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Referat 
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företagsförvärv om ett ytterst viktigt nationellt intresse så kräver. Enligt arbetsgruppens åsikt ligger utkastet i linje 
med Finlands internationella förpliktelser. 
 
Lagens tillämpningsområde föreslås vara allmänt. Endast företagsförvärv inom försvarssektorn föreslås alltid kräva 
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TYÖRYHMÄESITYS: 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannas-
ta. Nykyinen vuodelta 1992 oleva laki siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen ehdote-
taan kumottavaksi. 

Suomen avoin suhtautuminen kansainväli-
siin investointeihin ja maailmankaupan va-
pauttamiseen on eräs maan taloudellisen me-
nestyksen perustekijöistä. Selkeät ja avoimet 
investointeja koskevat säännöt ovat jatkossa-
kin ehdottoman välttämättömiä ja muodosta-
vat perustan suomalaisen elinkeinoelämän 
osallistumiselle kansainväliseen vaihdantaan.  
Suomi on EU:n, OECD:n ja WTO:n osalta 
sitoutunut kansainvälisiin rajat ylittäviä in-
vestointeja suosivaan lainsäädäntöön. Euroo-
pan unionissa tavarat ja palvelut liikkuvat 
lähtökohtaisesti vapaasti. Myös oikeus inves-
toida toiseen jäsenvaltioon on yksi sisämark-
kinoiden keskeisistä vapauksista. 

Ulkomaalaisten yritysostojen valvontaa 
koskevaa lainsäädäntöä tarkistettiin Suomen 
liittyessä Euroopan talousaluetta koskevaan 
sopimukseen, sekä vuonna 1994 Suomen liit-
tyessä Euroopan unionin jäseneksi. Tämän 
jälkeen useat jäsenvaltiot ovat tarkistaneet 
omaa ulkomaisia investointeja koskevaa lain-
säädäntöään erityisesti siltä osin kuin kysy-
myksessä on yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden takaamiseksi tarpeellinen ulkomais-
ten investointien seuranta. Usein lähtökohta-
na on ollut EU:n tuomioistuimen oikeuskäy-
täntö, jolla näiden kriteereiden sisältöä ja 
käyttömahdollisuuksia on täsmennetty. Esi-
tyksen mukaan myös Suomen lainsäädäntöä 
ajanmukaistettaisiin tältä osin. 

Esityksen lähtökohtana on positiivinen suh-
tautuminen ulkomaalaisomistukseen. Ulko-
maisille investoinneille ei ole syytä edelleen-
kään asettaa rajoituksia, ellei niille ole eri-
tyistä perustetta. Viranomaisilla tulee kuiten-
kin olla Suomen kansainväliset velvoitteet 
huomioon ottaen mahdollisuus valvoa ny-

kyistä paremmin huoltovarmuuden ja maan 
turvallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden 
omistuspohjaa ja tarvittaessa rajoittaa ulko-
maalaisomistusta tällaisissa yhtiöissä. Lain-
säädännön tulee taata viranomaisille mahdol-
lisuus kieltää yritysosto yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden takaamiseksi, jos erittäin 
tärkeä kansallinen etu yritysoston seuraukse-
na vaarantuisi. Siltä osin kuin seurantaa tai 
valvontaa tarvitaan, se tulee toteuttaa hallin-
nollisesti yksinkertaisella tavalla. 

Seurannan kohteeksi on haluttu saada vain 
erittäin tärkeän kansallisen edun kannalta 
merkittävät suomalaiset yritykset. Laissa ei 
edelleenkään lueteltaisi niitä yksityisen ja 
julkisen sektorin aloja tai toimintoja, joiden 
yritykset kuuluisivat seurannan piiriin. Vain 
puolustussektorin yritysostot edellyttäisivät 
aina hakemuksesta tapahtuvaa viranomaisen 
vahvistusta. Muut yritysostot olisivat ilmoi-
tuksenvaraisia. Näistä ilmoituksenvaraisista 
vaikutusvallan hankinnoista olisi kysymys 
silloin, kun ulkomainen omistaja saa omis-
tukseensa vähintään yhden kymmenesosan 
osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta koko-
naisäänimäärästä tai vastaavan tosiasiallisen 
vaikutusvallan muussa seurannan kohteena 
olevassa yhteisössä tai liikkeessä. Ulkomai-
sella omistajalla tarkoitetaan muuta kuin Eu-
roopan unionin (EU) tai Euroopan vapaa-
kauppaliiton (EFTA) alueella kotipaikan 
omaavaa tahoa. 

Kaikki yritysostojen seurantaa ja vahvista-
mista koskevat viranomaisasiat käsittelisi 
työ- ja elinkeinoministeriö. Jos yritysosto voi 
aiheuttaa erittäin tärkeän kansallisen edun 
vaarantumisen, ministeriön olisi siirrettävä 
asia valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltä-
väksi. Muuten ministeriön olisi vahvistettava 
yritysosto. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 



   
  
 

2 

 
————— 

 
 

YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Ulkomaalaisomistus  
 

Suomen avoin talous on varsin riippuvai-
nen paitsi suomalaisyritysten kansainvälises-
tä toiminnasta, myös Suomeen suuntautuvis-
ta investoinneista. Vuoden 2007 lopussa 
Suomessa toimi noin 2800 ulkomaisten yhti-
öiden tytäryhtiötä (Tilastokeskus 2009). Nii-
den yhteinen liikevaihto oli noin 29 miljardia 
euroa. Henkilöstöä tällaisilla yrityksillä oli 
Suomessa noin 221 500. Vuoteen 2007 saak-
ka suorien sijoitusten nettopääomavirrat ke-
hittyivät erittäin myönteisesti ollen vuonna 
2007 noin 8,3 miljardia euroa. Vuonna 2008 
ulkomaiset sijoittajat sen sijaan palauttivat 
pääomaa suomalaisista sijoituskohteista yh-
teensä 2,3 miljardia euroa. Tämän pääoman-
palautuksen taustalla oli muutaman yksittäi-
sen ulkomaalaisomisteisen konsernin sisäi-
nen omistusjärjestely, jossa purettiin suoma-
laisen tytäryrityksen kautta ollut ulkomaisen 
tytäryrityksen omistus (Suomen Pankki 
2009). 

Tuotannontekijöiden liikkeiden entistä suu-
rempi vapauttaminen on edistänyt kilpailua 
ja parantanut talouselämän toimivuutta.  
Suomalaisyritysten ulkomaisen liikkeenpe-
rustamis- ja yritysosto-oikeuden säilyttämi-
seksi Suomen on vastavuoroisesti tarjottava 
samat oikeudet ulkomaisille sijoittajille. 
Suomalaiselle elinkeinoelämälle ja siten ko-
ko Suomen kansantaloudelle on olennaisen 
tärkeätä, että tämän kansainvälistymiskehi-
tyksen ja Suomeen suuntautuvien investoin-
tien edellytykset turvataan. Ulkomaisten in-
vestointien lisääminen on välttämätöntä kan-
sainvälistymiskehityksen tasapainottamiseksi 
ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Ulkomais-
ten investointien kasvun edistäminen strate-
gisesti keskeisillä sektoreilla on kiinteä osa 
elinkeinopolitiikkaa. 

Kansainvälisesti toimivat sijoittajat ovat 
hankkineet merkittäviä yritysomistuksia eri 

puolilla maailmaa. Nämä investoijat sijoitta-
vat usein raaka-aineiden, lähinnä raakaöljyn 
myynnistä saatuja suuria ylijäämiä tai yli-
jäämäisestä ulkomaankaupasta saatua valuut-
tavarantoa pyrkien pitkän aikavälin inves-
toinneilla hyvään tuottoon. Sijoittajatiedon 
laajuudessa ja laadussa on huomattavia eroja. 
Näin ollen myös ulkomaalaisten investoin-
tien mahdollisesti aiheuttamia riskejä koske-
vaa keskustelua on esiintynyt. Eri maissa ja 
yhteyksissä onkin viime aikoina pohdittu, 
olisiko ulkomaisia sijoituksia ryhdyttävä val-
vomaan entistä aktiivisemmin. 

Euroopan unioni on suorien sijoitusten suh-
teen maailman suurin viejä. Samalla se hou-
kuttelee runsaasti investoitavaa pääomaa 
päinvastaiseen suuntaan. Investoinnit ja 
avoimuus ovat Euroopan kasvun ja työlli-
syyden kaksi tärkeintä kantavaa voimaa. Eu-
roopan komissio ei ole pitänyt sääntelyä par-
haana ratkaisuna ulkomaalaisomistuskysy-
myksessä. Komissio katsoo, että vapaaehtoi-
silla käytännesäännöillä, joissa vahvistetaan 
hallinnoinnin ja avoimuuden perusvaatimuk-
set, varmistettaisiin, että ulkomaisten sijoitta-
jien toiminta olisi nykyistä selkeämpää. 

 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yritysostojen valvonta 

Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 
annetun lain (1612/1992) tarkoituksena on 
seurata ja tärkeän kansallisen edun vaatiessa 
rajoittaa vaikutusvallan siirtymistä merkittä-
vissä yrityksissä Euroopan talousalueen ul-
kopuolisille ulkomaalaisille sekä ulkomaisil-
le yhteisöille ja säätiöille. Tärkeällä kansalli-
sella edulla tarkoitetaan maanpuolustuksen 
turvaamista, vakavien ja todennäköisesti py-
syvien taloudellisten, yhteiskunnallisten tai 
ympäristöä koskevien alakohtaisten taikka 
alueellisten vaikeuksien ehkäisemistä sekä 
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yleisen järjestyksen sekä kansalaisten turval-
lisuuden ja terveyden varmistamista. 

Ulkomaisen omistajan on haettava työ- ja 
elinkeinoministeriön vahvistus yritysostolle, 
jonka johdosta hän on saanut omistukseensa 
laissa tarkoitetun seurannan kohteena olevan 
osakeyhtiön osakkeita määrän, joka muun 
muassa tuottaa vähintään yhden kolmasosan 
yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta 
äänimäärästä. Vahvistusmenettely koskee ai-
noastaan yrityksiä, joissa työskentelee yli     
1 000 henkilöä, tai jonka tase / liikevaihto 
ylittää 167 miljoonaa euroa. Kuitenkin kaikki 
maanpuolustukseen liittyvät ostotoimenpiteet 
ovat seurannan piirissä. Edellä tarkoitettu lu-
pa on haettava puolustusministeriöltä, mikäli 
kyseessä on puolustustarviketuotantoa har-
joittava yritys. 

Ministeriön on vahvistettava yritysosto, 
paitsi milloin yritysosto voi aiheuttaa tärkeän 
kansallisen edun vaarantumisen, jolloin asia 
siirretään valtioneuvoston käsiteltäväksi. 
Valtioneuvosto voi lain mukaan tarvittaessa 
estää kaupan synnyn. Laissa tarkoitettu seu-
ranta ei koske Euroopan talousalueeseen 
kuuluvia valtioita eikä Taloudellisen yhteis-
työn ja kehityksen järjestön (OECD) jäsen-
maita. Puolustusteollisuusyrityksiä koskevia 
hakemuksia on ollut muutama kappale vuo-
dessa. 

Muut kuin lainsäädännölliset keinot 

Keskusteltaessa ulkomaalaisomistuksen 
seurannasta tulee lainsäädäntö nähdä yhtenä 
vaihtoehtona siinä toimenpideluettelossa, jo-
ka mahdollistaa strategisesti tärkeiden yritys-
ten tuotannon ja osaamisen pitämisen Suo-
messa. Muita suoria ja epäsuoria keinoja ovat 
talous- ja elinkeinopolitiikka, kansainväliset 
järjestelyt, toimiluvat, jatkuvuussuunnittelu- 
ja varautuminen, erityiset huoltovarmuusjär-
jestelyt sekä kansallinen tai julkinen omistus. 

Valtion yritysomistajuus on jaettu käytän-
nössä kolmen eri toimijatyypin kesken. Val-
tioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto 
huolehtii markkinaehtoisesti toimivien yri-
tysten omistuksesta. Eri ministeriöt huolehti-
vat erityistehtäviä hoitavien yritysten omista-
juudesta. Lisäksi valtion erityisyhtiö Solidi-
um Oy:hyn on siirretty kahdeksan markki-
naehtoisesti toimivan pörssiyhtiön valtio-

omistus. Valtion huoltovarmuusnäkökulmas-
ta tapahtuva strateginen omistus on viimekä-
tinen ja vahvin keino silloin, kun varautumi-
nen ja erityiset huoltovarmuusjärjestelyt eivät 
riitä turvaamaan huoltovarmuutta tavoittei-
den mukaisella tasolla. 

 
2.2. Kansainvälinen ulottuvuus  

Sopimus Euroopan unionin (EU) toiminnasta 

Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuk-
sista keskeisin on Euroopan unionin (EU) 
toiminnasta tehty sopimus. Ulkomaa-
laisomistuksen kannalta merkittävimpiä mää-
räyksiä ovat perustamissopimuksen palvelu-
jen ja pääomien vapaata liikkuvuutta koske-
vat määräykset (artiklat 49—54 sekä 63—66 
ja 75) sekä kansallisen turvallisuuden var-
mistamista koskevat määräykset (artiklat 
346—348).  

Jäsenvaltiolla on oikeus rajoittaa sekä pal-
velujen tarjoamisen vapautta että sijoittautu-
misoikeutta toimenpitein, jotka ovat perustel-
tuja ”yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
kannalta” (52 artikla ja 65 artikla). Sijoittau-
tumisoikeuden osalta on erikseen mainittu, 
että toimenpiteet ”eivät saa olla keino mieli-
valtaiseen syrjintään taikka pääomien ja 
maksujen vapaan liikkuvuuden peiteltyä ra-
joittamista. Perustamissopimuksessa ei muu-
toin täsmennetä, miten ilmaisua ”yleinen jär-
jestys ja turvallisuus” on tulkittava. Asiasta 
on kuitenkin runsaasti oikeuskäytäntöä. Tuo-
rein niistä on komissio v. Italia (C-326/07, 
annettu 26.3.2009). 

Italiassa oli voimassa laki, jonka mukaan 
pääministerin oli ”määritettävä asetuksella ne 
puolustuksen, liikenteen, televiestinnän, 
energiavarojen tai muiden julkisten palvelu-
jen alalla toimivat ja valtion suorassa tai vä-
lillisessä määräysvallassa olevat yhtiöt, joi-
den yhtiöjärjestyksessä on määrättävä, että 
ennen määräysvallan menettämiseen johtavi-
en toimien hyväksymistä yhtiöjärjestykseen” 
on lisättävä määräys, jolla Italian talous- ja 
valtiovarainministerille myönnetään mahdol-
lisuus mm. vastustaa sitä, että sijoittajat 
hankkivat ”merkittäviä osuuksia” yhtiöstä (5 
% tai sen alle ministeriön määräyksen mu-
kaan), tai vastustaa osakkaiden välisiä sopi-
muksia tai veto-oikeus yhtiön strategisiin 
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päätöksiin (kuten luovutus, sulautuminen, 
kotipaikan siirto ulkomaille jne.). 

Erikseen oli säädetty, että em. oikeuksia 
käytetään ”ainoastaan silloin, jos erityisesti 
yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuu-
teen, kansanterveyteen tai maanpuolustuk-
seen liittyvät yleisen edun mukaiset olennai-
set ja pakottavat syyt täyttyvät ja jos näin to-
teutettavat toimenpiteet ovat, myös asianmu-
kaisten määräaikojen mahdollisen asettami-
sen osalta, asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
näiden etujen suojelemiseksi, tämän rajoit-
tamatta kansallisen oikeusjärjestyksen ja yh-
teisön oikeuden periaatteiden ja ennen kaik-
kea syrjintäkiellon periaatteen noudattamis-
ta.”  Lisäksi oli säädetty, että oikeuksia käy-
tetään vain seuraavissa tilanteissa:  

a) vakava ja todellinen vaara katkoksesta 
öljy- ja energiatuotteiden samoin kuin niihin 
liittyvien ja niiden johdannaisten palvelujen 
kansallisessa vähimmäissaatavuudessa ja 
yleisesti raaka-aineiden, yhteiskunnan kan-
nalta olennaisten hyödykkeiden tai televies-
tintä- ja kuljetuspalvelujen vähimmäispalve-
lutason saatavuudessa; 

b) vakava ja todellinen vaara yhteiskunnal-
listen velvoitteiden täyttämisen jatkuvuudelle 
jonkin julkisen palvelun osalta sekä yhtiölle 
uskottujen yleisen edun mukaisten tehtävien 
hoitamisessa; 

c) vakava ja todellinen vaara keskeisten 
julkisten palvelujen tuottamiseen käytettävi-
en laitosten ja verkkojen turvallisuudelle; 

d) vakava ja todellinen vaara maanpuolus-
tukselle, sotilaalliselle turvallisuudelle, ylei-
selle järjestykselle ja yleiselle turvallisuudel-
le; 

e) terveydelliset hätätilanteet. 
Komissio katsoi, että Italia oli rikkonut EU 

49 ja EU 63 artikloja, koska lainsäädännössä 
ei komission mukaan täsmennetty riittävästi 
erityisten oikeuksien kriteereitä.  

Tuomioistuimen mukaan sijoittautumisva-
pautta koskevien määräysten aineelliseen so-
veltamisalaan kuuluvat kansalliset säännök-
set, joita sovelletaan, kun kyseisen jäsenval-
tion kansalainen omistaa toiseen jäsenvalti-
oon sijoittautuneesta yhtiöstä sellaisen osuu-
den, joka antaa hänelle selvän vaikutusvallan 
kyseisen yhtiön päätöksiin ja mahdollisuuden 
määrätä yhtiön toiminnasta. Pääomien vapaa-
ta liikkuvuutta koskevan EU 63 artiklan mää-

räysten soveltamisalaan kuuluvat muun mu-
assa suorat sijoitukset eli kaikenlaiset luon-
nollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
tekemät sijoitukset, joiden tarkoituksena on 
pysyvien ja suorien yhteyksien luominen tai 
ylläpitäminen pääoman sijoittajan ja sen yh-
tiön välillä, jonka käyttöön pääoma annetaan 
taloudellisen toiminnan harjoittamista varten. 
Tämä tavoite edellyttää, että osakkeenomis-
tajan omistama osakemäärä antaa sille joko 
kansallisen osakeyhtiölainsäädännön nojalla 
tai muutoin todellisen mahdollisuuden osal-
listua yhtiön johtamiseen tai sen valvontaan 
(tuomion kohdat 34—36).  

Itse asiasta tuomioistuin totesi, että pää-
omien vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa 
kansallisilla toimenpiteillä, jotka ovat perus-
teltavissa EU 65 artiklassa mainituilla syillä 
tai yleistä etua koskevilla pakottavilla syillä, 
jos olemassa ei ole sellaisia yhteisön yhden-
mukaistamistoimenpiteitä, joilla säädetään 
näiden etujen suojaamisen varmistamiseksi 
tarvittavista toimista (ks. em. asia komissio 
v. Saksa, tuomion 72 kohta oikeuskäytäntö-
viittauksineen).  

Yhteisön tasolla toteutetun yhdenmukais-
tamisen puuttuessa jäsenvaltioiden asiana on 
lähtökohtaisesti päättää tasosta, jonka mukai-
sesti ne aikovat varmistaa tällaisten hyväk-
syttävien etujen suojelun, sekä tavasta, jolla 
kyseinen taso on tarkoitus saavuttaa. Niiden 
on kuitenkin noudatettava perustamissopi-
muksessa asetettuja rajoja ja erityisesti suh-
teellisuusperiaatetta, joka edellyttää, että to-
teutetut toimenpiteet ovat omiaan takaamaan 
niillä tavoiteltavan päämäärän toteutumisen 
ja että niillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän päämäärän saavuttamiseksi.  

Tuomioistuin katsoi, että Italia ei ole kirjal-
lisissa lausumissaan esittänyt mitään näyttöä 
eikä edes aihetodisteita siitä, että riidanalais-
ten kriteerien soveltaminen vastustamisoike-
uksien täytäntöönpanoon mahdollistaa tavoi-
teltujen päämäärien saavuttamisen.  

Erityisen veto-oikeuden osalta (ks. edellä) 
tuomioistuin katsoi, että päätökset, jotka 
koskevat niiden purkamista, yrityksen luovu-
tusta, sulautumista, jakautumista, yhtiön ko-
tipaikan siirtoa ulkomaille, toimialan muut-
tamista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista 
sillä tavoin, että erityiset oikeudet poistettai-
siin tai niitä muutettaisiin, koskevat tärkeitä 
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näiden yhtiöiden johtamiseen liittyviä seik-
koja. On mahdollista, että tällaiset päätökset, 
jotka voivat koskea jopa näiden yhtiöiden 
olemassaoloa, vaikuttavat erityisesti julkisen 
palvelun tuottamisen jatkuvuuteen tai yhteis-
kunnan kannalta keskeisten hyödykkeiden 
kansallisen vähimmäissaatavuuden ylläpitä-
miseen, jotka ovat Italian lainsäädännössä 
tarkoitettuja yleisiä etuja. Erityisen veto-
oikeuden ja lainsäädännössä vahvistettujen 
kriteerien välillä oli siis tuomioistuimen mu-
kaan yhteys.  

Tuomioistuin muistutti erikseen, että vaik-
ka jäsenvaltiolla säilyy olennaiselta osin va-
paus määrittää yleisen järjestyksen ja yleisen 
turvallisuuden edellytykset niiden kansallis-
ten tarpeiden mukaan, nämä edellytykset on 
perusteina poiketa perusvapaudesta ymmär-
rettävä suppeasti, joten niiden laajuutta ei 
voida päättää yksipuolisesti ilman Euroopan 
yhteisön toimielinten valvontaa. Näin ollen 
yleiseen järjestykseen ja yleiseen turvallisuu-
teen voidaan vedota vain yhteiskunnan pe-
rustavanlaatuista etua uhkaavan todellisen ja 
riittävän vakavan vaaran tapauksessa.  

Tuomioistuin katsoi, että Italia ei ollut mi-
tenkään täsmentänyt, missä olosuhteissa toi-
mivaltuuksia voitaisiin käyttää ja katsoi näin 
ollen, että Italia oli rikkonut perustamissopi-
musta.  

Tapaus komissio v. Italia vahvistaa tuomio-
istuimen aikaisempaa oikeuskäytäntöä. Tuo-
mioistuin on sinänsä usein todennut, että 
pääomien vapaata liikkuvuutta voidaan ra-
joittaa kansallisilla toimenpiteillä, jotka ovat 
perusteltavissa EU 65 artiklassa mainituilla 
syillä tai yleistä etua koskevilla pakottavilla 
syillä, jos olemassa ei ole sellaisia yhteisön 
yhdenmukaistamistoimenpiteitä, joilla sääde-
tään näiden etujen suojaamisen varmistami-
seksi tarvittavista toimista.  

Jäsenvaltiot ovat pyrkineet rajoittamaan ul-
komaalaisomistusta varsin monin argumen-
tein. Italia oli laatinut varsin pitkän kriteeris-
tön rajoitusten soveltamisesta, ja tuomiois-
tuin hyväksyikin lähtökohtaisesti, että Italian 
esittämät kriteerit voisivat oikeuttaa perusva-
pauksien käytön rajoituksia sillä ehdolla, että 
suhteellisuusperiaatetta noudatetaan. Saksa 
puolestaan vetosi työntekijöiden etuun ja vä-
hemmistöosakkaiden suojeluun ns. VW-
tapauksessa. Kumpaakaan perustetta tuomio-

istuin ei hyväksynyt. Ranska perusteli eräitä 
omistukseen vaikuttaneita rajoituksia öljy-
alalla öljytuotteiden vähimmäistoimituksia 
uhkaavan vaaran ehkäisemisellä todellisessa 
vaaratilanteessa. Koska järjestelmään ei kui-
tenkaan kuulunut objektiivisia ja täsmällisiä 
kriteerejä, sääntely ei ollut oikeasuhtaista esi-
tettyyn tavoitteeseen nähden.  

Tuomioistuin on kuitenkin hyväksynyt 
esimerkiksi öljy-, televiestintä- ja sähköalalla 
toimivien yhtiöiden osalta, että se tavoite, et-
tä pyritään turvaamaan tällaisten tuotteiden 
toimitukset tai tällaisten palvelujen tarjoami-
nen kriisitilanteessa kyseessä olevan jäsen-
valtion alueella, voi olla sellainen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvä syy, jolla perusvapau-
den rajoittaminen voidaan perustella (Espan-
ja). 

Artiklojen 52 ja 65 poikkeusmääräyksiin 
on turvauduttu useissa jäsenvaltioissa vedo-
ten nimenomaan yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden takaamiseen asetettaessa rajoi-
tuksia ulkomaalaisomistukselle. Yhteisön ta-
solla toteutetun yhdenmukaistamisen puuttu-
essa yhteisöjen tuomioistuin on hyväksynyt 
sen, että ulkomaalaisomistusta on rajoitettu 
tällä perusteella jäsenmaissa. Yleiseen järjes-
tykseen ja yleiseen turvallisuuteen voidaan 
vedota vain yhteiskunnan perustavanlaatuista 
etua uhkaavan todellisen ja riittävän vakavan 
vaaran tapauksessa. Rajoitusten on oltava oi-
keassa suhteessa tavoiteltaviin etuihin näh-
den (suhteellisuusperiaate) ja niihin voidaan 
turvautua vain, jos ei ole olemassa sellaisia 
yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteitä, 
joilla säädetään näiden etujen suojaamisen 
varmistamiseksi tarvittavista toimista. Rajoit-
tamistoimilla ja sovellettavilla kriteereillä on 
myös oltava looginen yhteys. Lisäksi kritee-
reiden käytölle on määriteltävä täsmälliset 
edellytykset. 

Artikloihin 346—348 sisältyvät yleiset 
määräykset jäsenvaltion oikeudesta poiketa 
perustamissopimuksen määräyksistä kansal-
lisista turvallisuussyistä johtuen. Näiden ar-
tiklojen sisältämiä määräyksiä on luonnehdit-
tu perustamissopimuksen sisältämiksi ylei-
siksi turvallisuuspoikkeuksiksi. 

Jäsenvaltio ei ole 346 artiklan a kohdan 
mukaan velvollinen antamaan tietoja, joiden 
ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvalli-
suusetujensa vastaiseksi. Saman artiklan b 
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kohdan mukaan jäsenvaltio voi toteuttaa toi-
menpiteet, jotka se katsoo tarpeellisiksi kes-
keisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi, ja 
jotka liittyvät aseiden, ammusten ja sotatar-
vikkeiden tuotantoon tai kauppaan. Nämä 
toimenpiteet eivät kuitenkaan saa heikentää 
sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä 
yhteismarkkinoilla, joita ei ole tarkoitettu 
nimenomaan sotilaalliseen käyttöön. 

Kaikkia sopimusvelvoitteita koskeva ylei-
nen poikkeusmahdollisuus sisältyy sopimuk-
sen 347 artiklaan, josta epäsuorasti käy ilmi 
jäsenvaltion oikeus ryhtyä jäsenvelvoitteista 
poikkeaviin toimenpiteisiin kansallisista tur-
vallisuussyistä johtuen. Toimenpiteisiin oi-
keuttavia tilanteita ovat yleisen järjestyksen 
ylläpitämiseen vaikuttavat vakavat sisäiset 
levottomuudet, sota tai sodan uhkaa merkit-
sevä vakava kansainvälinen jännitystila. Jä-
senvaltio voi toteuttaa toimenpiteitä myös 
täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutu-
nut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden 
ylläpitämiseksi. 

Sopimuksen 347 artiklan mukaan jäsenval-
tiot neuvottelevat keskenään tarvittavien 
säännösten antamisesta estääkseen sen, että 
toimenpiteet vaikuttaisivat yhteismarkkinoi-
den toimintaan. Jos mainitussa artiklassa tar-
koitetuissa tapauksissa toteutetut toimenpi-
teet vääristävät kilpailun edellytyksiä yh-
teismarkkinoilla, komissio tutkii yhdessä sen 
valtion kanssa, jota asia koskee, miten kysei-
set toimenpiteet voidaan mukauttaa sopimuk-
sen määräyksiin. Jos komissio tai toinen jä-
senvaltio katsoo jäsenvaltion käyttävän vää-
rin 346 tai 347 artiklassa tarkoitettuja val-
tuuksia, se voi saattaa asian suoraan yhteisön 
tuomioistuimen käsiteltäväksi (348 art.). 

Yhteisön tuomioistuin on todennut, että 
edellä mainittujen artiklojen tarjoamia poik-
keusmahdollisuuksia on tulkittava rajoitetus-
ti. Artiklat koskevat erittäin poikkeuksellisia 
tilanteita. 

 
Sitoumukset WTO:ssa ja vapaakauppasopi-
muksissa 

 
Suomen Maailman kauppajärjestö 

WTO:ssa palvelukauppaa koskevan yleisso-
pimuksen (GATS) puitteissa tekemä sitou-
mus koskee palvelukauppa-aloja. Toistaisek-
si WTO:ssa ei ole jäseniä velvoittavia mää-

räyksiä investoinneista tai tuotantolaitosten 
etabloitumisesta lukuun ottamatta kauppaa 
koskevia investointivaatimuksia eli TRIMS-
sopimusta (Trade Related Investment Measu-
res). TRIMS-sopimuksessa kielletään suori-
tusvaatimuksia koskevat ehdot. Vastaavansi-
sältöinen sitoumus, joka on tehty WTO:ssa, 
koskee EU:n vapaakauppasopimuksissa 
(FTA) myös investointeja.  

Sitoumuksen mukaan ulkomaisia yritysos-
toja, jotka antaisivat yrityksessä yhtä kol-
masosaa suuremman äänivallan, voidaan ra-
joittaa. Sitoumukseen sisällytetyn rajauksen 
vuoksi yritysostoja voidaan rajoittaa vain 
suurten yritysten (yli 1000 työntekijää tai lii-
kevaihto tai tase yli 167 miljoonaa euroa) 
osalta, ja vain jos ”tärkeät kansalliset intres-
sit” olisivat uhattuina. Näin ollen yritysostoja 
ei voida rajoittaa muihin syihin perustuen tai 
mainittua pienempien yritysten osalta. Rajoi-
tusta ei sovelleta televiestintäpalveluihin.  

WTO:n tavara- ja palvelukauppasopimuk-
seen sekä EU:n vapaakauppasopimuksiin si-
sältyy lausekkeet yleisistä sekä turvallisuus-
poikkeuksista, joiden nojalla sopimuksen 
velvoitteiden noudattamisesta voidaan jous-
taa. Yleispoikkeusten mukaan sopimusten 
velvoitteet eivät estä sopimuspuolia ylläpi-
tämästä tai saattamasta voimaan toimia muun 
muassa, jotka ovat välttämättömiä yleisen 
turvallisuuden tai julkisen moraalin suojele-
miseksi, yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, 
ihmisten tai heidän terveytensä suojelemisek-
si tai petosten torjumiseksi. Toimia ei kui-
tenkaan saa soveltaa tavalla, joka loisi keino-
tekoisen tai perusteettoman esteen niiden 
maiden välillä, joissa vallitsee vastaavat olo-
suhteet. Näin ollen yleispoikkeuksia tulee 
soveltaa syrjimättömästi suhteessa eri mai-
hin.  

Turvallisuuspoikkeuksia voidaan puoles-
taan soveltaa vain toimiin, jotka ovat välttä-
mättömiä turvallisuusnäkökohtia koskevan 
tiedon paljastamisen estämiseksi tai niiden 
keskeisen turvallisuusetujen suojelemiseksi, 
jotka liittyvät toimiin mm. sotilaallisen lai-
toksen varustamisen, ydinmateriaalin (”fis-
siotuva tai fuusioituva materiaali”) tai niistä 
peräisin olevan materiaalin osalta tai sota-
aikana tai muussa kansainvälisten suhteiden 
hätätilanteessa. EU:n vapaakauppasopimuk-
sissa soveltumisalan ulkopuolelle on suljettu 
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lisäksi toimet mm. aseiden, ammusten tai 
muun sotamateriaalin tuotantoon tai kaup-
paan liittyen.  

EU:n lähialueiden vakautus- ja assosiaatio-
sopimuksissa EU on tehnyt edellistä pidem-
mälle meneviä sitoumuksia, joissa sopimus-
kumppanin yrityksille myönnetään sopimuk-
sen nojalla sijoittautumisoikeus (poikkeukse-
na ainoastaan tietyt rahoituspalvelut). Sopi-
muskumppanin yrityksiä tulee kohdella sa-
malla lailla kuin yhteisön (tai jäsenmaan) 
omia yrityksiä niiden sijoittautuessa EU:n 
alueella. Ko. sopimuksiin ei sisälly edellä 
kuvattua rajoitusmahdollisuutta (pl. yleis- ja 
turvallisuuspoikkeukset). Vakautus- ja asso-
siaatiosopimusten palveluja ja investointeja 
koskevia velvoitteita voidaan myös rajoittaa 
yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden 
tai yleisen kansanterveyden perusteella. 
Poikkeusten soveltumisalaa ei ole määritelty 
yhtä tarkasti kuin esimerkiksi vapaakauppa-
sopimuksissa.  
 
OECD-sitoumukset ja kahdenväliset inves-
tointisuojasopimukset 
 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen jär-
jestö OECD:n pääomaliikkeitä koskevan 
koodin perusperiaatteisiin kuuluu se, että ai-
emmin tehtyä liberalisaatiota ei saa peruut-
taa. 

Kahdenväliset investointisopimukset on 
tarkoitettu koskeviksi jo sijoittautuneita yri-
tyksiä. Lähtökohtaisesti näiden sopimusten 
velvoitteet eivät tule sovellettaviksi yritysos-
toa suunnitteleviin yrityksiin. Kuitenkin, mi-
käli yritys on jo sijoittautunut EU:n alueelle, 
sille tulee tarjota samat oikeudet kuin EU-
yrityksillä on perustaa uusia yrityksiä tai teh-
dä yritysostoja. 

Investointisuojasopimuksiin sisältyvän 
MFN-velvoitteen mukaisesti sama kohtelu, 
jonka myönnämme OECD:n jäsenille, tulee 
myöntää myös investointisuojasopimus-
kumppaneille. Investointisuojasopimuksiin 
sisältyvän yleisiä poikkeuksia koskevan ar-
tiklan mukaan sopimus ei estä osapuolta ryh-
tymästä toimiin keskeisten turvallisuusetu-
jensa turvaamiseksi sodan, aseellisen kon-
fliktin tai kansainvälisissä suhteissa ilmene-
vän hätätilan aikana. Lauseke on pääsääntöi-
sesti samansisältöinen kaikissa investoin-

tisuojasopimuksissa. 
WTO:n velvoitteiden mukaisesti taloudel-

listen integraatiosopimusten (mm. EU ja 
ETA) puitteissa annettua kohtelua ei tarvitse 
ulottaa muihin WTO-jäsenmaihin. 
 
Tilanne eräissä maissa  
 

Useat maat ylläpitävät ulkomaalaisomistus-
ten rajoituksia vedoten yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden takaamiseen. Lakiteknisesti 
rajoituksia sovelletaan eri tavoin.  

Viimeisimpiä lainsäädäntöään tarkistaneita 
maita on Saksan liittotasavalta. Saksan uuden 
lain tarkoituksena on varmistaa, että EU:n 
ulkopuolelta tulevien tahojen yritysostot Sak-
san alueelle sijoittautuneissa yrityksissä voi-
daan estää, jos se on tarpeen Saksan liittota-
savallan yleisen järjestyksen ja yleisen tur-
vallisuuden takaamiseksi. 

Muutos on teknisesti toteutettu viittaamalla 
suoraan artikloihin 52 ja 65. Kiellon edelly-
tyksenä on aito ja riittävän vakava uhka, joka 
vaikuttaa johonkin yhteiskunnan perustavaa 
laatua olevaan etuun. Kielto voidaan kohdis-
taa sellaisiin kauppoihin, jossa ostajana on 
EU- tai EFTA -valtioiden ulkopuolella pää-
majaansa pitävä yhteisö. Kielto voidaan an-
taa, jos hankinnan kohteena on vähintään 
neljäsosa saksalaisen yhtiön äänivallasta. 
Myös EU:ssa tai EFTA-maassa päämajaansa 
pitävän yhtiön toteuttama hankinta voidaan 
estää, jos yli neljäsosan sen äänivallasta on 
EU/EFTA-alueen ulkopuolisen tahon hallus-
sa. Määritettäessä Saksan yhtiöoikeudellisiin 
määräyksiin perustuvaa neljäsosan rajaa 
kaikki epäsuoratkin omistukset, äänivaltajär-
jestelyt tai muut keinot kiertää rajan ylitty-
minen voidaan ottaa huomioon. 

Saksan talous- ja teknologiaministeriö voi 
aloittaa tutkinnan viranomaisen puolesta 
kolmen kuukauden kuluessa transaktion te-
kemisestä tai ostotarjouksen julkaisemisesta. 
Saatuaan täydellisen asiakirjamateriaalin mi-
nisteriö voi kahden kuukauden kuluessa mää-
rätä kaupalle ehtoja tai kieltää kaupan. Oike-
usvarmuuden vuoksi ostajalla on oikeus pyy-
tää etukäteisilmoitus siitä, että kauppa ei ai-
heuta uhkaa yleiselle järjestykselle tai turval-
lisuudelle. Jos ministeriö aikoo kieltää oston, 
sen on saatava liittohallitukselta etukäteis-
suostumus. Ministeriö voi ryhtyä kiellon to-
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teuttamiseksi tarpeellisiin toimiin, erityisesti 
estää tai rajoittaa äänivallan käyttöä kohde-
yhtiössä, jos ne ovat EU/EFTA-alueen ulko-
puolisen yhtiön hallussa tai määrätä uskotun 
miehen peruuttaman jo toteutettu kauppa. 
Liittotasavallan kartellivirastolla on oikeus 
toimittaa muille viranomaisille informaatiota 
yhtiöstä, joka on sulautumassa ja johon voi-
daan soveltaa kieltomenettelyä. Jos sulautu-
malla on yhteisöulottuvuus, vain komission 
julkaisemaa informaatiota voidaan antaa 
muille viranomaisille.  

Eräät valtiot ovat asettaneet sektorikohtai-
sia rajoituksia puolustusteollisuuteen kohdis-
tuville investoinneille. Näitä maita ovat 
muun muassa muut Pohjoismaat, Espanja ja 
Itävalta. Ulkomaisen investoijan suora tai 
epäsuora osallistuminen puolustussektorin 
yhtiön toimintaan voi edellyttää lupaa tai 
vahvistusta. Tällöin lupa ulkomaiselle inves-
toinnille tulee saada esimerkiksi yrityksen 
toimialan ministeriöltä. Ulkomaalaisomistuk-
selle on yleensä asetettu tietty raja, esimer-
kiksi viidesosan äänivalta- ja määräysvaltara-
ja. Myös tuonti ja/tai vienti voi edellyttää lu-
paa. Lisäksi on mahdollista, että ulkomaises-
sa määräysvallassa olevalle yhtiölle voidaan 
tarjota sektorin sopimuksia vain tapauskoh-
taisen viranomaisharkinnan kautta. 

Jotkut valtiot (muun muassa Ranska, Iso-
Britannia, Venäjä) ovat asettaneet puolustus-
sektorin ohella myös muita yhteiskunnalli-
sesti tärkeiksi pidettyjä sektoreita lupamenet-
telyn alaisiksi. Näitä aloja ovat muun muassa 
energia-, kaivos-, teollisuustuotanto-, tietolii-
kenne- ja turvallisuussektorit. Menettelyssä 
voi olla eroja sen mukaan, onko kysymyk-
sessä julkisen vai yksityisen sektorin ulko-
maalainen investoija.  
 
2.3. Nykytilan arviointi 

Ulkomaalaisomistusta koskeva uudistettu 
lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 1993 alus-
sa. Ulkomaisen omistajan on haettava vah-
vistus yritysostolle, jonka johdosta hän on 
saanut omistukseensa laissa tarkoitetun seu-
rannan kohteena olevan osakeyhtiön osakkei-
ta määrän, joka muun muassa tuottaa vähin-
tään kolmasosan yhtiön kaikkien osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä. Vahvistus-
menettely koskee ainoastaan yrityksiä, joissa 

työskentelee yli 1 000 henkilöä, tai jonka ta-
se/liikevaihto ylittää 167 miljoonaa euroa. 
Valtioneuvosto voi ulkomaalaisten yritysos-
tojen seurannasta annetun lain mukaan tarvit-
taessa estää kaupan synnyn, mutta laki kos-
kee ainoastaan ETA-alueen tai OECD:n ul-
kopuolisia valtioita. 

Valtiolla ei ole nykylainsäädännön nojalla 
riittävän tehokkaita keinoja estää maan tur-
vallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden 
joutumista ei-toivottavan tahon määräysval-
taan.  

Viime vuosina talouden globalisoitumisen 
seurauksena on niin Suomessa kuin monissa 
muissakin maissa noussut esille kysymys yri-
tysten laajenevasta ulkomaalaisomistuksesta 
ja ulkomaalaisomistuksesta strategisilla sek-
toreilla. Vaikka Suomessa toimivalle ulko-
maalaisomistuksessakin olevalle yritykselle 
voidaan lainsäädännöllä asettaa varautumis-
velvollisuus, ei ennakolta kuitenkaan voida 
varmistua siitä, että yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen kannalta merkittävät yrityk-
set toimisivat mahdollisissa ongelmatilan-
teissa Suomen kansallisen edun mukaisesti. 

Viranomaisilla tulee olla Suomen kansain-
väliset velvoitteet huomioon ottaen mahdolli-
suus lainsäädännön nojalla valvoa nykyistä 
paremmin maan turvallisuuden kannalta kes-
keisten yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaes-
sa rajoittaa ei-toivottavaa ulkomaalaisomis-
tusta. Siltä osin kuin seurantaa tai valvontaa 
tarvitaan, se tulee toteuttaa hallinnollisesti 
yksinkertaisella tavalla. 

 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskei-

set  ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Esityksen lähtökohtana on positiivinen suh-
tautuminen ulkomaalaisomistukseen. Sille ei 
ole syytä edelleenkään asettaa rajoituksia, 
ellei niille ole erityistä perustetta. Siltä osin 
kuin seurantaa tai valvontaa tarvitaan, se py-
ritään toteuttamaan yksinkertaisella ja nope-
alla tavalla. Yritysostojen osalta voi esiintyä 
tilanteita, jolloin valtiolla on oltava mahdolli-
suus estää järjestely sellaisessa yrityksessä, 
jossa erittäin tärkeän kansallisen edun tur-
vaamiseksi ulkomaalaisomistusta ei voida 
hyväksyä. Esityksen tavoitteena on parantaa 
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valtioneuvoston mahdollisuuksia estää yri-
tysosto tällaisissa erittäin poikkeuksellisissa 
tapauksissa. 
 
3.2. Toteuttamisvaihtoehdot 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama 
ulkomaisten investointien edistämistä selvit-
tänyt työryhmä (KTM Julkaisuja 6/2004) to-
tesi maaliskuussa 2004 julkaisemassaan mie-
tinnössä seuraavaa: ”Suomeen suuntautuvien 
ulkomaisten investointien lisääminen on vält-
tämätöntä kansainvälistymiskehityksen tasa-
painottamiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämi-
seksi. Ulkomaisten investointien kasvun 
edistäminen strategisesti keskeisillä sekto-
reilla on kiinteä osa elinkeinopolitiikkaa.” 

Työryhmä arvioi mietinnössään yritysosto-
jen valvontaa ja yritysten perustamista kos-
kevan sääntelyn Suomessa ulkomaisten yri-
tysten näkökulmasta liberaaliksi eikä nähnyt 
tarvetta ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön.  

Ulkomaalaisten sijoittajien määrän ja koon 
nopea kasvu on markkinoiden kehityksen 
luonnollinen osa. Riskisijoittajien maail-
manmarkkinoille tuoma pääoma on tarpeen 
investointien jatkumiseksi. On haitallista ja 
hyvän sääntelyn periaatteiden vastaista syrjiä 
ulkomaisia investoijia alkuperän vuoksi. 
Suomalainen elinkeinopolitiikka on jo pit-
kään perustunut siihen, että Suomeen sijoit-
tautuneita yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti 
ja syrjimättä riippumatta niiden omistuspoh-
jasta. Näin ollen valvontamahdollisuuksien 
parantaminen on toteutettava muuttamalla 
lainsäädäntöä. 

Vaihtoehtoja parantaa mahdollisuuksia ul-
komaalaisten yritysostojen seurantaan ovat 
säädösteknisesti joko kokonaan uusi laki tai 
asianomaisten säännösten sisällyttäminen jo 
olemassa olevaan lakiin ulkomaalaisten yri-
tysostojen seurannasta (1612/1992) tai muu-
hun jo olemassa olevaan lakiin. 

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun 
lain (1390/1992) tarkoituksena on poikkeus-
olojen ja niihin verrattavissa olevien vakavi-
en häiriöiden varalta turvata väestön toi-
meentulon, maan talouselämän ja maanpuo-
lustuksen kannalta välttämättömät taloudelli-
set toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjes-
telmät (huoltovarmuus). Huoltovarmuuden 
kehittämistä ja ylläpitoa varten on Huolto-

varmuuskeskus. Laissa on säännökset muun 
muassa huoltovarmuusorganisaatiosta, valti-
on varmuusvarastoinnista sekä huoltovar-
muuden rahoittamisesta. Lainsäädäntö ei kui-
tenkaan sisällä varsinaisia määräyksiä elin-
keinojen sääntelystä tai valvonnasta. 

Kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 a luku 
sisältää yrityskauppavalvontaa koskevat 
säännökset. Yrityskaupasta ilmoitetaan kil-
pailuvirastolle, joka voi eräin edellytyksin 
esittää markkinaoikeudelle aiotun yrityskau-
pan kieltämistä, tai jo toteutetun järjestelyn 
määräämistä purettavaksi. Lisäksi kilpailuvi-
rastolla on oikeus asettaa ehtoja kaupan to-
teuttamiselle.  Kilpailuviraston suorittama 
valvonta on yksinomaan kilpailupoliittista. 
Jos lainsäädäntöön lisättäisiin muita yritys-
kauppojen valvontaa koskevia määräyksiä, 
saattaisi kilpailuviraston kilpailupoliittinen 
valvontatehtävä hämärtyä tarpeettomasti. 

Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 
annetun lain nojalla seurataan ja tärkeän kan-
sallisen edun vaatiessa rajoitetaan vaikutus-
vallan siirtymistä erittäin merkittävissä yri-
tyksissä ulkomaalaisille sekä ulkomaisille 
yhteisöille ja säätiöille. Ulkomaisen omista-
jan on haettava vahvistus yritysostolle. Lais-
sa tarkoitettu seuranta ei koske ETA-valtioita 
eikä OECD-maita. Lakiin sisältyy jo nyt 
määräykset merkittävimpiä suomalaisia yri-
tyksiä koskevia yrityskauppoja koskevasta 
valvonnasta, samoin kuin erityismääräykset 
maanpuolustuksen kannalta tärkeiden yritys-
ten ostojen valvonnasta. 

Koska sääntelyyn ehdotetaan tehtäväksi 
useita lakiteknisiä muutoksia, ehdotetaan ny-
kyinen laki kumottavaksi ja korvattavaksi 
uudella lailla ulkomaalaisten yritysostojen 
seurannasta.  

 
3.3. Keskeiset ehdotukset 

Seurannan kohde 
 

Seurannan kohteeksi on haluttu ottaa vain 
erittäin tärkeän kansallisen edun kannalta 
merkittävät suomalaiset yritykset. Lain so-
veltamisala olisi yleinen. Laissa ei ole edel-
leenkään lueteltu nimeltä niitä yksityisen ja 
julkisen sektorin aloja tai toimintoja, joiden 
yritykset kuuluisivat valvontamielessä seu-
rannan piiriin. Seurannan tavoitteiden kan-
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nalta puolustusteollisuusyritys on tässä mie-
lessä erityisasemassa. Yhteisö tai liike, joka 
tuottaa tai toimittaa puolustustarvikkeita tai 
muita sotilaalliselle maanpuolustukselle tär-
keitä palveluita tai tuotteita, olisi nykyiseen 
tapaan aina seurannan kohteena.   

Lisäksi seurannan kohteena pidettäisiin sel-
laista muuta yhteisöä ja liikettä, jota toimi-
alansa, liiketoimintansa tai sitoumusten pe-
rusteella on pidettävä kansallisesti merkittä-
vänä. 

Laki ei rajoittaisi yritysten perustamista. 
Liikkeen hankkiminen on seurannan piirissä 
sen varmistamiseksi, että seuranta kattaisi 
merkittävimmät yritysostomuodot. 
 
Ulkomainen omistaja 
 

Käsitteellä tarkoitetaan oikeussubjekteja, 
joiden suorittamia yritysostoja seurattaisiin. 
Ulkomaisia omistajia olisivat ensinnäkin ne 
luonnolliset henkilöt, joilla ei ole asuinpaik-
kaa Euroopan unionin (EU) tai Euroopan va-
paakauppaliiton (EFTA) alueella, sekä ulko-
maalaiset yhteisöt ja säätiöt, joilla ei ole ko-
tipaikkaa Euroopan unionin tai Euroopan va-
paakauppaliiton alueella. Ulkomaisia omista-
jia olisivat myös yhteisöt ja säätiöt, joilla on 
kotipaikka Euroopan unioniin tai Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvassa valtiossa, 
mutta joiden osalta muulla ulkomaisella 
omistajalla on vähintään kymmenesosa osa-
keyhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaske-
tusta äänimäärästä tai vastaava tosiasiallinen 
vaikutusvalta yhteisössä tai liikkeessä. 

Lisäksi laissa tarkoitettuja ulkomaisia 
omistajia olisivat puolustusteollisuusyritysten 
osalta tahot, joilla on kotipaikka Euroopan 
unioniin tai Euroopan vapaakauppaliittoon 
kuuluvassa valtiossa, sekä sellaiset suomalai-
set yhteisöt, joissa ensisijaiseen kohderyh-
mään kuuluva käyttää määräysvaltaa vähin-
tään osakeyhtiön osakkeiden yhden kymme-
nesosan kokonaisäänimäärällä tai omaavat 
vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan liik-
keessä tai muussa yrityksessä kuin osakeyh-
tiössä. 

Esitys pohjautuisi nykytilan arviointi huo-
mioon ottaen Suomen osakeyhtiölain 
(624/2006) yhden kymmenesosan vähemmis-
töosakassäännöksiin. Tätä määräosaa on pi-
dettävä lakiteknisesti ja esityksen tavoittei-

den kannalta muita määräosavaihtoehtoja 
(muun muassa nykyisen lain yhden kolmas-
osan tai Saksan uuden lain yhden neljäsosan 
vaatimus) parempana vaihtoehtona. 

 Soveltamisalan osalta seuranta ei puolus-
tusteollisuusyrityksiä lukuun ottamatta kos-
kisi Euroopan unioniin tai Euroopan vapaa-
kauppaliittoon kuuluvia valtioita. Nykytilan 
arviointi huomioon ottaen tätä soveltamisala-
esitystä on pidettävä parempana vaihtoehtona 
kuin nykyisen lain soveltamisalaa. 
 
Vahvistus yritysostolle 
 

Vain puolustussektorin yritysostot edellyt-
täisivät aina hakemuksesta tapahtuvaa viran-
omaisen vahvistusta. Lisäksi ulkomainen 
omistaja voisi ilmoittaa vahvistettavaksi sel-
laisen muun vaikutusvallan hankinnan, joka 
on kohdistunut seurannan kohteena olevaan 
osakeyhtiöön. Näistä ilmoituksenvaraisista 
hankinnoista on kysymys silloin, kun ulko-
mainen omistaja saa omistukseensa vähin-
tään yhden kymmenesosan osakeyhtiön osak-
keiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai 
vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan muus-
sa seurannan kohteena olevassa yhteisössä tai 
liikkeessä. Ehdotuksessa käytetään näistä 
hankinnoista käsitettä "Muut yritysostot". 

Jos viranomainen ei anna asiassa vahvis-
tuspäätöstä tai yhden kuukauden kuluessa 
päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä tai 
tee valtioneuvoston yleisistunnolle esitystä 
yritysoston vahvistamatta jättämisestä kol-
men kuukauden kuluessa tietojen vastaanot-
tamisesta, yritysoston katsottaisiin tulleen 
vahvistetuksi.  
 
Viranomaiset 
 

Mahdollinen yritysoston kieltäminen (tai 
vahvistamatta jättäminen) on käytännössä ai-
na varsin merkittävä periaatteellinen ratkaisu, 
joten on luontevaa, että ratkaisu tehtäisiin 
vähintään ministeriötasolla. Kaikki yritysos-
tojen seurantaa ja vahvistamista koskevat vi-
ranomaisasiat käsittelisi aluksi työ- ja elin-
keinoministeriö. Ministeriön tehtävänä olisi 
tarvittavassa laajuudessa, myös muita keskei-
siä viranomaisia lausuntomenettelyn kautta 
kuultuaan, arvioida yritysoston vaikutuksia. 
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Jos yritysosto voi aiheuttaa erittäin tärkeän 
kansallisen edun vaarantumisen, ministeriön 
olisi siirrettävä asia valtioneuvoston yleisis-
tunnon käsiteltäväksi. Muuten ministeriön 
olisi vahvistettava yritysosto. 

Yritysostosta on annettava työ- ja elinkei-
noministeriölle riittävät tiedot. Myös ministe-
riö voisi oma-aloitteisesti pyytää näitä tietoja 
seurannan kohteesta, ulkomaisesta omistajas-
ta sekä itse hankinnasta kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun on saanut yritysostosta 
tiedon.      
 
Vahvistuksen epääminen 
 

Valtioneuvoston yleisistunto voi ehdotuk-
sen mukaan evätä vahvistuksen yritysostolta, 
jos erittäin tärkeä kansallinen etu vaarantuu. 
Kieltopäätöksen oikeuttavat erittäin tärkeät 
kansalliset edut määriteltäisiin laissa. Ne ovat 
maanpuolustuksen turvaaminen tai Euroopan 
unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 
52 ja 65 artiklojen mukainen yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden varmistaminen yh-
teiskunnan perustavanlaatuista etua uhkaavan 
todellisen ja riittävän vakavan vaaran tapauk-
sessa. Tunnusmerkkejä tulkittaessa tulee ot-
taa huomioon Suomen kansainväliset velvoit-
teet. 

Vahvistuksen epäämisen seuraamuksena 
olisi ehdotuksessa velvollisuus luovuttaa niin 
monta seurannan kohteena olevan osakeyhti-
ön osaketta, että ulkomaisen omistajan osuus 
yhtiön kokonaisäänimäärästä laskee alle yh-
teen kymmenesosaan. Jos tosiasiallisen vai-
kutusvallan siirtyminen muussa puolustus-
tarvikeyrityksessä kuin osakeyhtiössä tai 
liikkeen hankkiminen kielletään, vaikutusval-
lan tai liikkeen hankkimista koskevat sopi-
mukset purkautuvat päätöksessä määrättävä-
nä ajankohtana. 

   
4.  Esityksen vaikutukset  

Esityksen lähtökohtana on positiivinen suh-
tautuminen ulkomaalaisomistukseen. Selkeät 
ja avoimet investointeja koskevat säännöt 
muodostavat perustan suomalaisen elinkei-
noelämän osallistumiselle kansainväliseen 
vaihdantaan ja Suomeen suuntautuville ul-
komaisille investoinneille. Esityksen mukaan 
myös Suomen lainsäädäntöä ajanmukaistet-

taisiin erityisesti siltä osin kuin kysymykses-
sä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
takaamiseksi tarpeellinen ulkomaisten inves-
tointien seuranta. 

Esitys merkitsisi muutosta käsiteltävien 
asioiden jakautumisessa eri viranomaisille. 
Kaikki yritysostojen seurantaa ja vahvista-
mista koskevat viranomaisasiat käsittelisi 
työ- ja elinkeinoministeriö. Yritysostojen 
seuranta ja valvonta toteutettaisiin siten hal-
linnollisesti selkeällä ja yksinkertaisella ta-
valla. 

Seurannan kohteeksi on haluttu saada vain 
kansallisen edun kannalta merkittävät suoma-
laiset yritykset. Viranomaisilla tulee olla 
Suomen kansainväliset velvoitteet huomioon 
ottaen mahdollisuus valvoa nykyistä parem-
min huoltovarmuuden ja maan turvallisuuden 
kannalta keskeisten yhtiöiden omistuspohjaa 
ja tarvittaessa erittäin tärkeän kansallisen 
edun turvaamiseksi rajoittaa ulkomaa-
laisomistusta tällaisissa yhtiöissä. Esityksen 
tavoitteena on parantaa valtioneuvoston 
mahdollisuuksia estää yritysosto tällaisissa 
erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. 

Työryhmä ei ole tehnyt esitykseen liittyvää 
yritysvaikutusten arviointia. 
 
5.  Asian valmistelu 

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama 
työryhmä, joka tarkasteli toimintavarmojen 
televerkkojen tarjonnan edistämistä, ehdotti 
mietinnössään (LVM:n julkaisuja 26/2009), 
että työ- ja elinkeinoministeriön johdolla sel-
vitetään, onko tarpeen ja Suomen kansainvä-
liset velvoitteet huomioon ottaen mahdollista 
säätää uutta lainsäädäntöä sen varmistami-
seksi, että olisi mahdollista valvoa nykyistä 
paremmin huoltovarmuuden ja maan turvalli-
suuden kannalta keskeisten yhtiöiden omis-
tuspohjaa ei-toivottujen yritysvaltausten tor-
jumiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 
23.6.2009 asettaa työryhmän, jonka tehtävä-
nä oli selvittää ulkomaalaisomistusta koske-
van lain ajanmukaisuus ja mahdolliset muu-
tostarpeet ottaen myös huomioon Suomen 
kansainväliset velvoitteet. Mikäli työryhmä 
päätyisi ehdottamaan muutoksia ulkomaa-
laisomistusta koskevaan lakiin, työryhmän 
tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen 
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muotoon. 
Työryhmässä oli työ- ja elinkeinoministe-

riön, valtioneuvoston kanslian, ulkoasiainmi-
nisteriön, liikenne- ja viestintäministeriön, 

huoltovarmuuskeskuksen, Elinkeinoelämän 
Keskusliiton ja Keskuskauppakamarin edus-
tus. Työryhmä kuuli työnsä yhteydessä asian-
tuntijoita. 

 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

Laki ulkomaalaisten yritysostojen seuran-
nasta 

1 LUKU 

Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä säädetään 
lain tarkoituksesta. Lakiehdotuksen lähtökoh-
tana on kansainväliset velvoitteet huomioon 
ottaen parantaa mahdollisuuksia valvoa ul-
komaalaisomistusta ja poikkeustapauksissa 
toteuttaa omistusta rajoittavia toimenpiteitä 
kansallisen edun kannalta kielteisten vaiku-
tusten poistamiseksi. Ulkomaalaisomistusta 
ei ole edelleenkään syytä yleisesti rajoittaa. 
Päämääränä tulee olla, että Suomi kehittyy 
jatkuvasti kiinnostavana ja dynaamisena sekä 
ulkomaisia investointeja houkuttelevana 
elinkeinotoiminnan toimintaympäristönä. 
Määrätyissä tilanteissa viranomaisilla on ol-
tava mahdollisuus kieltää yritysosto. Yritys-
oston kieltäminen olisi mahdollista vain, jos 
erittäin tärkeä kansallinen etu yritysoston 
seurauksena vaarantuisi. Kieltopäätös tehtäi-
siin valtioneuvoston yleisistunnossa. 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohdassa mää-
ritellään se erittäin tärkeä kansallinen etu, 
jonka turvaamiseksi ulkomaisiin yritysostoi-
hin voitaisiin poikkeuksellisesti puuttua. 
Maanpuolustukseen perustuvat rajoitustoimet 
olisivat sallittuja lähinnä vain sotilaalliseen 
maanpuolustukseen liittyvinä. EU:n tuomio-
istuimen oikeuskäytännön mukaan yleiseen 
järjestykseen ja yleiseen turvallisuuteen voi-
daan vedota vain yhteiskunnan perustavan-
laatuista etua uhkaavan todellisen ja riittävän 
vakavan vaaran tapauksessa. Rajoitusten on 
oltava oikeassa suhteessa tavoiteltaviin etui-
hin nähden (suhteellisuusperiaate) ja niihin 

voidaan turvautua vain, jos ei ole olemassa 
sellaisia yhteisön yhdenmukaistamistoimen-
piteitä, joilla säädetään näiden etujen suo-
jaamisen varmistamiseksi tarvittavista toi-
mista. Rajoittamistoimilla ja sovellettavilla 
kriteereillä on myös oltava looginen yhteys. 
Lisäksi kriteereiden käytölle on määriteltävä 
täsmälliset edellytykset.  

Pykälän 2 kohdassa määritellään se, minkä-
laisissa yrityksissä omistajanvaihdokset tai 
merkittävät vaikutusvallan muutokset olisivat 
tämän lain mukaisen seurannan alaisia. Näis-
tä yrityksistä käytetään käsitettä ”seurannan 
kohde”. Seurannan kohteena pidettäisiin yh-
teisöä tai liikettä, joka tuottaa tai toimittaa 
puolustustarvikkeita tai muita sotilaalliselle 
maanpuolustukselle tärkeitä palveluita tai 
tuotteita. Lisäksi seurannan kohteena pidet-
täisiin sellaista muuta yhteisöä ja liikettä, jota 
toimialansa, liiketoimintansa tai sitoumusten 
perusteella on pidettävä kansallisesti merkit-
tävänä. Laissa ei määritellä tarkemmin seu-
rannan kohteena olevan yrityksen toimialaa 
eikä toiminnan luonnetta. 

Huoltovarmuuden tavoitteista on annettu 
valtioneuvoston päätös elokuussa 2008 
(539/2008), joka tuli voimaan 1.9.2008. 
Huoltovarmuuden kannalta kansallisesti elin-
tärkeiksi infrastruktuureiksi päätöksessä 
määritellään kuljetusinfrastruktuuri, energian 
siirto- ja jakeluverkot, sähköiset tieto- ja 
viestijärjestelmät, kuljetuslogistiset järjes-
telmät, vesihuolto ja muu yhdyskuntatek-
niikka sekä infrastruktuurin rakentaminen ja 
kunnossapito. Kriittiseksi tuotannoksi määri-
tellään elintarvikehuolto, energiantuotanto, 
terveydenhuolto ja maanpuolustusta tukeva 
tuotanto. Yritysostoa arvioitaessa voi joissa-
kin tapauksissa olla merkitystä esimerkiksi 
sillä, toimiiko seurannan kohteena oleva yri-
tys valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoit-
teiksi antamassa päätöksessä tarkoitetulla 
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elintärkeän infrastruktuurin tai kriittisen tuo-
tannon toimialoilla.  

Pykälän 3 kohdassa määritellään ne tahot, 
joiden suorittamia, seurannan kohteena ole-
viin yrityksiin kohdistuvia yritysostoja lain 
mukaisesti seurattaisiin. Näistä tahoista käy-
tetään käsitettä ”ulkomainen omistaja”. Ul-
komaisia omistajia olisivat ensinnäkin ne 
luonnolliset henkilöt, joilla ei ole asuinpaik-
kaa Euroopan unionin (EU) tai Euroopan va-
paakauppaliiton (EFTA) alueella, sekä ulko-
maalaiset yhteisöt ja säätiöt, joilla ei ole ko-
tipaikkaa Euroopan unionin tai Euroopan va-
paakauppaliiton alueella. Ulkomaisia omista-
jia olisivat myös yhteisöt ja säätiöt, joilla on 
kotipaikka Euroopan unioniin tai Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvassa valtiossa, 
mutta joiden osalta muulla ulkomaisen omis-
tajan käsitteen tunnusmerkit omaavalla tahol-
la on vähintään yksi kymmenesosa osakeyh-
tiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta 
äänimäärästä tai vastaava tosiasiallinen vai-
kutusvalta yhteisössä tai liikkeessä. Lisäksi 
ulkomaisia omistajia olisivat sellaiset suoma-
laiset yhteisöt, joissa ensisijaiseen kohde-
ryhmään kuuluva käyttää määräysvaltaa vä-
hintään osakeyhtiön osakkeiden yhden kym-
menesosan kokonaisäänimäärällä tai omaavat 
vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan liik-
keessä tai muussa yrityksessä kuin osakeyh-
tiössä. 

Pykälän 4 kohdassa määritellään puolustus-
teollisuusyritys eli puolustussektorin yritys-
oston kohde. Sillä tarkoitetaan yhteisöä tai 
liikettä, joka tuottaa tai toimittaa puolustus-
tarvikkeita tai muita sotilaalliselle maanpuo-
lustukselle tärkeitä palveluita tai tuotteita. 
Käsitettä määrittää puolustustarvikkeiden 
maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annet-
tu laki (242/1990). Määritelmä olisi tältä osin 
kuitenkin laajempi kuin vientivalvontalain-
säädännössä. 

Puolustusmateriaalia tuottavien yritysten 
osalta kiinnitetään huomiota muun muassa 
erikoisosaamisen, koetulosten, tutkimustulos-
ten ja tuotekehityksen salassa pitämisen tar-
peellisuuteen, samoin niiden merkitykseen ja 
korvattavuuteen puolustusvoimien materiaa-
lihankintojen kannalta. Sotilaalliselle maan-
puolustukselle tärkeitä, ja siten puolustusky-
vyn kannalta merkittäviä palveluita voivat ol-
la esimerkiksi tietoliikenneverkkopalvelut 

sekä puolustusmateriaalin huolto- ja kunnos-
sapitopalvelut. Palvelun käsite on laaja. Mää-
ritelmä kattaa myös yritykset, jotka tuottavat 
maanpuolustukselle tärkeää tutkimus- ja tuo-
tekehitystyötä ja esimerkiksi ohjelmistoja. 
Ratkaisevaa olisi yrityksen kannalta se, onko 
tuotanto tai palvelu tarkoitettu sotilaallisen 
maanpuolustuksen käyttöön.  

Pykälän 5 kohdassa määritellään yritysosto 
eli se hankinta tai muu toimenpide, joka on 
kohdistunut seurannan kohteena olevaan yri-
tykseen. Määritelmä kattaa erilaiset yritysos-
totilanteet ja liiketoiminnan kaupat riippu-
matta siitä, millä tavoin hankinta toteutettai-
siin. Seurannan kannalta merkityksellinen 
vaikutusvalta syntyy osakeyhtiön osakkeiden 
hankinnassa silloin, kun ulkomainen omistaja 
saa haltuunsa yhden kymmenesosan osake-
yhtiön osakkeiden tuottamasta kokonaisää-
nimäärästä. Hankintoja olisivat ensisijaisesti 
osakekaupat. Kohdassa mainituilla muilla 
toimenpiteillä tarkoitetaan lähinnä erilaisia 
oman osakeomistuksen nojalla tehtyjä toi-
mia, kuten osakepääoman korottamis- tai 
alentamispäätös sekä osakemerkintä suunna-
tussa annissa. 

Lisäksi seurannan kannalta merkitykselli-
nen tilanne syntyisi, jos ulkomainen omistaja 
saa muussa kuin osakeyhtiössä vastaavan to-
siasiallisen vaikutusvallan seurannan kohtee-
na olevaan puolustusteollisuusyritykseen tai 
liikkeeseen. Yritysostona pidetään myös 
kohdassa mainitulla tavalla suomalaisen yh-
teisön muuttumista ulkomaiseksi omistajaksi. 

Pykälän 3 momentissa säädetään konser-
nisuhteen huomioon ottamisesta. Lisäksi 
momentin nojalla otettaisiin huomioon per-
heenjäsenten tai näiden määräysvallassa ole-
vien yhteisöjen tai säätiöiden omistamat 
osakkeet seurannan kohteena olevassa osa-
keyhtiössä. Momentin 3 kohdan tarkoitukse-
na on estää seurannan kiertäminen erilaisilla 
sopimus- tai muilla järjestelyillä. 

3 §. Viranomaiset. Kaikki yritysostojen 
seurantaa ja vahvistamista koskevat viran-
omaisasiat käsittelisi työ- ja elinkeinominis-
teriö. Ministeriön tehtävänä olisi tarvittavas-
sa laajuudessa myös muita keskeisiä viran-
omaisia lausuntomenettelyn kautta kuultuaan 
arvioida yritysoston vaikutuksia. Näitä vi-
ranomaisia voisivat olla ministeriöt (erityi-
sesti ulkoasiainministeriö ja puolustusminis-
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teriö) ja tarpeen mukaan muut viranomaiset. 
Jos annettujen lausuntojen tai työ- ja elinkei-
noministeriön oman arvion mukaan yritysos-
to voi aiheuttaa erittäin tärkeän kansallisen 
edun vaarantumisen, ministeriön olisi siirret-
tävä asia valtioneuvoston yleisistunnon käsi-
teltäväksi.  

4 §. Puolustussektorin yritysostot. Puolus-
tussektorin yritysostot edellyttäisivät aina 
hakemuksesta tapahtuvaa viranomaisen vah-
vistusta. Kun ulkomainen omistaja olisi tu-
lossa yrityskaupan seurauksena tällaisen yri-
tyksen omistajaksi, on viranomaisen aina 
voitava maanpuolustukseen liittyen harkita 
myös ulkomaalaisomistuksen soveltuvuutta. 

Jos yritysosto voi aiheuttaa erittäin tärkeän 
kansallisen edun vaarantumisen, työ- ja elin-
keinoministeriön olisi siirrettävä asia valtio-
neuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi. Muu-
ten ministeriön olisi vahvistettava yritysosto. 

5 §. Muut yritysostot. Puolustussektorin 
yritysostojen vahvistusvelvoitteen lisäksi ul-
komainen omistaja voisi ilmoittaa vahvistet-
tavaksi sellaisen vaikutusvallan hankinnan, 
joka on kohdistunut seurannan kohteena ole-
vaan osakeyhtiöön. Näistä ilmoituksenvarai-
sista hankinnoista on kysymys silloin, kun 
ulkomainen omistaja saa omistukseensa vä-
hintään yhden kymmenesosan osakeyhtiön 
osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimääräs-
tä tai vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan 
muussa seurannan kohteena olevassa yhtei-
sössä tai liikkeessä. Ehdotuksessa käytetään 
näistä hankinnoista käsitettä "Muut yritysos-
tot". 

Jos yritysosto voi aiheuttaa erittäin tärkeän 
kansallisen edun vaarantumisen, työ- ja elin-
keinoministeriön olisi 4 §:n tavoin siirrettävä 
asia valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltä-
väksi. Muuten ministeriön olisi vahvistettava 
yritysosto. Jos viranomainen ei tee asiassa 
vahvistuspäätöstä tai anna yhden kuukauden 
kuluessa päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymi-
sestä tai tee valtioneuvoston yleisistunnolle 
esitystä yritysoston vahvistamatta jättämises-
tä kolmen kuukauden kuluessa tietojen vas-
taanottamisesta, yritysoston katsottaisiin tul-
leen vahvistetuksi. 

Sekä 4 §:n että 5 §:n yritysostojen seuran-
nan osalta olisi noudatettava, mitä muun mu-
assa hallintoasian vireillepanon muodollisista 
ja sisällöllisistä vaatimuksista sekä asiakirjan 

täydentämisestä on hallintolaissa (434/2003) 
säädetty.   

6 §. Poikkeukset yritysoston vahvistamises-
ta. Pykälä vastaa voimassa olevan lain          
6 §:ää.  

7 §. Vahvistuksen epääminen. Pykälässä 
säädetään valtioneuvoston yleisistunnon oi-
keudesta evätä vahvistus yritysostolta. Vah-
vistus voitaisiin evätä, jos 2 §:ssä tarkoitettu 
erittäin tärkeä kansallinen etu vaarantuisi 
toimen seurauksena. 

8 §. Vahvistuksen epäämisen seuraamuk-
set. Pykälässä säädetään seuraamuksista, jot-
ka aiheutuvat siitä, että ulkomaisen omistajan 
vaikutusvalta seurannan kohteena olevassa 
osakeyhtiössä tai tosiasiallinen vaikutusvalta 
2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa muussa yrityk-
sessä tai liikkeen hankkiminen kielletään. 

Pykälän 1 momentissa säädetään seurannan 
kohteena olevan osakeyhtiön osakkeiden 
hankintaa koskevan kiellon seuraamuksista. 
Jos vahvistus evätään yritysostolta, ulkomai-
selle omistajalle syntyisi velvollisuus luovut-
taa niin monta seurannan kohteena olevan 
osakeyhtiön osaketta, että hänen osuutensa 
yhtiön kokonaisäänimäärästä laskee alle yh-
teen kymmenesosaan. Ulkomainen omistaja 
voi itse valita luovutettavat osakkeet. 

Valtioneuvoston yleisistunnon on asetetta-
va vahvistuksen epäämispäätöksessä määrä-
aika, jonka kuluessa osakkeet on luovutetta-
va. Määräaika on pyrittävä asettamaan siten, 
että ulkomaiselle omistajalle ei tarpeettomas-
ti aiheuteta taloudellista tappiota. 

Vahvistuksen epäämisestä seuraava ulko-
maisen omistajan päätösvallan rajoitus saa-
tettaisiin heti voimaan. Näin ulkomainen 
omistaja voi epäämisen jälkeen äänestää yh-
tiökokouksessa vain sellaisella määrällä 
osakkeita, että niiden tuottama äänimäärä jää 
alle yhden kymmenesosan yhtiön kaikkien 
osakkeiden äänimäärästä. Kielto ei välittö-
mästi vaikuttaisi muiden oikeuksien kuin ää-
nioikeuden käyttöön. 

Pykälän 2 momentissa säädetään seuraa-
muksista, jotka tulevat kysymykseen evättä-
essä vahvistus yritysostolta, joka koskee tosi-
asiallisen vaikutusvallan siirtymistä ulkomai-
selle omistajalle 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetus-
sa muussa yrityksessä kuin osakeyhtiössä se-
kä evättäessä vahvistus seurannan kohteena 
olevan liikkeen hankkimiselta. Vaikka tällai-
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nen seuraamus kohdistuu osaltaan myös yri-
tyskaupan myyjäosapuoleen, seuraamusta 
voidaan pitää kohtuullisena, koska sopimuk-
sen osapuolilla on tiedossaan mahdollisuus, 
että yritysostolta voidaan evätä vahvistus. 

Pykälän 3 momentissa säädetään tilantees-
ta, jossa se, jolta vahvistus on evätty, lakkaa 
olemasta ulkomainen omistaja. Tapauksessa 
ei ole syytä vaatia suomalaista osakeyhtiötä 
luopumaan seurannan kohteena olevan osa-
keyhtiön osakkeista tai liikkeestä. Edellä 1 ja 
2 kohdassa mainittujen määräaikojen asetta-
misella on osaltaan tarkoitus varata ulkomai-
selle omistajalle tilaisuus muuttaa omistus-
taan oma-aloitteisesti siten, että seuraamuk-
set raukeaisivat. 

9 §. Muutoksenhaku. Pykälän mukaan työ- 
ja elinkeinoministeriön tekemään päätökseen 
asian siirtämisestä valtioneuvoston yleisis-
tunnon käsiteltäväksi ei saisi hakea muutosta 
valittamalla siltä osin kuin siirtämispäätök-
sellä on ratkaistu, voiko yritysosto aiheuttaa 
erittäin tärkeän kansallisen edun vaarantumi-
sen. Yritysoston vahvistusta koskevan asian 
siirtäminen on valmisteleva toimi. Jotta yri-
tysostoa koskevan asian ratkaiseminen ei vii-
västyisi, siirtämispäätöksen tarkoituksenmu-
kaisuutta ei voisi valittamalla saattaa kor-
keimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi. 

Valtioneuvoston yleisistunnon ja myös mi-
nisteriön tekemästä vahvistuksen epäämis-
päätöksestä voisi valittaa. Muutoksenhakuun 
sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

10 §. Yritysostorikkomus. Pykälän mukaan 
ulkomainen omistaja voidaan tuomita sak-
koon, jos hän laiminlyö vahvistuksen hake-
misen yritysostolle tai sitä koskevan tiedon-
antovelvollisuuden. Rangaistukseen tuomit-
semisen edellytyksenä on, että laiminlyönti 
on tahallinen tai johtuu törkeästä huolimat-
tomuudesta. Rangaistukseen voitaisiin tuomi-
ta myös, jos ulkomainen omistaja antaa vi-
ranomaiselle vääriä tietoja tai salaa hake-
muksen käsittelyn kannalta merkittäviä tieto-
ja. 
 
2.  Voimaantulo  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Uudella lailla kumot-

taisiin ulkomaalaisten yritysostojen seuran-
nasta annettu laki (1612/1992). 

 
3.  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toi-
meentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla 
tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on 
lausuntokäytännössään todennut, että elin-
keinovapautta ei saa rajoittaa ilman erittäin 
pätevää syytä. Tällaisena syynä voidaan pitää 
esimerkiksi henkilöiden terveyden ja turvalli-
suuden suojelemista tai muita tärkeitä ja vah-
voja yhteiskunnallisia intressejä. Rajoitusten 
tulee ilmetä lain tasolta, koska kyseessä on 
perusoikeuden rajoittaminen.  

Esityksessä taataan viranomaisille mahdol-
lisuus kieltää yritysosto yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden takaamiseksi, jos erittäin 
tärkeä kansallinen etu yritysoston seuraukse-
na vaarantuisi. 

Perustuslain 21 § koskee oikeusturvaa. Py-
kälän 1 momentissa turvataan yhtäältä yksi-
lön oikeus saada asiansa käsitellyksi asian-
mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa. Toiseksi tässä momentissa 
turvataan yksilön oikeus saada oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomiois-
tuimen tai muun riippumattoman lainkäyttö-
elimen käsiteltäväksi.  

Saman pykälän 2 momentin mukaan lailla 
turvataan yksilön oikeus tulla kuulluksi, saa-
da perusteltu päätös ja hakea muutosta. Li-
säksi lailla on turvattava muut oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon 
takeet. 

Esityksen 9 §:n 1 momentin mukainen yri-
tysoston vahvistusta koskevan asian siirtämi-
nen on valmisteleva toimi. Jotta yritysostoa 
koskevan asian ratkaiseminen ei viivästyisi, 
siirtämispäätöksen tarkoituksenmukaisuutta 
ei voisi valittamalla saattaa korkeimman hal-
linto-oikeuden tutkittavaksi. 

Muutosta valtioneuvoston yleisistunnon tai 
ministeriön tämän lain nojalla tekemään kiel-
teiseen päätökseen haetaan siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vi-
ranomaisen päätös ei sisältäisi ehtoja. Näin 
ollen viranomaisen myönteisestä päätöksestä 
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ei olisi valitusoikeutta. 
Esitystä valmisteltaessa on katsottu, että 

laki voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 

 
 
Lakiehdotus 

 
Laki 

ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 

Annettu Helsingissä     päivänä       kuuta 200 
————— 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 LUKU  

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on seurata ja erit-
täin tärkeän kansallisen edun vaatiessa rajoit-
taa vaikutusvallan siirtymistä seurannan koh-
teena olevissa yrityksissä ulkomaalaisille se-
kä ulkomaisille yhteisöille ja säätiöille. 

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Erittäin tärkeällä kansallisella edulla 

maanpuolustuksen turvaamista tai Euroopan 
unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 
52 ja 65 artiklojen mukaista yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden varmistamista yh-
teiskunnan perustavanlaatuista etua uhkaavan 
todellisen ja riittävän vakavan vaaran tapauk-
sessa; 

2) Seurannan kohteella puolustusteolli-
suusyritystä sekä sellaista muuta yhteisöä ja 
liikettä, jota toimialansa, liiketoimintansa tai 
sitoumusten perusteella on pidettävä kansal-
lisesti merkittävänä; 

3) Ulkomaisella omistajalla ulkomaalaista 
tahoa, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan 
unioniin (EU) tai Euroopan vapaakauppaliit-

toon (EFTA) kuuluvassa valtiossa, tai jolla 
on kotipaikka Euroopan unioniin tai Euroo-
pan vapaakauppaliittoon kuuluvassa valtios-
sa, mutta jonka osalta muulla ulkomaisella 
omistajalla on vähintään yksi kymmenesosa 
osakeyhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlas-
ketusta äänimäärästä tai vastaava tosiasialli-
nen vaikutusvalta yhteisössä tai liikkeessä; 

4) Puolustusteollisuusyrityksellä yhteisöä 
tai liikettä, joka tuottaa tai toimittaa puolus-
tustarvikkeita tai muita sotilaalliselle maan-
puolustukselle tärkeitä palveluita tai tuotteita; 

5) Yritysostolla sellaista hankintaa tai muu-
ta vastaavaa toimenpidettä, jonka johdosta 
ulkomainen omistaja saa omistukseensa seu-
rannan kohteena olevan osakeyhtiön osakkei-
ta määrän, joka tuottaa vähintään yhden 
kymmenesosan yhtiön kaikkien osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä, tai vastaavan 
tosiasiallisen vaikutusvallan muussa seuran-
nan kohteena olevassa yhteisössä tai liik-
keessä. Yritysostolla tarkoitetaan myös suo-
malaisen yhteisön muuttumista 3 kohdassa 
tarkoitetuksi ulkomaiseksi omistajaksi, jos 
sillä on edellä tarkoitettu vaikutusvalta seu-
rannan kohteena olevassa yrityksessä. 

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisesta 
omistajasta, koskee 1 momentin 4 kohdan 
yritysten osalta myös tahoa, jolla on koti-
paikka Euroopan unioniin tai Euroopan va-
paakauppaliittoon kuuluvassa valtiossa, sekä 
sellaista suomalaista yhteisöä, jonka osalta 
ulkomaisella omistajalla on vähintään yksi 
kymmenesosa osakeyhtiön kaikkien osakkei-
den yhteenlasketusta äänimäärästä tai vastaa-
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va tosiasiallinen vaikutusvalta yhteisössä tai 
liikkeessä. 

Laskettaessa ulkomaisen omistajan ää-
niosuutta osakeyhtiön osakkeiden yhteenlas-
ketusta äänimäärästä otetaan huomioon myös 
osakkeet: 

1) jotka kuuluvat ulkomaisen omistajan 
kanssa samaan konserniin kuuluvalle yrityk-
selle; 

2) jotka kuuluvat ulkomaisen omistajan 
perheenjäsenelle tai perheenjäsenen määrä-
ysvallassa olevalle yhteisölle tai säätiölle; tai 

3) joiden nojalla ulkomainen omistaja taik-
ka 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu on oikeutettu 
käyttämään äänioikeutta sopimuksen tai 
muun toimenpiteen perusteella. 

2 LUKU  

Yritysostojen seuranta 

3 §  

Viranomaiset 

Yritysostojen seurantaa ja vahvistamista 
koskevat asiat käsittelee työ- ja elinkeinomi-
nisteriö. Milloin yritysosto voi aiheuttaa erit-
täin tärkeän kansallisen edun vaarantumisen, 
vahvistamista koskevan asian käsittelee val-
tioneuvoston yleisistunto. 

Valmistellessaan yritysoston vahvistamista 
koskevaa asiaa työ- ja elinkeinoministeriön 
on pyydettävä tarpeellisessa laajuudessa lau-
suntoja muilta viranomaisilta. 

 
4 § 

Puolustussektorin yritysostot 

Ulkomaisen omistajan on haettava työ- ja 
elinkeinoministeriöltä etukäteen vahvistus 
yritysostolle, jonka kohteena on 2 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitettu yritys. Hake-
muksen tulee sisältää riittävät tiedot seuran-
nan kohteesta, ulkomaisesta omistajasta sekä 
yritysostosta. 

Ministeriön on vahvistettava yritysosto, 
paitsi milloin yritysosto voi aiheuttaa erittäin 
tärkeän kansallisen edun vaarantumisen, jol-
loin asia siirretään valtioneuvoston yleisis-
tunnon käsiteltäväksi. 

 
5 § 

Muut yritysostot 

Ulkomainen omistaja on velvollinen työ- ja 
elinkeinoministeriön kehotuksesta antamaan 
tälle riittävät tiedot seurannan kohteesta, ul-
komaisesta omistajasta sekä yritysostosta. 
Ministeriön on pyydettävä tietoja kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut 
tiedon yritysostosta. 

Ulkomainen omistaja voi ilmoittaa muun 
kuin 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite-
tun yritysoston työ- ja elinkeinoministeriön 
vahvistettavaksi. Ilmoituksen tulee sisältää 
riittävät tiedot seurannan kohteesta, ulkomai-
sesta omistajasta sekä yritysostosta. 

Ministeriön on vahvistettava yritysosto, 
paitsi milloin yritysosto voi aiheuttaa erittäin 
tärkeän kansallisen edun vaarantumisen, jol-
loin asia siirretään valtioneuvoston yleisis-
tunnon käsiteltäväksi. 

Jos työ- ja elinkeinoministeriö ei anna asi-
assa päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä 
yhden kuukauden kuluessa tai tee valtioneu-
voston yleisistunnolle esitystä yritysoston 
vahvistamatta jättämisestä kolmen kuukau-
den kuluessa tietojen vastaanottamisesta, yri-
tysoston katsotaan tulleen vahvistetuksi. 

 
6 § 

Poikkeukset yritysoston vahvistamisesta 

Yritysostolle ei tarvita vahvistusta, kun: 
1) ulkomainen omistaja merkitsee seuran-

nan kohteena olevan osakeyhtiön osakkeita 
osakepääoman korotuksen yhteydessä sa-
massa suhteessa kuin hän entuudestaan omis-
taa yhtiön osakkeita; 

2) ulkomainen omistaja saa omaisuutta pe-
rintönä, testamentilla tai avio-oikeuden nojal-
la; 

3) muulla ulkomaisella omistajalla on tä-
män lain mukaisen menettelyn perusteella tai 
muuten laillisesti hallussaan 2 §:n 1 momen-
tin 5 kohdassa tarkoitettu vaikutusvalta seu-
rannan kohteena olevassa osakeyhtiössä, eikä 
kysymyksessä ole 8 §:ssä tarkoitettu osak-
keiden luovutus; tai 

4) seurannan kohteena oleva liike hanki-
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taan toiselta ulkomaiselta omistajalta, jolla 
liike on tämän lain mukaisen menettelyn pe-
rusteella tai muuten laillisesti omistukses-
saan. 

Mitä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa sääde-
tään, ei koske 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettua yritystä. 

 
7 §  

Vahvistuksen epääminen 

Valtioneuvoston yleisistunto voi evätä 
vahvistuksen yritysostolta, jos 2 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu erittäin tärkeä 
kansallinen etu uhkaa vaarantua. 

 
8 §  

Vahvistuksen epäämisen seuraamukset 

Jos vahvistus evätään yritysostolta, joka 
koskee vaikutusvallan siirtämistä ulkomaisel-
le omistajalle seurannan kohteena olevassa 
osakeyhtiössä, ulkomaisen omistajan on pää-
töksessä määrättävän ajan kuluessa luovutta-
va kyseisen osakeyhtiön osakkeista siinä 
määrin, että hänen osakkeidensa tuottama 
äänimäärä laskee alle yhteen kymmenes-
osaan yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlas-
ketusta äänimäärästä. Vahvistuksen epäämi-
sen jälkeen ulkomainen omistaja saa yhtiö-
kokouksessa äänestää vain osakkeilla, jotka 
tuottavat enintään edellä mainitun äänimää-
rän. 

Jos vahvistus evätään yritysostolta, joka 
koskee tosiasiallisen vaikutusvallan siirty-
mistä ulkomaiselle omistajalle 2 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetussa muussa yri-
tyksessä kuin osakeyhtiössä tai liikkeen han-
kintaa, vaikutusvallan tai liikkeen hankkimis-
ta koskevat sopimukset purkautuvat päätök-
sessä määrättävänä ajankohtana. 

Jos se, jolta vahvistus on evätty, lakkaa 
olemasta ulkomainen omistaja ennen 1 tai 2 

momentissa tarkoitetun ajan päättymistä, 
edellä mainitut seuraamukset raukeavat. 

3 LUKU  

Erinäiset säännökset 

9 §  

Muutoksenhaku 

Ministeriön 4 §:n 2 momentin tai 5 §:n 3 
momentin nojalla tekemään asian siirtämistä 
koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla siltä osin kuin päätöksellä on 
ratkaistu se, voiko yritysosto aiheuttaa erit-
täin tärkeän kansallisen edun vaarantumisen. 

Muutosta valtioneuvoston yleisistunnon tai 
ministeriön tämän lain nojalla tekemään kiel-
teiseen päätökseen haetaan siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
10 §  

Yritysostorikkomus 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta laiminlyö tämän lain 4 §:n 1 mo-
mentin mukaisen vahvistuksen hakemisen tai 
5 §:n 1 momentin mukaisen tietojenantovel-
vollisuuden, antaa viranomaiselle vääriä tie-
toja tai salaa asian käsittelyn kannalta merkit-
täviä tietoja, on tuomittava, jollei teko ole 
vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty 
ankarampaa rangaistusta, yritysostorikko-
muksesta sakkoon.  

 
11 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  kuuta   
Tällä lailla kumotaan ulkomaalaisten yri-

tysostojen seurannasta 30 päivänä joulukuuta 
1992 annettu laki (1612/1992). 

————— 

Helsingissä  päivänä  kuuta 200 

 
Allekirjoitukset 



 

 

 

 

 

Lag 

om tillsyn över utlänningars företagsförvärv 

Given i Helsingfors den    20 
————— 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 KAP.  

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att övervaka och, 
när ett ytterst viktigt nationellt intresse så 
kräver, begränsa överföringen av inflytande i 
sådana företag som är föremål för tillsyn till 
utlänningar samt utländska sammanslutning-
ar och stiftelser.  

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) ytterst viktigt nationellt intresse 

tryggande av landets försvar eller säkerstäl-
lande av den allmänna ordningen och säker-
heten för att förhindra ett verkligt och till-
räckligt allvarligt hot som påverkar ett grund-
läggande samhällsintresse i enlighet med ar-
tiklarna 52 och 65 i fördraget om Europeiska 
unionens (EU) funktionssätt, 

2) föremål för tillsyn försvarsindustriföre-
tag samt sådan annan sammanslutning eller 
rörelse som på grund av sin sektor, affärs-
verksamhet eller förbindelser ska anses vara 
nationellt betydelsefull, 

3) utländsk ägare utländsk part som inte 
har sin hemort i en stat som tillhör Europeis-
ka unionen (EU) eller Europeiska frihandels-
sammanslutningen (EFTA) eller som har sin 
hemort i en stat som tillhör Europeiska unio-
nen eller Europeiska frihandelssammanslut-
ningen men i vilken en annan utländsk ägare 
innehar minst en tiondedel av det samman-
lagda röstetal som samtliga aktier i bolaget 
medför eller utövar motsvarande faktiskt in-
flytande i sammanslutningen eller rörelsen. 

4) försvarsindustriföretag sammanslutning 
eller rörelse som producerar eller levererar 
försvarsmaterial eller andra tjänster eller 
produkter som är viktiga med tanke på det 
militära försvaret, 

5) företagsförvärv sådan anskaffning eller 
annan motsvarande åtgärd genom vilken en 
utländsk ägare förvärvar ett sådant antal akti-
er i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn 
vilket berättigar till minst en tiondedel av det 
sammanlagda röstetalet av alla aktier i bola-
get eller motsvarande faktiskt inflytande i 
annan sammanslutning eller rörelse som är 
föremål för tillsyn. Med företagsförvärv av-
ses också en finländsk sammanslutnings om-
vandling till utländsk ägare enligt 3 punkten, 
om sammanslutningen innehar ovan nämnda 
inflytande i ett företag som är föremål för 
tillsyn.  

Vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska ägare gäller också i fråga om de före-
tag som avses i 1 mom. 4 punkten sådana ut-



ländska parter som har sin hemort i en stat 
som tillhör Europeiska unionen eller Europe-
iska frihandelssammanslutningen samt såda-
na finländska sammanslutningar i vilken en 
utländsk ägare innehar minst en tiondedel av 
det sammanlagda röstetalet av alla aktier i 
bolaget eller motsvarande faktiskt inflytande 
i sammanslutningen eller rörelsen, 

När den utländska ägarens andel av det 
sammanlagda röstetal som aktierna i bolaget 
medför räknas ut ska också beaktas aktier 

1) i ett företag som hör till samma koncern 
som den utländska ägaren, 

2) som tillhör någon av den utländska äga-
rens familjemedlemmar eller en sammanslut-
ning eller stiftelse där någon av dennas fa-
miljemedlemmar har bestämmanderätt, eller 

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

 
2 KAP.  

Tillsynen över företagsförvärv 

3 §  

Myndigheter 

Ärenden som gäller tillsyn över och bekräf-
telse av företagsförvärv behandlas av arbets- 
och näringsministeriet. Om ett ytterst viktigt 
nationellt intresse kan äventyras på grund av 
företagsförvärvet, behandlas ärendet om be-
kräftelse vid statsrådets allmänna samman-
träde. 

När ett ärende som gäller bekräftelse av ett 
företagsförvärv bereds ska arbets- och när-
ingsministeriet i behövlig utsträckning begä-
ra utlåtanden av andra myndigheter. 

 
4 § 

Företagsförvärv inom försvarssektorn 

En utländsk ägare ska på förhand anhålla 
om arbets- och näringsministeriets bekräftel-
se på företagsförvärvet som gäller ett företag 
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten.  Ansökan 
ska innehålla tillräckliga uppgifter om före-
målet för tillsynen, den utländska ägaren 
samt om företagsförvärvet. 

Ministeriet ska bekräfta ett företagsförvärv 
utom då ett ytterst viktigt nationellt intresse 
kan äventyras på grund av företagsförvärvet, 

varvid ärendet ska överföras till statsrådets 
allmänna sammanträde för behandling. 

 
5 § 

Övriga företagsförvärv 

En utländsk ägare är på uppmaning av ar-
bets- och näringsministeriet skyldig att till 
ministeriet lämna tillräckliga uppgifter om 
föremålet för tillsyn, den utländska ägaren 
samt om företagsförvärvet. Ministeriet ska 
begära uppgifterna inom tre månader från det 
att ministeriet fått kännedom om företagsför-
värvet. 

En utländsk ägare kan anmäla ett annat fö-
retagsförvärv än sådant som avses i 2 § 1 
mom. 4 punkten till arbets- och näringsmini-
steriet för bekräftelse. Anmälan ska innehålla 
tillräckliga uppgifter om föremålet för tillsyn, 
den utländska ägaren samt om företagsför-
värvet. 

Ministeriet ska bekräfta ett företagsförvärv 
utom då ett ytterst viktigt nationellt intresse 
kan äventyras på grund av företagsförvärvet, 
varvid ärendet ska överföras till statsrådets 
allmänna sammanträde för behandling. 

Om arbets- och näringsministeriet inte 
inom en månad från mottagandet av uppgif-
terna meddelar ett beslut om fortsatt utred-
ning i ärendet eller inom tre månader från 
mottagandet av uppgifterna inte gör någon 
framställning till statsrådets allmänna sam-
manträde om att ansökan om bekräftelse ska 
avslås, anses företagsförvärvet ha blivit be-
kräftat. 

 
6 § 

Undantag från skyldigheten att ansöka om 
bekräftelse på företagsförvärv 

Bekräftelse på företagsförvärv behövs inte, 
när 

1) den utländska ägaren i samband med en 
ökning av aktiekapitalet tecknar aktier i ett 
aktiebolag som är föremål för tillsyn i pro-
portion till de aktier han redan äger i bolaget, 

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

3) en annan utländsk ägare genom ett förfa-
rande enligt denna lag eller annars på laglig 
väg har sådant inflytande som avses i 2 § 1 
mom. 5 punkten i ett aktiebolag som är fö-



remål för tillsyn, och det inte är fråga om 
överlåtelse av aktier enligt 8 §, eller 

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

Bestämmelserna i 1 mom. 3 och 4 punkten 
gäller inte företag som avses i 2 § 1 mom. 4 
punkten. 

 
7 §  

Förvägran av bekräftelse  

Statsrådets allmänna sammanträde kan för-
vägra bekräftelse på ett företagsförvärv, om 
ett sådant ytterst viktigt nationellt intresse 
som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten hotar att 
äventyras. 

 
8 §  

Påföljderna av att bekräftelse förvägras  

Om bekräftelse förvägras för ett företags-
förvärv där inflytande i ett aktiebolag som är 
föremål för tillsyn överförs på en utländsk 
ägare, ska denne inom den tid som bestäms i 
beslutet överlåta en så stor andel av sina akti-
er i bolaget att det röstetal som hans aktier 
medför minskar till mindre än en tiondedel 
av det sammanlagda röstetalet av alla aktier i 
bolaget.  Efter att bekräftelse har förvägrats 
får den utländska ägaren vid bolagsstämman 
rösta endast med ett antal aktier som medför 
högst ovan nämnda röstetal. 

Om bekräftelse förvägras för ett företags-
förvärv där faktiskt inflytande i ett annat i 2 § 
1 mom. 4 punkten nämnt företag än ett aktie-
bolag övergår till en utländsk ägare eller för 
förvärv av en rörelse, hävs de avtal som gäll-
er förvärvet av inflytande eller rörelsen vid 
den tidpunkt som bestäms i beslutet. 

Om den som förvägrats bekräftelse upphör 
att vara utländsk ägare före utgången av den i 
1 eller 2 mom. nämnda tiden, bortfaller de 
ovan nämnda påföljderna. 

  
3 KAP.  

Särskilda bestämmelser 

9 §  

Ändringssökande 

I beslut om överföring av ett ärende som 
ministeriet har fattat med stöd av 4 § 2 mom. 
eller 5 § 3 mom. får ändring inte sökas ge-
nom besvär, till den delen att det genom be-
slutet har avgjorts om ett företagsförvärv kan 
äventyra ett ytterst viktigt nationellt intresse. 

I ett avslagsbeslut som statsrådets allmänna 
sammanträde eller ministeriet meddelat med 
stöd av denna lag får ändring sökas genom 
besvär enligt vad som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

 
10 §  

Företagsförvärvsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet försummar att ansöka om bekräftelse 
enligt 4 § 1 mom. eller sin skyldighet att 
lämna uppgifter enligt 5 § 1 mom. i denna 
lag, ger myndigheterna felaktiga upplysning-
ar eller hemlighåller upplysningar som är 
viktiga för behandlingen av ärendet ska, om 
gärningen inte är ringa eller om inte stränga-
re straff för gärningen föreskrivs någon an-
nanstans i lag, för företagsförvärvsförseelse 
dömas till böter.  

 
11 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     20 .   
Genom denna lag upphävs lagen av den 30 

december 1992 om tillsyn över utlänningars 
företagsköp (1612/1992). 

————— 
Helsingfors den     20     

 
Underskrifter 



 

 

 

 
 

 



   
  
 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannas-
ta. Nykyinen vuodelta 1992 oleva laki siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen ehdote-
taan kumottavaksi. 

Suomen avoin suhtautuminen kansainväli-
siin investointeihin ja maailmankaupan va-
pauttamiseen on eräs maan taloudellisen me-
nestyksen perustekijöistä. Selkeät ja avoimet 
investointeja koskevat säännöt ovat jatkossa-
kin ehdottoman välttämättömiä ja muodosta-
vat perustan suomalaisen elinkeinoelämän 
osallistumiselle kansainväliseen vaihdantaan.  
Suomi on EU:n, OECD:n ja WTO:n osalta 
sitoutunut kansainvälisiin rajat ylittäviä in-
vestointeja suosivaan lainsäädäntöön. Euroo-
pan unionissa tavarat ja palvelut liikkuvat 
lähtökohtaisesti vapaasti. Myös oikeus inves-
toida toiseen jäsenvaltioon on yksi sisämark-
kinoiden keskeisistä vapauksista. 

Ulkomaalaisten yritysostojen valvontaa 
koskevaa lainsäädäntöä tarkistettiin Suomen 
liittyessä Euroopan talousaluetta koskevaan 
sopimukseen, sekä vuonna 1994 Suomen liit-
tyessä Euroopan unionin jäseneksi. Tämän 
jälkeen useat jäsenvaltiot ovat tarkistaneet 
omaa ulkomaisia investointeja koskevaa lain-
säädäntöään erityisesti siltä osin kuin kysy-
myksessä on yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden takaamiseksi tarpeellinen ulkomais-
ten investointien seuranta. Usein lähtökohta-
na on ollut EU:n tuomioistuimen oikeuskäy-
täntö, jolla näiden kriteereiden sisältöä ja 
käyttömahdollisuuksia on täsmennetty. Esi-
tyksen mukaan myös Suomen lainsäädäntöä 
ajanmukaistettaisiin tältä osin. 

Esityksen lähtökohtana on positiivinen suh-
tautuminen ulkomaalaisomistukseen. Ulko-
maisille investoinneille ei ole syytä edelleen-
kään asettaa rajoituksia, ellei niille ole eri-
tyistä perustetta. Viranomaisilla tulee kuiten-
kin olla Suomen kansainväliset velvoitteet 
huomioon ottaen mahdollisuus valvoa ny-

kyistä paremmin huoltovarmuuden ja maan 
turvallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden 
omistuspohjaa ja tarvittaessa rajoittaa ulko-
maalaisomistusta tällaisissa yhtiöissä. Lain-
säädännön tulee taata viranomaisille mahdol-
lisuus kieltää yritysosto yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden takaamiseksi, jos erittäin 
tärkeä kansallinen etu yritysoston seuraukse-
na vaarantuisi. Siltä osin kuin seurantaa tai 
valvontaa tarvitaan, se tulee toteuttaa hallin-
nollisesti yksinkertaisella tavalla. 

Seurannan kohteeksi on haluttu saada vain 
erittäin tärkeän kansallisen edun kannalta 
merkittävät suomalaiset yritykset. Laissa ei 
edelleenkään lueteltaisi niitä yksityisen ja 
julkisen sektorin aloja tai toimintoja, joiden 
yritykset kuuluisivat seurannan piiriin. Vain 
puolustussektorin yritysostot edellyttäisivät 
aina hakemuksesta tapahtuvaa viranomaisen 
vahvistusta. Muut yritysostot olisivat ilmoi-
tuksenvaraisia. Näistä ilmoituksenvaraisista 
vaikutusvallan hankinnoista olisi kysymys 
silloin, kun ulkomainen omistaja saa omis-
tukseensa vähintään yhden kymmenesosan 
osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta koko-
naisäänimäärästä tai vastaavan tosiasiallisen 
vaikutusvallan muussa seurannan kohteena 
olevassa yhteisössä tai liikkeessä. Ulkomai-
sella omistajalla tarkoitetaan muuta kuin Eu-
roopan unionin (EU) tai Euroopan vapaa-
kauppaliiton (EFTA) alueella kotipaikan 
omaavaa tahoa. 

Kaikki yritysostojen seurantaa ja vahvista-
mista koskevat viranomaisasiat käsittelisi 
työ- ja elinkeinoministeriö. Jos yritysosto voi 
aiheuttaa erittäin tärkeän kansallisen edun 
vaarantumisen, ministeriön olisi siirrettävä 
asia valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltä-
väksi. Muuten ministeriön olisi vahvistettava 
yritysosto. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Ulkomaalaisomistus  
 

Suomen avoin talous on varsin riippuvai-
nen paitsi suomalaisyritysten kansainvälises-
tä toiminnasta, myös Suomeen suuntautuvis-
ta investoinneista. Vuoden 2007 lopussa 
Suomessa toimi noin 2800 ulkomaisten yhti-
öiden tytäryhtiötä (Tilastokeskus 2009). Nii-
den yhteinen liikevaihto oli noin 29 miljardia 
euroa. Henkilöstöä tällaisilla yrityksillä oli 
Suomessa noin 221 500. Vuoteen 2007 saak-
ka suorien sijoitusten nettopääomavirrat ke-
hittyivät erittäin myönteisesti ollen vuonna 
2007 noin 8,3 miljardia euroa. Vuonna 2008 
ulkomaiset sijoittajat sen sijaan palauttivat 
pääomaa suomalaisista sijoituskohteista yh-
teensä 2,3 miljardia euroa. Tämän pääoman-
palautuksen taustalla oli muutaman yksittäi-
sen ulkomaalaisomisteisen konsernin sisäi-
nen omistusjärjestely, jossa purettiin suoma-
laisen tytäryrityksen kautta ollut ulkomaisen 
tytäryrityksen omistus (Suomen Pankki 
2009). 

Tuotannontekijöiden liikkeiden entistä suu-
rempi vapauttaminen on edistänyt kilpailua 
ja parantanut talouselämän toimivuutta.  
Suomalaisyritysten ulkomaisen liikkeenpe-
rustamis- ja yritysosto-oikeuden säilyttämi-
seksi Suomen on vastavuoroisesti tarjottava 
samat oikeudet ulkomaisille sijoittajille. 
Suomalaiselle elinkeinoelämälle ja siten ko-
ko Suomen kansantaloudelle on olennaisen 
tärkeätä, että tämän kansainvälistymiskehi-
tyksen ja Suomeen suuntautuvien investoin-
tien edellytykset turvataan. Ulkomaisten in-
vestointien lisääminen on välttämätöntä kan-
sainvälistymiskehityksen tasapainottamiseksi 
ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Ulkomais-
ten investointien kasvun edistäminen strate-
gisesti keskeisillä sektoreilla on kiinteä osa 
elinkeinopolitiikkaa. 

Kansainvälisesti toimivat sijoittajat ovat 
hankkineet merkittäviä yritysomistuksia eri 

puolilla maailmaa. Nämä investoijat sijoitta-
vat usein raaka-aineiden, lähinnä raakaöljyn 
myynnistä saatuja suuria ylijäämiä tai yli-
jäämäisestä ulkomaankaupasta saatua valuut-
tavarantoa pyrkien pitkän aikavälin inves-
toinneilla hyvään tuottoon. Sijoittajatiedon 
laajuudessa ja laadussa on huomattavia eroja. 
Näin ollen myös ulkomaalaisten investoin-
tien mahdollisesti aiheuttamia riskejä koske-
vaa keskustelua on esiintynyt. Eri maissa ja 
yhteyksissä onkin viime aikoina pohdittu, 
olisiko ulkomaisia sijoituksia ryhdyttävä val-
vomaan entistä aktiivisemmin. 

Euroopan unioni on suorien sijoitusten suh-
teen maailman suurin viejä. Samalla se hou-
kuttelee runsaasti investoitavaa pääomaa 
päinvastaiseen suuntaan. Investoinnit ja 
avoimuus ovat Euroopan kasvun ja työlli-
syyden kaksi tärkeintä kantavaa voimaa. Eu-
roopan komissio ei ole pitänyt sääntelyä par-
haana ratkaisuna ulkomaalaisomistuskysy-
myksessä. Komissio katsoo, että vapaaehtoi-
silla käytännesäännöillä, joissa vahvistetaan 
hallinnoinnin ja avoimuuden perusvaatimuk-
set, varmistettaisiin, että ulkomaisten sijoitta-
jien toiminta olisi nykyistä selkeämpää. 

 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yritysostojen valvonta 

Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 
annetun lain (1612/1992) tarkoituksena on 
seurata ja tärkeän kansallisen edun vaatiessa 
rajoittaa vaikutusvallan siirtymistä merkittä-
vissä yrityksissä Euroopan talousalueen ul-
kopuolisille ulkomaalaisille sekä ulkomaisil-
le yhteisöille ja säätiöille. Tärkeällä kansalli-
sella edulla tarkoitetaan maanpuolustuksen 
turvaamista, vakavien ja todennäköisesti py-
syvien taloudellisten, yhteiskunnallisten tai 
ympäristöä koskevien alakohtaisten taikka 
alueellisten vaikeuksien ehkäisemistä sekä 
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yleisen järjestyksen sekä kansalaisten turval-
lisuuden ja terveyden varmistamista. 

Ulkomaisen omistajan on haettava työ- ja 
elinkeinoministeriön vahvistus yritysostolle, 
jonka johdosta hän on saanut omistukseensa 
laissa tarkoitetun seurannan kohteena olevan 
osakeyhtiön osakkeita määrän, joka muun 
muassa tuottaa vähintään yhden kolmasosan 
yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta 
äänimäärästä. Vahvistusmenettely koskee ai-
noastaan yrityksiä, joissa työskentelee yli     
1 000 henkilöä, tai jonka tase / liikevaihto 
ylittää 167 miljoonaa euroa. Kuitenkin kaikki 
maanpuolustukseen liittyvät ostotoimenpiteet 
ovat seurannan piirissä. Edellä tarkoitettu lu-
pa on haettava puolustusministeriöltä, mikäli 
kyseessä on puolustustarviketuotantoa har-
joittava yritys. 

Ministeriön on vahvistettava yritysosto, 
paitsi milloin yritysosto voi aiheuttaa tärkeän 
kansallisen edun vaarantumisen, jolloin asia 
siirretään valtioneuvoston käsiteltäväksi. 
Valtioneuvosto voi lain mukaan tarvittaessa 
estää kaupan synnyn. Laissa tarkoitettu seu-
ranta ei koske Euroopan talousalueeseen 
kuuluvia valtioita eikä Taloudellisen yhteis-
työn ja kehityksen järjestön (OECD) jäsen-
maita. Puolustusteollisuusyrityksiä koskevia 
hakemuksia on ollut muutama kappale vuo-
dessa. 

Muut kuin lainsäädännölliset keinot 

Keskusteltaessa ulkomaalaisomistuksen 
seurannasta tulee lainsäädäntö nähdä yhtenä 
vaihtoehtona siinä toimenpideluettelossa, jo-
ka mahdollistaa strategisesti tärkeiden yritys-
ten tuotannon ja osaamisen pitämisen Suo-
messa. Muita suoria ja epäsuoria keinoja ovat 
talous- ja elinkeinopolitiikka, kansainväliset 
järjestelyt, toimiluvat, jatkuvuussuunnittelu- 
ja varautuminen, erityiset huoltovarmuusjär-
jestelyt sekä kansallinen tai julkinen omistus. 

Valtion yritysomistajuus on jaettu käytän-
nössä kolmen eri toimijatyypin kesken. Val-
tioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto 
huolehtii markkinaehtoisesti toimivien yri-
tysten omistuksesta. Eri ministeriöt huolehti-
vat erityistehtäviä hoitavien yritysten omista-
juudesta. Lisäksi valtion erityisyhtiö Solidi-
um Oy:hyn on siirretty kahdeksan markki-
naehtoisesti toimivan pörssiyhtiön valtio-

omistus. Valtion huoltovarmuusnäkökulmas-
ta tapahtuva strateginen omistus on viimekä-
tinen ja vahvin keino silloin, kun varautumi-
nen ja erityiset huoltovarmuusjärjestelyt eivät 
riitä turvaamaan huoltovarmuutta tavoittei-
den mukaisella tasolla. 

 
2.2. Kansainvälinen ulottuvuus  

Sopimus Euroopan unionin (EU) toiminnasta 

Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuk-
sista keskeisin on Euroopan unionin (EU) 
toiminnasta tehty sopimus. Ulkomaa-
laisomistuksen kannalta merkittävimpiä mää-
räyksiä ovat perustamissopimuksen palvelu-
jen ja pääomien vapaata liikkuvuutta koske-
vat määräykset (artiklat 49—54 sekä 63—66 
ja 75) sekä kansallisen turvallisuuden var-
mistamista koskevat määräykset (artiklat 
346—348).  

Jäsenvaltiolla on oikeus rajoittaa sekä pal-
velujen tarjoamisen vapautta että sijoittautu-
misoikeutta toimenpitein, jotka ovat perustel-
tuja ”yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
kannalta” (52 artikla ja 65 artikla). Sijoittau-
tumisoikeuden osalta on erikseen mainittu, 
että toimenpiteet ”eivät saa olla keino mieli-
valtaiseen syrjintään taikka pääomien ja 
maksujen vapaan liikkuvuuden peiteltyä ra-
joittamista. Perustamissopimuksessa ei muu-
toin täsmennetä, miten ilmaisua ”yleinen jär-
jestys ja turvallisuus” on tulkittava. Asiasta 
on kuitenkin runsaasti oikeuskäytäntöä. Tuo-
rein niistä on komissio v. Italia (C-326/07, 
annettu 26.3.2009). 

Italiassa oli voimassa laki, jonka mukaan 
pääministerin oli ”määritettävä asetuksella ne 
puolustuksen, liikenteen, televiestinnän, 
energiavarojen tai muiden julkisten palvelu-
jen alalla toimivat ja valtion suorassa tai vä-
lillisessä määräysvallassa olevat yhtiöt, joi-
den yhtiöjärjestyksessä on määrättävä, että 
ennen määräysvallan menettämiseen johtavi-
en toimien hyväksymistä yhtiöjärjestykseen” 
on lisättävä määräys, jolla Italian talous- ja 
valtiovarainministerille myönnetään mahdol-
lisuus mm. vastustaa sitä, että sijoittajat 
hankkivat ”merkittäviä osuuksia” yhtiöstä (5 
% tai sen alle ministeriön määräyksen mu-
kaan), tai vastustaa osakkaiden välisiä sopi-
muksia tai veto-oikeus yhtiön strategisiin 



   
  
 

4 

päätöksiin (kuten luovutus, sulautuminen, 
kotipaikan siirto ulkomaille jne.). 

Erikseen oli säädetty, että em. oikeuksia 
käytetään ”ainoastaan silloin, jos erityisesti 
yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuu-
teen, kansanterveyteen tai maanpuolustuk-
seen liittyvät yleisen edun mukaiset olennai-
set ja pakottavat syyt täyttyvät ja jos näin to-
teutettavat toimenpiteet ovat, myös asianmu-
kaisten määräaikojen mahdollisen asettami-
sen osalta, asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
näiden etujen suojelemiseksi, tämän rajoit-
tamatta kansallisen oikeusjärjestyksen ja yh-
teisön oikeuden periaatteiden ja ennen kaik-
kea syrjintäkiellon periaatteen noudattamis-
ta.”  Lisäksi oli säädetty, että oikeuksia käy-
tetään vain seuraavissa tilanteissa:  

a) vakava ja todellinen vaara katkoksesta 
öljy- ja energiatuotteiden samoin kuin niihin 
liittyvien ja niiden johdannaisten palvelujen 
kansallisessa vähimmäissaatavuudessa ja 
yleisesti raaka-aineiden, yhteiskunnan kan-
nalta olennaisten hyödykkeiden tai televies-
tintä- ja kuljetuspalvelujen vähimmäispalve-
lutason saatavuudessa; 

b) vakava ja todellinen vaara yhteiskunnal-
listen velvoitteiden täyttämisen jatkuvuudelle 
jonkin julkisen palvelun osalta sekä yhtiölle 
uskottujen yleisen edun mukaisten tehtävien 
hoitamisessa; 

c) vakava ja todellinen vaara keskeisten 
julkisten palvelujen tuottamiseen käytettävi-
en laitosten ja verkkojen turvallisuudelle; 

d) vakava ja todellinen vaara maanpuolus-
tukselle, sotilaalliselle turvallisuudelle, ylei-
selle järjestykselle ja yleiselle turvallisuudel-
le; 

e) terveydelliset hätätilanteet. 
Komissio katsoi, että Italia oli rikkonut EU 

49 ja EU 63 artikloja, koska lainsäädännössä 
ei komission mukaan täsmennetty riittävästi 
erityisten oikeuksien kriteereitä.  

Tuomioistuimen mukaan sijoittautumisva-
pautta koskevien määräysten aineelliseen so-
veltamisalaan kuuluvat kansalliset säännök-
set, joita sovelletaan, kun kyseisen jäsenval-
tion kansalainen omistaa toiseen jäsenvalti-
oon sijoittautuneesta yhtiöstä sellaisen osuu-
den, joka antaa hänelle selvän vaikutusvallan 
kyseisen yhtiön päätöksiin ja mahdollisuuden 
määrätä yhtiön toiminnasta. Pääomien vapaa-
ta liikkuvuutta koskevan EU 63 artiklan mää-

räysten soveltamisalaan kuuluvat muun mu-
assa suorat sijoitukset eli kaikenlaiset luon-
nollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
tekemät sijoitukset, joiden tarkoituksena on 
pysyvien ja suorien yhteyksien luominen tai 
ylläpitäminen pääoman sijoittajan ja sen yh-
tiön välillä, jonka käyttöön pääoma annetaan 
taloudellisen toiminnan harjoittamista varten. 
Tämä tavoite edellyttää, että osakkeenomis-
tajan omistama osakemäärä antaa sille joko 
kansallisen osakeyhtiölainsäädännön nojalla 
tai muutoin todellisen mahdollisuuden osal-
listua yhtiön johtamiseen tai sen valvontaan 
(tuomion kohdat 34—36).  

Itse asiasta tuomioistuin totesi, että pää-
omien vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa 
kansallisilla toimenpiteillä, jotka ovat perus-
teltavissa EU 65 artiklassa mainituilla syillä 
tai yleistä etua koskevilla pakottavilla syillä, 
jos olemassa ei ole sellaisia yhteisön yhden-
mukaistamistoimenpiteitä, joilla säädetään 
näiden etujen suojaamisen varmistamiseksi 
tarvittavista toimista (ks. em. asia komissio 
v. Saksa, tuomion 72 kohta oikeuskäytäntö-
viittauksineen).  

Yhteisön tasolla toteutetun yhdenmukais-
tamisen puuttuessa jäsenvaltioiden asiana on 
lähtökohtaisesti päättää tasosta, jonka mukai-
sesti ne aikovat varmistaa tällaisten hyväk-
syttävien etujen suojelun, sekä tavasta, jolla 
kyseinen taso on tarkoitus saavuttaa. Niiden 
on kuitenkin noudatettava perustamissopi-
muksessa asetettuja rajoja ja erityisesti suh-
teellisuusperiaatetta, joka edellyttää, että to-
teutetut toimenpiteet ovat omiaan takaamaan 
niillä tavoiteltavan päämäärän toteutumisen 
ja että niillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän päämäärän saavuttamiseksi.  

Tuomioistuin katsoi, että Italia ei ole kirjal-
lisissa lausumissaan esittänyt mitään näyttöä 
eikä edes aihetodisteita siitä, että riidanalais-
ten kriteerien soveltaminen vastustamisoike-
uksien täytäntöönpanoon mahdollistaa tavoi-
teltujen päämäärien saavuttamisen.  

Erityisen veto-oikeuden osalta (ks. edellä) 
tuomioistuin katsoi, että päätökset, jotka 
koskevat niiden purkamista, yrityksen luovu-
tusta, sulautumista, jakautumista, yhtiön ko-
tipaikan siirtoa ulkomaille, toimialan muut-
tamista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista 
sillä tavoin, että erityiset oikeudet poistettai-
siin tai niitä muutettaisiin, koskevat tärkeitä 
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näiden yhtiöiden johtamiseen liittyviä seik-
koja. On mahdollista, että tällaiset päätökset, 
jotka voivat koskea jopa näiden yhtiöiden 
olemassaoloa, vaikuttavat erityisesti julkisen 
palvelun tuottamisen jatkuvuuteen tai yhteis-
kunnan kannalta keskeisten hyödykkeiden 
kansallisen vähimmäissaatavuuden ylläpitä-
miseen, jotka ovat Italian lainsäädännössä 
tarkoitettuja yleisiä etuja. Erityisen veto-
oikeuden ja lainsäädännössä vahvistettujen 
kriteerien välillä oli siis tuomioistuimen mu-
kaan yhteys.  

Tuomioistuin muistutti erikseen, että vaik-
ka jäsenvaltiolla säilyy olennaiselta osin va-
paus määrittää yleisen järjestyksen ja yleisen 
turvallisuuden edellytykset niiden kansallis-
ten tarpeiden mukaan, nämä edellytykset on 
perusteina poiketa perusvapaudesta ymmär-
rettävä suppeasti, joten niiden laajuutta ei 
voida päättää yksipuolisesti ilman Euroopan 
yhteisön toimielinten valvontaa. Näin ollen 
yleiseen järjestykseen ja yleiseen turvallisuu-
teen voidaan vedota vain yhteiskunnan pe-
rustavanlaatuista etua uhkaavan todellisen ja 
riittävän vakavan vaaran tapauksessa.  

Tuomioistuin katsoi, että Italia ei ollut mi-
tenkään täsmentänyt, missä olosuhteissa toi-
mivaltuuksia voitaisiin käyttää ja katsoi näin 
ollen, että Italia oli rikkonut perustamissopi-
musta.  

Tapaus komissio v. Italia vahvistaa tuomio-
istuimen aikaisempaa oikeuskäytäntöä. Tuo-
mioistuin on sinänsä usein todennut, että 
pääomien vapaata liikkuvuutta voidaan ra-
joittaa kansallisilla toimenpiteillä, jotka ovat 
perusteltavissa EU 65 artiklassa mainituilla 
syillä tai yleistä etua koskevilla pakottavilla 
syillä, jos olemassa ei ole sellaisia yhteisön 
yhdenmukaistamistoimenpiteitä, joilla sääde-
tään näiden etujen suojaamisen varmistami-
seksi tarvittavista toimista.  

Jäsenvaltiot ovat pyrkineet rajoittamaan ul-
komaalaisomistusta varsin monin argumen-
tein. Italia oli laatinut varsin pitkän kriteeris-
tön rajoitusten soveltamisesta, ja tuomiois-
tuin hyväksyikin lähtökohtaisesti, että Italian 
esittämät kriteerit voisivat oikeuttaa perusva-
pauksien käytön rajoituksia sillä ehdolla, että 
suhteellisuusperiaatetta noudatetaan. Saksa 
puolestaan vetosi työntekijöiden etuun ja vä-
hemmistöosakkaiden suojeluun ns. VW-
tapauksessa. Kumpaakaan perustetta tuomio-

istuin ei hyväksynyt. Ranska perusteli eräitä 
omistukseen vaikuttaneita rajoituksia öljy-
alalla öljytuotteiden vähimmäistoimituksia 
uhkaavan vaaran ehkäisemisellä todellisessa 
vaaratilanteessa. Koska järjestelmään ei kui-
tenkaan kuulunut objektiivisia ja täsmällisiä 
kriteerejä, sääntely ei ollut oikeasuhtaista esi-
tettyyn tavoitteeseen nähden.  

Tuomioistuin on kuitenkin hyväksynyt 
esimerkiksi öljy-, televiestintä- ja sähköalalla 
toimivien yhtiöiden osalta, että se tavoite, et-
tä pyritään turvaamaan tällaisten tuotteiden 
toimitukset tai tällaisten palvelujen tarjoami-
nen kriisitilanteessa kyseessä olevan jäsen-
valtion alueella, voi olla sellainen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvä syy, jolla perusvapau-
den rajoittaminen voidaan perustella (Espan-
ja). 

Artiklojen 52 ja 65 poikkeusmääräyksiin 
on turvauduttu useissa jäsenvaltioissa vedo-
ten nimenomaan yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden takaamiseen asetettaessa rajoi-
tuksia ulkomaalaisomistukselle. Yhteisön ta-
solla toteutetun yhdenmukaistamisen puuttu-
essa yhteisöjen tuomioistuin on hyväksynyt 
sen, että ulkomaalaisomistusta on rajoitettu 
tällä perusteella jäsenmaissa. Yleiseen järjes-
tykseen ja yleiseen turvallisuuteen voidaan 
vedota vain yhteiskunnan perustavanlaatuista 
etua uhkaavan todellisen ja riittävän vakavan 
vaaran tapauksessa. Rajoitusten on oltava oi-
keassa suhteessa tavoiteltaviin etuihin näh-
den (suhteellisuusperiaate) ja niihin voidaan 
turvautua vain, jos ei ole olemassa sellaisia 
yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteitä, 
joilla säädetään näiden etujen suojaamisen 
varmistamiseksi tarvittavista toimista. Rajoit-
tamistoimilla ja sovellettavilla kriteereillä on 
myös oltava looginen yhteys. Lisäksi kritee-
reiden käytölle on määriteltävä täsmälliset 
edellytykset. 

Artikloihin 346—348 sisältyvät yleiset 
määräykset jäsenvaltion oikeudesta poiketa 
perustamissopimuksen määräyksistä kansal-
lisista turvallisuussyistä johtuen. Näiden ar-
tiklojen sisältämiä määräyksiä on luonnehdit-
tu perustamissopimuksen sisältämiksi ylei-
siksi turvallisuuspoikkeuksiksi. 

Jäsenvaltio ei ole 346 artiklan a kohdan 
mukaan velvollinen antamaan tietoja, joiden 
ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvalli-
suusetujensa vastaiseksi. Saman artiklan b 
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kohdan mukaan jäsenvaltio voi toteuttaa toi-
menpiteet, jotka se katsoo tarpeellisiksi kes-
keisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi, ja 
jotka liittyvät aseiden, ammusten ja sotatar-
vikkeiden tuotantoon tai kauppaan. Nämä 
toimenpiteet eivät kuitenkaan saa heikentää 
sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä 
yhteismarkkinoilla, joita ei ole tarkoitettu 
nimenomaan sotilaalliseen käyttöön. 

Kaikkia sopimusvelvoitteita koskeva ylei-
nen poikkeusmahdollisuus sisältyy sopimuk-
sen 347 artiklaan, josta epäsuorasti käy ilmi 
jäsenvaltion oikeus ryhtyä jäsenvelvoitteista 
poikkeaviin toimenpiteisiin kansallisista tur-
vallisuussyistä johtuen. Toimenpiteisiin oi-
keuttavia tilanteita ovat yleisen järjestyksen 
ylläpitämiseen vaikuttavat vakavat sisäiset 
levottomuudet, sota tai sodan uhkaa merkit-
sevä vakava kansainvälinen jännitystila. Jä-
senvaltio voi toteuttaa toimenpiteitä myös 
täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutu-
nut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden 
ylläpitämiseksi. 

Sopimuksen 347 artiklan mukaan jäsenval-
tiot neuvottelevat keskenään tarvittavien 
säännösten antamisesta estääkseen sen, että 
toimenpiteet vaikuttaisivat yhteismarkkinoi-
den toimintaan. Jos mainitussa artiklassa tar-
koitetuissa tapauksissa toteutetut toimenpi-
teet vääristävät kilpailun edellytyksiä yh-
teismarkkinoilla, komissio tutkii yhdessä sen 
valtion kanssa, jota asia koskee, miten kysei-
set toimenpiteet voidaan mukauttaa sopimuk-
sen määräyksiin. Jos komissio tai toinen jä-
senvaltio katsoo jäsenvaltion käyttävän vää-
rin 346 tai 347 artiklassa tarkoitettuja val-
tuuksia, se voi saattaa asian suoraan yhteisön 
tuomioistuimen käsiteltäväksi (348 art.). 

Yhteisön tuomioistuin on todennut, että 
edellä mainittujen artiklojen tarjoamia poik-
keusmahdollisuuksia on tulkittava rajoitetus-
ti. Artiklat koskevat erittäin poikkeuksellisia 
tilanteita. 

 
Sitoumukset WTO:ssa ja vapaakauppasopi-
muksissa 

 
Suomen Maailman kauppajärjestö 

WTO:ssa palvelukauppaa koskevan yleisso-
pimuksen (GATS) puitteissa tekemä sitou-
mus koskee palvelukauppa-aloja. Toistaisek-
si WTO:ssa ei ole jäseniä velvoittavia mää-

räyksiä investoinneista tai tuotantolaitosten 
etabloitumisesta lukuun ottamatta kauppaa 
koskevia investointivaatimuksia eli TRIMS-
sopimusta (Trade Related Investment Measu-
res). TRIMS-sopimuksessa kielletään suori-
tusvaatimuksia koskevat ehdot. Vastaavansi-
sältöinen sitoumus, joka on tehty WTO:ssa, 
koskee EU:n vapaakauppasopimuksissa 
(FTA) myös investointeja.  

Sitoumuksen mukaan ulkomaisia yritysos-
toja, jotka antaisivat yrityksessä yhtä kol-
masosaa suuremman äänivallan, voidaan ra-
joittaa. Sitoumukseen sisällytetyn rajauksen 
vuoksi yritysostoja voidaan rajoittaa vain 
suurten yritysten (yli 1000 työntekijää tai lii-
kevaihto tai tase yli 167 miljoonaa euroa) 
osalta, ja vain jos ”tärkeät kansalliset intres-
sit” olisivat uhattuina. Näin ollen yritysostoja 
ei voida rajoittaa muihin syihin perustuen tai 
mainittua pienempien yritysten osalta. Rajoi-
tusta ei sovelleta televiestintäpalveluihin.  

WTO:n tavara- ja palvelukauppasopimuk-
seen sekä EU:n vapaakauppasopimuksiin si-
sältyy lausekkeet yleisistä sekä turvallisuus-
poikkeuksista, joiden nojalla sopimuksen 
velvoitteiden noudattamisesta voidaan jous-
taa. Yleispoikkeusten mukaan sopimusten 
velvoitteet eivät estä sopimuspuolia ylläpi-
tämästä tai saattamasta voimaan toimia muun 
muassa, jotka ovat välttämättömiä yleisen 
turvallisuuden tai julkisen moraalin suojele-
miseksi, yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, 
ihmisten tai heidän terveytensä suojelemisek-
si tai petosten torjumiseksi. Toimia ei kui-
tenkaan saa soveltaa tavalla, joka loisi keino-
tekoisen tai perusteettoman esteen niiden 
maiden välillä, joissa vallitsee vastaavat olo-
suhteet. Näin ollen yleispoikkeuksia tulee 
soveltaa syrjimättömästi suhteessa eri mai-
hin.  

Turvallisuuspoikkeuksia voidaan puoles-
taan soveltaa vain toimiin, jotka ovat välttä-
mättömiä turvallisuusnäkökohtia koskevan 
tiedon paljastamisen estämiseksi tai niiden 
keskeisen turvallisuusetujen suojelemiseksi, 
jotka liittyvät toimiin mm. sotilaallisen lai-
toksen varustamisen, ydinmateriaalin (”fis-
siotuva tai fuusioituva materiaali”) tai niistä 
peräisin olevan materiaalin osalta tai sota-
aikana tai muussa kansainvälisten suhteiden 
hätätilanteessa. EU:n vapaakauppasopimuk-
sissa soveltumisalan ulkopuolelle on suljettu 



   
  
 

7

lisäksi toimet mm. aseiden, ammusten tai 
muun sotamateriaalin tuotantoon tai kaup-
paan liittyen.  

EU:n lähialueiden vakautus- ja assosiaatio-
sopimuksissa EU on tehnyt edellistä pidem-
mälle meneviä sitoumuksia, joissa sopimus-
kumppanin yrityksille myönnetään sopimuk-
sen nojalla sijoittautumisoikeus (poikkeukse-
na ainoastaan tietyt rahoituspalvelut). Sopi-
muskumppanin yrityksiä tulee kohdella sa-
malla lailla kuin yhteisön (tai jäsenmaan) 
omia yrityksiä niiden sijoittautuessa EU:n 
alueella. Ko. sopimuksiin ei sisälly edellä 
kuvattua rajoitusmahdollisuutta (pl. yleis- ja 
turvallisuuspoikkeukset). Vakautus- ja asso-
siaatiosopimusten palveluja ja investointeja 
koskevia velvoitteita voidaan myös rajoittaa 
yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden 
tai yleisen kansanterveyden perusteella. 
Poikkeusten soveltumisalaa ei ole määritelty 
yhtä tarkasti kuin esimerkiksi vapaakauppa-
sopimuksissa.  
 
OECD-sitoumukset ja kahdenväliset inves-
tointisuojasopimukset 
 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen jär-
jestö OECD:n pääomaliikkeitä koskevan 
koodin perusperiaatteisiin kuuluu se, että ai-
emmin tehtyä liberalisaatiota ei saa peruut-
taa. 

Kahdenväliset investointisopimukset on 
tarkoitettu koskeviksi jo sijoittautuneita yri-
tyksiä. Lähtökohtaisesti näiden sopimusten 
velvoitteet eivät tule sovellettaviksi yritysos-
toa suunnitteleviin yrityksiin. Kuitenkin, mi-
käli yritys on jo sijoittautunut EU:n alueelle, 
sille tulee tarjota samat oikeudet kuin EU-
yrityksillä on perustaa uusia yrityksiä tai teh-
dä yritysostoja. 

Investointisuojasopimuksiin sisältyvän 
MFN-velvoitteen mukaisesti sama kohtelu, 
jonka myönnämme OECD:n jäsenille, tulee 
myöntää myös investointisuojasopimus-
kumppaneille. Investointisuojasopimuksiin 
sisältyvän yleisiä poikkeuksia koskevan ar-
tiklan mukaan sopimus ei estä osapuolta ryh-
tymästä toimiin keskeisten turvallisuusetu-
jensa turvaamiseksi sodan, aseellisen kon-
fliktin tai kansainvälisissä suhteissa ilmene-
vän hätätilan aikana. Lauseke on pääsääntöi-
sesti samansisältöinen kaikissa investoin-

tisuojasopimuksissa. 
WTO:n velvoitteiden mukaisesti taloudel-

listen integraatiosopimusten (mm. EU ja 
ETA) puitteissa annettua kohtelua ei tarvitse 
ulottaa muihin WTO-jäsenmaihin. 
 
Tilanne eräissä maissa  
 

Useat maat ylläpitävät ulkomaalaisomistus-
ten rajoituksia vedoten yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden takaamiseen. Lakiteknisesti 
rajoituksia sovelletaan eri tavoin.  

Viimeisimpiä lainsäädäntöään tarkistaneita 
maita on Saksan liittotasavalta. Saksan uuden 
lain tarkoituksena on varmistaa, että EU:n 
ulkopuolelta tulevien tahojen yritysostot Sak-
san alueelle sijoittautuneissa yrityksissä voi-
daan estää, jos se on tarpeen Saksan liittota-
savallan yleisen järjestyksen ja yleisen tur-
vallisuuden takaamiseksi. 

Muutos on teknisesti toteutettu viittaamalla 
suoraan artikloihin 52 ja 65. Kiellon edelly-
tyksenä on aito ja riittävän vakava uhka, joka 
vaikuttaa johonkin yhteiskunnan perustavaa 
laatua olevaan etuun. Kielto voidaan kohdis-
taa sellaisiin kauppoihin, jossa ostajana on 
EU- tai EFTA -valtioiden ulkopuolella pää-
majaansa pitävä yhteisö. Kielto voidaan an-
taa, jos hankinnan kohteena on vähintään 
neljäsosa saksalaisen yhtiön äänivallasta. 
Myös EU:ssa tai EFTA-maassa päämajaansa 
pitävän yhtiön toteuttama hankinta voidaan 
estää, jos yli neljäsosan sen äänivallasta on 
EU/EFTA-alueen ulkopuolisen tahon hallus-
sa. Määritettäessä Saksan yhtiöoikeudellisiin 
määräyksiin perustuvaa neljäsosan rajaa 
kaikki epäsuoratkin omistukset, äänivaltajär-
jestelyt tai muut keinot kiertää rajan ylitty-
minen voidaan ottaa huomioon. 

Saksan talous- ja teknologiaministeriö voi 
aloittaa tutkinnan viranomaisen puolesta 
kolmen kuukauden kuluessa transaktion te-
kemisestä tai ostotarjouksen julkaisemisesta. 
Saatuaan täydellisen asiakirjamateriaalin mi-
nisteriö voi kahden kuukauden kuluessa mää-
rätä kaupalle ehtoja tai kieltää kaupan. Oike-
usvarmuuden vuoksi ostajalla on oikeus pyy-
tää etukäteisilmoitus siitä, että kauppa ei ai-
heuta uhkaa yleiselle järjestykselle tai turval-
lisuudelle. Jos ministeriö aikoo kieltää oston, 
sen on saatava liittohallitukselta etukäteis-
suostumus. Ministeriö voi ryhtyä kiellon to-
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teuttamiseksi tarpeellisiin toimiin, erityisesti 
estää tai rajoittaa äänivallan käyttöä kohde-
yhtiössä, jos ne ovat EU/EFTA-alueen ulko-
puolisen yhtiön hallussa tai määrätä uskotun 
miehen peruuttaman jo toteutettu kauppa. 
Liittotasavallan kartellivirastolla on oikeus 
toimittaa muille viranomaisille informaatiota 
yhtiöstä, joka on sulautumassa ja johon voi-
daan soveltaa kieltomenettelyä. Jos sulautu-
malla on yhteisöulottuvuus, vain komission 
julkaisemaa informaatiota voidaan antaa 
muille viranomaisille.  

Eräät valtiot ovat asettaneet sektorikohtai-
sia rajoituksia puolustusteollisuuteen kohdis-
tuville investoinneille. Näitä maita ovat 
muun muassa muut Pohjoismaat, Espanja ja 
Itävalta. Ulkomaisen investoijan suora tai 
epäsuora osallistuminen puolustussektorin 
yhtiön toimintaan voi edellyttää lupaa tai 
vahvistusta. Tällöin lupa ulkomaiselle inves-
toinnille tulee saada esimerkiksi yrityksen 
toimialan ministeriöltä. Ulkomaalaisomistuk-
selle on yleensä asetettu tietty raja, esimer-
kiksi viidesosan äänivalta- ja määräysvaltara-
ja. Myös tuonti ja/tai vienti voi edellyttää lu-
paa. Lisäksi on mahdollista, että ulkomaises-
sa määräysvallassa olevalle yhtiölle voidaan 
tarjota sektorin sopimuksia vain tapauskoh-
taisen viranomaisharkinnan kautta. 

Jotkut valtiot (muun muassa Ranska, Iso-
Britannia, Venäjä) ovat asettaneet puolustus-
sektorin ohella myös muita yhteiskunnalli-
sesti tärkeiksi pidettyjä sektoreita lupamenet-
telyn alaisiksi. Näitä aloja ovat muun muassa 
energia-, kaivos-, teollisuustuotanto-, tietolii-
kenne- ja turvallisuussektorit. Menettelyssä 
voi olla eroja sen mukaan, onko kysymyk-
sessä julkisen vai yksityisen sektorin ulko-
maalainen investoija.  
 
2.3. Nykytilan arviointi 

Ulkomaalaisomistusta koskeva uudistettu 
lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 1993 alus-
sa. Ulkomaisen omistajan on haettava vah-
vistus yritysostolle, jonka johdosta hän on 
saanut omistukseensa laissa tarkoitetun seu-
rannan kohteena olevan osakeyhtiön osakkei-
ta määrän, joka muun muassa tuottaa vähin-
tään kolmasosan yhtiön kaikkien osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä. Vahvistus-
menettely koskee ainoastaan yrityksiä, joissa 

työskentelee yli 1 000 henkilöä, tai jonka ta-
se/liikevaihto ylittää 167 miljoonaa euroa. 
Valtioneuvosto voi ulkomaalaisten yritysos-
tojen seurannasta annetun lain mukaan tarvit-
taessa estää kaupan synnyn, mutta laki kos-
kee ainoastaan ETA-alueen tai OECD:n ul-
kopuolisia valtioita. 

Valtiolla ei ole nykylainsäädännön nojalla 
riittävän tehokkaita keinoja estää maan tur-
vallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden 
joutumista ei-toivottavan tahon määräysval-
taan.  

Viime vuosina talouden globalisoitumisen 
seurauksena on niin Suomessa kuin monissa 
muissakin maissa noussut esille kysymys yri-
tysten laajenevasta ulkomaalaisomistuksesta 
ja ulkomaalaisomistuksesta strategisilla sek-
toreilla. Vaikka Suomessa toimivalle ulko-
maalaisomistuksessakin olevalle yritykselle 
voidaan lainsäädännöllä asettaa varautumis-
velvollisuus, ei ennakolta kuitenkaan voida 
varmistua siitä, että yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen kannalta merkittävät yrityk-
set toimisivat mahdollisissa ongelmatilan-
teissa Suomen kansallisen edun mukaisesti. 

Viranomaisilla tulee olla Suomen kansain-
väliset velvoitteet huomioon ottaen mahdolli-
suus lainsäädännön nojalla valvoa nykyistä 
paremmin maan turvallisuuden kannalta kes-
keisten yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaes-
sa rajoittaa ei-toivottavaa ulkomaalaisomis-
tusta. Siltä osin kuin seurantaa tai valvontaa 
tarvitaan, se tulee toteuttaa hallinnollisesti 
yksinkertaisella tavalla. 

 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskei-

set  ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Esityksen lähtökohtana on positiivinen suh-
tautuminen ulkomaalaisomistukseen. Sille ei 
ole syytä edelleenkään asettaa rajoituksia, 
ellei niille ole erityistä perustetta. Siltä osin 
kuin seurantaa tai valvontaa tarvitaan, se py-
ritään toteuttamaan yksinkertaisella ja nope-
alla tavalla. Yritysostojen osalta voi esiintyä 
tilanteita, jolloin valtiolla on oltava mahdolli-
suus estää järjestely sellaisessa yrityksessä, 
jossa erittäin tärkeän kansallisen edun tur-
vaamiseksi ulkomaalaisomistusta ei voida 
hyväksyä. Esityksen tavoitteena on parantaa 
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valtioneuvoston mahdollisuuksia estää yri-
tysosto tällaisissa erittäin poikkeuksellisissa 
tapauksissa. 
 
3.2. Toteuttamisvaihtoehdot 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama 
ulkomaisten investointien edistämistä selvit-
tänyt työryhmä (KTM Julkaisuja 6/2004) to-
tesi maaliskuussa 2004 julkaisemassaan mie-
tinnössä seuraavaa: ”Suomeen suuntautuvien 
ulkomaisten investointien lisääminen on vält-
tämätöntä kansainvälistymiskehityksen tasa-
painottamiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämi-
seksi. Ulkomaisten investointien kasvun 
edistäminen strategisesti keskeisillä sekto-
reilla on kiinteä osa elinkeinopolitiikkaa.” 

Työryhmä arvioi mietinnössään yritysosto-
jen valvontaa ja yritysten perustamista kos-
kevan sääntelyn Suomessa ulkomaisten yri-
tysten näkökulmasta liberaaliksi eikä nähnyt 
tarvetta ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön.  

Ulkomaalaisten sijoittajien määrän ja koon 
nopea kasvu on markkinoiden kehityksen 
luonnollinen osa. Riskisijoittajien maail-
manmarkkinoille tuoma pääoma on tarpeen 
investointien jatkumiseksi. On haitallista ja 
hyvän sääntelyn periaatteiden vastaista syrjiä 
ulkomaisia investoijia alkuperän vuoksi. 
Suomalainen elinkeinopolitiikka on jo pit-
kään perustunut siihen, että Suomeen sijoit-
tautuneita yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti 
ja syrjimättä riippumatta niiden omistuspoh-
jasta. Näin ollen valvontamahdollisuuksien 
parantaminen on toteutettava muuttamalla 
lainsäädäntöä. 

Vaihtoehtoja parantaa mahdollisuuksia ul-
komaalaisten yritysostojen seurantaan ovat 
säädösteknisesti joko kokonaan uusi laki tai 
asianomaisten säännösten sisällyttäminen jo 
olemassa olevaan lakiin ulkomaalaisten yri-
tysostojen seurannasta (1612/1992) tai muu-
hun jo olemassa olevaan lakiin. 

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun 
lain (1390/1992) tarkoituksena on poikkeus-
olojen ja niihin verrattavissa olevien vakavi-
en häiriöiden varalta turvata väestön toi-
meentulon, maan talouselämän ja maanpuo-
lustuksen kannalta välttämättömät taloudelli-
set toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjes-
telmät (huoltovarmuus). Huoltovarmuuden 
kehittämistä ja ylläpitoa varten on Huolto-

varmuuskeskus. Laissa on säännökset muun 
muassa huoltovarmuusorganisaatiosta, valti-
on varmuusvarastoinnista sekä huoltovar-
muuden rahoittamisesta. Lainsäädäntö ei kui-
tenkaan sisällä varsinaisia määräyksiä elin-
keinojen sääntelystä tai valvonnasta. 

Kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 a luku 
sisältää yrityskauppavalvontaa koskevat 
säännökset. Yrityskaupasta ilmoitetaan kil-
pailuvirastolle, joka voi eräin edellytyksin 
esittää markkinaoikeudelle aiotun yrityskau-
pan kieltämistä, tai jo toteutetun järjestelyn 
määräämistä purettavaksi. Lisäksi kilpailuvi-
rastolla on oikeus asettaa ehtoja kaupan to-
teuttamiselle.  Kilpailuviraston suorittama 
valvonta on yksinomaan kilpailupoliittista. 
Jos lainsäädäntöön lisättäisiin muita yritys-
kauppojen valvontaa koskevia määräyksiä, 
saattaisi kilpailuviraston kilpailupoliittinen 
valvontatehtävä hämärtyä tarpeettomasti. 

Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 
annetun lain nojalla seurataan ja tärkeän kan-
sallisen edun vaatiessa rajoitetaan vaikutus-
vallan siirtymistä erittäin merkittävissä yri-
tyksissä ulkomaalaisille sekä ulkomaisille 
yhteisöille ja säätiöille. Ulkomaisen omista-
jan on haettava vahvistus yritysostolle. Lais-
sa tarkoitettu seuranta ei koske ETA-valtioita 
eikä OECD-maita. Lakiin sisältyy jo nyt 
määräykset merkittävimpiä suomalaisia yri-
tyksiä koskevia yrityskauppoja koskevasta 
valvonnasta, samoin kuin erityismääräykset 
maanpuolustuksen kannalta tärkeiden yritys-
ten ostojen valvonnasta. 

Koska sääntelyyn ehdotetaan tehtäväksi 
useita lakiteknisiä muutoksia, ehdotetaan ny-
kyinen laki kumottavaksi ja korvattavaksi 
uudella lailla ulkomaalaisten yritysostojen 
seurannasta.  

 
3.3. Keskeiset ehdotukset 

Seurannan kohde 
 

Seurannan kohteeksi on haluttu ottaa vain 
erittäin tärkeän kansallisen edun kannalta 
merkittävät suomalaiset yritykset. Lain so-
veltamisala olisi yleinen. Laissa ei ole edel-
leenkään lueteltu nimeltä niitä yksityisen ja 
julkisen sektorin aloja tai toimintoja, joiden 
yritykset kuuluisivat valvontamielessä seu-
rannan piiriin. Seurannan tavoitteiden kan-
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nalta puolustusteollisuusyritys on tässä mie-
lessä erityisasemassa. Yhteisö tai liike, joka 
tuottaa tai toimittaa puolustustarvikkeita tai 
muita sotilaalliselle maanpuolustukselle tär-
keitä palveluita tai tuotteita, olisi nykyiseen 
tapaan aina seurannan kohteena.   

Lisäksi seurannan kohteena pidettäisiin sel-
laista muuta yhteisöä ja liikettä, jota toimi-
alansa, liiketoimintansa tai sitoumusten pe-
rusteella on pidettävä kansallisesti merkittä-
vänä. 

Laki ei rajoittaisi yritysten perustamista. 
Liikkeen hankkiminen on seurannan piirissä 
sen varmistamiseksi, että seuranta kattaisi 
merkittävimmät yritysostomuodot. 
 
Ulkomainen omistaja 
 

Käsitteellä tarkoitetaan oikeussubjekteja, 
joiden suorittamia yritysostoja seurattaisiin. 
Ulkomaisia omistajia olisivat ensinnäkin ne 
luonnolliset henkilöt, joilla ei ole asuinpaik-
kaa Euroopan unionin (EU) tai Euroopan va-
paakauppaliiton (EFTA) alueella, sekä ulko-
maalaiset yhteisöt ja säätiöt, joilla ei ole ko-
tipaikkaa Euroopan unionin tai Euroopan va-
paakauppaliiton alueella. Ulkomaisia omista-
jia olisivat myös yhteisöt ja säätiöt, joilla on 
kotipaikka Euroopan unioniin tai Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvassa valtiossa, 
mutta joiden osalta muulla ulkomaisella 
omistajalla on vähintään kymmenesosa osa-
keyhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaske-
tusta äänimäärästä tai vastaava tosiasiallinen 
vaikutusvalta yhteisössä tai liikkeessä. 

Lisäksi laissa tarkoitettuja ulkomaisia 
omistajia olisivat puolustusteollisuusyritysten 
osalta tahot, joilla on kotipaikka Euroopan 
unioniin tai Euroopan vapaakauppaliittoon 
kuuluvassa valtiossa, sekä sellaiset suomalai-
set yhteisöt, joissa ensisijaiseen kohderyh-
mään kuuluva käyttää määräysvaltaa vähin-
tään osakeyhtiön osakkeiden yhden kymme-
nesosan kokonaisäänimäärällä tai omaavat 
vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan liik-
keessä tai muussa yrityksessä kuin osakeyh-
tiössä. 

Esitys pohjautuisi nykytilan arviointi huo-
mioon ottaen Suomen osakeyhtiölain 
(624/2006) yhden kymmenesosan vähemmis-
töosakassäännöksiin. Tätä määräosaa on pi-
dettävä lakiteknisesti ja esityksen tavoittei-

den kannalta muita määräosavaihtoehtoja 
(muun muassa nykyisen lain yhden kolmas-
osan tai Saksan uuden lain yhden neljäsosan 
vaatimus) parempana vaihtoehtona. 

 Soveltamisalan osalta seuranta ei puolus-
tusteollisuusyrityksiä lukuun ottamatta kos-
kisi Euroopan unioniin tai Euroopan vapaa-
kauppaliittoon kuuluvia valtioita. Nykytilan 
arviointi huomioon ottaen tätä soveltamisala-
esitystä on pidettävä parempana vaihtoehtona 
kuin nykyisen lain soveltamisalaa. 
 
Vahvistus yritysostolle 
 

Vain puolustussektorin yritysostot edellyt-
täisivät aina hakemuksesta tapahtuvaa viran-
omaisen vahvistusta. Lisäksi ulkomainen 
omistaja voisi ilmoittaa vahvistettavaksi sel-
laisen muun vaikutusvallan hankinnan, joka 
on kohdistunut seurannan kohteena olevaan 
osakeyhtiöön. Näistä ilmoituksenvaraisista 
hankinnoista on kysymys silloin, kun ulko-
mainen omistaja saa omistukseensa vähin-
tään yhden kymmenesosan osakeyhtiön osak-
keiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai 
vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan muus-
sa seurannan kohteena olevassa yhteisössä tai 
liikkeessä. Ehdotuksessa käytetään näistä 
hankinnoista käsitettä "Muut yritysostot". 

Jos viranomainen ei anna asiassa vahvis-
tuspäätöstä tai yhden kuukauden kuluessa 
päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä tai 
tee valtioneuvoston yleisistunnolle esitystä 
yritysoston vahvistamatta jättämisestä kol-
men kuukauden kuluessa tietojen vastaanot-
tamisesta, yritysoston katsottaisiin tulleen 
vahvistetuksi.  
 
Viranomaiset 
 

Mahdollinen yritysoston kieltäminen (tai 
vahvistamatta jättäminen) on käytännössä ai-
na varsin merkittävä periaatteellinen ratkaisu, 
joten on luontevaa, että ratkaisu tehtäisiin 
vähintään ministeriötasolla. Kaikki yritysos-
tojen seurantaa ja vahvistamista koskevat vi-
ranomaisasiat käsittelisi aluksi työ- ja elin-
keinoministeriö. Ministeriön tehtävänä olisi 
tarvittavassa laajuudessa, myös muita keskei-
siä viranomaisia lausuntomenettelyn kautta 
kuultuaan, arvioida yritysoston vaikutuksia. 
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Jos yritysosto voi aiheuttaa erittäin tärkeän 
kansallisen edun vaarantumisen, ministeriön 
olisi siirrettävä asia valtioneuvoston yleisis-
tunnon käsiteltäväksi. Muuten ministeriön 
olisi vahvistettava yritysosto. 

Yritysostosta on annettava työ- ja elinkei-
noministeriölle riittävät tiedot. Myös ministe-
riö voisi oma-aloitteisesti pyytää näitä tietoja 
seurannan kohteesta, ulkomaisesta omistajas-
ta sekä itse hankinnasta kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun on saanut yritysostosta 
tiedon.      
 
Vahvistuksen epääminen 
 

Valtioneuvoston yleisistunto voi ehdotuk-
sen mukaan evätä vahvistuksen yritysostolta, 
jos erittäin tärkeä kansallinen etu vaarantuu. 
Kieltopäätöksen oikeuttavat erittäin tärkeät 
kansalliset edut määriteltäisiin laissa. Ne ovat 
maanpuolustuksen turvaaminen tai Euroopan 
unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 
52 ja 65 artiklojen mukainen yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden varmistaminen yh-
teiskunnan perustavanlaatuista etua uhkaavan 
todellisen ja riittävän vakavan vaaran tapauk-
sessa. Tunnusmerkkejä tulkittaessa tulee ot-
taa huomioon Suomen kansainväliset velvoit-
teet. 

Vahvistuksen epäämisen seuraamuksena 
olisi ehdotuksessa velvollisuus luovuttaa niin 
monta seurannan kohteena olevan osakeyhti-
ön osaketta, että ulkomaisen omistajan osuus 
yhtiön kokonaisäänimäärästä laskee alle yh-
teen kymmenesosaan. Jos tosiasiallisen vai-
kutusvallan siirtyminen muussa puolustus-
tarvikeyrityksessä kuin osakeyhtiössä tai 
liikkeen hankkiminen kielletään, vaikutusval-
lan tai liikkeen hankkimista koskevat sopi-
mukset purkautuvat päätöksessä määrättävä-
nä ajankohtana. 

   
4.  Esityksen vaikutukset  

Esityksen lähtökohtana on positiivinen suh-
tautuminen ulkomaalaisomistukseen. Selkeät 
ja avoimet investointeja koskevat säännöt 
muodostavat perustan suomalaisen elinkei-
noelämän osallistumiselle kansainväliseen 
vaihdantaan ja Suomeen suuntautuville ul-
komaisille investoinneille. Esityksen mukaan 
myös Suomen lainsäädäntöä ajanmukaistet-

taisiin erityisesti siltä osin kuin kysymykses-
sä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
takaamiseksi tarpeellinen ulkomaisten inves-
tointien seuranta. 

Esitys merkitsisi muutosta käsiteltävien 
asioiden jakautumisessa eri viranomaisille. 
Kaikki yritysostojen seurantaa ja vahvista-
mista koskevat viranomaisasiat käsittelisi 
työ- ja elinkeinoministeriö. Yritysostojen 
seuranta ja valvonta toteutettaisiin siten hal-
linnollisesti selkeällä ja yksinkertaisella ta-
valla. 

Seurannan kohteeksi on haluttu saada vain 
kansallisen edun kannalta merkittävät suoma-
laiset yritykset. Viranomaisilla tulee olla 
Suomen kansainväliset velvoitteet huomioon 
ottaen mahdollisuus valvoa nykyistä parem-
min huoltovarmuuden ja maan turvallisuuden 
kannalta keskeisten yhtiöiden omistuspohjaa 
ja tarvittaessa erittäin tärkeän kansallisen 
edun turvaamiseksi rajoittaa ulkomaa-
laisomistusta tällaisissa yhtiöissä. Esityksen 
tavoitteena on parantaa valtioneuvoston 
mahdollisuuksia estää yritysosto tällaisissa 
erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. 

Työryhmä ei ole tehnyt esitykseen liittyvää 
yritysvaikutusten arviointia. 
 
5.  Asian valmistelu 

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama 
työryhmä, joka tarkasteli toimintavarmojen 
televerkkojen tarjonnan edistämistä, ehdotti 
mietinnössään (LVM:n julkaisuja 26/2009), 
että työ- ja elinkeinoministeriön johdolla sel-
vitetään, onko tarpeen ja Suomen kansainvä-
liset velvoitteet huomioon ottaen mahdollista 
säätää uutta lainsäädäntöä sen varmistami-
seksi, että olisi mahdollista valvoa nykyistä 
paremmin huoltovarmuuden ja maan turvalli-
suuden kannalta keskeisten yhtiöiden omis-
tuspohjaa ei-toivottujen yritysvaltausten tor-
jumiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 
23.6.2009 asettaa työryhmän, jonka tehtävä-
nä oli selvittää ulkomaalaisomistusta koske-
van lain ajanmukaisuus ja mahdolliset muu-
tostarpeet ottaen myös huomioon Suomen 
kansainväliset velvoitteet. Mikäli työryhmä 
päätyisi ehdottamaan muutoksia ulkomaa-
laisomistusta koskevaan lakiin, työryhmän 
tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen 
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muotoon. 
Työryhmässä oli työ- ja elinkeinoministe-

riön, valtioneuvoston kanslian, ulkoasiainmi-
nisteriön, liikenne- ja viestintäministeriön, 

huoltovarmuuskeskuksen, Elinkeinoelämän 
Keskusliiton ja Keskuskauppakamarin edus-
tus. Työryhmä kuuli työnsä yhteydessä asian-
tuntijoita. 

 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

Laki ulkomaalaisten yritysostojen seuran-
nasta 

1 LUKU 

Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä säädetään 
lain tarkoituksesta. Lakiehdotuksen lähtökoh-
tana on kansainväliset velvoitteet huomioon 
ottaen parantaa mahdollisuuksia valvoa ul-
komaalaisomistusta ja poikkeustapauksissa 
toteuttaa omistusta rajoittavia toimenpiteitä 
kansallisen edun kannalta kielteisten vaiku-
tusten poistamiseksi. Ulkomaalaisomistusta 
ei ole edelleenkään syytä yleisesti rajoittaa. 
Päämääränä tulee olla, että Suomi kehittyy 
jatkuvasti kiinnostavana ja dynaamisena sekä 
ulkomaisia investointeja houkuttelevana 
elinkeinotoiminnan toimintaympäristönä. 
Määrätyissä tilanteissa viranomaisilla on ol-
tava mahdollisuus kieltää yritysosto. Yritys-
oston kieltäminen olisi mahdollista vain, jos 
erittäin tärkeä kansallinen etu yritysoston 
seurauksena vaarantuisi. Kieltopäätös tehtäi-
siin valtioneuvoston yleisistunnossa. 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohdassa mää-
ritellään se erittäin tärkeä kansallinen etu, 
jonka turvaamiseksi ulkomaisiin yritysostoi-
hin voitaisiin poikkeuksellisesti puuttua. 
Maanpuolustukseen perustuvat rajoitustoimet 
olisivat sallittuja lähinnä vain sotilaalliseen 
maanpuolustukseen liittyvinä. EU:n tuomio-
istuimen oikeuskäytännön mukaan yleiseen 
järjestykseen ja yleiseen turvallisuuteen voi-
daan vedota vain yhteiskunnan perustavan-
laatuista etua uhkaavan todellisen ja riittävän 
vakavan vaaran tapauksessa. Rajoitusten on 
oltava oikeassa suhteessa tavoiteltaviin etui-
hin nähden (suhteellisuusperiaate) ja niihin 

voidaan turvautua vain, jos ei ole olemassa 
sellaisia yhteisön yhdenmukaistamistoimen-
piteitä, joilla säädetään näiden etujen suo-
jaamisen varmistamiseksi tarvittavista toi-
mista. Rajoittamistoimilla ja sovellettavilla 
kriteereillä on myös oltava looginen yhteys. 
Lisäksi kriteereiden käytölle on määriteltävä 
täsmälliset edellytykset.  

Pykälän 2 kohdassa määritellään se, minkä-
laisissa yrityksissä omistajanvaihdokset tai 
merkittävät vaikutusvallan muutokset olisivat 
tämän lain mukaisen seurannan alaisia. Näis-
tä yrityksistä käytetään käsitettä ”seurannan 
kohde”. Seurannan kohteena pidettäisiin yh-
teisöä tai liikettä, joka tuottaa tai toimittaa 
puolustustarvikkeita tai muita sotilaalliselle 
maanpuolustukselle tärkeitä palveluita tai 
tuotteita. Lisäksi seurannan kohteena pidet-
täisiin sellaista muuta yhteisöä ja liikettä, jota 
toimialansa, liiketoimintansa tai sitoumusten 
perusteella on pidettävä kansallisesti merkit-
tävänä. Laissa ei määritellä tarkemmin seu-
rannan kohteena olevan yrityksen toimialaa 
eikä toiminnan luonnetta. 

Huoltovarmuuden tavoitteista on annettu 
valtioneuvoston päätös elokuussa 2008 
(539/2008), joka tuli voimaan 1.9.2008. 
Huoltovarmuuden kannalta kansallisesti elin-
tärkeiksi infrastruktuureiksi päätöksessä 
määritellään kuljetusinfrastruktuuri, energian 
siirto- ja jakeluverkot, sähköiset tieto- ja 
viestijärjestelmät, kuljetuslogistiset järjes-
telmät, vesihuolto ja muu yhdyskuntatek-
niikka sekä infrastruktuurin rakentaminen ja 
kunnossapito. Kriittiseksi tuotannoksi määri-
tellään elintarvikehuolto, energiantuotanto, 
terveydenhuolto ja maanpuolustusta tukeva 
tuotanto. Yritysostoa arvioitaessa voi joissa-
kin tapauksissa olla merkitystä esimerkiksi 
sillä, toimiiko seurannan kohteena oleva yri-
tys valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoit-
teiksi antamassa päätöksessä tarkoitetulla 
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elintärkeän infrastruktuurin tai kriittisen tuo-
tannon toimialoilla.  

Pykälän 3 kohdassa määritellään ne tahot, 
joiden suorittamia, seurannan kohteena ole-
viin yrityksiin kohdistuvia yritysostoja lain 
mukaisesti seurattaisiin. Näistä tahoista käy-
tetään käsitettä ”ulkomainen omistaja”. Ul-
komaisia omistajia olisivat ensinnäkin ne 
luonnolliset henkilöt, joilla ei ole asuinpaik-
kaa Euroopan unionin (EU) tai Euroopan va-
paakauppaliiton (EFTA) alueella, sekä ulko-
maalaiset yhteisöt ja säätiöt, joilla ei ole ko-
tipaikkaa Euroopan unionin tai Euroopan va-
paakauppaliiton alueella. Ulkomaisia omista-
jia olisivat myös yhteisöt ja säätiöt, joilla on 
kotipaikka Euroopan unioniin tai Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvassa valtiossa, 
mutta joiden osalta muulla ulkomaisen omis-
tajan käsitteen tunnusmerkit omaavalla tahol-
la on vähintään yksi kymmenesosa osakeyh-
tiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta 
äänimäärästä tai vastaava tosiasiallinen vai-
kutusvalta yhteisössä tai liikkeessä. Lisäksi 
ulkomaisia omistajia olisivat sellaiset suoma-
laiset yhteisöt, joissa ensisijaiseen kohde-
ryhmään kuuluva käyttää määräysvaltaa vä-
hintään osakeyhtiön osakkeiden yhden kym-
menesosan kokonaisäänimäärällä tai omaavat 
vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan liik-
keessä tai muussa yrityksessä kuin osakeyh-
tiössä. 

Pykälän 4 kohdassa määritellään puolustus-
teollisuusyritys eli puolustussektorin yritys-
oston kohde. Sillä tarkoitetaan yhteisöä tai 
liikettä, joka tuottaa tai toimittaa puolustus-
tarvikkeita tai muita sotilaalliselle maanpuo-
lustukselle tärkeitä palveluita tai tuotteita. 
Käsitettä määrittää puolustustarvikkeiden 
maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annet-
tu laki (242/1990). Määritelmä olisi tältä osin 
kuitenkin laajempi kuin vientivalvontalain-
säädännössä. 

Puolustusmateriaalia tuottavien yritysten 
osalta kiinnitetään huomiota muun muassa 
erikoisosaamisen, koetulosten, tutkimustulos-
ten ja tuotekehityksen salassa pitämisen tar-
peellisuuteen, samoin niiden merkitykseen ja 
korvattavuuteen puolustusvoimien materiaa-
lihankintojen kannalta. Sotilaalliselle maan-
puolustukselle tärkeitä, ja siten puolustusky-
vyn kannalta merkittäviä palveluita voivat ol-
la esimerkiksi tietoliikenneverkkopalvelut 

sekä puolustusmateriaalin huolto- ja kunnos-
sapitopalvelut. Palvelun käsite on laaja. Mää-
ritelmä kattaa myös yritykset, jotka tuottavat 
maanpuolustukselle tärkeää tutkimus- ja tuo-
tekehitystyötä ja esimerkiksi ohjelmistoja. 
Ratkaisevaa olisi yrityksen kannalta se, onko 
tuotanto tai palvelu tarkoitettu sotilaallisen 
maanpuolustuksen käyttöön.  

Pykälän 5 kohdassa määritellään yritysosto 
eli se hankinta tai muu toimenpide, joka on 
kohdistunut seurannan kohteena olevaan yri-
tykseen. Määritelmä kattaa erilaiset yritysos-
totilanteet ja liiketoiminnan kaupat riippu-
matta siitä, millä tavoin hankinta toteutettai-
siin. Seurannan kannalta merkityksellinen 
vaikutusvalta syntyy osakeyhtiön osakkeiden 
hankinnassa silloin, kun ulkomainen omistaja 
saa haltuunsa yhden kymmenesosan osake-
yhtiön osakkeiden tuottamasta kokonaisää-
nimäärästä. Hankintoja olisivat ensisijaisesti 
osakekaupat. Kohdassa mainituilla muilla 
toimenpiteillä tarkoitetaan lähinnä erilaisia 
oman osakeomistuksen nojalla tehtyjä toi-
mia, kuten osakepääoman korottamis- tai 
alentamispäätös sekä osakemerkintä suunna-
tussa annissa. 

Lisäksi seurannan kannalta merkitykselli-
nen tilanne syntyisi, jos ulkomainen omistaja 
saa muussa kuin osakeyhtiössä vastaavan to-
siasiallisen vaikutusvallan seurannan kohtee-
na olevaan puolustusteollisuusyritykseen tai 
liikkeeseen. Yritysostona pidetään myös 
kohdassa mainitulla tavalla suomalaisen yh-
teisön muuttumista ulkomaiseksi omistajaksi. 

Pykälän 3 momentissa säädetään konser-
nisuhteen huomioon ottamisesta. Lisäksi 
momentin nojalla otettaisiin huomioon per-
heenjäsenten tai näiden määräysvallassa ole-
vien yhteisöjen tai säätiöiden omistamat 
osakkeet seurannan kohteena olevassa osa-
keyhtiössä. Momentin 3 kohdan tarkoitukse-
na on estää seurannan kiertäminen erilaisilla 
sopimus- tai muilla järjestelyillä. 

3 §. Viranomaiset. Kaikki yritysostojen 
seurantaa ja vahvistamista koskevat viran-
omaisasiat käsittelisi työ- ja elinkeinominis-
teriö. Ministeriön tehtävänä olisi tarvittavas-
sa laajuudessa myös muita keskeisiä viran-
omaisia lausuntomenettelyn kautta kuultuaan 
arvioida yritysoston vaikutuksia. Näitä vi-
ranomaisia voisivat olla ministeriöt (erityi-
sesti ulkoasiainministeriö ja puolustusminis-
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teriö) ja tarpeen mukaan muut viranomaiset. 
Jos annettujen lausuntojen tai työ- ja elinkei-
noministeriön oman arvion mukaan yritysos-
to voi aiheuttaa erittäin tärkeän kansallisen 
edun vaarantumisen, ministeriön olisi siirret-
tävä asia valtioneuvoston yleisistunnon käsi-
teltäväksi.  

4 §. Puolustussektorin yritysostot. Puolus-
tussektorin yritysostot edellyttäisivät aina 
hakemuksesta tapahtuvaa viranomaisen vah-
vistusta. Kun ulkomainen omistaja olisi tu-
lossa yrityskaupan seurauksena tällaisen yri-
tyksen omistajaksi, on viranomaisen aina 
voitava maanpuolustukseen liittyen harkita 
myös ulkomaalaisomistuksen soveltuvuutta. 

Jos yritysosto voi aiheuttaa erittäin tärkeän 
kansallisen edun vaarantumisen, työ- ja elin-
keinoministeriön olisi siirrettävä asia valtio-
neuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi. Muu-
ten ministeriön olisi vahvistettava yritysosto. 

5 §. Muut yritysostot. Puolustussektorin 
yritysostojen vahvistusvelvoitteen lisäksi ul-
komainen omistaja voisi ilmoittaa vahvistet-
tavaksi sellaisen vaikutusvallan hankinnan, 
joka on kohdistunut seurannan kohteena ole-
vaan osakeyhtiöön. Näistä ilmoituksenvarai-
sista hankinnoista on kysymys silloin, kun 
ulkomainen omistaja saa omistukseensa vä-
hintään yhden kymmenesosan osakeyhtiön 
osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimääräs-
tä tai vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan 
muussa seurannan kohteena olevassa yhtei-
sössä tai liikkeessä. Ehdotuksessa käytetään 
näistä hankinnoista käsitettä "Muut yritysos-
tot". 

Jos yritysosto voi aiheuttaa erittäin tärkeän 
kansallisen edun vaarantumisen, työ- ja elin-
keinoministeriön olisi 4 §:n tavoin siirrettävä 
asia valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltä-
väksi. Muuten ministeriön olisi vahvistettava 
yritysosto. Jos viranomainen ei tee asiassa 
vahvistuspäätöstä tai anna yhden kuukauden 
kuluessa päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymi-
sestä tai tee valtioneuvoston yleisistunnolle 
esitystä yritysoston vahvistamatta jättämises-
tä kolmen kuukauden kuluessa tietojen vas-
taanottamisesta, yritysoston katsottaisiin tul-
leen vahvistetuksi. 

Sekä 4 §:n että 5 §:n yritysostojen seuran-
nan osalta olisi noudatettava, mitä muun mu-
assa hallintoasian vireillepanon muodollisista 
ja sisällöllisistä vaatimuksista sekä asiakirjan 

täydentämisestä on hallintolaissa (434/2003) 
säädetty.   

6 §. Poikkeukset yritysoston vahvistamises-
ta. Pykälä vastaa voimassa olevan lain          
6 §:ää.  

7 §. Vahvistuksen epääminen. Pykälässä 
säädetään valtioneuvoston yleisistunnon oi-
keudesta evätä vahvistus yritysostolta. Vah-
vistus voitaisiin evätä, jos 2 §:ssä tarkoitettu 
erittäin tärkeä kansallinen etu vaarantuisi 
toimen seurauksena. 

8 §. Vahvistuksen epäämisen seuraamuk-
set. Pykälässä säädetään seuraamuksista, jot-
ka aiheutuvat siitä, että ulkomaisen omistajan 
vaikutusvalta seurannan kohteena olevassa 
osakeyhtiössä tai tosiasiallinen vaikutusvalta 
2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa muussa yrityk-
sessä tai liikkeen hankkiminen kielletään. 

Pykälän 1 momentissa säädetään seurannan 
kohteena olevan osakeyhtiön osakkeiden 
hankintaa koskevan kiellon seuraamuksista. 
Jos vahvistus evätään yritysostolta, ulkomai-
selle omistajalle syntyisi velvollisuus luovut-
taa niin monta seurannan kohteena olevan 
osakeyhtiön osaketta, että hänen osuutensa 
yhtiön kokonaisäänimäärästä laskee alle yh-
teen kymmenesosaan. Ulkomainen omistaja 
voi itse valita luovutettavat osakkeet. 

Valtioneuvoston yleisistunnon on asetetta-
va vahvistuksen epäämispäätöksessä määrä-
aika, jonka kuluessa osakkeet on luovutetta-
va. Määräaika on pyrittävä asettamaan siten, 
että ulkomaiselle omistajalle ei tarpeettomas-
ti aiheuteta taloudellista tappiota. 

Vahvistuksen epäämisestä seuraava ulko-
maisen omistajan päätösvallan rajoitus saa-
tettaisiin heti voimaan. Näin ulkomainen 
omistaja voi epäämisen jälkeen äänestää yh-
tiökokouksessa vain sellaisella määrällä 
osakkeita, että niiden tuottama äänimäärä jää 
alle yhden kymmenesosan yhtiön kaikkien 
osakkeiden äänimäärästä. Kielto ei välittö-
mästi vaikuttaisi muiden oikeuksien kuin ää-
nioikeuden käyttöön. 

Pykälän 2 momentissa säädetään seuraa-
muksista, jotka tulevat kysymykseen evättä-
essä vahvistus yritysostolta, joka koskee tosi-
asiallisen vaikutusvallan siirtymistä ulkomai-
selle omistajalle 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetus-
sa muussa yrityksessä kuin osakeyhtiössä se-
kä evättäessä vahvistus seurannan kohteena 
olevan liikkeen hankkimiselta. Vaikka tällai-
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nen seuraamus kohdistuu osaltaan myös yri-
tyskaupan myyjäosapuoleen, seuraamusta 
voidaan pitää kohtuullisena, koska sopimuk-
sen osapuolilla on tiedossaan mahdollisuus, 
että yritysostolta voidaan evätä vahvistus. 

Pykälän 3 momentissa säädetään tilantees-
ta, jossa se, jolta vahvistus on evätty, lakkaa 
olemasta ulkomainen omistaja. Tapauksessa 
ei ole syytä vaatia suomalaista osakeyhtiötä 
luopumaan seurannan kohteena olevan osa-
keyhtiön osakkeista tai liikkeestä. Edellä 1 ja 
2 kohdassa mainittujen määräaikojen asetta-
misella on osaltaan tarkoitus varata ulkomai-
selle omistajalle tilaisuus muuttaa omistus-
taan oma-aloitteisesti siten, että seuraamuk-
set raukeaisivat. 

9 §. Muutoksenhaku. Pykälän mukaan työ- 
ja elinkeinoministeriön tekemään päätökseen 
asian siirtämisestä valtioneuvoston yleisis-
tunnon käsiteltäväksi ei saisi hakea muutosta 
valittamalla siltä osin kuin siirtämispäätök-
sellä on ratkaistu, voiko yritysosto aiheuttaa 
erittäin tärkeän kansallisen edun vaarantumi-
sen. Yritysoston vahvistusta koskevan asian 
siirtäminen on valmisteleva toimi. Jotta yri-
tysostoa koskevan asian ratkaiseminen ei vii-
västyisi, siirtämispäätöksen tarkoituksenmu-
kaisuutta ei voisi valittamalla saattaa kor-
keimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi. 

Valtioneuvoston yleisistunnon ja myös mi-
nisteriön tekemästä vahvistuksen epäämis-
päätöksestä voisi valittaa. Muutoksenhakuun 
sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

10 §. Yritysostorikkomus. Pykälän mukaan 
ulkomainen omistaja voidaan tuomita sak-
koon, jos hän laiminlyö vahvistuksen hake-
misen yritysostolle tai sitä koskevan tiedon-
antovelvollisuuden. Rangaistukseen tuomit-
semisen edellytyksenä on, että laiminlyönti 
on tahallinen tai johtuu törkeästä huolimat-
tomuudesta. Rangaistukseen voitaisiin tuomi-
ta myös, jos ulkomainen omistaja antaa vi-
ranomaiselle vääriä tietoja tai salaa hake-
muksen käsittelyn kannalta merkittäviä tieto-
ja. 
 
2.  Voimaantulo  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Uudella lailla kumot-

taisiin ulkomaalaisten yritysostojen seuran-
nasta annettu laki (1612/1992). 

 
3.  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toi-
meentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla 
tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on 
lausuntokäytännössään todennut, että elin-
keinovapautta ei saa rajoittaa ilman erittäin 
pätevää syytä. Tällaisena syynä voidaan pitää 
esimerkiksi henkilöiden terveyden ja turvalli-
suuden suojelemista tai muita tärkeitä ja vah-
voja yhteiskunnallisia intressejä. Rajoitusten 
tulee ilmetä lain tasolta, koska kyseessä on 
perusoikeuden rajoittaminen.  

Esityksessä taataan viranomaisille mahdol-
lisuus kieltää yritysosto yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden takaamiseksi, jos erittäin 
tärkeä kansallinen etu yritysoston seuraukse-
na vaarantuisi. 

Perustuslain 21 § koskee oikeusturvaa. Py-
kälän 1 momentissa turvataan yhtäältä yksi-
lön oikeus saada asiansa käsitellyksi asian-
mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa. Toiseksi tässä momentissa 
turvataan yksilön oikeus saada oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomiois-
tuimen tai muun riippumattoman lainkäyttö-
elimen käsiteltäväksi.  

Saman pykälän 2 momentin mukaan lailla 
turvataan yksilön oikeus tulla kuulluksi, saa-
da perusteltu päätös ja hakea muutosta. Li-
säksi lailla on turvattava muut oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon 
takeet. 

Esityksen 9 §:n 1 momentin mukainen yri-
tysoston vahvistusta koskevan asian siirtämi-
nen on valmisteleva toimi. Jotta yritysostoa 
koskevan asian ratkaiseminen ei viivästyisi, 
siirtämispäätöksen tarkoituksenmukaisuutta 
ei voisi valittamalla saattaa korkeimman hal-
linto-oikeuden tutkittavaksi. 

Muutosta valtioneuvoston yleisistunnon tai 
ministeriön tämän lain nojalla tekemään kiel-
teiseen päätökseen haetaan siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vi-
ranomaisen päätös ei sisältäisi ehtoja. Näin 
ollen viranomaisen myönteisestä päätöksestä 
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ei olisi valitusoikeutta. 
Esitystä valmisteltaessa on katsottu, että 

laki voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 

 
 
Lakiehdotus 

 
Laki 

ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 

Annettu Helsingissä     päivänä       kuuta 200 
————— 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 LUKU  

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on seurata ja erit-
täin tärkeän kansallisen edun vaatiessa rajoit-
taa vaikutusvallan siirtymistä seurannan koh-
teena olevissa yrityksissä ulkomaalaisille se-
kä ulkomaisille yhteisöille ja säätiöille. 

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Erittäin tärkeällä kansallisella edulla 

maanpuolustuksen turvaamista tai Euroopan 
unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 
52 ja 65 artiklojen mukaista yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden varmistamista yh-
teiskunnan perustavanlaatuista etua uhkaavan 
todellisen ja riittävän vakavan vaaran tapauk-
sessa; 

2) Seurannan kohteella puolustusteolli-
suusyritystä sekä sellaista muuta yhteisöä ja 
liikettä, jota toimialansa, liiketoimintansa tai 
sitoumusten perusteella on pidettävä kansal-
lisesti merkittävänä; 

3) Ulkomaisella omistajalla ulkomaalaista 
tahoa, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan 
unioniin (EU) tai Euroopan vapaakauppaliit-

toon (EFTA) kuuluvassa valtiossa, tai jolla 
on kotipaikka Euroopan unioniin tai Euroo-
pan vapaakauppaliittoon kuuluvassa valtios-
sa, mutta jonka osalta muulla ulkomaisella 
omistajalla on vähintään yksi kymmenesosa 
osakeyhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlas-
ketusta äänimäärästä tai vastaava tosiasialli-
nen vaikutusvalta yhteisössä tai liikkeessä; 

4) Puolustusteollisuusyrityksellä yhteisöä 
tai liikettä, joka tuottaa tai toimittaa puolus-
tustarvikkeita tai muita sotilaalliselle maan-
puolustukselle tärkeitä palveluita tai tuotteita; 

5) Yritysostolla sellaista hankintaa tai muu-
ta vastaavaa toimenpidettä, jonka johdosta 
ulkomainen omistaja saa omistukseensa seu-
rannan kohteena olevan osakeyhtiön osakkei-
ta määrän, joka tuottaa vähintään yhden 
kymmenesosan yhtiön kaikkien osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä, tai vastaavan 
tosiasiallisen vaikutusvallan muussa seuran-
nan kohteena olevassa yhteisössä tai liik-
keessä. Yritysostolla tarkoitetaan myös suo-
malaisen yhteisön muuttumista 3 kohdassa 
tarkoitetuksi ulkomaiseksi omistajaksi, jos 
sillä on edellä tarkoitettu vaikutusvalta seu-
rannan kohteena olevassa yrityksessä. 

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisesta 
omistajasta, koskee 1 momentin 4 kohdan 
yritysten osalta myös tahoa, jolla on koti-
paikka Euroopan unioniin tai Euroopan va-
paakauppaliittoon kuuluvassa valtiossa, sekä 
sellaista suomalaista yhteisöä, jonka osalta 
ulkomaisella omistajalla on vähintään yksi 
kymmenesosa osakeyhtiön kaikkien osakkei-
den yhteenlasketusta äänimäärästä tai vastaa-
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va tosiasiallinen vaikutusvalta yhteisössä tai 
liikkeessä. 

Laskettaessa ulkomaisen omistajan ää-
niosuutta osakeyhtiön osakkeiden yhteenlas-
ketusta äänimäärästä otetaan huomioon myös 
osakkeet: 

1) jotka kuuluvat ulkomaisen omistajan 
kanssa samaan konserniin kuuluvalle yrityk-
selle; 

2) jotka kuuluvat ulkomaisen omistajan 
perheenjäsenelle tai perheenjäsenen määrä-
ysvallassa olevalle yhteisölle tai säätiölle; tai 

3) joiden nojalla ulkomainen omistaja taik-
ka 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu on oikeutettu 
käyttämään äänioikeutta sopimuksen tai 
muun toimenpiteen perusteella. 

2 LUKU  

Yritysostojen seuranta 

3 §  

Viranomaiset 

Yritysostojen seurantaa ja vahvistamista 
koskevat asiat käsittelee työ- ja elinkeinomi-
nisteriö. Milloin yritysosto voi aiheuttaa erit-
täin tärkeän kansallisen edun vaarantumisen, 
vahvistamista koskevan asian käsittelee val-
tioneuvoston yleisistunto. 

Valmistellessaan yritysoston vahvistamista 
koskevaa asiaa työ- ja elinkeinoministeriön 
on pyydettävä tarpeellisessa laajuudessa lau-
suntoja muilta viranomaisilta. 

 
4 § 

Puolustussektorin yritysostot 

Ulkomaisen omistajan on haettava työ- ja 
elinkeinoministeriöltä etukäteen vahvistus 
yritysostolle, jonka kohteena on 2 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitettu yritys. Hake-
muksen tulee sisältää riittävät tiedot seuran-
nan kohteesta, ulkomaisesta omistajasta sekä 
yritysostosta. 

Ministeriön on vahvistettava yritysosto, 
paitsi milloin yritysosto voi aiheuttaa erittäin 
tärkeän kansallisen edun vaarantumisen, jol-
loin asia siirretään valtioneuvoston yleisis-
tunnon käsiteltäväksi. 

 
5 § 

Muut yritysostot 

Ulkomainen omistaja on velvollinen työ- ja 
elinkeinoministeriön kehotuksesta antamaan 
tälle riittävät tiedot seurannan kohteesta, ul-
komaisesta omistajasta sekä yritysostosta. 
Ministeriön on pyydettävä tietoja kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut 
tiedon yritysostosta. 

Ulkomainen omistaja voi ilmoittaa muun 
kuin 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite-
tun yritysoston työ- ja elinkeinoministeriön 
vahvistettavaksi. Ilmoituksen tulee sisältää 
riittävät tiedot seurannan kohteesta, ulkomai-
sesta omistajasta sekä yritysostosta. 

Ministeriön on vahvistettava yritysosto, 
paitsi milloin yritysosto voi aiheuttaa erittäin 
tärkeän kansallisen edun vaarantumisen, jol-
loin asia siirretään valtioneuvoston yleisis-
tunnon käsiteltäväksi. 

Jos työ- ja elinkeinoministeriö ei anna asi-
assa päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä 
yhden kuukauden kuluessa tai tee valtioneu-
voston yleisistunnolle esitystä yritysoston 
vahvistamatta jättämisestä kolmen kuukau-
den kuluessa tietojen vastaanottamisesta, yri-
tysoston katsotaan tulleen vahvistetuksi. 

 
6 § 

Poikkeukset yritysoston vahvistamisesta 

Yritysostolle ei tarvita vahvistusta, kun: 
1) ulkomainen omistaja merkitsee seuran-

nan kohteena olevan osakeyhtiön osakkeita 
osakepääoman korotuksen yhteydessä sa-
massa suhteessa kuin hän entuudestaan omis-
taa yhtiön osakkeita; 

2) ulkomainen omistaja saa omaisuutta pe-
rintönä, testamentilla tai avio-oikeuden nojal-
la; 

3) muulla ulkomaisella omistajalla on tä-
män lain mukaisen menettelyn perusteella tai 
muuten laillisesti hallussaan 2 §:n 1 momen-
tin 5 kohdassa tarkoitettu vaikutusvalta seu-
rannan kohteena olevassa osakeyhtiössä, eikä 
kysymyksessä ole 8 §:ssä tarkoitettu osak-
keiden luovutus; tai 

4) seurannan kohteena oleva liike hanki-
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taan toiselta ulkomaiselta omistajalta, jolla 
liike on tämän lain mukaisen menettelyn pe-
rusteella tai muuten laillisesti omistukses-
saan. 

Mitä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa sääde-
tään, ei koske 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettua yritystä. 

 
7 §  

Vahvistuksen epääminen 

Valtioneuvoston yleisistunto voi evätä 
vahvistuksen yritysostolta, jos 2 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu erittäin tärkeä 
kansallinen etu uhkaa vaarantua. 

 
8 §  

Vahvistuksen epäämisen seuraamukset 

Jos vahvistus evätään yritysostolta, joka 
koskee vaikutusvallan siirtämistä ulkomaisel-
le omistajalle seurannan kohteena olevassa 
osakeyhtiössä, ulkomaisen omistajan on pää-
töksessä määrättävän ajan kuluessa luovutta-
va kyseisen osakeyhtiön osakkeista siinä 
määrin, että hänen osakkeidensa tuottama 
äänimäärä laskee alle yhteen kymmenes-
osaan yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlas-
ketusta äänimäärästä. Vahvistuksen epäämi-
sen jälkeen ulkomainen omistaja saa yhtiö-
kokouksessa äänestää vain osakkeilla, jotka 
tuottavat enintään edellä mainitun äänimää-
rän. 

Jos vahvistus evätään yritysostolta, joka 
koskee tosiasiallisen vaikutusvallan siirty-
mistä ulkomaiselle omistajalle 2 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetussa muussa yri-
tyksessä kuin osakeyhtiössä tai liikkeen han-
kintaa, vaikutusvallan tai liikkeen hankkimis-
ta koskevat sopimukset purkautuvat päätök-
sessä määrättävänä ajankohtana. 

Jos se, jolta vahvistus on evätty, lakkaa 
olemasta ulkomainen omistaja ennen 1 tai 2 

momentissa tarkoitetun ajan päättymistä, 
edellä mainitut seuraamukset raukeavat. 

3 LUKU  

Erinäiset säännökset 

9 §  

Muutoksenhaku 

Ministeriön 4 §:n 2 momentin tai 5 §:n 3 
momentin nojalla tekemään asian siirtämistä 
koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla siltä osin kuin päätöksellä on 
ratkaistu se, voiko yritysosto aiheuttaa erit-
täin tärkeän kansallisen edun vaarantumisen. 

Muutosta valtioneuvoston yleisistunnon tai 
ministeriön tämän lain nojalla tekemään kiel-
teiseen päätökseen haetaan siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
10 §  

Yritysostorikkomus 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta laiminlyö tämän lain 4 §:n 1 mo-
mentin mukaisen vahvistuksen hakemisen tai 
5 §:n 1 momentin mukaisen tietojenantovel-
vollisuuden, antaa viranomaiselle vääriä tie-
toja tai salaa asian käsittelyn kannalta merkit-
täviä tietoja, on tuomittava, jollei teko ole 
vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty 
ankarampaa rangaistusta, yritysostorikko-
muksesta sakkoon.  

 
11 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  kuuta   
Tällä lailla kumotaan ulkomaalaisten yri-

tysostojen seurannasta 30 päivänä joulukuuta 
1992 annettu laki (1612/1992). 

————— 

Helsingissä  päivänä  kuuta 200 

 
Allekirjoitukset 
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