääntö. Edellytykset johdon osavuo-
tisen selvityksen antamiselle asetettaisiin valtiovarainministeriön asetuksella suhteellisen 
tiukasti. Edellytyksiä asetettaessa lähtökohtana tulee olemaan sijoittajien riittävien tieto-
jen saamisen turvaaminen, ottaen kuitenkin huomioon sen, ettei liikkeeseenlaskijoille ai-
heuteta tarpeettomia kustannuksia. Lisäksi 5 c §:ssä edellytettäisiin, että jos osakkeiden 
liikkeeseenlaskija ei julkista kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosikatsauksia, sen tu-
lee antaa osavuosikatsauksen sijaan erillinen johdon osavuotinen selvitys.

Muun julkisen kaupankäynnin säännöissä ei voitaisi enää jatkossa myöntää poikke-
uksia osavuosikatsauksen julkistamisesta, joten voimassa olevassa 5 §:n 8 momentissa 
oleva julkisen kaupankäynnin sääntöihin liittyvä säännös ehdotetaan poistettavaksi. Pää-
töksenteko poikkeuksesta osavuosikatsauksen julkistamisvelvollisuuteen siirretään liik-
keeseenlaskijalle, edellä 4 momentissa ja asetuksella tarkemmin säädettyjen edellytys-
ten täyttyessä.

Osavuosikatsausta koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi osa voimassa olevassa 5 §:ssä 
olevista säännöksistä ehdotetaan siirrettäväksi uusiin 5 a ja b §:iin.

5 a §. Pykälän 1 momentin mukaan osavuosikatsauksen tulisi, vastaavasti kuten voi-
massa olevat säännökset edellyttävät, antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan ta-
loudellisesta asemasta ja tuloksesta. Osavuosikatsaus tulisi laatia noudattaen samoja kir-
jaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.

Avoimuusdirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti puolivuotiskatsauksen on sisället-
tävä lyhennetyt tilinpäätösasiakirjat ja osavuotinen toimintakertomus, minkä johdosta 2 
momentissa ehdotetaan, että osavuosikatsauksessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa. 
Vastaava säännös on ollut valtiovarainministeriön liikkeeseenlaskijan säännöllistä tiedon-
antovelvollisuutta koskevassa asetuksessa. Taulukko-osa säädettäisiin laadittavaksi kirjan-
pitolaissa tarkoitettuja osavuosikatsauksia koskevia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja 
noudattaen, eli IAS 34 -standardin mukaisesti. Liikkeeseenlaskijoille annettaisiin lisäksi 
mahdollisuus laatia tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta tauluk-
ko-osa, jonka tietosisältö voisi olla suppeampi kuin edellä mainittu kansainvälinen tilin-
päätösstandardi edellyttää. Tällöin liikkeeseenlaskijoilla olisi mahdollisuus poiketa tie-
tyistä IAS 34 –standardin mukaisista liitetietovaatimuksista, mikä mahdollistaisi jossain 
määrin kevyemmän julkistamisvelvollisuuden kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosi-
katsausten osalta. Kyseisiä osavuosikatsauksia koskevan suppean taulukko-osan sisällös-
tä säädettäisiin tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksella.

Pykälän 3 momentin mukaan selostusosassa edellytettäisiin annettavaksi yleiskuvaus 
liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä niiden kehityksestä katsa-
uskaudella. Selostusosassa tulisi myös selostaa katsauskauden merkittäviä tapahtumia ja 
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liiketoimia sekä niiden vaikutuksia liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja tulok-
seen. Ehdotettu sanamuoto olisi avoimuusdirektiivin mukainen, mutta sisällöltään sään-
nös vastaisi nykyistä voimassa olevaa osavuosikatsausta koskevaa sääntelyä.

Pykälän 4 momentissa osavuosikatsauksen selostusosassa edellytettäisiin avoimuus-
direktiivin mukaisesti annettavaksi kuvaus liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan liittyvistä 
merkittävistä lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi siinä tulisi arvioida liik-
keeseenlaskijan liiketoiminnan todennäköistä kehitystä kuluvalla tilikaudella siinä mää-
rin kuin tämä on mahdollista ja esittää selvitys arvion perusteena olevista seikoista. Se-
lostusosan sisältövaatimukset vastaisivat pääpiirteissään voimassa olevaa sääntelyä, mutta 
säännöksessä ei toistettaisi IAS 34 –standardissa esitettyjä vaatimuksia. Säännökseen eh-
dotetaan lisättäväksi vaatimus, että osavuosikatsauksessa tulee esittää tulevaisuuden arvi-
on perusteena olevat seikat. 

Pykälän 5 momentissa edellytettäisiin, että esitettävien tietojen on oltava vertailukel-
poisia edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tietoihin. Säännös sisältäisi myös vaa-
timuksen esittää tiedot johdonmukaisesti osavuosikatsauksissa.

IAS 34 -standardin 14 kohdan mukaan osavuosikatsaus on laadittava konsernitasolla, 
jos yhteisön viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä esitettiin konsernitilinpäätös. Pykälän 
6 momentissa edellytettäisiin, että kun liikkeeseenlaskijan on laadittava konsernitilinpää-
tös, osavuosikatsaus on annettava konsernin tietona. Tällöin osavuosikatsaus olisi annet-
tava konsernin tietoina myös sellaisen tilikauden aikana, kun konsernisuhde syntyy.

Voimassa olevan säännöksen mukaisesti liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan on ilmoi-
tettava osavuosikatsausta koskevassa lausunnossaan, missä laajuudessa tarkastus on suo-
ritettu, jos tilintarkastaja on tarkastanut osavuosikatsauksen. Tämä lausunto vaadittaisiin 
jatkossakin liitettäväksi osavuosikatsaukseen. Lisäksi 7 momenttiin lisättäisiin vaatimus, 
että osavuosikatsauksessa on ilmoitettava, jos tilintarkastaja ei ole tarkastanut osavuosi-
katsausta.

5 b §. Kuten voimassa oleva sääntely edellyttää, osavuosikatsaukset tulisi julkistaa il-
man aiheetonta viivytystä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päät-
tymisestä. Pykälässä vaadittaisiin, että liikkeeseenlaskijan tulee ilmoittaa osavuosikatsa-
uksen julkistamisviikon sijaan julkistamisajankohta heti, kun siitä on päätetty. Säännöksen 
mukaisesti liikkeeseenlaskijan tulisi ilmoittaa osavuosikatsauksen julkistamisajankohta 
yksilöimällä päivä, jolloin osavuosikatsaus julkistetaan. Sääntely olisi samansisältöinen 
kuin Helsingin Pörssin säännöissä, joissa pörssiyhtiöiden edellytetään tiedottavan osavuo-
sikatsausten julkistamispäivän.

Johdon osavuotinen selvitys

5 c §. Avoimuusdirektiivin 5 artiklan lähtökohtana on, että julkisen kaupankäynnin koh-
teena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijat antavat tilikauden aikana puolivuotiskatsa-
uksen lisäksi kaksi osavuotista johdon selvitystä. Arvopaperimarkkinalain pääsääntö oli-
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si kuitenkin 5 §:n mukaisesti, että osavuosikatsaukset tulisi laatia kolmelta, kuudelta ja 
yhdeksältä kuukaudelta. Liikkeeseenlaskija voisi kuitenkin 5 §:n 4 momentin mukaisesti 
päättää, ettei se julkaise osavuosikatsausta kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Lainkoh-
dan 1 momentissa säädettäisiin, että tämä päätös sekä perusteet osavuosikatsauksen jul-
kaisematta jättämiselle olisi julkistettava ennen tilikauden alkamista. 

Pykälän 2 momentissa edellytettäisiin avoimuusdirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukai-
sesti, että johdon osavuotisessa selvityksessä on annettava yleiskuvaus liikkeeseenlaski-
jan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä niiden kehityksestä katsauskaudella. Lisäk-
si johdon osavuotisessa selvityssä tulisi selostaa katsauskauden merkittäviä tapahtumia 
ja liiketoimia sekä niiden vaikutusta liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan. Johdon 
osavuotisessa selvityksessä ei edellytettäisi tietojen esittämistä numeerisena. Tiedot tulisi 
antaa johdon osavuotisen selvityksen julkistamisajankohtaan saakka.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin avoimuusdirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaises-
ti johdon osavuotisen selvityksen julkistamisesta. Selvitys edellytettäisiin julkistettavaksi 
aikaisintaan kymmenen viikkoa asianomaisen puolivuotiskauden alkamisesta ja viimeis-
tään kuusi viikkoa ennen tämän päättymistä. Liikkeeseenlaskijoiden tulisi, vastaavasti 
kuin osavuosikatsausten osalta edellytettäisiin, ilmoittaa johdon osavuotisen selvityksen 
julkistamisajankohta heti, kun siitä on päätetty.

Jos liikkeeseenlaskijan on laadittava konsernitilinpäätös, johdon osavuotinen selvitys 
olisi 4 momentin mukaan annettava konsernin tietoina. Sääntely olisi vastaava kuin osa-
vuosikatsausten osalta ehdotetaan.

Johdon osavuotisessa selvityksessä tulisi 5 momentin mukaan ilmetä, että kysymyk-
sessä on tällainen arvopaperimarkkinalaissa erikseen säännelty selvitys. Säännös varmis-
taisi, että johdon osavuotiset selvitykset erottuisivat liikkeeseenlaskijan muista tiedotteis-
ta sekä muiden liikkeeseenlaskijoiden osavuosikatsauksista.

Pidennetyn tilikauden osavuosikatsaus

5 d §. Voimassa olevassa 5 a §:ssä oleva vuosikatsausta koskeva sääntely ehdotetaan 
siirrettäväksi uuteen 5 d §:ään. Pykälän väliotsikko ehdotetaan samalla muutettavaksi 
pidennetyn tilikauden osavuosikatsaukseksi. Lainkohdassa edellytettäisiin, että 12 en-
simmäiseltä kuukaudelta annettava osavuosikatsaus vastaisi sisällöltään 6 ensimmäiseltä 
kuukaudelta annettavaa osavuosikatsausta. 

Lisäksi lainkohtaan lisättäisiin säännös tilanteista, joissa tilikautta on pidennetty yli 15 
kuukauden. Tällöin laadittavan osavuosikatsauksen tulisi sisällöltään vastata 3 ensimmäi-
seltä kuukaudelta laadittavaa osavuosikatsausta. Osavuosikatsauksia on vaadittu jo käy-
tännössä pidennetyiltä tilikausilta, joten tällä lisäyksellä olisi tarkoitus selventää nykyti-
laa ja tehdä tarkennuksia osavuosikatsauksen sisältövaatimukseen.
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tilinpäätös ja toimintakertomus

6 §. Pykälän edessä olevaan väliotsikkoon ehdotetaan lisättäväksi maininta toimintaker-
tomuksesta samaan tapaan kuin kirjanpitolaissa on jaoteltu.

Pykälän 1 ja 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että vaatimus tilinpäätöksen jul-
kistamisesta sekä sen oikeasta ja riittävästä sisällöstä koskee myös toimintakertomusta. 
Tilinpäätöksen julkistamisen osalta ehdotetaan lainkohdan 2 momenttiin samaa poikkeus-
säännöstä kuin 5 §:n 2 momenttiin osavuosikatsausten osalta.

Pykälän 4 momentissa edellytettäisiin, että tilintarkastajien on ilmoitettava kertomuk-
sessaan, jos kuuden ensimmäisen kuukauden tai pidennetyn tilikauden 12 ensimmäisen 
kuukauden osavuosikatsausta ei heidän käsityksensä mukaan ole laadittu sitä koskevien 
säännösten mukaisesti. Tällä täsmennettäisiin tilintarkastajien velvollisuutta lausua osa-
vuosikatsauksien säännösten mukaisuudesta koskemaan ainoastaan kyseisiä osavuosikat-
sauksia, eikä tällaista velvollisuutta lausua jokaisen osavuosikatsauksen osalta enää oli-
si. 

Pykälä ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi teknisesti siten, että tilinpäätös ja toiminta-
kertomus sekä tilintarkastuskertomus edellytetään julkistettavaksi aina välittömästi, jos 
tilintarkastajat antavat muun kuin tilintarkastuslaissa tarkoitetun vakiomuotoisen tilintar-
kastuskertomuksen. Voimassa olevassa säännöksessä oleva luettelo tilanteista, joissa jul-
kistaminen on tehtävä välittömästi, poistettaisiin ja korvattaisiin yleissäännöksellä. Täl-
lä huomioitaisiin samalla sekä osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen että tilintarkastuslain 
vireillä olevat muutokset.

tilinpäätöstiedote

6 a §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevien osakkeiden tai niihin rinnastettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijan 
tulisi edelleen välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen julkistaa tilinpäätöstie-
dote, mutta velvollisuutta tilinpäätöksen pääkohtien esittämiseen ei enää olisi. Tilinpää-
töstiedote vastaisi sisällöltään vuoden viimeiseltä neljännekseltä annettavaa osavuosikat-
sausta, jolloin siihen sovellettaisiin samoja sääntöjä kuin kolmen ja yhdeksän kuukauden 
osavuosikatsauksiin.

Vastaavasti kuin osavuosikatsauksen osalta, pykälän 2 momentin viittaussäännöksen 
mukaan tilinpäätöstiedotteen tulisi muun muassa antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseen-
laskijan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kuten osavuosikatsauksessa, 
tilinpäätöstiedotteessa vaadittaisiin sekä selostusosa että taulukko-osa. Tilinpäätöstie-
dotteen selostusosassa olisi lisäksi ilmoitettava hallituksen esitys voittoa tai tappiota kos-
keviksi toimenpiteiksi sekä annettava selvitys liikkeeseenlaskijan jakokelpoisista varois-
ta.
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tietojen toimittaminen ja esilläpito

6 c §. Pykälän 1 momentin mukaan osavuosikatsaus, johdon osavuotinen selvitys, tilin-
päätös ja toimintakertomus sekä tilinpäätöstiedote tulisi toimittaa Rahoitustarkastukselle 
ja asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle viimeistään silloin, kun ne julkis-
tetaan. Säännöksen tarkoittamaksi julkisen kaupankäynnin järjestäjäksi katsottaisiin Suo-
messa toimiluvan saanut arvopaperipörssi.

Lainkohdan 2 momentissa liikkeeseenlaskijalle asetettaisiin velvollisuus pitää tiedot 
yleisön saatavilla internet-verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan. Säännös varmis-
taisi, että kyseiset tiedot ovat tehokkaasti ja maksutta arvopaperien haltijoiden saatavilla. 
Tällä säännöksellä korvattaisiin liikkeeseenlaskijalle laissa asetettu velvollisuus pyynnös-
tä toimittaa osavuosikatsaus arvopaperin haltijalle. Samalla poistettaisiin liikkeeseenlaski-
jan yleinen velvollisuus toimittaa kuluja vastaan jäljennöksiä osavuosikatsauksesta. 

liputusvelvollisuus

9 §. Liputusvelvollisuutta koskevan pykälän 4 momentti kumottaisiin, koska valtiovarain-
ministeriön oikeus antaa tarkempia säännöksiä ja säätää asetuksia ehdotetaan siirrettäväk-
si uuteen 10 e §:ään.
10 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin edelleen julkisen kaupankäynnin kohteena ole-
van osakkeen tai siihen rinnastettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan velvollisuudes-
ta julkistaa tiedoksi saadut huomattavat omistusosuuden muutokset. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi soveltamisalasäännöstä 1 luvun 1 §:n 2 momentissa ehdotettua vastaavaksi. 
Lisäksi pykälässä olevat viittaukset 9 §:n 1 momenttiin ehdotetaan poistettavaksi ja kor-
vattaviksi sanallisilla ilmaisuilla.  

Pykälän 2 momentti ehdotetaan muutettavaksi, koska valtiovarainministeriön oikeus 
antaa tarkempia säännöksiä ja säätää asetuksia ehdotetaan siirrettäväksi uuteen 10 e §:ään. 
Sen sijaan 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi velvollisuudesta, että osakkeen tai sii-
hen rinnastettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistettava osakekannan tuottama 
äänimäärä ja osakepääoman kokonaismäärä kunkin sellaisen kalenterikuukauden lopus-
sa, jonka aikana kyseinen kokonaismäärä on muuttunut. Julkistamisvelvollisuus perustuu 
avoimuusdirektiivin 15 artiklaan.

Julkistettujen tietojen saatavilla pitäminen

10 d §. Julkisen kaupankäynnin järjestäjälle asetettaisiin velvollisuus pitää yleisön saa-
tavilla sille tämän luvun perusteella toimitetut julkistetut tiedot vähintään viiden vuoden 
ajan. Avoimuusdirektiivin 21 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistetta-
va, että on olemassa vähintään yksi virallisesti nimetty järjestelmä säänneltyjen tietojen 
säilyttämistä varten. Suomessa tämä velvollisuus olisi toimiluvan saaneella arvopaperi-
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pörssillä, jonka tulisi huolehtia myös toisessa Euroopan talousalueen valtioissa julkista 
kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi otetun liikkeeseenlaskijan tietojen säi-
lyttämisestä ja esillä pitämisestä.

tarkempia säännöksiä

10 e §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan annettavaksi valtiovarainministeriölle oikeus 
säätää asetuksella tarkemmin avoimuusdirektiivin sekä Euroopan yhteisöjen komission 
sen perusteella antamien säädösten täytäntöön panemiseksi tarvittavista säännöksistä.

Pykälän 2 momentin 1-4 kohtien mukaan valtiovarainministeriön asetuksella voitaisiin 
säätää liikkeeseenlaskijan säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen, liputusvelvollisuuteen 
sekä julkistettujen tietojen saatavilla pitämiseen liittyvistä seikoista.

Valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin liputusvelvollisuutta koskevista avoi-
muusdirektiivin 9 ja 12 artiklan mukaisista poikkeuksista sekä 12 artiklan edellyttämäs-
tä ilmoitusmenettelystä. Lisäksi avoimuusdirektiivin 20 artiklan säännökset kielistä, joil-
la liikkeeseenlaskijan tulee antaa säännellyt tiedot, säädettäisiin valtiovarainministeriön 
asetuksella.

Poikkeusten myöntäminen

11 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi sanamuotoon liittyviä teknisiä täsmennyksiä. Lisäksi 
3 momentissa oleva ammattimaisia sijoittajia koskeva poikkeusmahdollisuus ehdotetaan 
poistettavaksi, koska avoimuusdirektiivi ei salli tällaista poikkeusta.

voimaantulosäännös

Johdon osavuotisen selvityksen laatiminen edellyttää valtiovarainministeriön asetuksel-
la määriteltäviä edellytyksiä siitä, kenen liikkeeseenlaskijan on mahdollista laatia joh-
don osavuotinen selvitys. Myös osavuosikatsauksen suppean taulukko-osan laatiminen 
vaatii valtiovarainministeriön asetuksessa tarkennettavia sisältövaatimuksia. Jotta kysei-
nen asetus voidaan antaa ennen muutosten voimaantuloa, voimaantulosäännöksen 2 mo-
mentin mukaan ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimiin. 

Lakia ehdotetaan sovellettavaksi lain voimaantulon jälkeen julkistettavaan tilinpää-
tökseen, tilinpäätöstiedotteeseen ja osavuosikatsaukseen. Liikkeeseenlaskija voi kuiten-
kin julkistaa tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten mukaisesti tilikaudelta ja osavuosikatsauksen katsauskaudelta, joka 
on päättynyt ennen lain voimaantuloa.

Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava ennen tilikauden alkua, jos tämä ei anna osavuosi-
katsausta tilikauden ensimmäiseltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Koska laki on eh-
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dotettu tulemaan voimaan kesken tilikauden, liikkeeseenlaskija voi antaa 2 luvun 5 c §:ssä 
tarkoitetun johdon osavuotisen selvityksen myös sellaisen tilikauden aikana, joka alkaa 
lain voimaan tullessa tai on alkanut aikaisintaan 1 päivänä joulukuuta 2006. Tällöin liik-
keeseenlaskijan on julkistettava kyseinen tieto viimeistään kuukauden kuluessa lain voi-
maantulosta.

2. Voimaantulo

Avoimuusdirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 20 päivä-
nä tammikuuta 2007. Tämän vuoksi ehdotetaan, että laki tulisi voimaan mainittuna päi-
vänä.

3. Säätämisjärjestys

Ehdotus sisältää eräitä uusia norminantovaltuussäädöksiä. Arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 10 e §:n 1 momentin mukaan valtiovarainministeriön asetuksella voidaan säätää tar-
kemmin avoimuusdirektiivin ja komission sen perusteella antamien säädösten täytäntöön 
panemiseksi tarvittavista säännöksistä sekä johdon osavuotisen selvityksen julkistamises-
ta, sisällöstä ja sen julkistamista ja sisältöä koskevista poikkeuksista ja 10 d §:ssä tarkoi-
tetusta tietojen saatavilla pitämisestä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 e §:n 2 momenttiin sisältyvät norminantovaltuu-
det säätää tarkemmin osavuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ti-
linpäätöstiedotteen julkistamisesta, sisällöstä ja näiden julkistamista ja sisältöä koskevis-
ta poikkeuksista, 9 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden syntymisestä, omistusosuuden 
laskemisesta, ilmoituksessa annettavista tiedoista ja niitä koskevista poikkeuksista, 10 §:
ssä tarkoitetun julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista ja niitä koskevista poik-
keuksista sekä julkistamisen yhteydessä noudatettavasta menettelystä perustuvat jo voi-
massa olevaan lakiin. 

Perustuslain (731/1999) 80 §:n 1 momentin mukaan ministeriö voi antaa asetuksia pe-
rustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mu-
kaan muuten kuuluvat lain alaan. 
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Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa teknisluonteisemmissa sekä yh-
teiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa. Perustuslakiva-
liokunnan käytännössä on lähdetty siitä, että säädösvaltaa voidaan delegoida ministeriölle 
lähinnä silloin, kun kyse on selvästi teknisluonteisista ja toimeenpanovaltaan soveltuvis-
ta säännöksistä (esimerkiksi PeVL 20/1997 vp).

Voimassa olevaan lakiin perustuvien asetuksenantovaltuuksien osalta lakiin ei ehdo-
teta tehtäväksi sisällöllisiä muutoksia, vaan asetuksenantovaltuus siirretään lainsäädäntö-
teknisistä syistä yhteen momenttiin. Tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisluonteisia 
sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisiä. Asetuksenantovaltuutuk-
sen sisältöä muutos ei koske.  

Ehdotetut uudet norminantovaltuudet ovat joko teknisluonteisia yksityiskohtia koske-
via tai luonteeltaan täytäntöönpanosäännöksiä. Norminanto 2 luvun 10 e §:n mukaan on 
sidottu avoimuusdirektiiviin ja komission sen perusteella antamien säädösten täytäntöön-
panoon. Komission norminanto on rajattu avoimuusdirektiivissä koskemaan vain tiettyjä 
rajoitettuja säännösten täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä. 

Asetuksenantovaltuuden nojalla annettavat määräykset eivät koske yksilön oikeuksi-
en ja velvollisuuksien perusteita eikä asioita, jotka perustuslain mukaan muuten kuulu-
vat lain alaan.

Edellä annetuilla perusteilla voidaan katsoa, että ehdotettu määräystenantovaltuus täyt-
tää perustuslain 80 §:n 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 

luvun 9 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 105/1999,
muutetaan 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 2 luvun 5, 5 a, 6 ja sen väliotsikko, 6 a, 10 ja 

11 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 740/1993, 2 luvun 5 § la-

eissa 105/1999 ja osin laissa 1517/2001, 5 a, 6, 6 a ja 10 mainitussa laissa 105/1999 se-
kä 11 § mainituissa laeissa 105/1999 ja 1517/2001 sekä laeissa 600/2003, 297/2005 ja 
448/2005,

lisätään 1 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 740/1993, 297/2005 
ja 448/2005 sekä laeissa 321/1998, 228/2004 ja (   /2006), uusi 3-6 momentti, jolloin ai-
kaisempi 3-6 momentti siirtyy uudeksi 7-10 momentiksi, 2 lukuun uusi 5 b, 5 c § ja sen 
eteen uusi väliotsikko, 5 d § ja sen eteen uusi väliotsikko, uusi 6 c § ja sen eteen uusi vä-
liotsikko, uusi 10 d § ja sen eteen uusi väliotsikko sekä uusi 10 e § ja sen eteen uusi vä-
liotsikko, seuraavasti:

1 luku
Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala
1 §

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Tämän lain 2 luvun 9, 10, 10 e ja 11 §:ää sovelletaan myös osakeyhtiölaissa (    /200 ) 

tarkoitettuun osakeyhtiöön, jonka osake on otettu julkista kaupankäyntiä vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sekä osa-
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keyhtiötä vastaavaan yhtiöön, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Euroopan talous-
alueeseen kuulumattomassa valtiossa, jos yhtiö on velvollinen toimittamaan 2 luvun 10 c 
§:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaisesti vuosikoosteen Rahoitustarkastukselle, 
sekä tällaisen yhtiön osakkeenomistajaan ja osakkeenomistajaan 2 luvun 9 §:n mukaan 
rinnastettavaan henkilöön.

Lisäksi 2 luvun 5, 5 a-5 d, 6, 6 a, 6 c ja 10 e §:ää sovelletaan osakkeen, osakkeeseen 
oikeuttavan tai siihen rinnastettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijaan, jonka:

1) yhtiöoikeudellinen kotivaltio on Suomi ja jonka arvopaperi on otettu julkista kau-
pankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi toisessa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa;

2) yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa val-
tiossa, jos liikkeeseenlaskija on velvollinen toimittamaan 2 luvun 10 c §:n 2 momentin en-
simmäisen virkkeen mukaisesti vuosikoosteen Rahoitustarkastukselle.

Tämän lain 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c ja 10 e §:ää sovelletaan 2 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetun arvopaperin, joka on nimellisarvoltaan tai kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan vähemmän kuin 1 000 euroa, liikkeeseenlaskijaan, jonka

1) yhtiöoikeudellinen kotivaltio on Suomi ja jonka arvopaperi on otettu julkista kau-
pankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi toisessa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa;

2) yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa val-
tiossa, jos liikkeeseenlaskija on velvollinen toimittamaan 2 luvun 10 c §:n 2 momentin en-
simmäisen virkkeen mukaisesti vuosikoosteen Rahoitustarkastukselle.

Lisäksi 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c ja 10 e §:ää sovelletaan muun kuin 3 ja 4 mo-
mentissa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijaan, jonka mainittu arvopaperi on jul-
kista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa ja joka on ilmoittanut Rahoitustarkastukselle ja asianomaiselle 
julkisen kaupankäynnin järjestäjälle valinneensa vähintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
kotivaltiokseen Suomen.

Tämän lain 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c ja 10 e §:ää ei sovelleta sellaisen muun kuin 
3 ja 4 momentissa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeudellinen 
kotivaltio on Suomi, jos liikkeeseenlaskija on valinnut kotivaltiokseen muun Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan valtion kuin Suomen. Kotivaltion valinta on tehtävä vähintään 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja siitä on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle ja asianomai-
selle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle.
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
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2 luku
Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

Osavuosikatsaus
5 §

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on laaditta-
va osavuosikatsaus kultakin yli kuuden kuukauden pituiselta tilikaudeltaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus ei koske Suomen valtiota, Suomen Pank-
kia, suomalaista kuntaa tai kuntayhtymää, muuta valtiota, sen keskuspankkia tai sen alu-
eellista hallintoyksikköä, Euroopan keskuspankkia eikä sellaista kansainvälistä julkis-
yhteisöä, jonka jäsenenä on vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. 
Velvollisuus ei koske myöskään liikkeeseenlaskijaa, jonka arvopapereista julkisen kau-
pankäynnin kohteena on vain sellaisia muun kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, 
joiden yksikkökohtainen nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähintään 50 000 
euroa tai tätä liikkeeseenlaskupäivänä vastaava määrä muussa valuutassa.

Osavuosikatsaus on laadittava tilikauden kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäi-
seltä kuukaudelta, jos kyseessä on 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu 
tai siihen rinnastettava arvopaperi, ja kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta, jos kyseessä 
on 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 tai 6 kohdassa tarkoitettu arvopaperi.

Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin päättää, ettei se julkaise osavuosikatsausta tilikau-
den kolmelta eikä yhdeksältä kuukaudelta, jos se yhtiön koko, toimiala tai muu vastaava 
seikka huomioon ottaen on perusteltua. Liikkeeseenlaskijan on tällöin julkistettava tili-
kauden ensimmäisen ja toisen kuuden kuukauden aikana 5 c §:ssä tarkoitettu johdon osa-
vuotinen selvitys. 

5 a §
Osavuosikatsauksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan taloudelli-

sesta asemasta ja tuloksesta. Osavuosikatsaus on laadittava noudattaen samoja kirjaamis- 
ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa. Taulukko-osa on laadit-
tava osavuosikatsauksia koskevia kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuja kansainvälisiä 
tilinpäätösstandardeja noudattaen. Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin laatia tilikauden kol-
melta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta suppean taulukko-osan.

Selostusosassa on annettava yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta 
ja tuloksesta sekä niiden kehityksestä katsauskaudella. Selostusosassa on selostettava kat-
sauskauden merkittäviä tapahtumia ja liiketoimia sekä niiden vaikutuksia liikkeeseenlas-
kijan taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Selostusosassa on annettava kuvaus liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan liittyvistä mer-
kittävistä lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä arvioitava liikkeeseenlaskijan to-
dennäköistä kehitystä kuluvana tilikautena siinä määrin kuin se on mahdollista, ja esitet-
tävä selvitys seikoista, joihin arvio perustuu. 
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Osavuosikatsauksessa esitettävien tietojen on oltava vertailukelpoisia edellisen tilikau-
den vastaavan katsauskauden tietoihin.

Jos liikkeeseenlaskijan on laadittava konsernitilinpäätös, osavuosikatsaus annetaan 
konsernin tietoina. 

Jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on tarkastanut osavuosikatsauksen, tilintarkasta-
jan on ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa tarkastus on suoritettu. Tilintarkas-
tajan lausunto on liitettävä osavuosikatsaukseen. Jos tilintarkastaja ei ole tarkastanut osa-
vuosikatsausta, liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava tästä osavuosikatsauksessa. 

5 b §
Osavuosikatsaus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 

kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä. Julkistamisajankohta on jul-
kistettava heti, kun siitä on päätetty. 

Johdon osavuotinen selvitys
5 c §

Liikkeeseenlaskijan on ennen tilikauden alkamista julkistettava tieto siitä, jos liikkee-
seenlaskija ei julkaise osavuosikatsauksia kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukau-
delta sekä perusteet julkaisematta jättämiselle. 

Johdon osavuotisessa selvityksessä on annettava yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan talo-
udellisesta asemasta ja tuloksesta sekä niiden kehityksestä katsauskaudella julkistamis-
ajankohtaan asti. Selvityksessä on selostettava katsauskauden merkittäviä tapahtumia ja 
liiketoimia sekä niiden vaikutuksia liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan. 

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava selvitys aikaisintaan kymmenen viikkoa asian-
omaisen kuuden kuukauden ajanjakson alkamisesta ja viimeistään kuusi viikkoa ennen 
sen päättymistä. Osavuotisen selvityksen julkistamisajankohta on julkistettava heti, kun 
siitä on päätetty.

Jos liikkeeseenlaskijan on laadittava konsernitilinpäätös, johdon osavuotinen selvitys 
annetaan konsernin tietoina. 

Tässä pykälässä tarkoitettu selvitys on nimettävä johdon osavuotiseksi selvitykseksi.

Pidennetyn tilikauden osavuosikatsaus 
5 d § 

Jos 5 §:ssä tarkoitetun liikkeeseenlaskijan tilikautta on pidennetty, liikkeeseenlaski-
jan on lisäksi laadittava tilikauden 12 ensimmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsaus, joka 
vastaa 5 a §:ssä tarkoitettua kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta laadittavaa osavuosikat-
sausta. Jos tilikautta on pidennetty yli 15 kuukauden, tilikauden 15 ensimmäiseltä kuu-
kaudelta on laadittava osavuosikatsaus, joka vastaa 5 a §:ssä tarkoitettua kolmelta ensim-
mäiseltä kuukaudelta laadittavaa osavuosikatsausta. 
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Tilinpäätös ja toimintakertomus
6 §

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistet-
tava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa ilman aiheetonta viivytystä viimeistään 
viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi, kuitenkin vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus ei koske Suomen valtiota, Suomen Pank-
kia, suomalaista kuntaa tai kuntayhtymää, muuta valtiota, sen keskuspankkia tai sen alu-
eellista hallintoyksikköä, Euroopan keskuspankkia eikä sellaista kansainvälistä julkis-
yhteisöä, jonka jäsenenä on vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. 
Velvollisuus ei koske myöskään liikkeeseenlaskijaa, jonka arvopapereista julkisen kau-
pankäynnin kohteena on vain sellaisia muun kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, 
joiden yksikkökohtainen nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähintään 50 000 
euroa tai tätä liikkeeseenlaskupäivänä vastaava määrä muussa valuutassa.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseen-
laskijan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ohessa on julkistettava tilintarkastuskertomus. 
Jos tilikauden aikana kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta tai pidennetyn tilikauden 12 
ensimmäiseltä kuukaudelta laadittua osavuosikatsausta ei tilintarkastajien käsityksen mu-
kaan ole laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti, tästä on ilmoitettava tilintarkas-
tuskertomuksessa. Liikkeeseenlaskijan on kuitenkin julkistettava tilinpäätös ja toiminta-
kertomus sekä tilintarkastuskertomus välittömästi, jos tilintarkastajat antavat muun kuin 
tilintarkastuslaissa (936/1994) tarkoitetun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. 

Tilinpäätöstiedote
6 a §

Liikkeeseenlaskijan, jonka 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu tai 
siihen rinnastettava arvopaperi on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on julkistet-
tava välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen tilinpäätöstiedote. 

Mitä 5 a §:ssä säädetään osavuosikatsauksesta, koskee vastaavasti tilinpäätöstiedotet-
ta. Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on lisäksi kerrottava hallituksen esitys voittoa tai 
tappiota koskeviksi toimenpiteiksi sekä annettava selvitys jakokelpoisista varoista. 

Tietojen toimittaminen ja esilläpito
6 c §

Liikkeeseenlaskijan on toimitettava osavuosikatsaus, johdon osavuotinen selvitys, ti-
linpäätös ja toimintakertomus sekä tilinpäätöstiedote Rahoitustarkastukselle ja asianomai-
selle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle viimeistään silloin, kun ne julkistetaan. 

Liikkeeseenlaskijan on pidettävä 1 momentissa tarkoitetut tiedot yleisön saatavilla In-
ternet-verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.
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10 §
Jos julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen tai siihen rinnastettavan arvo-

paperin liikkeeseenlaskija saa tiedon siitä, että jonkun omistusosuus liikkeeseenlaskijassa 
on saavuttanut tai ylittänyt huomattavien omistusosuuksien ilmoittamisesta säädetyn ra-
jan taikka vähentynyt sen alle, liikkeeseenlaskijan on ilman aiheetonta viivytystä julkis-
tettava tieto. Tieto on erikseen annettava asianomaiselle julkisen kaupankäynnin tai sitä 
vastaavan kaupankäynnin järjestäjälle. 

Osakkeen tai siihen rinnastettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistettava osa-
kekannan tuottama äänimäärä ja osakepääoman kokonaismäärä kunkin sellaisen kalente-
rikuukauden lopussa, jonka aikana kyseinen kokonaismäärä on muuttunut. 

Julkistettujen tietojen saatavilla pitäminen
10 d §

Julkisen kaupankäynnin järjestäjän on pidettävä yleisön saatavilla sille tämän luvun 
nojalla toimitetut julkistetut tiedot vähintään viiden vuoden ajan.

Tarkempia säännöksiä
10 e §

Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään tarkemmin säännellyillä markkinoil-
la kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tie-
toihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sekä Euroopan yh-
teisöjen komission sen perusteella antamien säädösten täytäntöön panemiseksi tarvitta-
vista säännöksistä.

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin: 
1) osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen selvityksen, tilinpäätöksen ja toimintaker-

tomuksen sekä tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta, sisällöstä ja näiden julkistamista ja 
sisältöä koskevista poikkeuksista;

2) edellä 9 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden syntymisestä, omistusosuuden las-
kemisesta, ilmoituksessa annettavista tiedoista ja niitä koskevista poikkeuksista;

3) edellä 10 §:ssä tarkoitetun julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista ja niitä 
koskevista poikkeuksista sekä julkistamisen yhteydessä noudatettavasta menettelystä;

4) edellä 10 d §:ssä tarkoitetusta tietojen saatavilla pitämisestä.

Poikkeusten myöntäminen
11 §

Tässä luvussa, lukuun ottamatta sen 7 §:ää, ja 6 luvussa säädetystä tiedonantovelvolli-
suudesta voidaan hakemuksesta myöntää poikkeus, joka ei vaaranna sijoittajien asemaa. 
Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään poikkeuksen myöntämisestä silloin, kun 
Euroopan yhteisön säännösten mukaan jäsenvaltio voi sallia poikkeuksen tiedonantovel-
vollisuudesta. Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää tiedonantovelvol-
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lisuutta koskevan vastaavan poikkeuksen myöntämisestä silloin, kun Euroopan yhteisön 
säännöksiä ei niiden soveltamisalan vuoksi sovelleta arvopaperiin. Valtiovarainministeri-
ön asetuksella voidaan säätää myös poikkeuksista tiedonantovelvollisuudesta silloin, kun 
arvopapereita tarjotaan yleisesti hyödyllisen, pääasiassa muun kuin voittoa tavoittelevan 
toiminnan rahoittamiseksi. Poikkeuksen myöntää Rahoitustarkastus, kirjanpitolautakun-
ta tai Vakuutusvalvontavirasto siten kuin 2–4 momentissa säädetään.

Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuksen 10 §:ssä säädetystä julkistamisvelvolli-
suudesta, jos julkistaminen olisi yleisen edun vastaista tai jos siitä olisi liikkeeseenlaskijal-
le olennaista haittaa. Poikkeusta on haettava välittömästi velvollisuuden synnyttyä. Poik-
keus 10 §:stä voidaan myöntää vain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulle yhtiölle.

Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksen osavuosikatsauksen sekä tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen sisällöstä, jollei laissa toisin säädetä. Rahoitustarkastuksesta 
annetussa laissa (587/2003) tarkoitetuille valvottaville poikkeuksen voi kuitenkin myön-
tää Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa (78/1999) tarkoite-
tuille valvottaville Vakuutusvalvontavirasto. Kirjanpitolautakunnan ja Vakuutusvalvonta-
viraston on ilmoitettava päätöksestään välittömästi Rahoitustarkastukselle. Katsaukseen 
ja tilinpäätökseen on sisällytettävä maininta poikkeuksesta.

Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuksen esitteen sekä 6 luvussa tarkoitetun tar-
jousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen 
selvityksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilinpäätöstiedotteen sekä vuosikoos-
teen julkistamisesta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan 
yhteisön tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja esitteestä antamien säännösten vas-
tainen.

Rahoitustarkastuksen, kirjanpitolautakunnan ja Vakuutusvalvontaviraston on välittö-
mästi ilmoitettava poikkeuksen saamiseksi tehdystä hakemuksesta ja siihen annetusta pää-
töksestä asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle.

_____________
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-

piteisiin.
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen julkistettavaan tilinpäätökseen, tilinpää-

töstiedotteeseen ja osavuosikatsaukseen. Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin julkistaa ti-
linpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen lain voimaan tullessa voimassa olleiden sään-
nösten mukaisesti tilikaudelta ja osavuosikatsauksen katsauskaudelta, joka on päättynyt 
ennen lain voimaantuloa.

Liikkeeseenlaskija voi antaa 2 luvun 5 c §:ssä tarkoitetun johdon osavuotisen selvi-
tyksen myös sellaisen tilikauden aikana, joka alkaa lain voimaan tullessa tai on alkanut 
aikaisintaan 1 päivänä joulukuuta 2006. Tällöin liikkeeseenlaskijan on julkistettava mai-
nitun lainkohdan 1 momentissa tarkoitettu tieto viimeistään kuukauden kuluessa lain voi-
maantulosta.
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Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 2 kap. 9 § 4 

mom., sådant det lyder i lag 105/1999,
ändras 1 kap. 1 § 2 mom., 2 kap. 5 och 5 a §, 6 § och dess mellanrubrik, 6 a, 10 och 

11 §,
av dessa lagrum 1 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 740/1993, 2 kap. 5 § sådan 

den lyder i lag 105/1999 och delvis ändrad i lag 1517/2001, 5 a, 6, 6 a och 10 § sådana 
de lyder i nämnda lag 105/1999 samt 11 § sådan den lyder i nämnda lagar 105/1999 och 
1517/2001 samt i lagarna 600/2003, 297/2005 och 448/2005, samt

fogas till 1 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lagar 740/1993, 297/2005 och 448/2005 
samt i lagarna 321/1998, 228/2004 och (     /2006) nya 3–6 mom., varvid de nuvarande 
3–6 mom. blir 7–10 mom., till 2 kap. en ny 5 b §, en ny 5 c § och en ny mellanrubrik före 
den, en ny 5 d § och en ny mellanrubrik före den, en ny 6 c § och en ny mellanrubrik fö-
re den, en ny 10 d § och en ny mellanrubrik före den samt en ny 10 e § och en ny mellan-
rubrik före den som följer:

1 kap.
Allmänna bestämmelser

Tillämpningsområde
1 §

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Lagens 2 kap. 9, 10, 10 e och 11 § tillämpas även på aktiebolag som avses i aktiebo-

lagslagen (    /200 ), vars aktier i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel, samt på sådana 
bolag som motsvarar aktiebolag och som har bolagsrättslig hemort i en stat som inte hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolaget enligt 2 kap. 10 c § 2 mom. 
första meningen är skyldigt att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektio-
nen, samt på aktieägare i sådana bolag och på personer som enligt 2 kap. 9 § kan jämstäl-
las med aktieägare.
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Dessutom tillämpas 2 kap. 5, 5 a - 5 d, 6, 6 a, 6 c och 10 e § på en emittent av aktier, 
värdepapper som berättigar till aktier eller därmed jämförbara värdepapper, vars

1) bolagsrättsliga hemstat är Finland och vars värdepapper i en annan stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har tagits upp till handel som motsvarar of-
fentlig handel,

2) bolagsrättsliga hemort är en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, om emittenten i enlighet med 2 kap. 10 c § 2 mom. första meningen är skyl-
dig att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektionen.

Lagens 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c och 10 e § tillämpas på en emittent av värdepap-
per som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten och vars nominella värde eller bokföringsmässiga 
motvärde understiger 1 000 euro, vars

1) bolagsrättsliga hemstat är Finland och vars värdepapper i en annan stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har tagits upp till handel som motsvarar of-
fentlig handel,

2) bolagsrättsliga hemort är en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, om emittenten i enlighet med 2 kap. 10 c § 2 mom. första meningen är skyl-
dig att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektionen.

Dessutom tillämpas 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c och 10 e § på en emittent av andra 
än i 3 och 4 mom. avsedda värdepapper vars värdepapper i en annan stat som hör till Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet har tagits upp till handel som motsvarar offent-
lig handel och som har underrättat Finansinspektionen och den som ordnar den offentliga 
handeln att man för en period på minst tre år i sänder valt Finland som hemstat.

Lagens 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c och 10 e § tillämpas inte på emittenter av andra än 
i 3 och 4 mom. avsedda värdepapper vars bolagsrättsliga hemstat är Finland, om emitten-
ten har valt en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Fin-
land som hemstat. Valet av hemstat skall göras för minst tre år i sänder och skall medde-
las Finansinspektionen och den som ordnar den offentliga handeln.
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

2 kap.
Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

Delårsrapport
5 §

Den som emitterar värdepapper som är föremål för offentlig handel skall upprätta en 
delårsrapport för varje räkenskapsperiod som är längre än sex månader.

Den skyldighet som avses i 1 mom. gäller inte finska staten, Finlands Bank, en finsk 
kommun eller samkommun, andra stater, deras centralbanker eller regionala förvaltnings-
enheter, Europeiska centralbanken och sådana internationella offentliga samfund vilka 
som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Skyldigheten gäller inte heller en emittent av vars värdepapper endast sådana icke aktie-
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relaterade värdepapper är föremål för offentlig handel som på emissionsdagen har ett no-
minellt värde per enhet eller bokföringsmässigt motvärde på minst 50 000 euro eller ett 
motsvarande belopp per enhet på emissionsdagen.

En delårsrapport skall upprättas för räkenskapsperiodens tre, sex och nio första måna-
der, när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punk-
ten eller därmed jämförbara värdepapper, och för de sex första månaderna när det är fråga 
om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 eller 6 punkten.

Emittenten kan emellertid besluta att inte offentliggöra en delårsrapport för räken-
skapsperiodens tre och nio första månader om detta är motiverat med beaktande av bola-
gets storlek, verksamhetsområde eller någon annan motsvarande faktor. Emittenten skall 
härvid under räkenskapsperiodens första och andra månad offentliggöra en sådan ledning-
ens delårsredogörelse som avses i 5 c §. 

5 a §
Delårsrapporten skall ge en riktig och tillräcklig bild av emittentens ekonomiska ställ-

ning och resultat. Delårsrapporten skall utarbetas med beaktande av samma bokförings- 
och värderingsprinciper som vid årsbokslutet.

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelsedel och en tabelldel. Tabelldelen skall 
utarbetas i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i bokfö-
ringslagen (1336/1997) och som gäller för delårsrapporter. Emittenten kan dock för räken-
skapsperiodens tre och nio första månader utarbeta en mera begränsad tabelldel.

Redogörelsedelen skall innehålla en allmän beskrivning av emittentens ekonomis-
ka ställning och resultat samt deras utveckling under rapportperioden. Redogörelsedelen 
skall omfatta en beskrivning av betydande händelser och affärstransaktioner under rap-
portperioden samt deras inverkan på emittentens ekonomiska ställning och resultat.

Redogörelsedelen skall innehålla en beskrivning av betydande risker och osäkerhets-
moment i anslutning till affärsverksamheten under den närmaste framtiden samt i den ut-
sträckning detta är möjligt bedöma emittentens sannolika utveckling under den pågåen-
de räkenskapsperioden, samt innehålla en utredning över de faktorer som bedömningen 
grundar sig på. 

Uppgifterna i delårsrapporten skall vara jämförbara med uppgifterna för motsvarande 
period under den föregående räkenskapsperioden.

Om emittenten skall upprätta ett koncernbokslut ges delårsrapporten som koncernens 
information. 

Om emittentens revisor har granskat delårsrapporten, skall revisorn i sitt utlåtande 
uppge hur omfattande granskningen varit. Revisorsutlåtandet skall fogas till delårsrap-
porten. Om revisorn inte har granskat delårsrapporten skall emittenten meddela detta i 
delårsrapporten. 
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5 b §
Delårsrapporten skall offentliggöras utan obefogat dröjsmål, dock senast två månader 

efter utgången av rapportperioden. Tidpunkten för offentliggörandet skall offentliggöras 
omedelbart då den har fastställts. 

Ledningens delårsredogörelse
5 c §

Emittenten skall innan räkenskapsperioden inleds meddela om emittenten inte offent-
liggör delårsrapporter för de tre och nio första månaderna samt motiveringen till att del-
årsrapporterna inte offentliggörs.

Ledningens delårsredogörelse skall innehålla en allmän beskrivning av emittentens 
ekonomiska ställning och resultat samt deras utveckling under rapportperioden fram till 
tidpunkten för offentliggörandet. Redogörelsen skall omfatta en beskrivning av betydan-
de händelser och affärstransaktioner under rapportperioden samt deras inverkan på emit-
tentens ekonomiska ställning. 

Emittenten skall offentliggöra redogörelsen tidigast tio veckor efter det att vederbö-
rande sexmånadersperiod inletts och senast sex veckor innan den avslutas.  Tidpunkten 
för offentliggörandet av delårsredogörelsen skall offentliggöras omedelbart då den har 
fastställts.

Om emittenten skall upprätta ett koncernbokslut ges ledningens delårsredogörelse som 
koncernens information. 

Den redogörelse som avses i denna paragraf skall benämnas ledningens delårsredo-
görelse.

Delårsrapport för en förlängd räkenskapsperiod
5 d §

Om räkenskapsperioden för en sådan emittent som avses i 5 § har förlängts, skall emit-
tenten dessutom upprätta en delårsrapport för de 12 första månaderna av räkenskapsperio-
den. Delårsrapporten motsvarar den delårsrapport för de första sex månaderna som avses i 
5 a §. Om räkenskapsperioden har förlängts till över 15 månader, skall för räkenskapspe-
riodens 15 första månader utarbetas en delårsrapport som motsvarar delårsrapporten för 
de tre första månaderna som avses i 5 a §. 

Bokslut och verksamhetsberättelse
6 §

En emittent vars värdepapper är föremål för offentlig handel skall offentliggöra sitt 
bokslut och sin verksamhetsberättelse utan obefogat dröjsmål senast en vecka före det 
sammanträde där bokslutet skall framläggas för fastställelse, likväl senast tre månader ef-
ter räkenskapsperiodens utgång.
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Den skyldighet som avses i 1 mom. gäller inte finska staten, Finlands Bank, en finsk 
kommun eller samkommun, andra stater, deras centralbanker eller regionala förvaltnings-
enheter, Europeiska centralbanken och sådana internationella offentliga samfund vilka 
som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Skyldigheten gäller inte heller en emittent av vars värdepapper endast sådana icke aktie-
relaterade värdepapper är föremål för offentlig handel som på emissionsdagen har ett no-
minellt värde per enhet eller bokföringsmässigt motvärde på minst 50 000 euro eller ett 
motsvarande belopp per enhet på emissionsdagen.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall ge en riktig och tillräcklig bild av emitten-
tens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning. 

Utöver bokslutet och verksamhetsberättelsen skall en revisionsberättelse offentliggö-
ras. Om en delårsrapport över räkenskapsperiodens första sex månader eller den förläng-
da räkenskapsperiodens första tolv månader enligt revisorerna inte har utarbetats i enlig-
het med bestämmelserna om den skall detta meddelas i revisionsberättelsen. Emittenten 
skall dock offentliggöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen 
omedelbart, om revisorerna avger en revisionsberättelse som avviker från den standardi-
serade revisionsberättelse som avses i bokföringslagen (936/1994). 

Bokslutskommuniké
6 a §

En emittent vars värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten eller 
därmed jämförbara värdepapper har tagits upp till offentlig handel, skall omedelbart efter 
att bokslutet blivit klart offentliggöra en bokslutskommuniké. 

Vad som i 5 a § bestäms om delårsrapporter gäller på motsvarande sätt bokslutskom-
munikéer. I bokslutskommunikéns redogörelsedel skall dessutom beskrivas styrelsens för-
slag till åtgärder gällande vinsten eller förlusten samt redogöras för utdelningsbara med-
el. 

Översändande och tillhandahållande av uppgifter
6 c §

Emittenten skall översända delårsrapporten, ledningens delårsredogörelse, bokslutet 
och verksamhetsberättelsen samt bokslutskommunikén till Finansinspektionen och den 
som ordnar den offentliga handeln senast då de offentliggörs. 

Emittenten skall hålla de uppgifter som avses i 1 mom. tillgängliga för allmänheten 
på websidor minst fem år.

10 §
Om en emittent av aktier som är föremål för offentlig handel eller därmed jämförbara 

värdepapper får kännedom om att någons ägarandel av emittenten har uppnått, överskridit 
eller underskridit den föreskrivna gränsen för anmälan av kvalificerat innehav skall emit-
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tenten utan obefogat dröjsmål offentliggöra detta. Den som ordnar offentlig handel eller 
motsvarande handel skall informeras särskilt. 

Den som emitterar aktier eller därmed jämförbara värdepapper skall offentliggöra ak-
tiestockens röstetal och det sammanlagda aktiekapitalet vid utgången av varje kalender-
månad under vilken det sammanlagda aktiekapitalet har förändrats. 

Tillhandahållande av offentliggjorda uppgifter
10 d §

Den som ordnar offentlig handel skall i minst fem år för allmänheten hålla tillgängliga 
de offentliggjorda uppgifter som med stöd av detta kapitel lämnats till den.

Närmare bestämmelser
10 e §

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om de bestämmelser som 
behövs för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering 
av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG samt de bestäm-
melser som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdar på basis av detta.

Genom förordning av finansministeriet kan föreskrivas närmare om 
1) offentliggörandet av delårsrapporter, ledningens delårsredogörelser, bokslut och 

verksamhetsberättelser samt bokslutskommunikéer, innehållet i dessa och undantag som 
gäller offentliggörandet och innehållet,

2) den i 9 § avsedda anmälningsskyldighetens uppkomst, beräknande av ägarandelen, 
de uppgifter som skall ges i anmälan och undantag i fråga om dessa,

3) de uppgifter som skall ges i samband med ett sådant offentliggörande som avses i 
10 § och undantag beträffande dessa samt om det förfarande som skall iakttas vid offent-
liggörandet,

4) tillgång till uppgifter som avses i 10 d §.

Beviljande av undantag
11 §

Från den informationsskyldighet som föreskrivs i detta kapitel, med undantag av 7 
§, och i 6 kap. kan på ansökan beviljas undantag, om investerarnas ställning inte även-
tyras därav. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om beviljande av undan-
tag när en medlemsstat enligt Europeiska gemenskapens bestämmelser får tillåta undan-
tag från informationsskyldigheten. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom 
föreskrivas om motsvarande undantag från informationsskyldigheten när Europeiska ge-
menskapens bestämmelser med hänvisning till deras tillämpningsområde inte tillämpas 
på ett värdepapper. Genom förordning av finansministeriet kan också föreskrivas om un-
dantag från informationsskyldigheten när värdepapper erbjuds för att finansiera en all-
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männyttig verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är att eftersträva vinst. Undantag be-
viljas av Finansinspektionen, bokföringsnämnden eller Försäkringsinspektionen, så som 
bestäms i 2–4 mom.

Finansinspektionen kan bevilja undantag från den skyldighet att offentliggöra upp-
gifter som avses i 10 § om offentliggörandet skulle strida mot allmän fördel eller åsam-
ka emittenten väsentligt men. Ansökan om undantag skall göras omedelbart efter det att 
skyldigheten har uppkommit. Undantag från den skyldighet som föreskrivs i 10 § kan be-
viljas endast bolag som avses i 9 § 1 mom.

Bokföringsnämnden kan bevilja undantag i fråga om innehållet i delårsrapporter samt 
bokslut och verksamhetsberättelser, om inte något annat bestäms i lag. Undantag i fråga 
om tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (587/2003) kan dock beviljas 
av Finansinspektionen och i fråga om tillsynsobjekt som avses i lagen om Försäkringsin-
spektionen (78/1999) av Försäkringsinspektionen. Bokföringsnämnden och Försäkrings-
inspektionen skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om sitt beslut. I rapporten 
och bokslutet skall anges om undantag beviljats. 

Finansinspektionen kan bevilja undantag som avser innehållet i och offentliggörandet 
av prospekt och sådana anbudshandlingar som avses i 6 kap. samt i fråga om offentliggö-
randet av delårsrapporter, ledningens delårsredogörelser, bokslut och verksamhetsberät-
telser, bokslutskommunikéer och årliga sammanställningar. En förutsättning för beviljan-
de av undantag är att undantaget inte strider mot Europeiska gemenskapens bestämmelser 
om bokslut, koncernbokslut och prospekt. 

Finansinspektionen, bokföringsnämnden och Försäkringsinspektionen skall omedel-
bart underrätta den som ordnar offentlig handel om en ansökan om undantag och om det 
beslut som fattats med anledning av ansökan.

______________
Denna lag träder i kraft den   200 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i 

kraft.
Lagen tillämpas på bokslut, bokslutskommunikéer och delårsrapporter som offentlig-

görs efter det att lagen trätt i kraft. Emittenten kan emellertid offentliggöra bokslutskom-
munikén och delårsrapporten enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet för en 
räkenskapsperiod och en rapportperiod som avslutats innan lagen trädde i kraft.

 Emittenten kan utfärda ledningens i 2 kap. 5 c § avsedda delårsredogörelse även under 
en sådan räkenskapsperiod som inleds då lagen träder i kraft eller har inletts tidigast den 
1 december 2006. Härvid skall emittenten offentliggöra den uppgift som avses i nämnda 
lagrums 1 mom. senast en månad efter det att lagen har trätt i kraft.
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