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Laki
kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten vi-

ranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien puunkorjuuta harjoitta-
van yrityksen velvollisuudesta ilmoittaa vuosittaisessa selvityksessä viranomaisille suorit-
tamansa maksut niissä valtioissa, joissa se harjoittaa toimintaansa (vuosiselvitys).

Lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen yritykseen, joka ei ole yleisen edun kannalta
merkittävä yhteisö ja jossa enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta on ylittynyt
sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 40 000 000 euroa;
2) taseen loppusumma 20 000 000 euroa;
3) työntekijöitä keskimäärin 250.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yrityksellä osakeyhtiölaissa (624/2006) tarkoitettua osakeyhtiötä  ja  osuuskunta-

laissa  (421/2013) tarkoitettua osuuskuntaa sekä avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä anne-
tussa laissa (389/1988) tarkoitettua avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä, jos avoimessa
yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat osakeyhtiöitä tai
osuuskuntia;

2) yleisen edun kannalta merkittävällä yhteisöllä kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun
9 §:ssä tarkoitettua yhteisöä;

3) kaivannaisteollisuudella toimintaa, joka käsittää mineraali-, öljy- ja maakaasuesiin-
tymien tai muiden materiaalien tutkimista, etsintää, kehittämistä ja hyödyntämistä tilastol-
lisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 liitteessä I olevan
pääluokan B kaksinumerotasoissa 05—08 luetelluilla toimialoilla;

4) aarniometsien puunkorjuulla 3 kohdassa tarkoitetun asetuksen liitteessä I olevan
pääluokan A kaksinumerotason 02 kolminumerotasossa 02.2 määriteltyä toimintaa aar-
niometsissä;
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5) viranomaisella valtiollista tai paikallisviranomaista käsittäen sen alaiset virastot ja
yritykset, jotka ovat sen määräysvallassa; 

6) hankkeella sopimuksen kohteena olevaa toimintaa, joka perustaa yritykselle maksu-
velvollisuuden viranomaista kohtaan;

7) maksulla määrää, joka on suoritettu rahana tai muuna vastikkeena kaivannaisteolli-
suudessa ja aarniometsien puunkorjuussa: 

a) tuotanto-oikeuksista;
b) yritysten tuloista, tuotannosta tai voitoista kannettavina veroina arvonlisäveroja ja

muita kulutusperusteisia veroja lukuun ottamatta;
c) rojalteina;
d) osinkoina ja muuna voitonjakona;
e) allekirjoitus-, löytö- ja tuotantobonuksina;
f) lisenssimaksuina, vuokramaksuina ja kaivosoikeuksien rekisteröintimaksuina sekä

muina vastikkeina lisensseistä ja käyttöoikeussopimuksista; ja
g) maksuina infrastruktuurin parannuksista.
Jos 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu sopimus liittyy merkittävällä tavalla toiseen täl-

laiseen sopimukseen, on niiden kohteena olevaa toimintaa pidettävä yhtenä hankkeena.
Osinkoa tai muuta voitonjakoa, joka on maksettu viranomaiselle samoin ehdoin kuin

muille yrityksen omistajille, ei sisällytetä 1 momentin 7 kohdan d alakohdassa tarkoitet-
tuun maksuun, ellei voittoa ole jaettu tuotanto-oikeusmaksun tai rojaltin sijasta.

Maksuja ja toimintaa ei saa jakaa tai yhdistää, jos järjestelyn tarkoituksena on välttää
tämän lain soveltaminen.

3 §

Vuosiselvityksen laatiminen ja sisältö

Yrityksen on laadittava vuosiselvitys, jossa on esitettävä kaivannaisteollisuudesta ja
aarniometsien puunkorjuusta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta viranomaiskohtaisesti:

1) suoritettujen maksujen kokonaisarvo;
2) kokonaisarvon erittely 2 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti.
Suoritetuista maksuista, jotka perustuvat tiettyyn hankkeeseen, esitetään 1 momentissa

säädetyn lisäksi hankekohtaisesti näiden maksujen kokonaisarvo ja sen 2 §:n 1 momentin
7 kohdan mukainen erittely.

Jos maksut on suoritettu tiettyyn toimintayksikköön kohdistuvista tavoitteista, yritys
saa 2 momentista poiketen esittää maksut toimintayksiköittäin.

Vuosiselvityksessä on esitettävä maksut ja niiden perustana oleva toiminta tosiasialli-
sen luonteensa mukaisina.

4 §

Konsernin vuosiselvitys

Silloin, kun yritys on kirjanpitolain mukaan velvollinen laatimaan konsernitilinpäätök-
sen, vuosiselvitys laaditaan sen koko konsernista (konsernin vuosiselvitys), jos:

1) yritys tai sen tytäryritys, joka kuuluu tämän lain soveltamisalaan, harjoittaa kaivan-
naisteollisuutta tai aarniometsien puunkorjuuta; tai 

2) kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien puunkorjuuta harjoittavissa konserniyrityk-
sissä on yhteenlaskettuna ylittynyt vähintään kaksi 1 §:n 2 momentin raja-arvoista viimek-
si päättyneellä tilikaudella.

Yrityksen, jonka tiedot sisältyvät konsernin vuosiselvitykseen, ei tarvitse laatia 3 §:ssä
tarkoitettua vuosiselvitystä.

Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus ei koske:
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1) kirjanpitolain 1 luvun 6 a §:ssä tarkoitetun pienkonsernin emoyritystä, ellei sen ty-
täryritys ole yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö;

2) emoyritystä, joka on itse tytäryritys konsernissa, jonka emoyritys on jonkin Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan jäsenvaltion lainsäädännön alainen.

Konsernin vuosiselvitykseen sisällytettävien maksujen tulee perustua konsernissa har-
joitettuun kaivannaisteollisuuteen tai aarniometsien puunkorjuuseen.

Edellyttäen, että samaa poikkeusta sovelletaan konsernitilinpäätöksen laatimiseen, saa-
daan konsernin vuosiselvitykseen jättää sisällyttämättä tytäryrityksen suorittamat maksut,
jos:

1) merkittävät ja pitkäaikaiset rajoitukset estävät olennaisella tavalla emoyritystä käyt-
tämästä vaikutusvaltaansa tässä tytäryrityksessä;

2) konsernin vuosiselvitystä varten tarpeellisia tietoja ei poikkeuksellisesti ole mahdol-
lista saada ilman suhteettomia kustannuksia tai kohtuutonta viivytystä; tai

3) omistus tytäryrityksessä on lyhytaikainen ja tarkoitettu yksinomaan edelleen luovu-
tettavaksi.

5 §

Maksun määrittely

Vuosiselvityksessä esitettävän maksujen kokonaisarvon määrittelyssä on otettava huo-
mioon vähintään 100 000 euron suuruiset maksut tilikaudelta.

Jos yritys on maksanut vuokraa osasuorituksina tai muuten suorittanut jaksottaisesti toi-
siinsa liittyviä maksuja, lasketaan ne yhteen tilikaudelta 1 momenttia sovellettaessa.

Jos maksu on suoritettu muuna vastikkeena kuin rahana, vastike on otettava huomioon
käyvästä arvostaan. Tällaisesta vastikkeesta on ilmoitettava myös sen laatu ja määrä sekä
kuvattava sen arvonmääritystapa.

6 §

Kieli ja valuutta

Vuosiselvitys on esitettävä suomen tai ruotsin kielellä euromääräisenä. Jos yritys esittää
vuosiselvityksessä annettavat tiedot myös muussa valuutassa, on ilmoitettava tietojen
muuntamisessa käytetty kurssi.

7 §

Päiväys ja allekirjoitus

Vuosiselvitys ja konsernin vuosiselvitys on päivättävä ja allekirjoitettava.
Hallitus ja toimitusjohtaja allekirjoittavat vuosiselvityksen tai konsernin vuosiselvityk-

sen osakeyhtiössä ja osuuskunnassa ja vastuunalaiset yhtiömiehet avoimessa yhtiössä ja
kommandiittiyhtiössä. Jos allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen vuosiselvitykses-
tä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä vuosiselvitykseen hänen vaatimuksestaan.

8 §

Rekisteröinti ja julkistaminen

Jäljennös vuosiselvityksestä ja konsernin vuosiselvityksestä on ilmoitettava rekisteröi-
täväksi patentti- ja rekisterihallitukselle.

Jos yritys on osakeyhtiö tai osuuskunta, sen on tehtävä ilmoitus kahden kuukauden ku-
luessa varsinaisesta yhtiökokouksesta tai varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta. Avoi-
men yhtiön tai kommandiittiyhtiön on tehtävä ilmoitus kuuden kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymisestä.
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Jos 2 momentissa säädetty velvollisuus laiminlyödään, rekisteriviranomainen voi vel-
voittaa toimitusjohtajan, hallituksen jäsenen tai muun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun hen-
kilön sakon uhalla täyttämään velvollisuutensa määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla
rekisteriviranomainen on asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Patentti- ja rekisterihallitus julkistaa rekisteröitäväksi ilmoitetun vuosiselvityksen ja
konsernin vuosiselvityksen samalla tavalla kuin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

9 §

Vuosiselvitysrikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa
1) varmistua siitä, että vuosiselvitys on laadittu tämän lain mukaisesti, tai
2) ilmoittaa vuosiselvitys rekisteröitäväksi 
on tuomittava, jollei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vuosiselvitysrik-

komuksesta sakkoon.
Rangaistusta ei tuomita, jos rikkomus on vähäinen.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Sitä sovelletaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2016 ja sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittaviin vuosiselvityksiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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