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Osakeyhtiölaki

N:o 624

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET PERIAATTEET, PERUSTA-
MINEN JA OSAKKEET

1 luku

Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaat-
teet ja lain soveltaminen

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain
mukaan rekisteröityihin osakeyhtiöihin, jollei
tässä laissa tai muussa laissa säädetä toisin.
Osakeyhtiö voi olla yksityinen (yksityinen
osakeyhtiö) tai julkinen (julkinen osakeyhtiö).
Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei
saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989)
1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi.

2 §

Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan
rajoitettu vastuu

Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan eril-
linen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröi-
misellä.

Osakkeenomistajat eivät vastaa henkilö-
kohtaisesti yhtiön velvoitteista. Yhtiöjärjes-
tyksessä voidaan kuitenkin määrätä osak-
keenomistajan velvollisuudesta suorittaa eri-
tyisiä maksuja yhtiölle.

3 §

Pääoma ja sen pysyvyys

Yhtiöllä on osakepääoma. Yksityisen
osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on
2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön
80 000 euroa.
Yhtiön varoja voidaan jakaa vain siten kuin

tässä laissa säädetään.

4 §

Osakkeen luovutettavuus

Osake voidaan rajoituksitta luovuttaa ja
hankkia, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä
toisin.

5 §

Toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa
voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä toisin.
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6 §

Enemmistöperiaate

Osakkeenomistajat käyttävät päätösval-
taansa yhtiökokouksessa. Päätökset tehdään
annettujen äänten enemmistöllä, jollei tässä
laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä
toisin.

7 §

Yhdenvertaisuus

Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläi-
set oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä mää-
rätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitus-
johtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä
päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen,
joka on omiaan tuottamaan osakkeenomista-
jalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai
toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

8 §

Johdon tehtävä

Yhtiön johdon on huolellisesti toimien
edistettävä yhtiön etua.

9 §

Tahdonvaltaisuus

Osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyk-
sessä määrätä yhtiön toiminnasta. Yhtiöjär-
jestykseen ei voida ottaa määräystä, joka on
tämän lain tai muun lain pakottavan sään-
nöksen taikka hyvän tavan vastainen.

2 luku

Osakeyhtiön perustaminen

Yleiset säännökset

1 §

Perustamissopimus

Yhtiön perustamiseksi on laadittava kirjal-
linen perustamissopimus, jonka kaikki osak-
keenomistajat allekirjoittavat.

Perustamissopimuksen allekirjoituksella
osakkeenomistaja merkitsee perustamissopi-
muksesta ilmenevän määrän osakkeita. Mer-
kintää ei voida peruuttaa sen jälkeen, kun
kaikki osakkeet on merkitty, jollei toisin
sovita.
Johdon jäsenten ja tilintarkastajien toimi-

kausi ja tehtävät alkavat perustamissopimuk-
sen allekirjoittamisesta.

2 §

Perustamissopimuksen sisältö

Perustamissopimuksessa on aina mainit-
tava:
1) sopimuksen päivämäärä;
2) kaikki osakkeenomistajat ja kunkin

merkitsemät osakkeet;
3) osakkeesta yhtiölle maksettava määrä

(merkintähinta);
4) osakkeen maksuaika;
5) yhtiön hallituksen jäsenet; sekä
6) yhtiön tilintarkastajat.
Perustamissopimukseen on otettava tai lii-

tettävä 3 §:ssä tarkoitettu yhtiöjärjestys. Ti-
likaudesta on määrättävä joko perustamisso-
pimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.
Perustamissopimuksessa on lisäksi tarvit-

taessa mainittava toimitusjohtaja ja hallinto-
neuvoston jäsenet. Perustamissopimuksessa
voidaan nimetä hallituksen ja hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja.

3 §

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yh-
tiön:
1) toiminimi;
2) kotipaikkana oleva Suomen kunta; sekä
3) toimiala.
Jos yhtiö aikoo käyttää toiminimeään

kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jo-
kainen ilmaisu on mainittava yhtiöjärjestyk-
sessä.
Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta säädetään

5 luvussa.
Oikeusministeriön asetuksella voidaan sää-

tää osakeyhtiön malliyhtiöjärjestyksestä.
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4 §

Merkintähinta

Osakkeen merkintähinta merkitään osake-
pääomaan, jollei sitä ole perustamissopimuk-
sessa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty merkit-
täväksi osittain sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon taikka kirjanpitolaissa
(1336/1997) toisin säädetä.

Osakkeen maksaminen

5 §

Rahamaksu

Rahassa maksettava merkintähinta on suo-
ritettava yhtiön Suomessa olevalle talletus-
pankin tai talletusten vastaanottamiseen oi-
keutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivu-
konttorin tilille tai vastaavalle ulkomailla
olevalle tilille.

6 §

Apportti

Jos merkintähinta maksetaan rahan sijasta
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella
(apporttiomaisuus), omaisuudella on luovu-
tushetkellä oltava vähintään maksua vastaava
taloudellinen arvo yhtiölle. Sitoumus työn tai
palvelun suorittamiseen ei voi olla apporttio-
maisuutta.
Merkintähinnan maksamisesta apporttio-
maisuudella on määrättävä perustamissopi-
muksessa. Perustamissopimuksessa on lisäksi
oltava selvitys, jossa yksilöidään apporttio-
maisuus ja sillä suoritettava maksu sekä
selvitetään omaisuuden arvostamiseen vaikut-
tavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa
noudatettavat menetelmät. Jos tämän momen-
tin säännöksiä ei ole noudatettu, merkitsijällä
on velvollisuus näyttää, että omaisuudella oli
maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.
Puuttuva määrä on maksettava yhtiölle ra-
hassa.
Jos merkintähinta maksetaan rahassa edel-
lytyksin, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan
omaisuutta, hankintaan sovelletaan vastaa-
vasti, mitä maksusta apporttiomaisuudella
säädetään.

7 §

Maksuviivästyksen seuraamukset

Hallitus voi todeta oikeuden osakkeeseen
menetetyksi, jos merkintähintaa mahdollisine
viivästyskorkoineen ei ole maksettu sen
eräännyttyä, eikä hallitus ole antanut merkit-
sijälle lisää maksuaikaa. Hallitus voi tällöin
antaa merkintäoikeuden toiselle henkilölle.
Se, jonka oikeus on 1 momentin nojalla

todettu menetetyksi, on velvollinen suoritta-
maan yhtiölle mahdollisten perimiskulujen
lisäksi korvauksena kymmenesosan osakkeen
merkintähinnasta.

Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset

8 §

Yhtiön rekisteröiminen

Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kol-
men kuukauden kuluessa perustamissopimuk-
sen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustami-
nen raukeaa. Rekisteröimisestä säädetään tar-
kemmin kaupparekisterilaissa (129/1979).
Vain osakkeet, jotka on 1 momentin

mukaisessa ajassa täysin maksettu, voidaan
ilmoittaa rekisteröitäviksi.
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä:
1) yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitus-

johtajan vakuutus siitä, että yhtiön perusta-
misessa on noudatettu tämän lain säännöksiä;
sekä
2) yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että

tämän lain säännöksiä osakkeiden maksami-
sesta on noudatettu.
Jos osake on maksettu apporttiomaisuu-

della, rekisteri-ilmoitukseen on lisäksi liitet-
tävä hyväksytyn tilintarkastajan lausunto
6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä
ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua
vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

9 §

Rekisteröimisen oikeusvaikutukset

Yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Perustamis-
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen teh-
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dystä toimesta tai perustamissopimuksessa
yksilöidystä, enintään vuosi ennen perusta-
missopimuksen allekirjoittamista tehdystä
toimesta aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yh-
tiölle rekisteröimisellä.
Osakkeenomistaja ei rekisteröimisen jäl-
keen voi osakemerkinnästä vapautuakseen
vedota siihen, että perustamiseen liittyvä ehto
ei ole toteutunut.

10 §

Toiminta ennen rekisteröimistä

Ennen rekisteröimistä yhtiö ei voi hankkia
oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia eikä myös-
kään olla asianosaisena tuomioistuimessa tai
muussa viranomaisessa.
Yhtiön puolesta ennen sen rekisteröimistä
tehdyistä toimista vastaavat toimesta päättä-
neet ja siihen osallistuneet yhteisvastuulli-
sesti. Vastuu siirtyy 9 §:n 1 momentissa
tarkoitetuissa tilanteissa yhtiölle, kun yhtiö
rekisteröidään.
Hallitus ja toimitusjohtaja voivat ilman
henkilökohtaista vastuuta käyttää puhevaltaa
yhtiön perustamista koskevissa asioissa ja
ryhtyä toimenpiteisiin osakkeista suoritetta-
van maksun saamiseksi.

11 §

Oikeustoimet rekisteröimättömän yhtiön
kanssa

Jos yhtiön sopimuskumppani tiesi, ettei
yhtiötä ollut rekisteröity, hän voi, jollei toisin
ole sovittu, luopua yhtiön kanssa tehdystä
sopimuksesta, jos rekisteri-ilmoitusta perus-
tamisesta ei ole tehty 8 §:n 1 momentin
mukaisessa määräajassa tai jos rekisteröimi-
nen on evätty. Jos sopimuskumppani ei
tiennyt, ettei yhtiötä ollut rekisteröity, hän voi
luopua sopimuksesta, kunnes yhtiö on rekis-
teröity.

12 §

Perustamisen raukeaminen

Yhtiön perustaminen raukeaa, jollei yhtiötä
ole ilmoitettu rekisteröitäväksi 8 §:n 1 mo-

mentin mukaisessa määräajassa tai jos rekis-
teröiminen evätään.
Jos perustaminen raukeaa, hallitus ja toi-

mitusjohtaja vastaavat yhteisvastuullisesti
merkityistä osakkeista maksetun määrän ja
siitä saadun tuoton palauttamisesta osakkeen-
omistajille. Palautettavasta määrästä voidaan
vähentää 10 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
toimenpiteiden aiheuttamat tavanomaiset ku-
lut.

Julkisia osakeyhtiöitä koskevat erityiset sään-
nökset

13 §

Erityiset edut ja kustannukset

Julkisen osakeyhtiön perustamissopimuk-
sessa on mainittava perustamisesta yhtiölle
aiheutuvat kustannukset tai niiden arvioitu
enimmäismäärä sekä perustamissopimuksen
allekirjoittaneille osakkeenomistajille mah-
dollisesti tulevat erityiset edut.

14 §

Perustamisen jälkeen tehdyt merkittävät han-
kinnat

Jos julkinen osakeyhtiö muuten kuin
6 §:ssä tarkoitetun perustamissopimuksen
määräyksen nojalla hankkii omaisuutta pe-
rustamissopimuksen allekirjoittajalta kahden
vuoden kuluessa yhtiön rekisteröimisestä vas-
tikkeella, joka on vähintään kymmenesosa
hankintahetken osakepääomasta, eikä han-
kinta kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoi-
mintaan tai tapahdu arvopapereiden julkisessa
kaupankäynnissä, hankinta on saatettava yh-
tiökokouksen hyväksyttäväksi.
Yhtiökokoukselle on esitettävä hankittua

omaisuutta ja maksettua vastiketta koskeva
6 §:n 2 momentissa säädettyä vastaava sel-
vitys sekä hyväksytyn tilintarkastajan lau-
sunto selvityksestä ja siitä, vastaako hankitun
omaisuuden arvo vähintään siitä maksettua
vastiketta. Yhtiökokouksen päätös on ilmoi-
tettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden
kuluessa yhtiökokouksesta. Rekisteri-ilmoi-
tukseen on liitettävä edellä tarkoitettu selvitys
ja lausunto.
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3 luku

Osakkeet

Yleiset säännökset

1 §

Osakkeiden yhtäläisyys ja erilajisuus

Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläi-
set oikeudet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kui-
tenkin määrätä, että yhtiössä on tai voi olla
oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan
poikkeavia osakkeita. Tällöin yhtiöjärjestyk-
sestä on käytävä ilmi osakkeiden väliset erot.
Erilajisia ovat osakkeet, jotka:
1) poikkeavat toisistaan osakkeen tuotta-
man äänimäärän tai yhtiön varoja jaettaessa
tuottaman oikeuden suhteen; taikka
2) muuten yhtiöjärjestyksessä määrätään
erilajisiksi.
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä edel-
lytyksistä ja menettelystä, joita noudattaen
osakkeita voidaan muuntaa toisenlajisiksi
(muuntolauseke). Muuntaminen on viivytyk-
settä ilmoitettava rekisteröitäväksi. Muunta-
minen tulee voimaan, kun ilmoitus on rekis-
teröity.

2 §

Osakeoikeuksien käyttäminen

Osakkeen saajalla ei ole oikeutta käyttää
osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oi-
keuksia ennen kuin hänet on merkitty 15 §:n
1 momentissa tarkoitettuun osakeluetteloon
tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja
esittänyt siitä luotettavan selvityksen. Tämä ei
kuitenkaan koske sellaista osakkeeseen pe-
rustuvaa oikeutta, jota käytetään esittämällä
tai luovuttamalla osakekirja, lippu tai muu
yhtiön antama erityinen todistus. Arvo-osuus-
järjestelmään kuuluvaan osakkeeseen sovel-
letaan, mitä 4 luvun 2 §:ssä säädetään.
Jos useat omistavat osakkeen yhdessä, he
voivat käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä
kuuluvia oikeuksia vain yhteisen edustajan
kautta.
Osake, joka kuuluu yhtiölle itselleen, ei
tuota oikeuksia yhtiössä.

Osakkeen tuottama äänivalta

3 §

Äänivalta

Osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiö-
kokouksessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiöjär-
jestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että
osakkeilla on erisuuruinen äänimäärä.
Yhtiöjärjestyksessä voidaan lisäksi mää-

rätä, että osake ei tuota lainkaan äänioikeutta
tai ei oikeuta äänestämään joissain yhtiöko-
kouksessa käsiteltävissä asioissa. Määräys voi
kunkin yhtiökokouksessa käsiteltävän asian
osalta koskea vain osaa yhtiön osakkeista.

4 §

Äänivallaton osake

Jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä:
1) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu osake

tuottaa äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki
muut osakkeeseen liittyvät oikeudet;
2) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu osake

tuottaa äänioikeuden kaikissa asioissa, jos
sille yhtiöjärjestyksen mukaan jakopäätök-
sestä riippumatta maksettavaa osinkoa tai
muuta vapaata omaa pääomaa ei ole maksettu
kahdeksan kuukauden kuluttua tilikauden
päättymisestä; sekä
3) asiassa, jossa 3 §:n 2 momentissa tar-

koitettu osake ei tuota äänioikeutta, osaketta
ei oteta lukuun laskettaessa yhtiökokouksen
päätöksen edellyttämää enemmistöä.
Jos 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu osake

tuottaa äänioikeuden osassa yhtiökokouk-
sessa käsiteltäviä asioita, yhtiöjärjestyksessä
on määrättävä, miten osake otetaan huomioon
vähemmistöosakkeiden lunastamista koske-
vassa 18 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja äänimää-
riä laskettaessa.

Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo ja
nimellisarvo

5 §

Kirjanpidollinen vasta-arvo ja nimellisarvo

Osakkeesta yhtiötä perustettaessa ja uusia
osakkeita annettaessa osakepääomaan merkit-
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tävästä määrästä (kirjanpidollinen vasta-
arvo) säädetään 2 luvun 4 §:ssä, 9 luvun 6 §:n
1 momentissa ja 10 luvun 7 §:n 1 momentissa.
Kirjanpidollinen vasta-arvo voi olla eri osak-
keilla erisuuruinen.
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiön
osakkeille nimellisarvo. Tällöin yhtiön kai-
killa osakkeilla on oltava sama nimellisarvo.
Jos yhtiön osakkeilla on nimellisarvo,
yhtiötä perustettaessa osakepääomaan on
merkittävä kunkin osakkeen osalta vähintään
nimellisarvon määrä. Vastaavasti kun anne-
taan uusia osakkeita osakeannilla tai optio-
oikeuksien nojalla, osakepääomaa on samalla
korotettava vähintään annettavien osakkeiden
nimellisarvon määrällä. Osakepääomaa ei saa
alentaa niin, että se olisi vähemmän kuin
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo.

Osakkeen luovutettavuus

6 §

Sallitut vaihdannanrajoituslausekkeet

Yhtiöjärjestyksessä voidaan rajoittaa oi-
keutta luovuttaa ja hankkia osake vain 7 ja
8 §:n mukaisesti.

7 §

Lunastuslauseke

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että
osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla hen-
kilöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta
kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunas-
tuslausekkeessa on määrättävä, keillä on
lunastusoikeus ja miten useiden lunastukseen
oikeutettujen keskinäinen etuoikeus määräy-
tyy.
Jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin,
lunastuksessa noudatetaan seuraavaa:
1) lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saan-
toja;
2) saman saannon kohteena olevat osakkeet
on kaikki lunastettava;
3) lunastushinta on osakkeen käypä hinta,
jona vastikkeellisessa saannossa muun selvi-
tyksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa;
4) hallituksen on ilmoitettava osakkeen
siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa
osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiö-

kokoukseen toimitetaan kuukauden kuluessa
siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu
hallitukselle;
5) lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle

tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osak-
keen saajalle kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu
hallitukselle; sekä
6) lunastushinta on suoritettava kuukauden

kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan
päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole
kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvista-
misesta.
Edellä 2 momentin 4—6 kohdassa tarkoi-

tettuja määräaikoja ei voida yhtiöjärjestyk-
sessä pidentää.
Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö

lunastusoikeutta, ei sillä, jolle osake on
siirtynyt, ole yhtiössä muuta osakkeeseen
perustuvaa oikeutta kuin oikeus suoritukseen
varoja jaettaessa ja etuoikeus osakeannissa.
Osakeannista johtuvat oikeudet ja velvolli-
suudet siirtyvät sille, joka käyttää lunastus-
oikeuttaan.
Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain jakokel-

poisilla varoilla. Lunastuksesta päättämiseen
yhtiössä sovelletaan, mitä 15 luvun 10 §:n
2 momentissa säädetään.

8 §

Suostumuslauseke

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että
osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaa-
ditaan yhtiön suostumus. Määräys ei kuiten-
kaan koske osaketta, joka on hankittu pak-
kohuutokaupassa tai konkurssipesästä.
Suostumuksen antamisesta päättää hallitus,

jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yh-
tiöjärjestykseen voidaan ottaa määräyksiä
suostumuksen antamisen edellytyksistä. Jos
samalla saannolla on hankittu useita osak-
keita, kysymys suostumuksen antamisesta on
ratkaistava niiden kaikkien osalta samalla
tavoin, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toi-
sin.
Jos suostumusta koskevasta ratkaisusta ei

ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle kahden
kuukauden kuluessa hakemuksen saapumi-
sesta yhtiölle tai yhtiöjärjestyksessä määrä-
tyssä lyhyemmässä ajassa, suostumus katso-
taan annetuksi.
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Ennen suostumuksen antamista luovutuk-
sensaajalla ei ole yhtiössä muuta osakkeeseen
perustuvaa oikeutta kuin oikeus suoritukseen
varoja jaettaessa ja etuoikeus osakeannissa.
Etuoikeuden nojalla saatu osake ei ilman
yhtiön suostumusta tuota tätä parempaa oi-
keutta.

Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin liittyvät
todistukset

9 §

Osakekirjan antaminen

Hallitus voi antaa yhtiön osakkeista osa-
kekirjat, jos osakkeita ei ole liitetty arvo-
osuusjärjestelmään. Osakekirjaa ei kuiten-
kaan saa antaa ennen kuin yhtiö ja osake on
rekisteröity. Osakekirja saadaan antaa vain
osakeluetteloon merkitylle osakkeenomista-
jalle.
Hallitus on 1 momentin mukaisten edelly-
tysten täyttyessä velvollinen osakkeenomis-
tajan pyynnöstä antamaan osakekirjat tämän
osakkeista. Hallituksen on lisäksi osakkeen-
omistajan pyynnöstä toimitettava yhtiön ku-
lujen korvaamista vastaan osakekirjan jaka-
minen taikka osakekirjojen yhdistäminen tai
muu vaihtaminen, jos on kysymys samanla-
jisista osakkeista.

10 §

Osakekirjan sisältö

Osakekirja voidaan asettaa vain nimetylle
henkilölle.
Osakekirjassa on oltava:
1) yhtiön toiminimi sekä yritys- ja yhtei-
sötunnus;
2) osakkeiden järjestysnumerot taikka
osakkeiden lukumäärä ja osakekirjan järjes-
tysnumero;
3) osakkeiden laji, jos yhtiössä voi osake-
kirjaa annettaessa olla erilajisia osakkeita;
sekä
4) maininta 1 luvun 2 §:n 2 momentin
mukaisesta velvollisuudesta suorittaa erityisiä
maksuja yhtiölle, tämän luvun 1 §:n 3 mo-
mentin mukaisesta muuntolausekkeesta, 7 §:n

mukaisesta lunastuslausekkeesta ja 8 §:n mu-
kaisesta suostumuslausekkeesta sekä 15 lu-
vun 10 §:n mukaisesta hankkimis- tai lunas-
tamisehdosta, jos jostakin näistä on määräys
yhtiöjärjestyksessä.
Osakekirja on päivättävä ja hallituksen tai

hallituksen siihen valtuuttaman henkilön al-
lekirjoitettava. Allekirjoitus saadaan painaa
tai tehdä muulla siihen verrattavalla tavalla.

11 §

Osakekirjaan eräissä tapauksissa tehtävät
merkinnät

Osakekirjaan on viipymättä tehtävä asiaa
koskeva merkintä, kun:
1) osake mitätöidään;
2) varoja jaetaan tai osakkeita annetaan

osakekirjan esittämistä vastaan; taikka
3) 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu todistus

annetaan osakekirjan esittämistä vastaan.
Jos osakekirja annetaan kuoletettavan osa-

kekirjan sijaan, siitä on osakekirjassa mainit-
tava.

12 §

Muut osakeoikeuksiin liittyvät todistukset

Ennen osakekirjan antamista yhtiö voi
antaa todistuksen, joka koskee oikeutta yh-
teen tai useampaan osakkeeseen ja joka
sisältää ehdon osakekirjan antamisesta ai-
noastaan todistuksen palauttamista vastaan
(väliaikaistodistus). Todistukseen on pyyn-
nöstä tehtävä merkintä osakkeesta suorite-
tuista maksuista. Todistuksesta on muuten
voimassa, mitä 10 §:ssä säädetään osakekir-
jasta.
Yhtiö voi antaa todistuksen merkintäoikeu-

desta osakeannissa (osakeantitodistus) tai
optio-oikeudesta (optiotodistus) taikka muun
vastaavanlaista oikeutta osoittavan todistuk-
sen, joka sisältää ehdon oikeuden käyttämi-
sestä ainoastaan todistuksen palauttamista
vastaan. Todistuksen tulee sisältää osakkei-
den merkinnän tai muun oikeuden käyttämi-
sen ehdot. Todistuksen allekirjoittamisesta on
voimassa, mitä 10 §:n 3 momentissa sääde-
tään osakekirjasta.
Osakeanti tai varojen jakaminen voidaan
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toteuttaa myös osakekirjoihin kuuluvia osa-
keanti- tai osinkolippuja käyttämällä. Osa-
keantilippuja käytettäessä ei anneta osakean-
titodistusta.

13 §

Velkakirjalain säännösten soveltaminen osa-
kekirjaan ja muihin todistuksiin

Jos osakekirja, väliaikaistodistus tai nime-
tylle henkilölle asetettu 12 §:n 2 momentissa
tarkoitettu todistus luovutetaan tai pantataan,
sovelletaan vastaavasti, mitä velkakirjalain
(622/1947) 13, 14 ja 22 §:ssä säädetään
nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen
asetetuista velkakirjoista. Osakekirjan tai vä-
liaikaistodistuksen haltija, joka yhtiön asia-
kirjaan tekemän merkinnän mukaan on osak-
keenomistajana merkitty osakeluetteloon, rin-
nastetaan tällöin siihen, jolla velkakirjalain
13 §:n 2 momentin mukaan edellytetään
olevan velkakirjan osoittama oikeus. Sellai-
seen tämän luvun 12 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun todistukseen, jota ei ole asetettu
nimetylle henkilölle, sovelletaan velkakirja-
lain 13, 14 ja 22 §:n säännöksiä haltijavel-
kakirjoista.
Osakeantilippuun sovelletaan velkakirja-
lain 13, 14 ja 22 §:n säännöksiä haltijavel-
kakirjoista sen jälkeen, kun osakeantipäätös
on tehty. Jos osakeantilippu on hankittu
yhdessä osakekirjan kanssa, saajalla ei kui-
tenkaan ole siihen parempaa oikeutta kuin
osakekirjaan. Velkakirjalain 14 §:ää ei sovel-
leta, jos osakeantilippu on luovutettu erillään
osakekirjasta ennen osakeantipäätöstä.
Osinkolipusta säädetään velkakirjalain
24 ja 25 §:ssä.

14 §

Yhtiön pakkokeinot

Jos osakekirjaan on tämän lain mukaan
tehtävä merkintä, yhtiö voi evätä osakkeeseen
perustuvan oikeuden saada varoja yhtiöstä ja
oikeuden osakkeiden saamiseen, kunnes osa-
kekirja on esitetty merkinnän tekemistä var-
ten. Yhtiö voi menetellä näin myös, jos
osakekirja on vaihdettava 1 §:n 3 momentissa
tarkoitetun osakkeen muuntamisen vuoksi.

Osake- ja osakasluettelo

15 §

Osake- ja osakasluettelo

Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-
osuusjärjestelmään, hallituksen on pidettävä
niistä luetteloa (osakeluettelo). Luetteloon
merkitään osakkeet tai osakekirjat numero-
järjestyksessä, niiden antamispäivä sekä osak-
keenomistajan nimi ja osoite. Osakeluette-
losta tulee ilmetä kunkin osakkeen laji, jos
yhtiössä on erilajisia osakkeita, sekä mahdol-
liset muut erot osakkeiden tuottamissa oi-
keuksissa ja velvollisuuksissa. Jos osakkeesta
ei ole annettu osakekirjaa, osakeluetteloon on
lisäksi merkittävä yhtiölle ilmoitettu osaketta
rasittava pantti- tai muu vastaava oikeus.
Osakeluettelon mukaisista osakkeenomis-

tajista on pidettävä aakkosellista luetteloa
(osakasluettelo), jossa on oltava osakkeen-
omistajan nimi ja osoite sekä kunkin osak-
keenomistajan osakkeiden lukumäärä osake-
lajeittain.
Osakeluettelo ja osakasluettelo on laadit-

tava viivytyksettä yhtiön perustamisen jäl-
keen. Luetteloita on pidettävä luotettavalla
tavalla.

16 §

Saannon merkitseminen osake- ja osakasluet-
teloon

Osakkeen saajan yhtiölle ilmoittama saanto
sekä muu osakeluetteloon merkittyä seikkaa
koskeva yhtiölle ilmoitettu muutos on viivy-
tyksettä merkittävä osakeluetteloon ja osa-
kasluetteloon. Ennen merkintää saannosta ja
varainsiirtoveron suorittamisesta on esitettävä
luotettava selvitys. Merkintä on päivättävä.
Jos osakkeeseen kohdistuu 7 §:ssä tarkoitettu
lunastusoikeus tai jos vaaditaan 8 §:ssä tar-
koitettu osakkeen hankkimista koskeva suos-
tumus, merkintää ei kuitenkaan saa tehdä
ennen kuin on selvinnyt, ettei lunastusoikeut-
ta käytetä tai ennen kuin suostumus on
annettu.
Jos osakkeen viimeinen luovutus on mer-

kitty osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen
avoimella siirrolla, osakekirjaan tai väliai-
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kaistodistukseen on kirjoitettava uuden osak-
keenomistajan nimi ennen kuin saanto mer-
kitään luetteloihin. Yhtiölle esitettyyn osake-
kirjaan tai väliaikaistodistukseen on kirjoitet-
tava todistus osakeluetteloon merkitsemisestä
ja sen päivämäärästä.
Jos yhtiössä on vain yksi osakkeenomis-
taja, osakkeenomistus on viipymättä ja vii-
meistään kahden kuukauden kuluttua saan-
nosta ilmoitettava merkittäväksi osakeluette-
loon ja osakasluetteloon.

17 §

Osake- ja osakasluettelon julkisuus

Osakeluettelo ja osakasluettelo on pidet-
tävä yhtiön pääkonttorissa jokaisen nähtä-
vänä.
Jokaisella on oikeus yhtiön kulut korvat-
tuaan saada jäljennös osakeluettelosta ja
osakasluettelosta tai niiden osasta.

4 luku

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat
osakkeet

Yleiset säännökset

1 §

Kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-
osuusjärjestelmästä annetussa laissa
(826/1991) tarkoitettuun arvo-osuusjärjestel-
mään määrätään yhtiöjärjestyksessä.

2 §

Osakeoikeudet arvo-osuusjärjestelmässä

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan osak-
keen saajalla ei ole oikeutta käyttää osak-
keenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia
ennen kuin hänet on merkitty 3 §:ssä tarkoi-
tettuun osakasluetteloon. Hallintarekisteröi-
dyn osakkeen tuottamien oikeuksien käyttä-

misestä säädetään arvo-osuusjärjestelmästä
annetun lain 28 §:n 2 momentissa.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain

osakkeenomistajalla, joka on kymmenen päi-
vää ennen yhtiökokousta merkittynä osakas-
luetteloon. Lisäksi hallintarekisteröidyn osak-
keen omistaja voidaan viimeistään kymmenen
päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäi-
sesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiöko-
koukseen osallistumista varten. Osakkeen-
omistuksessa tuon päivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään.
Osakkeeseen perustuva oikeus saada suo-

ritus yhtiöstä varoja jaettaessa, oikeus saada
osakkeita tai muu vastaava oikeus on sillä,
jolle osake kuuluu varojenjako-, osakeanti- tai
muussa päätöksessä määrättynä täsmäytys-
päivänä. Myös osakkeiden lunastamista kos-
kevassa päätöksessä voidaan määrätä täsmäy-
tyspäivästä. Jollei osakeantipäätöksessä mää-
rätä toisin, maksullisessa osakeannissa mer-
kintäoikeus kirjataan merkinnän alkaessa
asianomaiselle arvo-osuustilille ja maksutto-
massa osakeannissa annettava osake kirjataan
suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille.

Osakas- ja odotusluettelo

3 §

Osakasluettelo

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osak-
keista ja niiden omistajista pidetään arvopa-
perikeskuksessa automaattisen tietojenkäsit-
telyn avulla osakasluetteloa, johon merkitään
osakkeenomistajan tai hallintarekisteröinnin
hoitajan nimi, henkilötunnus taikka muu
yksilöintitunnus, yhteys-, maksu- ja verotus-
tiedot, osakkeiden lukumäärä osakelajeittain
sekä se tilinhoitajayhteisö, jonka hoidossa
olevalle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu.
Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua

tilapäistä merkintää varten on ilmoitettava
osakkeenomistajan nimi ja osoite, osakasluet-
teloon merkittävien osakkeiden lukumäärä
osakelajeittain sekä sellainen arvopaperikes-
kuksen sääntöjen mukainen yksilöivä tieto,
joka olisi annettava arvo-osuustileistä annetun
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lain (827/1991) 3 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua yksilöintitunnusta haettaessa.

4 §

Odotusluettelo

Yhtiötä perustettaessa tai annettaessa uusia
osakkeita se, jolla on oikeus osakkeeseen, on
merkittävä osakasluettelon sijasta arvopape-
rikeskuksessa pidettävään erilliseen luette-
loon (odotusluettelo), kunnes yhtiö ja osake
on rekisteröity. Osakkeen saajan kohdalle
luetteloon on tehtävä merkintä osakkeesta
suoritetusta maksusta.
Jos osakkeeseen kohdistuu 3 luvun 7 §:ssä
tarkoitettu lunastusoikeus tai jos vaaditaan
3 luvun 8 §:ssä tarkoitettu osakkeen hankki-
mista koskeva suostumus, osakasluetteloon
merkittäväksi ilmoitettu saanto on osakasluet-
telon sijasta merkittävä odotusluetteloon,
kunnes on selvinnyt, ettei lunastusoikeutta
käytetä tai kunnes suostumus on annettu.
Sellaisiin osakkeisiin sovelletaan 3 luvun
7 §:n 4 momenttia ja 8 §:n 4 momenttia.

5 §

Osakas- ja odotusluettelon julkisuus

Jokaisella on oikeus tutustua osakasluette-
loon ja odotusluetteloon arvopaperikeskuk-
sessa sekä, jos yhtiöllä on pääteyhteys arvo-
paperikeskukseen, yhtiön pääkonttorissa.
Osakas- ja odotusluettelosta tai niiden osasta
on annettava jäljennös 3 luvun 17 §:n 2
momentin mukaisilla edellytyksillä. Mitä
tässä momentissa säädetään, koskee tämän
luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun ajan-
kohdan mukaista osakasluetteloa yhtiökoko-
uksen päättymiseen asti.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan koske henkilötunnusta, maksu- tai ve-
rotustietoja tai sitä, mille kaupintatilille osak-
keenomistajan myytäviksi antamat osakkeet
on kirjattu. Tietoon siitä, minkä tilinhoi-
tajayhteisön hoidossa olevalle arvo-osuus-
tilille osakkeet on kirjattu, sovelletaan,
mitä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain
29 a §:ssä säädetään arvo-osuustiliä koske-
vista tiedoista.

Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestel-
mään muuttamalla yhtiöjärjestystä

6 §

Päätös liittämisestä

Yhtiökokouksen päätöksessä, jolla yhtiö-
järjestystä muutetaan ottamalla siihen 1 §:ssä
tarkoitettu määräys yhtiön osakkeiden kuu-
lumisesta arvo-osuusjärjestelmään, on mää-
rättävä aika, jonka kuluessa osakkeet liitetään
arvo-osuusjärjestelmään (ilmoittautumisaika),
tai valtuutettava hallitus päättämään siitä.
Liittämistä ja ilmoittautumisaikaa koskeva
päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi vii-
vytyksettä.

7 §

Päätöksestä ilmoittaminen

Yhtiön on viimeistään kolme kuukautta
ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoi-
tettava 6 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä osak-
keenomistajille. Tällöin on myös annettava
ohjeet siitä, kuinka osakkeenomistajan tai sen,
jonka hallussa osakekirja on, on meneteltävä
saadakseen oikeuden osakkeeseen kirjatuksi
arvo-osuustilille, sekä siitä, miten osakkee-
seen kohdistuvat muut oikeudet voidaan
kirjata.
Ilmoitus on toimitettava siten kuin kutsu

yhtiökokoukseen toimitetaan. Ilmoitus on sen
lisäksi, mitä yhtiöjärjestyksessä yhtiökokous-
kutsusta määrätään, lähetettävä kirjallisena
jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka nimi ja
osoite ovat yhtiön tiedossa, ja julkaistava
virallisessa lehdessä. Ilmoitus ohjeineen on
lähetettävä myös arvopaperikeskukselle ja
tilinhoitajayhteisöille.
Arvopaperikeskuksen säännöissä voidaan

tarvittaessa määrätä tarkemmin 1 ja 2 mo-
mentin mukaisesta menettelystä.

8 §

Oikeuksien kirjaaminen

Kun 6 §:ssä tarkoitettu päätös on rekiste-
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röity ja ilmoittautumisaika on alkanut, osak-
keenomistaja voi vaatia oikeutensa kirjaa-
mista tilinhoitajayhteisöltä. Oikeus tulee kir-
jata sellaisella arvopaperikeskuksen hyväksy-
mällä tavalla, jossa jokaisen osakkeen yhteys
arvo-osuustilille tehtyyn kirjaukseen voidaan
selvittää. Jos osakkeesta on annettu osake-
kirja, osakkeenomistajan on luovutettava se
tilinhoitajayhteisölle, jonka on tehtävä osa-
kekirjaan merkintä osakkeiden liittämisestä
arvo-osuusjärjestelmään.
Pantinhaltija ja muu oikeudenhaltija voi
ilmoittaa oikeutensa kirjattavaksi osakkeen-
omistajan arvo-osuustilille. Jos osakkeen-
omistajalla ei ole arvo-osuustiliä ja hakija
esittää tarpeellisen selvityksen oikeudestaan
tilinhoitajayhteisölle, tämän on avattava osak-
keenomistajan nimiin arvo-osuustili, jolle
osake ja haltijan oikeus kirjataan. Panttaus
voidaan tässä tapauksessa kirjata ilman tilin-
haltijan kirjallista suostumusta.

9 §

Ilmoittautumisajan päättymisen vaikutus

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, osak-
keenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia
ei voida käyttää, ellei oikeutta ole kirjattu
arvo-osuusjärjestelmään 8 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.

10 §

Yhteistilille kirjattavat osakkeet

Arvopaperikeskuksen on viimeistään il-
moittautumisajan päättyessä avattava yhtiön
nimiin yhteinen arvo-osuustili niiden osak-
keenomistajien lukuun, joiden oikeuden kir-
jaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole il-
moittautumisajan kuluessa vaadittu.
Jollei 8 §:ssä tarkoitettua kirjaamista ole
vaadittu, vaikka kymmenen vuotta on kulunut
ilmoittautumisajan päättymispäivästä, yhtiö-
kokous voi päättää, että oikeus arvo-osuus-
järjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja sii-

hen perustuvat oikeudet on menetetty. Me-
netettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hal-
lussa olevia omia osakkeita koskevia sään-
nöksiä.

Osakkeiden poistaminen arvo-osuusjärjestel-
mästä

11 §

Päätös poistamisesta

Yhtiökokouksen päätöksessä, jolla yhtiö-
järjestystä muutetaan poistamalla siitä 1 §:ssä
tarkoitettu määräys yhtiön osakkeiden kuu-
lumisesta arvo-osuusjärjestelmään, on sa-
malla määrättävä päivä, jona osakkeet pois-
tetaan arvo-osuusjärjestelmästä, tai valtuutet-
tava hallitus päättämään siitä. Poistamista ja
sen ajankohtaa koskeva päätös on ilmoitettava
rekisteröitäväksi viivytyksettä.
Yhtiön on viimeistään kolme kuukautta

ennen poistamista ilmoitettava päätöksestä
osakkeenomistajille. Ilmoittamiseen sovelle-
taan, mitä 7 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

12 §

Luetteloiden laatiminen ja osakekirjojen an-
taminen

Kun osakkeet poistetaan arvo-osuusjärjes-
telmästä, yhtiön on viivytyksettä laadittava
3 luvun 15 §:ssä tarkoitettu osakeluettelo ja
osakasluettelo arvo-osuusjärjestelmässä pi-
dettyjen luettelojen sekä tarvittaessa aikai-
semman osakeluettelon perusteella.
Osakekirjojen antamiseen sovelletaan, mitä

3 luvun 9 §:ssä säädetään. Jos osakkeeseen
arvo-osuustilin merkintöjen mukaan kohdis-
tuu panttioikeus, ulosmittaus tai turvaamis-
toimenpide, osaketta ei saa poistaa arvo-
osuusjärjestelmästä antamatta samalla osake-
kirjaa, jonka hallinta luovutetaan pantinhal-
tijalle tai asianomaiselle ulosottoviranomai-
selle.
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II OSA

HALLINTO JA TILINPÄÄTÖS

5 luku

Yhtiökokous

Yleiset säännökset

1 §

Osakkeenomistajien päätöksenteko

Osakkeenomistajat käyttävät päätösval-
taansa yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajat voivat 1 momentin es-
tämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä
päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.
Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava
ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia
kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kah-
den heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjat-
tuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä
yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

2 §

Toimivalta

Yhtiökokous päättää sille tämän lain no-
jalla kuuluvista asioista. Yhtiöjärjestyksessä
voidaan määrätä, että yhtiökokous päättää
toimitusjohtajan ja hallituksen yleistoimival-
taan kuuluvasta asiasta.
Jäljempänä 6 luvun 7 §:ssä säädetään yh-
tiön hallituksen ja toimitusjohtajan yleistoi-
mivaltaan kuuluvan asian saattamisesta yh-
tiökokouksen päätettäväksi. Osakkeenomista-
jat voivat yksimielisinä muutenkin tehdä
yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen tai
toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa
asiassa.

3 §

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuu-
den kuukauden kuluessa tilikauden päättymi-
sestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätet-
tävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä
emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpää-
töksen vahvistamisen;
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille,

hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohta-
jalle;
4) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten

ja tilintarkastajan valinnasta, jollei tässä laissa
säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin
näiden toimikaudesta tai valinnasta; sekä
5) muista yhtiöjärjestyksen mukaan var-

sinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä,

jos:
1) yhtiöjärjestyksessä niin määrätään;
2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta;
3) osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaa-

tii sitä 4 §:n mukaisesti; taikka
4) hallintoneuvosto katsoo siihen olevan

aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan
oikeus päättää ylimääräisen yhtiökokouksen
pitämisestä.

4 §

Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on
yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyk-
sessä määrätty pienempi osa kaikista osak-
keista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian
käsittelemistä varten. Kokouskutsu on yksi-
tyisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden
viikon ja julkisessa osakeyhtiössä kuukauden
kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

5 §

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltä-
väksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yh-
tiökokoukselle tämän lain nojalla kuuluva
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän
vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hy-
vissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
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Yhtiökokoukseen osallistuminen

6 §

Osakkeenomistajien osallistuminen

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen.
Osallistumisen edellytyksenä on 3 luvun
2 §:n 1 momentin mukaisesti, että osakkeen-
omistaja on merkittynä osakeluetteloon tai
hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja
esittänyt siitä luotettavan selvityksen. Arvo-
osuusjärjestelmään kuuluvassa yhtiössä osal-
listumisen edellytyksenä on, että osakkeen-
omistaja on merkittynä osakasluetteloon
kymmenen päivää ennen yhtiökokousta siten
kuin 4 luvun 2 §:n 2 momentissa säädetään.

7 §

Ilmoittautuminen

Yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yh-
tiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi
voidaan asettaa ilmoittautuminen yhtiölle vii-
meistään tiettynä päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokous-
ta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainit-
tava kokouskutsussa.

8 §

Asiamies ja avustaja

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan
yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja
tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä
kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.
Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä
saa kokouksessa olla avustaja.

9 §

Yhtiön omat osakkeet

Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla
osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.
Tällaista osaketta ei myöskään oteta lukuun,
kun pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn

oikeuden käyttämiseen vaaditaan kaikkien
osakkeenomistajien suostumus tai suostumus
osakkeenomistajilta, joilla on määräosa yh-
tiön osakkeista.

10 §

Muiden osallistuminen

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenellä
sekä toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä
yhtiökokouksessa, jollei yhtiökokous yksit-
täistapauksessa päätä toisin. Hallituksen, hal-
lintoneuvoston ja toimitusjohtajan on huoleh-
dittava siitä, että osakkeenomistajan 25 §:ssä
tarkoitettu kyselyoikeus voi toteutua. Tilin-
tarkastajan läsnäolosta yhtiökokouksessa sää-
detään tilintarkastuslaissa (936/1994). Yhtiö-
kokous voi sallia myös muiden henkilöiden
läsnäolon yhtiökokouksessa.

Yleistä päätöksenteosta

11 §

Päätettävät asiat

Yhtiökokouksessa saadaan päättää vain
asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai
joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä
kokouksessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa
on kuitenkin aina päätettävä 3 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuista asioista ja siinä voidaan
päättää 7 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta tilintar-
kastajan valinnasta sekä käsitellä ehdotusta 7
luvun 7 §:ssä tarkoitetusta erityisen tarkas-
tuksen määräämisestä.
Yhtiökokous voi 1 momentin estämättä

päättää uuden kokouksen koolle kutsumisesta
tai asian siirtämisestä jatkokokoukseen.

12 §

Äänimäärä

Jokainen saa yhtiökokouksessa äänestää
edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä,
jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

13 §

Yhdenvertaisuusperiaate

Yhtiökokouksessa ei saa tehdä 1 luvun
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7 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaat-
teen vastaista päätöstä.

14 §

Esteellisyys

Osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä
ei saa äänestää asiassa, joka koskee kannetta
osakkeenomistajaa itseään vastaan taikka tä-
män vapauttamista vahingonkorvausvelvolli-
suudesta tai muusta velvoitteesta yhtiötä
kohtaan. Osakkeenomistaja tai hänen asia-
miehensä ei myöskään saa äänestää asiassa,
joka koskee kannetta muuta henkilöä vastaan
tai tämän vapauttamista velvoitteesta, jos
osakkeenomistajalla on asiassa odotettavana
olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa
yhtiön edun kanssa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta,
jos yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat
esteellisiä.

15 §

Muotovaatimusten sivuuttaminen

Asiassa, jonka käsittelyssä ei ole nouda-
tettu menettelyä koskevia tämän lain sään-
nöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, saa
tehdä päätöksen vain, jos ne osakkeenomis-
tajat, joita laiminlyönti koskee, antavat siihen
suostumuksensa.

Kokousmenettely

16 §

Kokouspaikka ja osallistuminen teknisen
apuvälineen avulla

Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipai-
kassa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toi-
sesta paikkakunnasta. Kokous voidaan erit-
täin painavista syistä pitää muullakin paik-
kakunnalla.
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että
kokoukseen voidaan osallistua myös teknisen
apuvälineen avulla. Myös hallitus voi tehdä
tästä päätöksen, jollei yhtiöjärjestyksessä
määrätä toisin. Edellytyksenä menettelyn
käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja

ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvit-
tää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatetta-
viin menettelyihin verrattavalla tavalla. Mah-
dollisuudesta osallistua kokoukseen teknisen
apuvälineen avulla on mainittava yhtiöko-
kouskutsussa. Kokouskutsussa on myös mai-
nittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen
avulla osallistuvan osakkeenomistajan puhe-
vallan käyttäminen on rajoitettua.

17 §

Koolle kutsuminen

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin mää-
rätä, että hallintoneuvosto kutsuu yhtiöko-
kouksen koolle.
Jos yhtiökokousta ei kutsuta koolle, vaikka

kutsu tulisi lain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiö-
kokouksen päätöksen mukaan toimittaa, tai
jos kokouskutsusta voimassa olevia säännök-
siä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu,
lääninhallituksen tulee hallituksen tai hallin-
toneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan, tilin-
tarkastajan tai osakkeenomistajan hakemuk-
sesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous
koolle yhtiön kustannuksella. Lääninhallituk-
sen päätös voidaan panna täytäntöön lainvoi-
maa vailla olevana.

18 §

Kokouskutsun sisältö

Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi,
kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa
käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään
yhtiöjärjestyksen muuttamista, kutsussa on
mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö.
Kokouskutsun sisältöä koskevia erityisiä

säännöksiä on:
1) ilmoittautumista koskevassa 7 §:ssä;
2) teknisen apuvälineen käyttämistä kos-

kevassa 16 §:n 2 momentissa;
3) jälkimmäistä kokousta koskevassa

19 §:n 3 momentissa;
4) suunnattua osakeantia koskevassa 9

luvun 4 §:n 2 momentissa;
5) osakepääomaa alentamalla toteutettavaa

lunastamista koskevassa 15 luvun 5 §:n 3 mo-
mentissa;
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6) suunnattua omien osakkeiden hankki-
mista ja lunastamista koskevassa 15 luvun
6 §:n 3 momentissa ja osakkeiden yhdistä-
mistä koskevassa 15 luvun 9 §:n 3 momen-
tissa;
7) sulautumista koskevassa 16 luvun 10 §:n
2 momentissa; sekä
8) jakautumista koskevassa 17 luvun 10 §:n
2 momentissa.

19 §

Kutsuaika

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan
kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen
yhtiökokousta, 7 §:n mukaista viimeistä il-
moittautumispäivää tai 4 luvun 2 §:n 2 mo-
mentin mukaista arvo-osuusjärjestelmään liit-
tyneitä yhtiöitä koskevaa määräpäivää. Jul-
kisessa osakeyhtiössä kutsu voidaan kuiten-
kin toimittaa aikaisintaan kolme kuukautta
ennen edellä mainittua päivää.
Kutsuaikaa koskevia erityisiä säännöksiä
on:
1) jatkokokousta koskevassa 24 §:n 3 mo-
mentissa;
2) sulautumista koskevassa 16 luvun 10 §:n
1 momentissa;
3) jakautumista koskevassa 17 luvun 10 §:n
1 momentissa; sekä
4) selvitystilaa koskevassa 20 luvun 3 §:n
2 momentissa.
Jos yhtiöjärjestyksen mukaan päätöksen
pätevyyden edellytyksenä on päätöksen teke-
minen kahdessa yhtiökokouksessa, kutsua
jälkimmäiseen kokoukseen ei saa toimittaa
ennen kuin ensimmäinen kokous on pidetty.
Kutsussa on mainittava edellisessä kokouk-
sessa tehty päätös.

20 §

Kutsutapa

Jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka
osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä
kirjallinen kokouskutsu, jollei yhtiöjärjestyk-
sessä määrätä toisin.
Sen lisäksi, mitä yhtiöjärjestyksessä mää-
rätään, jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka
osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä

kirjallinen kutsu, jos kokouksessa käsitellään
yhtiöjärjestyksen muuttamista 29 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla. Vastaavia kirjallista kutsua
koskevia säännöksiä on:
1) sulautuvan yhtiön sulautumista koske-

vassa 16 luvun 10 §:n 2 momentissa;
2) jakautuvan yhtiön jakautumista koske-

vassa 17 luvun 10 §:n 2 momentissa; sekä
3) yhtiön asettamista selvitystilaan koske-

vassa 20 luvun 3 §:n 2 momentissa ja
selvitystilan jatkamista koskevassa 20 luvun
18 §:n 1 momentissa.

21 §

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitämi-
nen ja lähettäminen

Hallituksen päätösehdotukset sekä, jos ko-
kouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpää-
tös, toimintakertomus ja tilintarkastuskerto-
mus on vähintään viikon ajan ennen kokousta
pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yh-
tiön pääkonttorissa tai Internet-verkkosi-
vuilla, viivytyksettä lähetettävä osakkeen-
omistajalle, joka pyytää sitä, sekä asetettava
nähtäväksi yhtiökokouksessa.
Jos päätös koskee osakeantia, optio-oi-

keuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista, osakepää-
oman rahastokorotusta, osingon jakamista,
vapaan oman pääoman rahaston jakamista,
osakepääoman alentamista, omien osakkeiden
hankkimista tai lunastamista taikka yhtiön
asettamista selvitystilaan, eikä kokouksessa
käsitellä tilinpäätöstä, 1 momentissa säädetty
koskee myös:
1) viimeistä tilinpäätöstä, toimintakerto-

musta ja tilintarkastuskertomusta;
2) viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen

mahdollisesti tehtyä varojen jakoa koskevaa
päätöstä;
3) viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen

laadittuja osavuosikatsauksia; sekä
4) hallituksen selostusta tilinpäätöksen tai

osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yh-
tiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapah-
tumista.
Sulautumisesta ja jakautumisesta päätet-

täessä nähtävänä pidettävistä ja pyynnöstä
lähetettävistä asiakirjoista säädetään 16 luvun
11 §:ssä ja 17 luvun 11 §:ssä.
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22 §

Poikkeus kokousasiakirjojen nähtävänä pitä-
misestä ja lähettämisestä

Mitä 21 §:ssä säädetään tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskerto-
muksen nähtävänä pitämisestä ennen yhtiö-
kokousta ja lähettämisestä, ei sovelleta, jos
yhtiö on julkistanut niiden tiedot arvopape-
rimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla viimeis-
tään viikkoa ennen yhtiökokousta.

23 §

Puheenjohtaja, ääniluettelo ja pöytäkirja

Yhtiökokouksen avaa kokouksen koolle
kutsujan nimeämä henkilö. Yhtiökokous va-
litsee kokouksen puheenjohtajan, jollei yh-
tiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos yhtiöjär-
jestyksessä määrätään yhtiökokouksen pu-
heenjohtajasta, tämä myös avaa kokouksen.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamie-
histä ja avustajista laaditaan luettelo, johon
merkitään kunkin osakkeenomistajan osak-
keiden lukumäärä ja äänimäärä (ääniluettelo).
Osakasluettelon on oltava nähtävänä kokouk-
sessa.
Puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkir-
jan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään teh-
dyt päätökset ja äänestysten tulokset. Puheen-
johtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi
valitun on allekirjoitettava pöytäkirja. Ääni-
luettelo otetaan tai liitetään kokouksen pöy-
täkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juokse-
vasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.
Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon
kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pää-
konttorissa tai Internet-verkkosivuilla osak-
keenomistajien nähtävänä ja siitä on toimi-
tettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeen-
omistajalle. Osakkeenomistajalla on oikeus
saada jäljennös pöytäkirjan liitteistä korvat-
tuaan yhtiön kulut.

24 §

Jatkokokous

Yhtiökokous voi päättää, että asian käsit-
tely siirretään jatkokokoukseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen tilinpäätöksen
hyväksymistä ja voiton käyttämistä koskeva
asia on siirrettävä jatkokokoukseen, jos sitä
vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähin-
tään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.
Tässä tarkoitettu jatkokokous on pidettävä
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua varsinaisesta yhtiökoko-
uksesta. Päätöstä ei tarvitse vähemmistön
vaatimuksesta siirtää toistamiseen.
Jatkokokoukseen on toimitettava eri kutsu,

jos se pidetään yli neljän viikon kuluttua
yhtiökokouksesta. Kutsu jatkokokoukseen
voidaan aina toimittaa viimeistään neljä viik-
koa ennen kokousta.

25 §

Kyselyoikeus

Hallituksen ja toimitusjohtajan on yhtiö-
kokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä
annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka
voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän
asian arviointiin. Jos kokouksessa käsitellään
tilinpäätöstä, velvollisuus koskee myös yhtiön
taloudellista asemaa yleisemmin, mukaan
lukien yhtiön suhde samaan konserniin kuu-
luvaan toiseen yhteisöön tai säätiöön. Tietoja
ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden antaminen
tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa.
Jos osakkeenomistajan kysymykseen voi-

daan vastata vain sellaisten tietojen perus-
teella, jotka eivät ole kokouksessa käytettä-
vissä, vastaus on annettava kahden viikon
kuluessa kirjallisesti. Vastaus on toimitettava
kysymyksen esittäneelle osakkeenomistajalle
ja muulle osakkeenomistajalle, joka sitä pyy-
tää.

Päätöksentekovaatimukset

26 §

Enemmistöpäätös

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus,
jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä, jollei tässä laissa säädetä toisin.
Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut.
Yhtiökokous voi ennen vaalia päättää, että
valitaan se, joka saa yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkais-

1913N:o 624

3 895029/100



taan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan
äänellä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toi-
sin.
Yhtiöjärjestyksen määräyksellä enemmis-
tövaatimusta voidaan lieventää vain vaalien
osalta.

27 §

Määräenemmistöpäätös

Jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä,
yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus,
jota on kannattanut vähintään kaksi kolmas-
osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edus-
tetuista osakkeista.
Määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä
ovat, jollei muualla tässä laissa säädetä tai
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin:
1) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
2) suunnattu osakeanti;
3) optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;
4) omien osakkeiden hankkiminen ja lu-
nastaminen julkisessa osakeyhtiössä;
5) suunnattu omien osakkeiden hankkimi-
nen;
6) sulautuminen;
7) jakautuminen; sekä
8) yhtiön asettaminen selvitystilaan ja
selvitystilan lopettaminen.
Jos yhtiössä on erilajisia osakkeita, sulau-
tuvan yhtiön sulautumista, jakautuvan yhtiön
jakautumista, yhtiön asettamista selvitystilaan
ja selvitystilan lopettamista sekä julkisessa
osakeyhtiössä suunnattua omien osakkeiden
hankkimista koskevien päätösten pätevyyden
edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä
kannattaa määräenemmistö kunkin osakelajin
kokouksessa edustetuista osakkeista.
Määräenemmistövaatimusta ei voida lie-
ventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

28 §

Osakelajin oikeuksien muuttaminen

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta si-
ten, että osakelajeja yhdistetään tai koko
osakelajin oikeudet muuten vähenevät, on
tehtävä 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmis-
töllä. Pätevän päätöksen edellytyksenä on

lisäksi se, että päätöstä kannattaa määräenem-
mistö kunkin osakelajin kokouksessa eduste-
tuista osakkeista sekä se, että saadaan kaik-
kien sellaisten osakelajien osakkeiden enem-
mistön suostumus, joiden oikeudet vähenevät.

29 §

Osakkeenomistajan suostumus

Osakkeenomistajalta on saatava suostumus
yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, kun:
1) hänen oikeuttaan yhtiön voittoon tai

netto-omaisuuteen vähennetään 13 luvun
9 §:ssä tarkoitetulla yhtiöjärjestyksen määrä-
yksellä;
2) hänen maksuvelvollisuuttaan yhtiötä

kohtaan lisätään;
3) oikeutta hänen osakkeensa hankkimi-

seen rajoitetaan ottamalla yhtiöjärjestykseen 3
luvun 7 §:ssä tarkoitettu lunastuslauseke tai 3
luvun 8 §:ssä tarkoitettu suostumuslauseke;
4) hänen osakkeeseensa perustuvaa etuoi-

keutta osakkeisiin rajoitetaan 9 luvun 3 §:n
3 momentissa tarkoitetulla tavalla;
5) oikeutta vähemmistöosinkoon rajoite-

taan 13 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
6) hänen osakkeeseensa liitetään 15 luvun

10 §:ssä tarkoitettu lunastusehto;
7) yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen

rajoitetaan 22 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla
tavalla; taikka
8) samanlajisten osakkeiden tuottamien

oikeuksien keskinäistä suhdetta muutetaan ja
muutos koskee hänen osakkeitaan.
Osakkeenomistajalta on saatava suostumus

myös, kun osakkeita lunastetaan 15 luvun
6 §:ssä tarkoitetulla tavalla suunnatusti tai
kun päätetään yritysmuodon muuttamisesta
19 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Yhtiökokous ei saa tehdä 1 luvun 7 §:ssä

tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen vas-
taista päätöstä ilman sen osakkeenomistajan
suostumusta, jonka kustannuksella epäoikeu-
tettua etua annetaan.

Muut säännökset

30 §

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää
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yhtiökokous. Päätös on tehtävä 27 §:ssä tar-
koitetulla määräenemmistöllä.
Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva
päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekiste-
röitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön
ennen kuin se on rekisteröity. Jos yhtiöjär-
jestyksen muutos edellyttää sellaisia täytän-
töönpanotoimia, joista tehdään merkintä re-
kisteriin, muutos tulee kuitenkin ilmoittaa
rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikai-
sesti täytäntöönpanotoimien kanssa.
Jos osakkeen tuottama oikeus määräytyy
osakkeen nimellisarvon perusteella, nimellis-
arvosta luopuminen ei vaikuta osakkeen
tuottamaan oikeuteen, ellei toisin päätetä.

31 §

Päätöksen moittiminen

Yhtiökokouksen päätöksen moittimisesta
säädetään 21 luvussa.

6 luku

Osakeyhtiön johto ja edustaminen

Johto

1 §

Yhtiön johto

Yhtiöllä on oltava hallitus. Sillä voi olla
myös toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto.
Kiellosta tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen
vastaisia päätöksiä säädetään 1 luvun 7 §:ssä,
huolellisuusvelvollisuudesta 1 luvun 8 §:ssä
ja vahingonkorvausvastuusta 22 luvussa.
Yhtiön edustamisesta säädetään tämän lu-
vun 25—28 §:ssä.

Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko

2 §

Hallituksen yleiset tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
(yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että
yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta
on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa nou-
dattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai
hallituksen tekemää päätöstä, joka on tämän
lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemä-
tön.

3 §

Hallituksen päätöksenteko

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön
mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä
määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan,
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet me-
nevät puheenjohtajan vaalissa tasan, eikä
hallitusta valittaessa tai yhtiöjärjestyksessä
ole määrätty muuta, vaali ratkaistaan arvalla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla

on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyk-
sessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä
lasketaan valituista hallituksen jäsenistä.
Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei
katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä,
ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mah-
dollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osal-
listua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen
on estynyt, tilaisuus on varattava varajäse-
nelle. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta,
päätös on kirjattava, allekirjoitettava, nume-
roitava ja säilytettävä kuten hallituksen ko-
kouksen pöytäkirjasta 6 §:ssä säädetään.

4 §

Hallituksen jäsenen esteellisyys

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja
yhtiön välistä sopimusta koskevan asian
käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua
yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta kos-
kevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odo-
tettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa
olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä
tässä pykälässä säädetään sopimuksesta, so-
velletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen
sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan
käyttämiseen.

5 §

Hallituksen kokoontuminen

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että
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hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on
kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai
toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen
puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta
kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa
hallituksen jäsen, jos vähintään puolet halli-
tuksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen,
tai toimitusjohtaja.
Hallitus voi päättää, että muukin kuin
hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa.
Toimitusjohtajan oikeudesta osallistua ko-
koukseen säädetään 18 §:ssä. Läsnäolosta
voidaan määrätä myös yhtiöjärjestyksessä.

6 §

Hallituksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöy-
täkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen pu-
heenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita
jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen
valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toi-
mitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mie-
lipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkir-
jat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.

7 §

Tehtävien siirtäminen

Hallitus voi yksittäistapauksessa tai yhtiö-
järjestyksen määräyksen nojalla tehdä pää-
töksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan
kuuluvassa asiassa silloinkin, kun yhtiöllä on
toimitusjohtaja.
Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimi-
tusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian
yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallituksen jäsenet sekä jäsenyyden alkami-
nen ja päättyminen

8 §

Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheen-
johtaja

Hallitukseen on valittava yhdestä viiteen
varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä
määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vä-
hemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on

oltava ainakin yksi varajäsen. Mitä tässä
laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan myös
varajäseneen.
Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on

valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan va-
litsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole
päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei mää-
rätä toisin.

9 §

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet,
jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallin-
toneuvosto valitsee jäsenet. Yhtiöjärjestyk-
sessä voidaan määrätä, että vähemmän kuin
puolet hallituksen jäsenistä valitaan muussa
järjestyksessä. Jos jäsentä ei kuitenkaan ole
valittu muussa järjestyksessä, yhtiökokous
voi valita jäsenen, jollei yhtiöjärjestyksestä
johdu muuta.

10 §

Hallituksen jäsenen kelpoisuus

Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushen-
kilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty
edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on
rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liiketoi-
mintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen sää-
detään liiketoimintakiellosta annetussa laissa
(1059/1985).
Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on

oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella,
jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle
lupaa poiketa tästä.

11 §

Hallituksen jäsenen toimikausi

Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu yk-
sityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi. Julki-
sessa osakeyhtiössä toimikausi päättyy valin-
taa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Toimikaudesta voidaan yhtiöjär-
jestyksessä määrätä toisin. Toimikausi päät-
tyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden
jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen
päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä
tai uutta jäsentä valittaessa päätetä toisin.
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12 §

Hallituksen jäsenen eroaminen

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään
ennen toimikauden päättymistä.
Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun
siitä on ilmoitettu hallitukselle. Jos hallituk-
sen jäsenen on valinnut muu kuin yhtiöko-
kous, eroamisesta on ilmoitettava myös va-
litsijalle.
Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan
syytä olettaa, että yhtiöllä ei enää ole muita
hallituksen jäseniä, hänen on huolehdittava
siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle va-
litsemaan uutta hallitusta.

13 §

Hallituksen jäsenen erottaminen

Hallituksen jäsenen voi ennen toimikauden
päättymistä erottaa se, joka on hänet valinnut.
Muun kuin yhtiökokouksen valitseman jäse-
nen voi kuitenkin erottaa yhtiökokous, jos
yhtiöjärjestystä on muutettu siten, ettei va-
lintaoikeutta enää ole.
Erotetun jäsenen toimikausi päättyy erot-
tamisesta päättävän yhtiökokouksen päät-
tyessä, jollei yhtiökokous päätä muusta ajan-
kohdasta. Muun kuin yhtiökokouksen erotta-
man jäsenen toimikausi päättyy välittömästi,
jollei erottamisen yhteydestä käy muuta ilmi.

14 §

Hallituksen täydentäminen

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken
toimikauden avoimeksi tai jos jäsen menettää
10 §:ssä tarkoitetun kelpoisuutensa, jäsenen
sijalle tulee varajäsen sen mukaan kuin
yhtiöjärjestyksessä määrätään tai varajäsentä
valittaessa on päätetty. Jos varajäsentä ei ole,
hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava
siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Jos kuitenkin valinta kuuluu
yhtiökokoukselle ja hallitus varajäsenineen
on päätösvaltainen, valinta voi tapahtua seu-
raavassa yhtiökokouksessa.

Hallitusta koskevat muut säännökset

15 §

Konsernisuhde

Jos yhtiöstä on tullut emoyhtiö tai se on
lakannut olemasta emoyhtiö, hallituksen on
viivytyksettä ilmoitettava siitä tytäryhteisön
hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle.
Tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toi-
mielimen on annettava emoyhtiön hallituk-
selle konsernin aseman arvioimiseksi ja sen
toiminnan tuloksen laskemiseksi tarvittavat
tiedot.

16 §

Sopimus ainoan osakkeenomistajan kanssa

Sellainen yhtiön ja sen ainoan osakkeen-
omistajan välinen sopimus tai sitoumus, joka
ei kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimin-
taan, on merkittävä tai liitettävä hallituksen
kokouksen pöytäkirjaan.

Toimitusjohtaja

17 §

Toimitusjohtajan yleiset tehtävät

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toi-
mitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito
on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla
tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annet-
tava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka
ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitami-
seksi.
Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toimin-

nan laajuus ja laatu huomioon ottaen epäta-
vallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos
hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai
hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheut-
tamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa.
Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle
on mahdollisimman pian annettava tieto
toimista.
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18 §

Toimitusjohtajan läsnäolo hallituksen
kokouksessa

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä
hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä
puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituk-
sen jäsen, jollei hallitus päätä toisin.

19 §

Toimitusjohtajaan ja hänen sijaiseensa
sovellettavat säännökset

Toimitusjohtajaan sovelletaan lisäksi, mitä
hallituksen jäsenestä säädetään pätemättömiä
päätöksiä koskevassa 2 §:n 2 momentissa,
esteellisyyttä koskevassa 4 §:ssä ja kelpoi-
suutta koskevassa 10 §:n 1 momentissa. Toi-
mitusjohtajan asuinpaikan on aina oltava
Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviran-
omainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.
Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohta-
jasta, sovelletaan myös hänen sijaiseensa.

20 §

Toimitusjohtajan valinta, eroaminen ja erot-
taminen

Hallitus valitsee toimitusjohtajan.
Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtä-
västään. Eroaminen tulee voimaan aikaisin-
taan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle.
Hallitus voi erottaa toimitusjohtajan tehtä-
västään. Erottaminen tulee voimaan välittö-
mästi, jollei hallitus päätä myöhemmästä
ajankohdasta.

Hallintoneuvosto

21 §

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvostosta määrätään yhtiöjärjes-
tyksessä. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen
ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön
hallintoa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan mää-
rätä, että hallintoneuvosto valitsee hallituk-
sen.
Muuten hallintoneuvostolle voidaan yhtiö-
järjestyksessä määrätä vain hallituksen yleis-
toimivaltaan kuuluvia tehtäviä ja tehtäviä,

joita ei ole säädetty muulle toimielimelle.
Hallintoneuvostolle ei voida antaa oikeutta
edustaa yhtiötä.

22 §

Hallintoneuvoston tiedonsaanti

Hallituksen, hallituksen jäsenen ja toimi-
tusjohtajan on annettava hallintoneuvostolle
ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen
hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi.

23 §

Hallintoneuvoston jäsenet ja puheenjohtaja

Hallintoneuvostossa on oltava vähintään
kolme jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen
jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.
Hallintoneuvostolle on valittava puheenjoh-
taja. Puheenjohtajan valitsee hallintoneu-
vosto, jos hallintoneuvostoa valittaessa ei ole
päätetty tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

24 §

Hallintoneuvostoon sovellettavat säännökset

Hallintoneuvostoon ja sen jäseneen sovel-
letaan lisäksi, mitä 2 §:n 2 momentissa
säädetään pätemättömistä päätöksistä,
3—6 §:ssä päätöksenteosta, esteellisyydestä,
kokoontumisesta ja pöytäkirjasta sekä
9—13 §:ssä valinnasta, kelpoisuudesta, toi-
mikaudesta, eroamisesta ja erottamisesta.

Edustaminen

25 §

Hallitus ja toimitusjohtaja edustajina

Hallitus edustaa yhtiötä. Toimitusjohtaja
voi edustaa yhtiötä asiassa, joka 17 §:n nojalla
kuuluu hänen tehtäviinsä.

26 §

Muut edustajat

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että
hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on

1918 N:o 624



oikeus edustaa yhtiötä tai että hallitus voi
antaa oikeuden jäsenelleen, toimitusjohtajalle
tai muulle nimetylle henkilölle. Hallitus voi
milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden
yhtiön edustamiseen.

27 §

Edustamisoikeuden rajoitukset

Kaupparekisteriin voidaan merkitä ainoas-
taan sellainen rajoitus oikeuteen edustaa
yhtiötä, jonka mukaan kahdella tai useam-
malla henkilöllä on vain yhdessä tämä oikeus.
Yhtiöjärjestyksen toimialamääräys rajoit-
taa edustajan toimivaltaa.

28 §

Edustajan toimien sitovuus

Yhtiön tässä laissa tarkoitetun edustajan
yhtiön puolesta tekemä oikeustoimi ei sido
yhtiötä, jos:
1) edustaja on toiminut vastoin tässä laissa
säädettyä kelpoisuuden rajoitusta;
2) edustaja on toiminut vastoin 27 §:n
1 momentissa tarkoitettua rajoitusta; taikka
3) edustaja on ylittänyt toimivaltansa ja se,
johon oikeustoimi kohdistui, tiesi tai hänen
olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tussa tapauksessa riittävänä osoituksena siitä,
että oikeustoimen kohteena ollut tiesi tai että
hänen olisi pitänyt tietää toimivallan ylityk-
sestä, ei voida pitää pelkästään sitä, että
toimivaltaa koskevat rajoitukset on rekiste-
röity.

7 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

Tilintarkastus

1 §

Sovellettava laki

Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voi-
massa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastus-
laissa säädetään.
Tässä laissa hyväksytyllä tilintarkastajalla

tarkoitetaan tilintarkastuslain 2 §:n 2 koh-
dassa tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä.

2 §

Tilintarkastajan valinta

Osakeyhtiössä on oltava yksi tilintarkas-
taja, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä use-
ammasta tilintarkastajasta. Tilintarkastajan
valitsee yhtiökokous. Jos tilintarkastajia on
valittava useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan
määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kui-
tenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyk-
sessä.

3 §

Varatilintarkastaja

Yhtiökokous voi valita yhden tai useam-
man varatilintarkastajan. Jos osakeyhtiöön
valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole
tilintarkastuslain 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu ti-
lintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi
varatilintarkastaja.
Mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa

säädetään tilintarkastajasta, koskee myös va-
ratilintarkastajaa.

4 §

Tilintarkastajan toimikausi

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu yksityi-
sessä osakeyhtiössä toistaiseksi. Julkisessa
osakeyhtiössä toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät-
tyessä. Toimikaudesta voidaan yhtiöjärjestyk-
sessä määrätä toisin. Toimikausi päättyy ja
uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden
tilintarkastajan valinnasta päättävän yhtiöko-
kouksen päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä
määrätä tai uutta tilintarkastajaa valittaessa
päätetä toisin.

5 §

Vähemmistön oikeus vaatia hyväksyttyä tilin-
tarkastajaa

Yhtiössä, jossa ei lain tai yhtiöjärjestyksen
mukaan ole valittava hyväksyttyä tilintarkas-
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tajaa, yhtiökokouksen on valittava hyväksytty
tilintarkastaja, jos osakkeenomistajat, joilla
on vähintään yksi kymmenesosa kaikista
osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa
edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinai-
sessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiöko-
kouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukai-
sesti on käsiteltävä. Ellei yhtiökokous valitse
hyväksyttyä tilintarkastajaa, lääninhallitus
määrää hyväksytyn tilintarkastajan tilintar-
kastuslain 27 §:n 1 ja 3 momentissa sääde-
tyssä järjestyksessä, jos osakkeenomistaja
hakee määräämistä kuukauden kuluessa yh-
tiökokouksesta.

6 §

Erityinen velvollisuus valita KHT-tilintarkas-
taja

Julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden
yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on
oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä ti-
lintarkastaja.

Erityinen tarkastus

7 §

Erityisen tarkastuksen määrääminen

Osakkeenomistaja voi hakea yhtiön koti-
paikan lääninhallitukselta erityisen tarkastuk-
sen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kir-
janpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta
taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista.
Edellytyksenä on, että ehdotusta on yhtiöko-
kouksessa käsitelty ja kannatettu 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. Hakemus läänin-
hallitukselle on tehtävä kuukauden kuluessa
yhtiökokouksesta.
Ehdotus tarkastuksen toimittamisesta on
tehtävä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai
siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokous-
kutsun mukaisesti on käsiteltävä. Hakemus
voidaan tehdä, jos osakkeenomistajat, joilla
on vähintään yksi kymmenesosa kaikista
osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa
edustetuista osakkeista, ovat ehdotusta kan-
nattaneet. Julkisessa osakeyhtiössä, jossa on
erilajisia osakkeita, hakemus voidaan tehdä,
jos ehdotusta on kannattanut vähintään yksi
kymmenesosa jonkin osakelajin kaikista

osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa
edustetuista osakelajin osakkeista.
Lääninhallituksen on kuultava yhtiön hal-

litusta ja, jos tarkastus hakemuksen mukaan
koskee tietyn henkilön toimenpiteitä, tätä
henkilöä. Hakemukseen on suostuttava, jos
tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan
painavia syitä. Lääninhallitus voi määrätä
yhden tai useamman erityisen tarkastajan.
Määräys voidaan panna täytäntöön lainvoi-
maa vailla olevana.

8 §

Erityinen tarkastaja

Erityisen tarkastajan on oltava luonnollinen
henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.
Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen
taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tun-
temus ja kokemus kuin tarkastustehtävän
laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen
tehtävän hoitamiseksi. Mitä tilintarkastajasta
säädetään 22 luvun 6—9 §:ssä ja 24 luvun
3 §:ssä sekä tilintarkastuslain 15, 21—25 ja
44 §:ssä, sovelletaan vastaavasti erityiseen
tarkastajaan.

9 §

Tarkastuslausunto

Erityisestä tarkastuksesta on annettava lau-
sunto yhtiökokoukselle. Lausunto on vähin-
tään viikon ajan ennen yhtiökokousta pidet-
tävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa tai Internet-verkkosivuilla, vii-
vytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle,
joka pyytää sitä, sekä asetettava nähtäväksi
yhtiökokouksessa.

10 §

Palkkio ja muut kustannukset

Erityisellä tarkastajalla on oikeus saada
yhtiöltä palkkio. Yhtiö vastaa myös muista
erityisestä tarkastuksesta aiheutuvista ku-
luista. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä
syistä velvoittaa tarkastusta hakeneen osak-
keenomistajan kokonaan tai osittain korvaa-
maan yhtiölle sen kulut.
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8 luku

Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakerto-
mus ja konserni

Oma pääoma

1 §

Oman pääoman lajit ja käyttö

Yhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun
omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pää-
omaan. Osakepääoma sekä kirjanpitolain mu-
kainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon
rahasto ja uudelleenarvostusrahasto ovat si-
dottua omaa pääomaa. Muut rahastot sekä
tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat
vapaata omaa pääomaa.
Ennen tämän lain voimaantuloa synty-
neestä vara- ja ylikurssirahastosta säädetään
osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa
laissa (625/2006).
Oman pääoman jakamisesta ja muusta
käyttämisestä säädetään tämän luvun lisäksi
13—15 luvussa.

2 §

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
merkitään se osa osakkeiden merkintähin-
nasta, jota perustamissopimuksen tai osakean-
tipäätöksen mukaan ei merkitä osakepää-
omaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan mer-
kitä vieraaseen pääomaan, sekä sellainen muu
oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä
muuhun rahastoon. Rahastoon merkitään
myös se määrä, jolla osakepääomaa alenne-
taan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai
varojen jakamiseen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

3 §

Kirjanpitolain soveltaminen

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadit-
tava kirjanpitolain ja tämän luvun säännösten
mukaisesti.

4 §

Tilikausi

Yhtiön tilikaudesta määrätään yhtiötä pe-
rustettaessa perustamissopimuksessa tai yh-
tiöjärjestyksessä. Silloinkin, kun tilikaudesta
ei määrätä yhtiöjärjestyksessä, sen muuttami-
sesta päättää yhtiökokous. Muutos tulee voi-
maan, kun se on rekisteröity.

5 §

Toimintakertomus

Toimintakertomuksessa on aina ilmoitet-
tava tässä laissa edellytetyt tiedot. Vastaavat
tiedot voidaan kuitenkin toimintakertomuk-
sen sijasta ilmoittaa tilinpäätöksen liitetie-
toina, jollei kirjanpitolaissa toisin säädetä.
Toimintakertomuksessa on oltava hallituk-

sen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimen-
piteiksi sekä esitys mahdollisesta muun va-
paan oman pääoman jakamisesta.
Toimintakertomuksessa on ilmoitettava:
1) yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain

ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyk-
sen pääasialliset määräykset; sekä
2) pääomalainoista pääasialliset lainaehdot

ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton
korko.
Toimintakertomuksessa on ilmoitettava yh-

tiön ulkomaiset sivuliikkeet.

6 §

Toimintakertomuksen tiedot lähipiirilainoista

Toimintakertomuksessa on erikseen ilmoi-
tettava rahalainat, vastuut ja vastuusitoumuk-
set yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden
pääasialliset ehdot, jos rahalainojen, vastui-
den ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää
20 000 euroa tai viisi prosenttia yhtiön taseen
omasta pääomasta.
Yhtiön ja toisen henkilön katsotaan kuu-

luvan toistensa lähipiiriin, jos toinen pystyy
käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai
pystyy käyttämään huomattavaa vaikutusval-
taa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa
päätöksenteossa.
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7 §

Toimintakertomuksen tiedot rakenne- ja
rahoitusjärjestelyistä

Toimintakertomuksessa on annettava se-
lostus:
1) jos yhtiöstä on tullut emoyhtiö, se on
ollut vastaanottavana yhtiönä sulautumisessa
tai jakautumisessa taikka se on jakautunut;
2) 9 luvun 5 tai 17 §:ssä tarkoitetun
osakeantipäätöksen pääasiallisesta sisällöstä;
3) 10 luvun 3 §:ssä tarkoitetun optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien antamista koskevan
päätöksen pääasiallisesta sisällöstä;
4) yhtiön aikaisemmin antamiin optio-
oikeuksiin ja muihin osakkeisiin oikeuttaviin
erityisiin oikeuksiin perustuvan osakemerkin-
nän pääasiallisista ehdoista; sekä
5) hallituksen voimassa olevista osakeantia
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista
koskevista valtuutuksista.

8 §

Toimintakertomuksen tiedot omista osak-
keista

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava
osakelajeittain:
1) yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa ja
panttina olevien yhtiön ja emoyhtiön osak-
keiden kokonaismäärät sekä suhteelliset
osuudet kaikista osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä; sekä
2) tilikauden aikana yhtiölle tulleet ja
pantiksi otetut omat ja emoyhtiön osakkeet
sekä niiden luovuttaminen ja mitätöiminen.
Toimintakertomuksessa on annettava seu-
raavat tiedot tilikauden aikana yhtiölle tul-
leista, pantiksi otetuista, luovutetuista ja
mitätöidyistä omista ja emoyhtiön osakkeista:
1) miten osakkeet ovat tulleet yhtiölle tai
miten ne on luovutettu;
2) osakkeiden lukumäärä ja suhteellinen
osuus kaikista osakkeista; sekä
3) maksettu vastike.
Hallussa ja panttina olevat osakkeet on
ilmoitettava erikseen. Jos osakkeita on tullut
yhtiön lähipiiriin kuuluvalta tai niitä on

luovutettu lähipiiriin kuuluvalle, lähipiiriin
kuuluva on mainittava nimeltä.

9 §

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on sen
lisäksi, mitä muualla säädetään, noudatettava
tämän luvun säännöksiä.
Emoyhtiön on aina laadittava konserniti-

linpäätös, jos se jakaa varoja osakkeenomis-
tajille tai on julkinen osakeyhtiö.

10 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekis-
teröiminen

Yhtiön on ilmoitettava tilinpäätös ja toi-
mintakertomus rekisteröitäviksi kahden kuu-
kauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistami-
sesta. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös
tilintarkastuskertomuksesta ja konsernitilin-
tarkastuskertomuksesta sekä hallituksen jäse-
nen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus
tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä
ja yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen
päätöksestä.
Jos 1 momentissa säädetty velvollisuus

laiminlyödään, rekisteriviranomainen voi vel-
voittaa toimitusjohtajan tai hallituksen jäse-
nen sakon uhalla täyttämään velvollisuuden
määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla re-
kisteriviranomainen on asettanut uhkasakon,
ei saa hakea muutosta valittamalla. Laimin-
lyönnin vuoksi yhtiö voidaan 20 luvun 4 §:n
perusteella asettaa selvitystilaan tai poistaa
kaupparekisteristä.

11 §

Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot

Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolain
8 luvun 2 §:ssä säädetyllä tavalla antaa ohjeita
ja lausuntoja tämän lain tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten soveltamisesta.
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Konserni

12 §

Konserni

Jos osakeyhtiöllä on kirjanpitolain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta toisessa ko-
timaisessa tai ulkomaisessa yhteisössä tai
säätiössä, osakeyhtiö on emoyhtiö ja määrä-
ysvallassa oleva on tytäryhteisö. Emoyhtiö
tytäryhteisöineen muodostaa konsernin.
Osakeyhtiöllä on määräysvalta toisessa
yhteisössä tai säätiössä myös silloin, kun
osakeyhtiöllä yhdessä yhden tai useamman
tytäryhteisönsä kanssa taikka tytäryhteisöllä
yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen
kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä
tarkoitettu määräysvalta siinä.
Mitä kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä sääde-
tään kirjanpitovelvollisesta, sovelletaan edellä
tarkoitettuun osakeyhtiöön ja mitä mainitussa
pykälässä säädetään kohdeyrityksestä, sovel-
letaan edellä tarkoitettuun toiseen kotimai-
seen tai ulkomaiseen yhteisöön tai säätiöön.

III OSA

RAHOITUS

9 luku

Osakeanti

Yleiset säännökset

1 §

Osakeanti

Yhtiö voi antaa uusia osakkeita tai luovut-
taa hallussaan olevia omia osakkeitaan (osa-
keanti).
Osakeannissa voidaan antaa osakkeita mer-
kittäviksi maksua vastaan (maksullinen osa-
keanti) tai antaa osakkeita maksutta (maksu-
ton osakeanti).

2 §

Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset

Osakeannista päätetään yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa määrä-
tään annettavien osakkeiden enimmäismäärä
osakelajeittain, voidaan myös valtuuttaa hal-
litus päättämään osakeannista kokonaan tai
joiltakin osin (osakeantivaltuutus). Osakean-
tivaltuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi
ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin vii-
meistään kuukauden kuluttua päätöksestä.
Jollei valtuutuksessa määrätä toisin, se on
voimassa toistaiseksi. Julkisessa osakeyhtiös-
sä osakeantivaltuutus voi kuitenkin olla voi-
massa enintään viisi vuotta päätöksestä. Uusi
osakeantivaltuutus kumoaa aikaisemman osa-
keantivaltuutuksen, jollei toisin päätetä.
Yhtiökokouskutsusta sekä kokousasiakir-

joista, niiden nähtävänä pitämisestä ja lähet-
tämisestä säädetään 5 luvun 18—22 §:ssä.

3 §

Etuoikeus osakkeisiin

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etu-
oikeus annettaviin osakkeisiin samassa suh-
teessa kuin heillä ennestään on yhtiön osak-
keita.
Jos yhtiössä on erilajisia osakkeita, etu-

oikeus on toteutettava antamalla kaikkien
osakelajien osakkeita lajien suhteessa ja tar-
joamalla kunkin osakelajin osakkeita osak-
keenomistajille samassa suhteessa kuin heillä
ennestään on senlajisia osakkeita.
Yksityisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä

voidaan poiketa 1 ja 2 momentin säännök-
sistä. Julkisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä
voidaan määrätä, että osake, joka yhtiöjärjes-
tyksen mukaan ei tuota oikeutta jako-osaan
yhtiön varoja jaettaessa, ei tuota etuoikeutta
osakeannissa.

4 §

Suunnattu osakeanti

Osakeannissa voidaan poiketa 3 §:ssä sää-
detystä etuoikeudesta (suunnattu osakeanti),
jos siihen on yhtiön kannalta painava talou-
dellinen syy. Suunnatun annin hyväksyttä-
vyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota osakkeen merkintähinnan ja käyvän
hinnan suhteeseen. Suunnattu osakeanti voi
olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
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kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava talou-
dellinen syy.
Jos hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
päättää suunnatusta osakeannista tai sellai-
sesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista, asiasta on mainittava yhtiöko-
kouskutsussa. Yhtiökokouksen tällainen pää-
tös on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla
määräenemmistöllä.
Etuoikeudesta poikkeamisena ei pidetä sitä,
että annin toteuttamisen helpottamiseksi pää-
tetään antaa merkintäoikeuksia kullekin etu-
oikeutetulle vain se enimmäismäärä, joka on
jaollinen osakkeisiin oikeuttavalla määrällä,
ja myydä loput oikeudet arvopaperimarkki-
nalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella huutokaupalla
niihin oikeutettujen lukuun siten, että saadut
varat tilitetään viimeistään merkintäajan päät-
tymistä seuraavan varojen jaon yhteydessä.

Maksullinen osakeanti

5 §

Päätöksen sisältö

Maksullista osakeantia koskevassa päätök-
sessä on mainittava:
1) annettavien osakkeiden lukumäärä tai
enimmäismäärä osakelajeittain ja se, anne-
taanko uusia vai yhtiön hallussa olevia
osakkeita;
2) kenellä on oikeus merkitä osakkeita ja
suunnatussa osakeannissa lisäksi perustelut
sille, että osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiseen on 4 §:n 1 momentissa tar-
koitettu painava taloudellinen syy;
3) osakkeesta maksettava määrä (merkin-
tähinta) ja perustelut sen määrittämiselle;
sekä
4) osakkeen maksuaika.
Jos kaikki merkintään oikeutetut eivät
merkitse osakkeitaan osakeannista päättä-
vässä kokouksessa, päätöksessä on lisäksi
mainittava:
1) osakkeiden merkintäaika; sekä
2) muussa kuin suunnatussa osakeannissa
aika, jona merkintäetuoikeutta tulee käyttää.
Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu

aika ei pääty ennen kuin kaksi viikkoa on
kulunut merkintäajan alkamisesta. Julkisessa
osakeyhtiössä aika ei myöskään pääty ennen
kuin kaksi viikkoa on kulunut osakeantipää-
töksen rekisteröimisestä.

6 §

Merkintähinta

Uuden osakkeen merkintähinta merkitään
osakepääoman korotukseksi, jollei sitä osa-
keantipäätöksessä määrätä merkittäväksi ko-
konaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon taikka kirjanpitolaissa
toisin säädetä.
Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta

osakkeesta maksettava määrä merkitään si-
joitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
jollei sitä osakeantipäätöksessä määrätä mer-
kittäväksi kokonaan tai osittain osakepää-
omaan taikka kirjanpitolaissa toisin säädetä.

7 §

Päätöksen rekisteröiminen

Maksullista osakeantia koskeva päätös on
ilmoitettava rekisteröitäväksi ilman aihee-
tonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuu-
kauden kuluttua päätöksestä.
Jos ilmenee, että osakkeita annetaan pää-

töksen mukaista enimmäismäärää vähäisempi
määrä, muutos voidaan ilmoittaa rekisteröi-
täväksi.

8 §

Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja

Osakkeenomistajalle, jolla 5 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen mukaan on oikeus
osakkeen merkintään, on ennen merkintäajan
alkamista ilmoitettava päätöksestä samalla
tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimite-
taan. Samalla on ilmoitettava, kuinka ja missä
ajassa osakkeenomistajan on toimittava, jos
hän haluaa käyttää oikeuttaan.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta

ei tarvitse tehdä, jos:
1) vastaavat tiedot sisältyvät osakeannista

päättävän yhtiökokouksen kokouskutsuun tai
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ovat saatavilla osakeannista päättävässä ko-
kouksessa, jossa osakkeenomistaja on pai-
kalla; taikka
2) vastaavat tiedot julkistetaan arvopape-
rimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla.
Osakeantipäätöksen sisältö ja 5 luvun
21 §:n 2 momentissa tarkoitetut yhtiön talou-
dellista asemaa koskevat asiakirjat on pidet-
tävä merkintäajan edellä 1 momentissa tar-
koitettujen osakkeenomistajien saatavilla.
Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos yhtiö
on julkistanut arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vussa tarkoitetun esitteen, josta vastaavat
tiedot ilmenevät.

9 §

Merkintä

Osakkeen merkinnän tulee tapahtua todis-
teellisesti. Merkinnästä on käytävä ilmi mer-
kitsijä, mihin osakeantipäätökseen merkintä
perustuu ja merkinnän kohteena olevat osak-
keet.

10 §

Merkintähintasaaminen

Yhtiö ei saa luovuttaa eikä pantata mer-
kintähintasaamistaan. Jos yhtiö asetetaan kon-
kurssiin, saaminen kuuluu konkurssipesään.
Jollei osakeantipäätöksessä ole määrätty
toisin, merkintähinta voidaan kuitata yhtiöltä
olevalla saamisella ainoastaan yhtiön halli-
tuksen suostumuksella.

11 §

Rahamaksu

Rahassa maksettava merkintähinta on mak-
settava yhtiön Suomessa olevalle talletuspan-
kin tai talletusten vastaanottamiseen oikeute-
tun ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin
tilille tai vastaavalle ulkomailla olevalle ti-
lille.

12 §

Apportti

Jos merkintähinta maksetaan rahan sijasta
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella

(apporttiomaisuus), omaisuudella on luovu-
tushetkellä oltava vähintään maksua vastaava
taloudellinen arvo yhtiölle. Sitoumus työn tai
palvelun suorittamiseen ei voi olla apporttio-
maisuutta.
Merkintähinnan maksamisesta apporttio-

maisuudella on mainittava osakeantipäätök-
sessä. Päätöksessä tulee lisäksi olla selvitys,
jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä
suoritettava maksu sekä selvitetään omaisuu-
den arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omai-
suuden arvostamisessa noudatetut menetel-
mät. Jos tämän momentin säännöksiä ei ole
noudatettu, merkitsijällä on velvollisuus näyt-
tää, että omaisuudella oli maksua vastaava
taloudellinen arvo yhtiölle. Puuttuva määrä
on maksettava yhtiölle rahassa.
Jos merkintähinta maksetaan rahassa edel-

lytyksin, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan
omaisuutta, hankintaan sovelletaan vastaa-
vasti, mitä maksusta apporttiomaisuudella
säädetään.

13 §

Maksuviivästyksen seuraamukset

Hallitus voi todeta oikeuden osakkeeseen
menetetyksi, jos merkintähintaa mahdollisine
viivästyskorkoineen ei ole maksettu sen
eräännyttyä, eikä hallitus ole antanut merkit-
sijälle lisää maksuaikaa. Hallitus voi tällöin
antaa merkintäoikeuden toiselle henkilölle tai
mitätöidä maksamattoman uuden osakkeen.
Se, jonka oikeus on 1 momentin nojalla

todettu menetetyksi, on velvollinen suoritta-
maan yhtiölle mahdollisten perimiskulujen
lisäksi korvauksena kymmenesosan osakkeen
merkintähinnasta.

14 §

Uusien osakkeiden rekisteröiminen

Merkityt uudet osakkeet voidaan ilmoittaa
rekisteröitäviksi, kun ne on täysin maksettu ja
mahdolliset muut merkintäehdot ovat täytty-
neet. Osakkeet on tällöin ilmoitettava rekis-
teröitäviksi ilman aiheetonta viivytystä ja
tarvittaessa useammassa erässä ottaen huo-
mioon yhtäältä osakkeenomistajien oikeudet
ja toisaalta yhtiölle ilmoittamisesta aiheutuvat
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kustannukset. Kun merkintäajan alkamisesta
on kulunut yli vuosi, uusia osakkeita koskeva
rekisteri-ilmoitus on lisäksi tehtävä viipy-
mättä jokaisen tilikauden päättymisen jäl-
keen. Ilmoitettaessa uusi osake rekisteröitä-
väksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi myös
osakkeen merkintähintaan perustuva mahdol-
linen osakepääoman korotus.
Osakkeet on ilmoitettava rekisteröitäviksi
viiden vuoden kuluessa osakeantipäätöksestä,
jollei osakeantipäätöksessä ole määrätty ly-
hyemmästä ajasta tai niiden antaminen rau-
keaa.
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä:
1) yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitus-
johtajan vakuutus siitä, että osakkeiden an-
tamisessa on noudatettu tämän lain säännök-
siä; sekä
2) yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että
tämän lain säännöksiä osakkeiden maksami-
sesta on noudatettu.
Jos osake on maksettu apporttiomaisuu-
della, rekisteri-ilmoitukseen on lisäksi liitet-
tävä hyväksytyn tilintarkastajan lausunto
12 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityk-
sestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään
maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

15 §

Rekisteröimisen oikeusvaikutukset

Uusi osake tuottaa osakkeenomistajan oi-
keudet rekisteröimisestä alkaen, jollei osa-
keantipäätöksessä määrätä myöhäisemmästä
ajankohdasta. Osakkeet tuottavat osakkeen-
omistajan oikeudet kuitenkin viimeistään
vuoden kuluttua rekisteröimisestä.
Osakkeenomistaja ei rekisteröimisen jäl-
keen voi osakemerkinnästä vapautuakseen
vedota siihen, että merkintään liittyvä ehto ei
ole toteutunut.

16 §

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttaminen

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
annettaessa osaketta ei saa luovuttaa ennen
kuin luovutus on täysin maksettu. Osakekir-

jan hallintaa tai arvo-osuutta ei saa siirtää
luovutuksensaajalle ennen mainittua ajankoh-
taa.

Maksuton osakeanti

17 §

Päätöksen sisältö

Maksutonta osakeantia koskevassa päätök-
sessä on mainittava:
1) annettavien osakkeiden lukumäärä osa-

kelajeittain ja se, annetaanko uusia vai yhtiön
hallussa olevia osakkeita; sekä
2) kenellä on oikeus saada osakkeita ja

suunnatussa maksuttomassa osakeannissa li-
säksi perustelut sille, että osakkeenomistajien
etuoikeudesta poikkeamiseen on 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu erityisen painava talou-
dellinen syy.

18 §

Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset

Maksuton osakeanti on ilmoitettava rekis-
teröitäväksi viipymättä osakeantipäätöksen
jälkeen. Suunnatussa maksuttomassa osake-
annissa ilmoitukseen on liitettävä hyväksytyn
tilintarkastajan lausunto 17 §:n 2 kohdassa
tarkoitetuista etuoikeudesta poikkeamisen pe-
rusteluista.
Uusi osake tuottaa osakkeenomistajan oi-

keudet rekisteröimisestä alkaen, jollei osa-
keantipäätöksessä määrätä myöhäisemmästä
ajankohdasta. Osakkeet tuottavat osakkeen-
omistajan oikeudet kuitenkin viimeistään
vuoden kuluttua rekisteröimisestä.

19 §

Osakkeen menettäminen

Jos maksuttomassa osakeannissa annetta-
van osakkeen saaminen edellyttää saajalta
erityisiä toimia, kuten osakekirjan tai osa-
keantilipun esittämistä, eikä osaketta ole näin
vaadittu, vaikka kymmenen vuotta on kulunut
osakeantipäätöksen rekisteröimisestä, yhtiö-
kokous voi päättää, että oikeus osakkeeseen
ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty.
Menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön
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hallussa olevia omia osakkeita koskevia sään-
nöksiä.

20 §

Maksuton osakeanti yhtiölle

Yhtiö voi päättää maksuttomasta osakean-
nista yhtiölle itselleen niin, että osakeannissa
rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koske-
via sääntöjä. Tällaiseen osakeantiin ei sovel-
leta suunnattua osakeantia koskevia säännök-
siä.
Julkinen osakeyhtiö ei voi tehdä päätöstä
1 momentissa tarkoitetusta osakeannista si-
ten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien
omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi
15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla yli yksi kymmenesosa kaikista osak-
keista.

10 luku

Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkei-
siin

1 §

Optio- ja muut erityiset oikeudet

Jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, yhtiö voi tässä luvussa
säädetyllä tavalla antaa erityisiä oikeuksia,
jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita. Oikeudenhaltijalla voi olla
oikeus valita, merkitseekö hän osakkeita
(optio-oikeus). Oikeuteen voi myös liittyä
sitoumus osakkeen merkintään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus
voidaan antaa yhtiön velkojalle siten, että
oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyt-
tämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaa-
miseen.

2 §

Päätöksenteko

Optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoitettujen
oikeuksien antamisesta päätetään yhtiöko-
kouksessa.

Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa määrä-
tään annettavien osakkeiden enimmäismäärä
osakelajeittain, voidaan myös valtuuttaa hal-
litus kokonaan tai joiltakin osin päättämään
optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoitettujen oi-
keuksien antamisesta. Valtuutus on ilmoitet-
tava rekisteröitäväksi ilman aiheetonta viivy-
tystä, kuitenkin viimeistään kuukauden ku-
luttua päätöksestä. Jollei valtuutuksessa mää-
rätä toisin, se on voimassa toistaiseksi.
Julkisessa osakeyhtiössä valtuutus voi kui-
tenkin olla voimassa enintään viisi vuotta
päätöksestä. Uusi valtuutus kumoaa aikaisem-
man valtuutuksen, jollei toisin päätetä.
Yhtiökokouksen 1 tai 2 momentissa tar-

koitettu päätös on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä
tarkoitetulla määräenemmistöllä. Yhtiöko-
kouskutsusta sekä kokousasiakirjoista, niiden
nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä sää-
detään 5 luvun 18—22 §:ssä.

3 §

Päätöksen sisältö

Optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoitettujen
oikeuksien antamista koskevassa päätöksessä
on mainittava:
1) osakkeet, joihin kukin optio- tai muu

1 §:ssä tarkoitettu oikeus tuottaa oikeuden, ja
se, annetaanko uusia vai yhtiön hallussa
olevia osakkeita;
2) annettavien optio- tai muiden 1 §:ssä

tarkoitettujen oikeuksien lukumäärä tai enim-
mäismäärä;
3) kenellä on oikeus saada tai merkitä

optio- tai muita 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuk-
sia;
4) jos optio- tai muut 1 §:ssä tarkoitetut

oikeudet annetaan vastiketta vastaan, niiden
merkintähinnat tai muut vastikkeet sekä mer-
kintä- ja maksuajat;
5) osakkeiden merkintähinnat, merkintäajat

ja maksuajat;
6) perustelut sille, että oikeuksien antami-

seen on 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu pai-
nava taloudellinen syy, sekä perustelut oi-
keuksien merkintähintojen tai muun vastik-
keen ja osakkeiden merkintähintojen määrit-
tämiselle; sekä
7) annettavien oikeuksien asema osakean-

nissa, annettaessa tämän luvun mukaisia
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oikeuksia muun päätöksen nojalla, jaettaessa
yhtiön varoja 13 luvun 1 §:n 1 momentissa
tarkoitetuilla tavoilla, hankittaessa tämän lu-
vun mukaisia oikeuksia takaisin yhtiölle,
yhtiön sulautuessa toiseen yhtiöön tai jakau-
tuessa sekä 18 luvun mukaisessa vähemmis-
töosakkeiden lunastuksessa.
Jollei päätöksessä toisin määrätä, oikeu-
denhaltijan oikeuteen saada lunastus sulautu-
misessa ja jakautumisessa sovelletaan lisäksi,
mitä 16 luvun 13 §:ssä ja 17 luvun 13 §:ssä
säädetään.
Optio- tai muun 1 §:ssä tarkoitetun oikeu-
den mahdollinen merkintähinta merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
jollei sitä päätöksessä määrätä merkittäväksi
osakepääoman korotukseksi.

4 §

Päätöksen rekisteröiminen

Optio- tai muiden 1 §:ssä tarkoitettujen
oikeuksien antamista koskeva päätös on il-
moitettava rekisteröitäväksi ilman aiheetonta
viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden
kuluttua päätöksestä.
Jos ilmenee, että optio- tai muita 1 §:ssä
tarkoitettuja oikeuksia taikka osakkeita anne-
taan päätöksen mukaista enimmäismäärää
vähäisempi määrä, muutos voidaan ilmoittaa
rekisteröitäväksi.

5 §

Oikeuksien merkintä

Optio- ja muiden 1 §:ssä tarkoitettujen
oikeuksien merkinnän tulee tapahtua todis-
teellisesti. Merkinnästä on käytävä ilmi mer-
kitsijä, mihin yhtiön päätökseen merkintä
perustuu ja merkinnän kohteena olevat oi-
keudet.

6 §

Vastikkeen suorittaminen yhtiölle

Optio- tai muusta 1 §:ssä tarkoitetusta
oikeudesta yhtiölle mahdollisesti suoritetta-
van merkintähinnan tai muun vastikkeen
maksuun sovelletaan vastaavasti, mitä 9 lu-
vun 10—12 §:ssä ja 13 §:n 1 momentissa

säädetään merkintähintasaamisesta, rahamak-
susta ja apportista sekä maksuviivästyksen
seuraamuksista. Mitä mainituissa pykälissä
säädetään osakeantipäätöksestä, koskee täl-
löin 3 §:ssä tarkoitettua päätöstä.

7 §

Osakkeiden antaminen

Osakkeiden antamiseen sovelletaan muu-
ten, mitä 9 luvun 6 ja 9—16 §:ssä säädetään
maksullisesta osakeannista. Mitä mainituissa
pykälissä säädetään osakeantipäätöksestä,
koskee tällöin 3 §:ssä tarkoitettua päätöstä.
Annettaessa osakkeita tämän luvun nojalla

ei kuitenkaan sovelleta uusien osakkeiden
rekisteröimiselle 9 luvun 14 §:n 2 momentissa
säädettyä määräaikaa.

11 luku

Osakepääoman korottaminen

1 §

Korottamisen tavat

Osakepääomaa voidaan korottaa:
1) merkitsemällä osakkeista taikka optio-

oikeuksista tai muista erityisistä oikeuksista
maksettava merkintähinta kokonaan tai osit-
tain osakepääomaan siten kuin 9 ja 10 luvussa
säädetään;
2) siirtämällä osakepääomaan varoja va-

paasta omasta pääomasta (rahastokorotus);
taikka
3) merkitsemällä osakepääomaan varoja,

jotka muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetussa
tapauksessa sijoitetaan yhtiöön edellytyksin,
että ne merkitään osakepääomaan (osakepää-
omasijoitus).

2 §

Rahastokorotus

Rahastokorotuksesta päätetään yhtiöko-
kouksessa.
Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa määrä-

tään korotuksen enimmäismäärä, voidaan
myös valtuuttaa hallitus päättämään rahasto-
korotuksesta. Valtuutus on ilmoitettava rekis-
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teröitäväksi ilman aiheetonta viivytystä, kui-
tenkin viimeistään kuukauden kuluttua pää-
töksestä. Jollei valtuutuksessa toisin määrätä,
se on voimassa toistaiseksi. Uusi valtuutus
kumoaa aikaisemman valtuutuksen, jollei toi-
sin päätetä.
Rahastokorotusta koskevassa päätöksessä
on mainittava korotuksen määrä ja se, mitä
varoja korotukseen käytetään. Yhtiökokous-
kutsusta sekä kokousasiakirjoista, niiden näh-
tävänä pitämisestä ja lähettämisestä säädetään
5 luvun 18—22 §:ssä.

3 §

Osakepääomasijoitus

Osakepääomasijoitukseen perustuvasta
osakepääoman korottamisesta päättää halli-
tus. Päätöksessä on mainittava korotuksen
määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.
Sijoituksen maksuun sovelletaan vastaa-
vasti, mitä 9 luvun 10—12 §:ssä säädetään
merkintähintasaamisesta, rahamaksusta ja ap-
portista. Mitä mainituissa pykälissä säädetään
osakeantipäätöksestä, koskee tällöin päätöstä
osakepääoman korottamisesta.

4 §

Korotuksen rekisteröiminen ja sen oikeus-
vaikutukset

Osakepääoman korotuksen ilmoittamisesta
rekisteröitäväksi silloin, kun osakepääomaa
korotetaan uusien osakkeiden merkintähin-
nalla, säädetään 9 luvun 14 §:ssä.
Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu osake-
pääoman korotus on ilmoitettava rekisteröi-
täväksi viipymättä mahdollisen maksun tultua
yhtiölle ja korotuksen ehtojen muutenkin
täytyttyä. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä:
1) yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitus-
johtajan vakuutus siitä, että osakepääoman
korottamisessa on noudatettu tämän lain
säännöksiä; sekä
2) muussa kuin rahastokorotuksessa yhtiön
tilintarkastajien todistus siitä, että tämän lain
säännöksiä osakepääoman maksamisesta on
noudatettu.
Jos korotus on maksettu apporttiomaisuu-
della, rekisteri-ilmoitukseen on lisäksi liitet-

tävä hyväksytyn tilintarkastajan lausunto 9 lu-
vun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvi-
tyksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään
maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.
Osakepääoma on korotettu, kun korotus on

rekisteröity. Rekisteröimisen jälkeen korotuk-
sen maksaja ei voi oikeustoimesta vapautu-
akseen vedota siihen, että oikeustoimeen
liittyvää ehtoa ei ole täytetty.

12 luku

Pääomalaina

1 §

Takasijaisuus ja muut lainaehdot

Yhtiö voi ottaa lainan (pääomalaina),
jonka:
1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön

selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia
muita velkoja huonommalla etuoikeudella;
2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja

korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön
vapaan oman pääoman ja kaikkien pääoma-
lainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetta-
van tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisäl-
tyvän taseen mukaisen tappion määrän; sekä
3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö

tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta.
Pääomalainan 1 momentin vastaiseen pää-

oman palauttamiseen, koron maksuun sekä
vakuuden antamiseen sovelletaan, mitä lait-
tomasta varojenjaosta säädetään 13 luvun
4 §:ssä ja 25 luvun 1 §:n 4 kohdan rangais-
tussäännöksessä.
Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta

14 luvun 2 §:ssä, 16 luvun 6 §:ssä, 17 luvun
6 §:ssä tai 19 luvun 7 §:ssä tarkoitetussa
velkojiensuojamenettelyssä. Pääomalainan
velkojalle tulevan määrän saa kuitenkin mak-
saa tai vakuuden antaa vasta, kun velkojien-
suojamenettelyä edellyttävä toimenpide on
rekisteröity. Pääomalainan velkojan suostu-
muksella pääomalainaa voidaan käyttää osa-
kepääoman korotuksen maksuksi, muuntaa
sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi tai
käyttää yhtiön tappion kattamiseen.

1929N:o 624

5 895029/100



2 §

Muut säännökset pääomalainasta

Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjal-
lisesti. Lainaehtojen muutos tai vakuuden
antaminen on pätemätön, jos se on 1 §:n 1
momentin vastainen.
Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida
maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensim-
mäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella,
jonka perusteella se voidaan maksaa.
Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen
oikeus yhtiön varoihin, jollei muuta ole
yhtiön ja pääomalainojen velkojien kesken
sovittu.
Pääomalainat merkitään taseeseen erilli-
senä eränä.

IV OSA

YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN

13 luku

Varojen jakaminen

Yleiset säännökset

1 §

Varojenjakotavat

Yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeen-
omistajille vain sen mukaan kuin tässä laissa
säädetään:
1) voitonjaosta (osinko) ja varojen jakami-
sesta vapaan oman pääoman rahastosta;
2) 14 luvussa tarkoitetusta osakepääoman
alentamisesta;
3) 3 ja 15 luvussa tarkoitetusta omien
osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta;
sekä
4) 20 luvussa tarkoitetusta yhtiön purka-
misesta ja rekisteristä poistamisesta.
Yhtiöllä voi tämän luvun 9 §:n mukaisesti
olla muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen
osakkeenomistajille. Lahjan antamisesta sää-
detään 8 §:ssä.
Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön
varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketalou-
dellista perustetta, on laitonta varojenjakoa.

Varoja ei saa jakaa ennen yhtiön rekiste-
röimistä.

2 §

Maksukyky

Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä
tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan
maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksuky-
vyttömyyden.

3 §

Jaon perustuminen tilinpäätökseen

Varojen jakaminen perustuu viimeksi vah-
vistettuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen
laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa ase-
massa tapahtuneet olennaiset muutokset.

4 §

Velvollisuus varojen palauttamiseen

Vastoin tämän lain tai yhtiöjärjestyksen
määräyksiä yhtiöstä saadut varat on palautet-
tava, jos varojen saaja tiesi tai hänen olisi
pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen tämän
lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Palau-
tettavalle määrälle on maksettava vuotuista
korkoa korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoi-
tetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron
mukaisesti.

Osinko ja varojen jakaminen vapaan oman
pääoman rahastosta

5 §

Jaettava määrä

Jollei yhtiön maksukykyä koskevasta
2 §:stä muuta johdu, yhtiö saa jakaa vapaan
oman pääoman, josta on vähennetty yhtiö-
järjestyksen mukaan jakamatta jätettävät va-
rat.

6 §

Päätöksenteko

Varojen jakamisesta päätetään yhtiöko-
kouksessa. Yhtiökokouskutsusta sekä ko-
kousasiakirjoista, niiden nähtävänä pitämi-
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sestä ja lähettämisestä säädetään 5 luvun
18—22 §:ssä. Yhtiökokous saa päättää jakaa
hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää mää-
rää enemmän vain, jos se on 7 §:n tai
yhtiöjärjestyksen mukaan siihen velvollinen.
Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa määrä-
tään jaon enimmäismäärä, voidaan myös
valtuuttaa hallitus päättämään osingon jaka-
misesta tai varojen jakamisesta vapaan oman
pääoman rahastosta. Valtuutus voi olla voi-
massa enintään seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen alkuun.
Päätöksessä on mainittava jaon määrä ja se,
mitä varoja jakoon käytetään.
Vapaata omaa pääomaa voidaan kaikkien
osakkeenomistajien suostumuksella jakaa
myös muulla kuin 1 §:n 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla, jollei yhtiöjärjestyksestä
johdu muuta.

7 §

Vähemmistöosinko

Osinkona on jaettava vähintään puolet
tilikauden voitosta, josta on vähennetty yh-
tiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät
määrät, jos sitä varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa ennen voiton käyttämistä koskevan
päätöksen tekemistä vaativat osakkeenomis-
tajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa
kaikista osakkeista. Osakkeenomistaja ei kui-
tenkaan voi vaatia voittona jaettavaksi enem-
pää kuin tämän luvun mukaan on ilman
velkojien suostumusta mahdollista jakaa eikä
enempää kuin kahdeksan prosenttia yhtiön
omasta pääomasta. Jaettavasta määrästä vä-
hennetään tilikaudelta ennen varsinaista yh-
tiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vähem-
mistöosingosta voidaan määrätä toisin yhtiö-
järjestyksessä. Oikeutta vähemmistöosinkoon
voidaan rajoittaa vain kaikkien osakkeen-
omistajien suostumuksella.

Muut varojen jakamista koskevat säännökset

8 §

Lahjat

Yhtiökokous voi päättää lahjan antamisesta
yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan

tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voi-
daan käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja
muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuulli-
sena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoi-
tukseen varoja, joiden merkitys yhtiön tila
huomioon ottaen on vähäinen.

9 §

Muu kuin voitontuottamistarkoitus

Jos yhtiöllä on kokonaan tai osittain muu
tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeen-
omistajille, yhtiöjärjestykseen on otettava tätä
koskeva määräys. Yhtiöjärjestyksessä on täl-
löin määrättävä oman pääoman käyttämisestä
1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

10 §

Omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen

Yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai
vakuutta käytettäväksi siihen tarkoitukseen,
että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai sen
emoyhtiön osakkeita.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta

sellaisiin jakokelpoisten varojen rajoissa to-
teutettaviin toimiin, joiden tarkoituksena on
osakkeiden hankkiminen yhtiön tai sen 8
luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähi-
piiriin kuuluvan yhtiön työntekijöille.

14 luku

Osakepääoman alentaminen

1 §

Päätöksenteko

Yhtiökokous voi päättää osakepääoman
jakamisesta, sen alentamisesta varojen siirtä-
miseksi vapaan oman pääoman rahastoon
sekä sen käyttämisestä sellaisen tappion vä-
littömään kattamiseen, johon vapaa oma
pääoma ei riitä (tappion kattaminen). Osake-
pääomaa ei saa alentaa 1 luvun 3 §:n 1
momentissa tarkoitettua vähimmäisosakepää-
omaa pienemmäksi.
Päätöksessä on mainittava alentamismäärä

tai sen enimmäismäärä ja mihin 1 momentissa
säädetyistä tarkoituksista alentamismäärä
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käytetään. Yhtiökokouskutsusta sekä kokous-
asiakirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä
ja lähettämisestä säädetään 5 luvun
18—22 §:ssä.
Päätöksenteosta omia osakkeita hankit-
taessa ja lunastettaessa säädetään 15 luvussa.
Päätöksenteosta ja velkojiensuojasta sulautu-
misen, jakautumisen, yritysmuodon muutta-
misen ja yhtiön purkamisen yhteydessä sää-
detään 16, 17, 19 ja 20 luvussa.

2 §

Velkojiensuojamenettely

Niillä yhtiön velkojilla, joiden saatava on
syntynyt ennen 4 §:ssä tarkoitetun kuulutuk-
sen antamista, on oikeus vastustaa osakepää-
oman alentamista. Oikeutta ei kuitenkaan ole,
jos alentamismäärä käytetään tappion katta-
miseen tai jos osakepääomaa samanaikaisesti
korotetaan vähintään alentamismäärällä.
Jos osakepääomaa on alennettu tappion
kattamiseksi, alentamisen rekisteröimistä seu-
raavien kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata
omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomis-
tajille vain noudattaen 3—5 §:ssä säädettyä
velkojiensuojamenettelyä. Velkojalla ei kui-
tenkaan ole oikeutta vastustaa jakamista, jos
osakepääomaa on korotettu vähintään alenta-
mismäärällä.

3 §

Rekisteri-ilmoitus ja kuulutuksen hakeminen

Jos velkojilla on 2 §:n 1 momentin mukaan
oikeus vastustaa osakepääoman alentamista,
yhtiön on kuukauden kuluessa osakepääoman
alentamista koskevan päätöksen tekemisestä
ilmoitettava alentaminen rekisteröitäväksi ja
haettava 4 §:n mukaisen kuulutuksen anta-
mista rekisteriviranomaiselta, tai päätös rau-
keaa.

4 §

Kuulutus velkojille

Rekisteriviranomaisen on 3 §:ssä tarkoite-
tun hakemuksen saatuaan annettava yhtiön
2 §:n 1 momentissa tarkoitetuille velkojille
kuulutus, jossa mainitaan velkojan oikeudesta

vastustaa alentamista ilmoittamalla siitä kir-
jallisesti rekisteriviranomaiselle viimeistään
kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. Re-
kisteriviranomaisen on julkaistava kuulutus
virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuu-
kautta ennen määräpäivää ja rekisteröitävä
kuulutus viran puolesta.
Yhtiön on viimeistään kuukausi ennen

määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta kirjal-
linen ilmoitus 2 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuille tunnetuille velkojilleen. Yhtiön halli-
tuksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus
ilmoitusten lähettämisestä on toimitettava
rekisteriviranomaiselle viimeistään määräpäi-
vänä.
Rekisteriviranomaisen on ilmoitettava sille

ilmoitetuista vastustuksista yhtiölle viipy-
mättä määräpäivän jälkeen.

5 §

Rekisteröimisen edellytykset

Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä
osakepääoman alentaminen, jos velkoja ei ole
vastustanut alentamista taikka jos velkoja on
tuomioistuimen tuomion mukaan saanut mak-
sun tai turvaavan vakuuden saatavastaan.
Jos velkoja on vastustanut alentamista,

osakepääoman alentamista koskeva päätös
raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä.
Rekisteriviranomaisen on kuitenkin lykättävä
asian käsittelyä, jos yhtiö osoittaa kuukauden
kuluessa määräpäivästä panneensa vireille
kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on
saanut maksun tai turvaavan vakuuden saa-
tavastaan, taikka jos yhtiö ja velkoja yhdessä
pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä.
Osakepääoma on alennettu, kun alentami-

nen on rekisteröity.

6 §

Muu osakepääoman alentamisen rekisteröi-
minen

Yhtiön on kuukauden kuluessa ilmoitettava
rekisteröitäväksi sellainen osakepääoman
alentamista koskeva päätös, jota velkojilla ei
2 §:n 1 momentin mukaan ole oikeutta
vastustaa, tai päätös raukeaa. Osakepääoma
on alennettu, kun päätös on rekisteröity.

1932 N:o 624



Osakepääoman alentaminen ja osakepää-
oman 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu korotus
on ilmoitettava rekisteröitäviksi yhtäaikaa.

7 §

Velkojiensuojamenettelyn soveltaminen yhtiö-
järjestyksen muuttamiseen

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että
yhtiön 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla vel-
kojilla on 3—5 §:n mukaisessa menettelyssä
oikeus vastustaa tietyn yhtiöjärjestyksen mää-
räyksen muuttamista tai siitä poikkeamista.
Mitä 3—5 §:ssä säädetään osakepääoman
alentamisesta, sovelletaan tällöin yhtiöjärjes-
tyksen muuttamiseen tai siitä poikkeamiseen.
Edellä 3 §:ssä säädettyä kuukauden määrä-
aikaa ei kuitenkaan sovelleta.

15 luku

Yhtiön omat osakkeet

Yleiset säännökset

1 §

Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi
ottaminen

Yhtiö voi tässä luvussa säädetyllä tavalla
päättää:
1) hankkia omia osakkeitaan (hankkimi-
nen);
2) että osakkeenomistajan on luovutettava
osakkeita yhtiölle vastikkeetta tai vastiketta
vastaan (lunastaminen); sekä
3) ottaa pantiksi omia osakkeitaan.
Jos hankkiminen tai lunastaminen toteute-
taan yhtiön osakepääomaa alentamalla, nou-
datetaan lisäksi, mitä 14 luvussa säädetään.

2 §

Soveltamisalan rajoitus

Tämän luvun säännöksiä hankkimisesta,
lunastamisesta ja pantiksi ottamisesta ei so-
velleta, kun yhtiö:
1) vastaanottaessaan liikkeen sulautumi-
sessa tai jakautumisessa taikka muussa liik-

keen luovutuksessa saa omistukseensa tai
pantiksi liikkeeseen kuuluvia omia osakkei-
taan;
2) ostaa yhtiön saamisesta ulosmitatun

oman osakkeensa huutokaupassa; taikka
3) saa oman osakkeensa vastikkeetta.

3 §

Muut lunastamistilanteet

Tämän luvun säännöksiä lunastamisesta ei
sovelleta 16 luvun 13 §:ssä säädettyyn sulau-
tumista vastustavien eikä 17 luvun 13 §:ssä
säädettyyn jakautumista vastustavien osak-
keenomistajien osakkeiden lunastamiseen.
Yhtiöjärjestyksessä voidaan 3 luvun 7 §:ssä

tarkoitetulla tavalla määrätä osakkeenomista-
jan, yhtiön ja muun henkilön oikeudesta
lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake
sekä tämän luvun 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
määrätä yhtiön oikeudesta tai velvollisuudesta
hankkimiseen tai lunastamiseen.

4 §

Pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Hankitut, lunastetut tai yhtiölle muulla
tavalla tulleet omat osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Mitätöimisestä säädetään 12 §:ssä ja edel-

leen luovuttamisesta 9 luvussa. Velvollisuu-
desta luovuttaa tai mitätöidä tämän lain
vastaisesti hankitut tai lunastetut omat osak-
keet säädetään tämän luvun 12 §:n 2 ja 3
momentissa.

Omien osakkeiden hankkiminen ja lunasta-
minen

5 §

Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset

Hankkimisesta ja lunastamisesta päätetään
yhtiökokouksessa. Julkisessa osakeyhtiössä
päätös on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoite-
tulla määräenemmistöllä.
Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa maini-

taan hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
osakelajeittain, valtuutuksen voimassaoloaika
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sekä vastikkeen vähimmäis- ja enimmäis-
määrä, voidaan valtuuttaa hallitus päättämään
hankkimisesta kokonaan tai joiltakin osin.
Valtuutus voi olla voimassa enintään 18 kuu-
kautta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pää-
omalla.
Yhtiökokouskutsusta sekä kokousasiakir-
joista, niiden nähtävänä pitämisestä ja lähet-
tämisestä säädetään 5 luvun 18—22 §:ssä.
Kun hallitus julkisessa osakeyhtiössä ehdot-
taa omien osakkeiden lunastamista siten, että
yhtiön osakepääoma alenee, kokouskutsussa
on mainittava lunastamisen tarkoitus ja alen-
tamisen tapa.

6 §

Suunnattu hankkiminen ja suunnattu lunas-
taminen

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osak-
keiden suhteessa (suunnattu hankkiminen),
jos siihen on yhtiön kannalta painava talou-
dellinen syy. Suunnatun hankkimisen hyväk-
syttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota tarjotun vastikkeen ja osak-
keen käyvän hinnan suhteeseen. Yhtiöko-
kouksen päätös on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä
tarkoitetulla määräenemmistöllä. Sama kos-
kee hallituksen valtuuttamista sellaiseen
hankkimiseen, jossa ei suljeta pois hallituksen
oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta.
Omia osakkeita voidaan lunastaa muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osak-
keiden suhteessa (suunnattu lunastaminen)
vain kaikkien osakkeenomistajien suostu-
muksella. Julkinen osakeyhtiö voi kuitenkin 5
luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmis-
töllä päättää tämän luvun 9 §:ssä tarkoitetusta
osakkeiden yhdistämisestä. Lisäksi yhtiöjär-
jestyksessä voi olla tämän luvun 10 §:ssä
tarkoitettu lunastusehto.
Jos hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
päättää suunnatusta hankkimisesta tai suun-
natusta lunastamisesta taikka hallituksen val-
tuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa
ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta hankkimisesta, asiasta on mai-
nittava yhtiökokouskutsussa.

7 §

Hankkimispäätöksen ja lunastamispäätöksen
sisältö

Hankkimispäätöksessä ja lunastamispää-
töksessä on mainittava:
1) onko kysymys hankkimisesta vai lunas-

tamisesta;
2) päätöksessä tarkoitettujen osakkeiden

lukumäärä tai enimmäismäärä osakelajeittain;
3) keneltä osakkeita hankitaan tai lunaste-

taan ja tarvittaessa se, missä järjestyksessä,
sekä suunnatussa hankkimisessa perustelut
sille, että suunnattuun hankkimiseen on 6 §:n
1 momentissa tarkoitettu painava taloudelli-
nen syy;
4) aika, jonka kuluessa hankittavat osak-

keet on tarjottava yhtiölle, tai päivä, jona
osakkeet lunastetaan;
5) osakkeista maksettava vastike ja perus-

telut sen määrittämiselle sekä, jos vastike on
muuta omaisuutta kuin rahaa, selvitys tällai-
sen omaisuuden arvosta;
6) vastikkeen maksuaika; sekä
7) miten menettely vaikuttaa yhtiön omaan

pääomaan.

8 §

Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja

Osakkeenomistajalle, jolla on hankkimis-
päätöksen mukaan oikeus myydä osakkeensa
yhtiölle, on ennen osakkeiden yhtiölle tarjoa-
miselle asetetun ajan alkamista ilmoitettava
päätöksestä samalla tavalla kuin kutsu yhtiö-
kokoukseen toimitetaan. Samalla on ilmoitet-
tava, kuinka ja missä ajassa osakkeenomis-
tajan on toimittava, jos hän haluaa käyttää
oikeuttaan.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta

ei tarvitse tehdä, jos:
1) vastaavat tiedot sisältyvät hankinnasta

päättävän yhtiökokouksen kokouskutsuun tai
ovat saatavilla hankinnasta päättävässä ko-
kouksessa, jossa osakkeenomistaja on pai-
kalla; taikka
2) vastaavat tiedot julkistetaan arvopape-

rimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.
Hankkimispäätöksen sisältö ja 5 luvun

21 §:n 2 momentissa tarkoitetut yhtiön talou-
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dellista asemaa koskevat asiakirjat on pidet-
tävä tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun
osakkeenomistajan saatavilla sen ajan, jonka
kuluessa hankittavat osakkeet on tarjottava
yhtiölle. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole,
jos yhtiö on julkistanut arvopaperimarkkina-
lain 6 luvussa tarkoitetun tarjousasiakirjan,
josta vastaavat tiedot ilmenevät.

9 §

Osakkeiden yhdistäminen julkisessa osake-
yhtiössä

Julkinen osakeyhtiö voi 5 luvun 27 §:ssä
tarkoitetulla määräenemmistöllä päättää lu-
nastaa tietyn osuuden kaikkien osakkeen-
omistajien osakkeista (osakkeiden yhdistämi-
nen), jos osakkeiden murto-osien syntyminen
estetään lunastuspäätöksessä seuraavasti:
1) kustakin osakelajista lunastettavien
osakkeiden määrä on tasaluku;
2) kultakin osakkeenomistajalta kustakin
osakelajista lunastettavien osakkeiden määrä
pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään
tasalukuun;
3) yhtiö myy viivytyksettä 2 kohdassa
tarkoitetun pyöristämisen takia lunastettaviksi
tulevat ylimääräiset osakkeet arvopaperi-
markkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa
julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella huu-
tokaupalla 2 kohdassa tarkoitettujen osak-
keenomistajien lukuun; sekä
4) 3 kohdassa tarkoitettujen osakkeiden
myynnistä saatavat varat maksetaan osak-
keenomistajille niiden erotusten suhteessa,
jotka saadaan vähentämällä kultakin osak-
keenomistajalta lunastettavien osakkeiden
määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi
ilman 2 kohdassa tarkoitettua pyöristystä.
Osakkeiden myynnistä saadut varat on
maksettava osakkeenomistajille viivytyksettä.
Varoille on maksettava korkoa lunastushet-
ken jälkeen korkolain 12 §:ssä tarkoitetun
kulloinkin voimassa olevan viitekoron mu-
kaisesti. Yhtiön on sijoitettava myynnistä
saadut varat Suomessa olevalle talletuspankin
tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun
ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin ti-
lille tai vastaavalle ulkomailla olevalle tilille
siten, ettei ole vaaraa varojen sekoittumisesta
yhtiön omiin varoihin. Yhtiön on pidettävä

varat kirjanpidossaan erillään omista varois-
taan.
Osakkeiden yhdistämiselle on oltava pai-

nava taloudellinen syy. Yhdistämispäätöstä ei
voida tehdä, jos lunastaminen osakasluettelon
mukaan johtaisi kaikkien osakkeiden lunas-
tamiseen useammalta kuin joka sadannelta
osakkeenomistajalta. Yhtiökokouskutsuun so-
velletaan, mitä 6 §:n 3 momentissa säädetään.

10 §

Hankkimis- ja lunastusehdot

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että
yhtiöllä on oikeus tai velvollisuus hankkia tai
lunastaa yhtiön osakkeita. Yhtiöjärjestyksessä
on tällöin määrättävä:
1) onko kysymys hankkimisesta vai lunas-

tamisesta;
2) onko yhtiöllä oikeus vai velvollisuus

hankkimiseen tai lunastamiseen;
3) mitä osakkeita määräys koskee ja

tarvittaessa, missä järjestyksessä osakkeet
hankitaan tai lunastetaan;
4) noudatettava menettely;
5) osakkeista maksettava vastike tai sen

laskemisessa käytettävät perusteet; sekä
6) mitä varoja vastikkeen maksuun voidaan

käyttää.
Julkisessa osakeyhtiössä yhtiön lunastus- ja

hankkimisoikeuden käyttämisestä päättää yh-
tiökokous. Yhtiökokous voi valtuuttaa halli-
tuksen tekemään tätä koskevan päätöksen.
Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi
viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.
Valtuutus voi olla voimassa korkeintaan viisi
vuotta sen antamisesta. Muissa tilanteissa
päätöksen hankkimisesta ja lunastamisesta
voi tehdä hallitus.

11 §

Hankkimis-, lunastus- ja pantiksiottamis-
rajoitus

Julkisessa osakeyhtiössä päätöstä omien
osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai
pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että
yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteen-
laskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa
kaikista osakkeista.
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Yksityinen osakeyhtiö ei saa hankkia tai
lunastaa kaikkia omia osakkeitaan.

12 §

Osakkeiden mitätöiminen sekä luovuttaminen
eräissä tilanteissa

Hallitus voi päättää mitätöidä yhtiön hal-
lussa olevat omat osakkeet. Mitätöiminen on
ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä.
Osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus on
rekisteröity.
Vastoin tämän lain säännöksiä hankitut tai
lunastetut omat osakkeet on luovutettava
ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin vii-
meistään vuoden kuluttua saannosta. Jos
julkisella osakeyhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä
olevien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu
osuus on yli yksi kymmenesosa kaikista
osakkeista sen vuoksi, että osakkeita on
hankittu 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla, mainitun
määräosan ylittävältä osin osakkeet on luo-
vutettava kolmen vuoden kuluessa saannosta.
Jos osakkeita ei ole luovutettu 2 momen-
tissa säädetyssä määräajassa, ne on mitätöi-
tävä. Emoyhtiön hallussa olevat omat osak-
keet on mitätöitävä ennen tytäryhteisön hal-
lussa olevia emoyhtiön osakkeita.

Omien osakkeiden pantiksi ottaminen ja
merkintä

13 §

Omat osakkeet panttina

Yhtiö voi ottaa omia osakkeitaan pantiksi.
Julkisessa osakeyhtiössä pantiksi ottamisesta
päätetään kuten omien osakkeiden hankkimi-
sesta.
Panttina olevien omien osakkeiden myy-
miseen sovelletaan kauppakaaren 10 luvun
säännösten lisäksi, mitä tämän lain 9 luvussa
säädetään omien osakkeiden luovuttamisesta.

14 §

Omien ja emoyhtiön osakkeiden merkintä

Yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa vastiketta
vastaan merkitä yhtiön osakkeita. Jos yhtiö on
merkinnyt yhtiön osakkeita sen perustamisen

yhteydessä, perustamissopimuksen allekir-
joittajien katsotaan merkinneen osakkeet. Jos
yhtiö on merkinnyt yhtiön osakkeita maksul-
lisessa osakeannissa, sen hallituksen jäsenten
ja toimitusjohtajan katsotaan merkinneen
osakkeet. Jos tytäryhteisö on merkinnyt emo-
yhtiön osakkeita, emoyhtiön hallituksen jä-
senten ja toimitusjohtajan sekä tytäryhteisössä
vastaavassa asemassa olevien katsotaan mer-
kinneen osakkeet. Merkitsijät ovat yhteisvas-
tuussa merkintähinnan maksusta. Merkitsi-
jänä ei kuitenkaan pidetä sitä, joka osoittaa,
että hän vastusti merkintää tai ettei hän
tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää
merkinnästä.
Sen, joka on merkinnyt yhtiön osakkeita

omissa nimissään yhtiön tai sen tytäryhteisön
lukuun, katsotaan merkinneen osakkeet
omaan lukuunsa.
Maksuttomasta osakeannista yhtiölle itsel-

leen säädetään 9 luvun 20 §:ssä.

V OSA

YHTIÖRAKENTEEN MUUTTAMINEN
JA YHTIÖN PURKAMINEN

16 luku

Sulautuminen

Sulautumisen määritelmä ja toteuttamistavat

1 §

Sulautuminen

Osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) voi sulautua
toiseen osakeyhtiöön (vastaanottava yhtiö),
jolloin sulautuvan yhtiön varat ja velat siir-
tyvät vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuvan
yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumis-
vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita.
Sulautumisvastike saa olla myös rahaa, muuta
omaisuutta ja sitoumuksia.

2 §

Sulautumisen toteuttamistavat

Sulautuminen voi tapahtua siten, että:
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1) yksi tai useampi sulautuva yhtiö sulau-
tuu vastaanottavaan yhtiöön (absorptiosulau-
tuminen); taikka
2) vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä su-
lautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan
yhtiön (kombinaatiosulautuminen).
Tytäryhtiösulautumisella tarkoitetaan ab-
sorptiosulautumista, jossa sulautumiseen
osallistuvat yhtiöt omistavat kaikki sulautu-
van yhtiön osakkeet sekä mahdolliset optio-
oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat
erityiset oikeudet.
Kolmikantasulautumisella tarkoitetaan ab-
sorptiosulautumista, jossa muu taho kuin
vastaanottava yhtiö antaa sulautumisvasti-
ketta.
Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä tar-
koitetaan tässä luvussa sulautuvaa yhtiötä ja
vastaanottavaa yhtiötä.

Sulautumissuunnitelma ja hyväksytyn tilin-
tarkastajan lausunto

3 §

Sulautumissuunnitelma

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hal-
litusten on laadittava kirjallinen sulautumis-
suunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoi-
tettava. Kolmikantasulautumisessa myös su-
lautumisvastikkeen antajan on allekirjoitet-
tava sulautumissuunnitelma.
Sulautumissuunnitelmassa on oltava:
1) sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ja
mahdollisen muun sulautumisvastikkeen an-
tajan toiminimet, yritys- ja yhteisötunnukset
tai vastaavat yksilöintitiedot sekä kotipaikat;
2) selvitys sulautumisen syistä;
3) absorptiosulautumisessa ehdotus mah-
dollisesta vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjes-
tyksen muutoksesta sekä kombinaatiosulau-
tumisessa ehdotus perustettavan yhtiön yh-
tiöjärjestyksestä ja siitä, miten perustettavan
yhtiön toimielinten jäsenet valitaan;
4) absorptiosulautumisessa ehdotus sulau-
tumisvastikkeena mahdollisesti annettavien
osakkeiden lukumäärästä osakelajeittain ja
siitä, annetaanko uusia vai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita, sekä kombinaatiosu-
lautumisessa ehdotus vastaanottavan yhtiön
osakkeiden lukumäärästä osakelajeittain;

5) ehdotus mahdollisesta muusta sulautu-
misvastikkeesta ja, jos vastike on optio-
oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, niiden 10 luvun 3 §:n
mukaiset ehdot;
6) ehdotus sulautumisvastikkeen jakautu-

misesta, vastikkeen antamisen ajankohdasta
ja muista vastikkeen antamiseen liittyvistä
ehdoista sekä selvitys näiden perusteista;
7) selvitys tai ehdotus sulautuvan yhtiön

optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeut-
tavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista
sulautumisessa;
8) absorptiosulautumisessa ehdotus vas-

taanottavan yhtiön mahdollisesta osakepää-
oman korotuksesta sekä kombinaatiosulautu-
misessa ehdotus vastaanottavan yhtiön osa-
kepääomasta;
9) selvitys sulautuvan yhtiön varoista,

veloista ja omasta pääomasta ja niiden ar-
vostamiseen vaikuttavista seikoista, sulautu-
misen suunnitellusta vaikutuksesta vastaan-
ottavan yhtiön taseeseen sekä sulautumiseen
sovellettavista kirjanpidollisista menetel-
mistä;
10) ehdotus sulautumiseen osallistuvien

yhtiöiden oikeudesta päättää muista kuin
tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista jär-
jestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman
pääoman tai osakkeiden määrään;
11) selvitys pääomalainoista, joiden vel-

kojat voivat 6 §:n mukaisesti vastustaa su-
lautumista;
12) selvitys sulautuvan yhtiön ja sen

tytäryhteisöjen omistamien vastaanottavan
yhtiön ja sen emoyhtiön osakkeiden luku-
määrästä sekä sulautumiseen osallistuvien
yhtiöiden omistamien sulautuvan yhtiön
osakkeiden lukumäärästä;
13) selvitys sulautumiseen osallistuvien

yhtiöiden omaisuuteen kohdistuvista yritys-
kiinnityslaissa (634/1984) tarkoitetuista yri-
tyskiinnityksistä;
14) selvitys tai ehdotus sulautumiseen

osallistuvan yhtiön hallintoneuvoston ja hal-
lituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintar-
kastajalle ja sulautumissuunnitelmasta lau-
sunnon antavalle hyväksytylle tilintarkasta-
jalle annettavista erityisistä eduista ja oikeuk-
sista;
15) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon

suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta; sekä
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16) ehdotus mahdollisiksi muiksi sulautu-
misen ehdoiksi.
Tytäryhtiösulautumiseen ei sovelleta 2 mo-
mentin 4—8 eikä 10 kohdan säännöksiä.

4 §

Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hal-
litusten on nimettävä yksi tai useampi hy-
väksytty tilintarkastaja antamaan sulautumis-
suunnitelmasta lausunto kullekin sulautumi-
seen osallistuvalle yhtiölle. Lausunnossa on
arvioitava, onko sulautumissuunnitelmassa
annettu oikeat ja riittävät tiedot perusteista,
joiden mukaan sulautumisvastike määrätään,
sekä vastikkeen jakamisesta. Vastaanottavalle
yhtiölle annettavassa lausunnossa on lisäksi
mainittava, onko sulautuminen omiaan vaa-
rantamaan yhtiön velkojen maksun.
Jos kaikki sulautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai jos
kysymyksessä on tytäryhtiösulautuminen,
riittää lausunto siitä, onko sulautuminen omi-
aan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön vel-
kojen maksun.

Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen ja
kuulutus velkojille

5 §

Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen

Sulautumissuunnitelma on ilmoitettava re-
kisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunni-
telman allekirjoittamisesta. Ilmoitukseen on
liitettävä 4 §:ssä tarkoitettu lausunto.
Ilmoituksen tekevät sulautumiseen osallis-
tuvat yhtiöt yhdessä. Tytäryhtiösulautumi-
sessa ilmoituksen tekee emoyhtiö.
Sulautuminen raukeaa, jos ilmoitusta ei
tehdä määräajassa tai rekisteröiminen evä-
tään.

6 §

Kuulutus velkojille

Niillä sulautuvan yhtiön velkojilla, joiden
saatava on syntynyt ennen sulautumissuun-

nitelman rekisteröimistä, on oikeus vastustaa
sulautumista.
Rekisteriviranomaisen on annettava sulau-

tuvan yhtiön hakemuksesta 1 momentissa
tarkoitetuille velkojille kuulutus, jossa mai-
nitaan velkojan oikeudesta vastustaa sulautu-
mista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekiste-
riviranomaiselle viimeistään kuulutuksessa
mainittuna määräpäivänä. Kuulutuksen anta-
mista on haettava neljän kuukauden kuluessa
sulautumissuunnitelman rekisteröimisestä tai
sulautuminen raukeaa. Rekisteriviranomaisen
on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä
viimeistään kolme kuukautta ennen määrä-
päivää ja rekisteröitävä kuulutus viran puo-
lesta.
Kuulutus on annettava vastaanottavan yh-

tiön hakemuksesta myös vastaanottavan yh-
tiön velkojille, jos sulautuminen on 4 §:ssä
tarkoitetun hyväksytyn tilintarkastajan lau-
sunnon mukaan omiaan vaarantamaan vas-
taanottavan yhtiön velkojen maksun. Vas-
taanottavan yhtiön velkojiin sovelletaan täl-
löin, mitä tässä luvussa säädetään sulautuvan
yhtiön velkojista.

7 §

Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille

Yhtiön on viimeistään kuukausi ennen
määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta kirjal-
linen ilmoitus 6 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuille tunnetuille velkojilleen. Jos sulautuvan
yhtiön osakkeenomistaja taikka optio-oikeu-
den tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityi-
sen oikeuden haltija on 13 §:n mukaisesti
vaatinut lunastamista, velkojille on ilmoitet-
tava lunastettaviksi vaadittujen osakkeiden ja
oikeuksien määrät. Ilmoitus voidaan lähettää
vasta sulautumisesta päättävän yhtiökokouk-
sen jälkeen. Jos kaikki yhtiön osakkeenomis-
tajat ja mainittujen oikeuksien haltijat ovat
ilmoittaneet luopuvansa lunastusoikeudesta
tai heillä ei muuten ole lunastusoikeutta,
ilmoitus voidaan kuitenkin lähettää aikaisem-
min.

8 §

Yrityssaneeraus

Yrityksen saneerauksesta annetussa laissa
(47/1993) tarkoitettu saneerausmenettely kor-
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vaa 6 §:ssä tarkoitetun kuulutuksen, eikä
velkojalla ole oikeutta vastustaa sulautumista
tämän lain nojalla, jos kaikki sulautumiseen
osallistuvat yhtiöt kuuluvat samaan konser-
niin ja niitä koskeva saneerausohjelma vah-
vistetaan samanaikaisesti.
Sulautumissuunnitelma liitteineen on liitet-
tävä ehdotukseen saneerausohjelmaksi.

Sulautumisesta päättäminen

9 §

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta

Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päät-
tää yhtiökokous. Tytäryhtiösulautumisesta
voi kuitenkin päättää sulautuvan yhtiön hal-
litus.
Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta
päättää hallitus. Sulautumisesta päättää kui-
tenkin yhtiökokous, jos sitä vaativat osak-
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kah-
deskymmenesosa yhtiön osakkeista.
Sulautumisesta päättävä yhtiökokous on
pidettävä tai hallituksen sulautumispäätös
tehtävä neljän kuukauden kuluessa sulautu-
missuunnitelman rekisteröimisestä, tai sulau-
tuminen raukeaa. Yhtiökokous on kuitenkin
pidettävä viimeistään kuukautta ennen 6 §:ssä
tarkoitettua määräpäivää, elleivät yhtiön
kaikki osakkeenomistajat sekä mahdolliset
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oike-
uttavien erityisten oikeuksien haltijat ole
luopuneet oikeudestaan vaatia lunastamista.
Yhtiökokouksen päätös sulautumisesta on
tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määrä-
enemmistöllä.

10 §

Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-oikeuk-
sien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien eri-

tyisten oikeuksien haltijoille

Kutsua sulautumisesta päättävään yhtiöko-
koukseen ei saa toimittaa ennen sulautumis-
suunnitelman rekisteröimistä. Kutsu on toi-
mitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja,
jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidem-
pää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yh-
tiökokousta, 5 luvun 7 §:ssä tarkoitettua vii-

meistä ilmoittautumispäivää tai 4 luvun 2 §:n
2 momentin mukaista arvo-osuusjärjestel-
mään liittyneitä yhtiöitä koskevaa määräpäi-
vää. Julkisessa osakeyhtiössä kutsu voidaan
kuitenkin toimittaa aikaisintaan kolme kuu-
kautta ennen edellä tarkoitettua päivää.
Sulautuvassa yhtiössä kutsu on sen lisäksi,

mitä yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouskutsusta
määrätään, lähetettävä kirjallisena jokaiselle
osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön
tiedossa. Kutsussa sulautuvan yhtiön yhtiö-
kokoukseen on mainittava osakkeenomista-
jien 13 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta vaatia
lunastamista. Sulautuvan yhtiön on 1 mo-
mentissa tarkoitetussa ajassa ilmoitettava
13 §:ssä tarkoitetusta lunastusoikeudesta
niille optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille,
joilla on oikeus vaatia lunastamista ja joiden
osoite on yhtiön tiedossa. Jos kaikkien lu-
nastukseen oikeutettujen oikeuksien haltijoi-
den osoite ei ole yhtiön tiedossa, lunastusoi-
keudesta on samassa ajassa ilmoitettava myös
virallisessa lehdessä.
Jos yhtiökokousta ei vastaanottavassa yh-

tiössä kutsuta koolle, sulautumisesta on il-
moitettava osakkeenomistajille samalla ta-
valla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.
Osakkeenomistaja voi kuukauden kuluessa
ilmoituksesta kirjallisesti vaatia, että sulautu-
misesta on päätettävä yhtiökokouksessa.
Vastaanottavassa yhtiössä kokouskutsu

voidaan toimittaa 5 luvun 19 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa ajassa, jos sulautumisesta
päätetään yhtiökokouksessa osakkeenomista-
jan vaatimuksesta ja jos yhtiön tämän pykälän
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja
yhtiökokouksen, 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetun
viimeisen ilmoittautumispäivän tai 4 luvun
2 §:n 2 momentin mukaisen arvo-osuusjär-
jestelmään liittyneitä yhtiöitä koskevan mää-
räpäivän välinen aika on vähintään kuukausi
tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pidempi kut-
suaika.

11 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettä-
minen

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
den ajan ennen sulautumisesta päättävää
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yhtiökokousta ja 10 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun ilmoituksen toimittamisesta lähtien pi-
dettävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin
sulautumiseen osallistuvan yhtiön pääkontto-
rissa tai Internet-verkkosivuilla, viivytyksettä
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka pyytää
sitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk-
sessa:
1) sulautumissuunnitelma;
2) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden
tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset;
3) jos sulautumiseen osallistuvan julkisen
osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymi-
sestä on kulunut sulautumissuunnitelman al-
lekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuu-
kautta, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus päivältä, joka ei saa
olla kolmea kuukautta sulautumissuunnitel-
man allekirjoituspäivää aiempi;
4) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön viimeisen tilikauden jälkeen mahdolli-
sesti tekemät varojen jakamista koskevat
päätökset;
5) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut
osavuosikatsaukset;
6) hallituksen selostus tilinpäätöksen tai
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön ase-
maan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista;
sekä
7) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto sulautumis-
suunnitelmasta.
Kolmikantasulautumisessa osakkeenomis-
tajien nähtävänä on pidettävä sulautumisvas-
tikkeen antajaa koskevat 5 luvun 21 §:n
2 momentissa tarkoitetut asiakirjat. Jollei ti-
linpäätösasiakirjoja ole, nähtävänä on pidet-
tävä selvitys taloudellisesta asemasta viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta tai sen puuttuessa
kalenterivuodelta sekä sen jälkeiseltä ajalta.

12 §

Sulautumispäätöksen oikeusvaikutukset

Sulautuvan yhtiön sulautumispäätös korvaa
sulautuvan yhtiön osakkeenomistajien sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden

sulautumisvastiketta koskevat merkinnät ja
muut toimet, jotka perustavat oikeuden su-
lautumisvastikkeeseen. Kombinaatiosulautu-
misessa sulautumissuunnitelma korvaa myös
vastaanottavan yhtiön perustamissopimuksen.
Jos sulautumista ei hyväksytä sulautumis-

suunnitelman mukaisesti muutoksitta kaikissa
sulautumiseen osallistuvissa yhtiöissä, sulau-
tuminen raukeaa. Päätös sulautumisen hyl-
käämisestä tai sulautumisen raukeaminen on
viipymättä ilmoitettava rekisteröitäväksi.

Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien

lunastaminen

13 §

Lunastusmenettely

Sulautuvan yhtiön osakkeenomistaja voi
sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa
vaatia osakkeidensa lunastamista ja hänelle
on varattava siihen tilaisuus ennen kuin
sulautumisesta päätetään. Vain ne osakkeet
voidaan lunastaa, jotka on ilmoitettu merkit-
täviksi osakeluetteloon yhtiökokoukseen tai
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä
taikka jos osakkeet kuuluvat arvo-osuusjär-
jestelmään, lunastusta vaativan osakkeen-
omistajan arvo-osuustilille 4 luvun 2 §:n
2 momentissa tarkoitettuun määräpäivään
mennessä. Lunastusta vaativan on äänestet-
tävä sulautumispäätöstä vastaan.
Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien haltija voi
vaatia oikeuksiensa lunastamista sulautumi-
sesta päättävässä yhtiökokouksessa tai esittä-
mällä todisteellisesti sitä koskevan vaatimuk-
sensa sulautuvalle yhtiölle ennen yhtiökoko-
usta. Ennen kuin sulautumisesta päätetään,
yhtiökokoukselle on ilmoitettava, kuinka mo-
nesta oikeudesta on esitetty lunastusvaatimus.
Jos osakkeiden taikka optio-oikeuksien tai

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien lunastusoikeudesta tai lunastami-
sen ehdoista ei sovita vastaanottavan yhtiön
kanssa, asia on annettava välimiesten ratkais-
tavaksi noudattaen, mitä 18 luvun 3—5 ja
8—10 §:ssä säädetään lunastusriitojen käsit-
telystä. Osakkeenomistajan tai oikeuden hal-
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tijan on pantava asia vireille viimeistään
kuukauden kuluttua yhtiökokouksesta. Vireil-
lepanon jälkeen osakkeenomistajalla ja oi-
keuden haltijalla on oikeus vain lunastushin-
taan. Jos lunastusmenettelyssä myöhemmin
vahvistetaan, ettei heillä ole oikeutta lunas-
tukseen, heillä on oikeus sulautumisvastik-
keeseen sulautumissuunnitelman mukaisesti.
Jos sulautuminen raukeaa, myös lunastusme-
nettely raukeaa.
Lunastushinta on osakkeen taikka optio-
oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan
erityisen oikeuden sulautumispäätöstä edeltä-
vän ajankohdan käypä hinta. Lunastushintaa
määritettäessä ei oteta huomioon sulautumi-
sen mahdollista sulautuvan yhtiön osakkeen
taikka optio-oikeuden tai muun osakkeisiin
oikeuttavan erityisen oikeuden arvoa alenta-
vaa vaikutusta. Lunastushinnalle on makset-
tava vuotuista korkoa sulautumispäätöksen ja
lunastushinnan maksamisen väliseltä ajalta
korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voi-
massa olevan viitekoron mukaisesti.
Lunastushinta on maksettava kuukauden
kuluttua tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta,
ei kuitenkaan ennen sulautumisen täytäntöön-
panon rekisteröimistä. Lunastushinta voidaan
tallettaa siten kuin 18 luvun 11 §:n 2 ja 3
momentissa säädetään.
Lunastushinnan maksamisesta vastaa vas-
taanottava yhtiö. Sulautuvan yhtiön on vii-
pymättä ilmoitettava tälle lunastusvaatimuk-
sista.

Sulautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaiku-
tukset

14 §

Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden on
tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus su-
lautumisen täytäntöönpanosta neljän kuukau-
den kuluessa sulautumista koskevasta pää-
töksestä, tai sulautuminen raukeaa. Ilmoituk-
seen on liitettävä:
1) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
vakuutus siitä, että sulautumisessa on nou-
datettu tämän lain säännöksiä;

2) hyväksytyn tilintarkastajan todistus siitä,
että vastaanottava yhtiö on saanut täyden
vastikkeen sen omaan pääomaan merkitystä
määrästä, ja lausunto sulautumissuunnitelman
3 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitetusta
selvityksestä; sekä
3) hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan

todistus 7 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten lä-
hettämisestä.
Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen te-

kemisestä vastaa emoyhtiö. Poiketen siitä,
mitä 1 momentissa säädetään, ilmoitukseen
tarvitsee liittää vain emoyhtiön hallituksen
jäsenen tai toimitusjohtajan vakuutus siitä,
että sulautumisessa on noudatettu tämän lain
säännöksiä, sekä todistus 7 §:ssä tarkoitettu-
jen ilmoitusten lähettämisestä.

15 §

Rekisteröimisen edellytykset

Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä su-
lautuminen, jos velkoja ei ole vastustanut
sulautumista taikka jos velkoja on tuomiois-
tuimen tuomion mukaan saanut maksun tai
turvaavan vakuuden saatavastaan.
Jos velkoja on vastustanut sulautumista,

rekisteriviranomaisen on ilmoitettava tästä
yhtiölle viipymättä määräpäivän jälkeen. Vel-
kojan vastustaessa sulautuminen raukeaa kuu-
kauden kuluttua määräpäivästä. Rekisterivi-
ranomaisen on kuitenkin lykättävä asian
käsittelyä, jos yhtiö osoittaa kuukauden ku-
luessa määräpäivästä panneensa vireille kan-
teen sen vahvistamiseksi, että velkoja on
saanut maksun tai turvaavan vakuuden saa-
tavastaan, taikka jos yhtiö ja velkoja yhdessä
pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä.
Sulautuminen voidaan toteuttaa, vaikka

sulautuva yhtiö on asetettu selvitystilaan,
jollei yhtiön omaisuutta ole 20 luvun 15 §:ssä
tarkoitetulla tavalla ryhdytty jakamaan osak-
keenomistajille.
Jos sulautumiseen osallistuvista yhtiöistä

useamman kuin yhden omaisuuteen kohdis-
tuu yrityskiinnityslaissa tarkoitettu yrityskiin-
nitys, sulautumista ei saa rekisteröidä, jollei
samalla rekisteröidä hakemuksen perusteella
yhtiöiden ja kiinnityksenhaltijoiden sopi-
musta kiinnitysten etuoikeuden järjestämi-
sestä.
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16 §

Sulautumisen oikeusvaikutukset

Sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät
selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle,
kun sulautumisen täytäntöönpano on rekiste-
röity. Samanaikaisesti sulautuva yhtiö pur-
kautuu ja kombinaatiosulautumisessa vas-
taanottava yhtiö syntyy.
Sulautuvan yhtiön varoja ja velkoja ei saa
merkitä vastaanottavan yhtiön taseeseen kor-
keammasta arvosta kuin mikä niiden talou-
dellinen arvo on vastaanottavalle yhtiölle.
Sitoumusta työn tai palvelun suorittamiseen ei
sulautumisessa saa merkitä taseeseen.
Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröin-
tihetkellä sulautuvan yhtiön osakkeenomista-
jille sekä optio-oikeuksien ja muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hal-
tijoille syntyy oikeus sulautumisvastikkee-
seen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Su-
lautumisvastikkeena annettavat uudet osak-
keet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet
rekisteröimisestä alkaen, jollei sulautumis-
suunnitelmassa määrätä tätä myöhempää
ajankohtaa. Osakkeet tuottavat osakkeen-
omistajan oikeudet kuitenkin viimeistään
vuoden kuluttua rekisteröimisestä. Vastaan-
ottavan tai sulautuvan yhtiön omistamat su-
lautuvan yhtiön osakkeet eivät tuota oikeutta
sulautumisvastikkeeseen.
Jos sulautumisvastikkeen saaminen edel-
lyttää saajalta erityisiä toimia, kuten osake-
kirjan esittämistä, eikä vastiketta tällä tavoin
vaadita kymmenen vuoden kuluessa sulautu-
misen täytäntöönpanon rekisteröimisestä,
vastaanottavan yhtiön yhtiökokous voi päät-
tää, että oikeus sulautumisvastikkeeseen ja
siihen perustuvat oikeudet on menetetty.
Menetetyn vastikkeen saa vastaanottava yh-
tiö.

17 §

Lopputilitys

Sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitus-
johtajan on mahdollisimman pian sulautumi-
sen täytäntöönpanon jälkeen laadittava tilin-
päätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilin-
päätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa

(lopputilitys). Lopputilitys on annettava tilin-
tarkastajille, joiden on kuukauden kuluessa
annettava lopputilitystä koskeva tilintarkas-
tuskertomus.
Tilintarkastuskertomuksen saatuaan halli-

tuksen on viivytyksettä kutsuttava osakkeen-
omistajat osakkeenomistajien kokoukseen
vahvistamaan lopputilitys. Kokoukseen so-
velletaan, mitä yhtiökokouksesta säädetään.
Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-

väksi siten kuin 8 luvun 10 §:ssä säädetään.

18 §

Sulautumisen peruuntuminen

Vaikka sulautuminen on rekisteröity, se
peruuntuu, jos sulautumispäätös tuomioistui-
men lainvoimaisen tuomion mukaan on pä-
temätön. Sulautuva yhtiö ja vastaanottava
yhtiö ovat yhteisvastuussa sellaisesta vastaan-
ottavan yhtiön velvoitteesta, joka on syntynyt
sulautumisen rekisteröimisen jälkeen mutta
ennen tuomion rekisteröimistä.

17 luku

Jakautuminen

Jakautumisen määritelmä ja toteuttamistavat

1 §

Jakautuminen

Osakeyhtiö (jakautuva yhtiö) voi jakautua
siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat
osittain tai kokonaan siirtyvät yhdelle tai
useammalle osakeyhtiölle (vastaanottava yh-
tiö) ja jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat
saavat jakautumisvastikkeena vastaanottavan
yhtiön osakkeita. Jakautumisvastike saa olla
myös rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia.

2 §

Jakautumisen toteuttamistavat

Jakautuminen voi tapahtua siten, että:
1) jakautuvan yhtiön kaikki varat ja velat

siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanot-
tavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu
(kokonaisjakautuminen); taikka
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2) osa jakautuvan yhtiön varoista ja ve-
loista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaan-
ottavalle yhtiölle (osittaisjakautuminen).
Jakautumisella toimivaan yhtiöön tarkoite-

taan jakautumista, jossa vastaanottava yhtiö
on perustettu ennen jakautumisen täytäntöön-
panoa, ja jakautumisella perustettavaan yh-
tiöön jakautumista, jossa vastaanottava yhtiö
perustetaan jakautumisen yhteydessä. Jakau-
tuminen voi tapahtua samalla sekä toimivaan
että perustettavaan yhtiöön.
Jakautumiseen osallistuvilla yhtiöillä tar-
koitetaan tässä luvussa jakautuvaa yhtiötä ja
vastaanottavaa yhtiötä.

Jakautumissuunnitelma ja hyväksytyn tilin-
tarkastajan lausunto

3 §

Jakautumissuunnitelma

Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden hal-
litusten on laadittava kirjallinen jakautumis-
suunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoi-
tettava.
Jakautumissuunnitelmassa on oltava:
1) jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden
toiminimet, yritys- ja yhteisötunnukset tai
vastaavat yksilöintitiedot sekä kotipaikat;
2) selvitys jakautumisen syistä;
3) jakautumisessa toimivaan yhtiöön eh-
dotus mahdollisesta vastaanottavan yhtiön
yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä jakautu-
misessa perustettavaan yhtiöön ehdotus pe-
rustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja siitä,
miten perustettavan yhtiön toimielinten jä-
senet valitaan;
4) jakautumisessa toimivaan yhtiöön eh-
dotus jakautumisvastikkeena mahdollisesti
annettavien osakkeiden lukumäärästä osake-
lajeittain ja siitä, annetaanko uusia vai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita, sekä jakau-
tumisessa perustettavaan yhtiöön ehdotus
vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumää-
rästä osakelajeittain;
5) ehdotus mahdollisesta muusta jakautu-
misvastikkeesta ja, jos vastike on optio-
oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, niiden 10 luvun 3 §:n
mukaiset ehdot;
6) ehdotus jakautumisvastikkeen jakautu-

misesta, vastikkeen antamisen ajankohdasta
ja muista vastikkeen antamiseen liittyvistä
ehdoista sekä selvitys näiden perusteista;
7) selvitys tai ehdotus jakautuvan yhtiön

optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeut-
tavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista
jakautumisessa;
8) jakautumisessa toimivaan yhtiöön eh-

dotus vastaanottavan yhtiön mahdollisesta
osakepääoman korotuksesta sekä jakautumi-
sessa perustettavaan yhtiöön ehdotus vastaan-
ottavan yhtiön osakepääomasta;
9) selvitys jakautuvan yhtiön varoista,

veloista ja omasta pääomasta ja niiden ar-
vostamiseen vaikuttavista seikoista sekä eh-
dotus jakautuvan yhtiön varojen ja velkojen
jakamisesta kullekin jakautumiseen osallistu-
valle yhtiölle, jakautumisen suunnitellusta
vaikutuksesta vastaanottavan yhtiön tasee-
seen sekä jakautumiseen sovellettavista kir-
janpidollisista menetelmistä;
10) ehdotus osakepääoman alentamisesta

varojen jakamiseksi vastaanottavalle yhtiölle
tai osakkeenomistajille, varojen siirtämiseksi
vapaan oman pääoman rahastoon tai käyttä-
misestä sellaisen tappion välittömään katta-
miseen, johon vapaa oma pääoma ei riitä;
11) ehdotus jakautumiseen osallistuvien

yhtiöiden oikeudesta päättää muista kuin
tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista jär-
jestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman
pääoman tai osakkeiden määrään;
12) selvitys pääomalainoista, joiden vel-

kojat voivat 6 §:n mukaisesti vastustaa jakau-
tumista;
13) selvitys jakautuvan yhtiön ja sen

tytäryhteisöjen omistamien vastaanottavan
yhtiön ja sen emoyhtiön osakkeiden luku-
määrästä sekä jakautumiseen osallistuvien
yhtiöiden omistamien jakautuvan yhtiön
osakkeiden lukumäärästä;
14) selvitys jakautumiseen osallistuvien

yhtiöiden omaisuuteen kohdistuvista yritys-
kiinnityslaissa tarkoitetuista yrityskiinnityk-
sistä;
15) selvitys tai ehdotus jakautumiseen

osallistuvan yhtiön hallintoneuvoston ja hal-
lituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintar-
kastajalle ja jakautumissuunnitelmasta lau-
sunnon antavalle hyväksytylle tilintarkasta-
jalle annettavista erityisistä eduista ja oikeuk-
sista;
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16) ehdotus jakautumisen täytäntöönpanon
suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta; sekä
17) ehdotus mahdollisiksi muiksi jakautu-
misen ehdoiksi.

4 §

Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto

Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden hal-
litusten on nimettävä yksi tai useampi hy-
väksytty tilintarkastaja antamaan jakautumis-
suunnitelmasta lausunto kullekin jakautumi-
seen osallistuvalle yhtiölle. Lausunnossa on
arvioitava, onko jakautumissuunnitelmassa
annettu oikeat ja riittävät tiedot perusteista,
joiden mukaan jakautumisvastike määrätään,
sekä vastikkeen jakamisesta. Vastaanottavalle
yhtiölle annettavassa lausunnossa on lisäksi
mainittava, onko jakautuminen omiaan vaa-
rantamaan yhtiön velkojen maksun.
Jos kaikki jakautumiseen osallistuvien yh-
tiöiden osakkeenomistajat suostuvat, riittää
lausunto siitä, onko jakautuminen omiaan
vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen
maksun.

Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen ja
kuulutus velkojille

5 §

Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen

Jakautumissuunnitelma on ilmoitettava re-
kisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunni-
telman allekirjoittamisesta. Ilmoitukseen on
liitettävä 4 §:ssä tarkoitettu lausunto.
Ilmoituksen tekevät jakautumiseen osallis-
tuvat yhtiöt yhdessä.
Jakautuminen raukeaa, jos ilmoitusta ei
tehdä määräajassa tai rekisteröiminen evä-
tään.

6 §

Kuulutus velkojille

Niillä jakautuvan yhtiön velkojilla, joiden
saatava on syntynyt ennen jakautumissuun-
nitelman rekisteröimistä, on oikeus vastustaa
jakautumista.

Rekisteriviranomaisen on annettava jakau-
tuvan yhtiön hakemuksesta 1 momentissa
tarkoitetuille velkojille kuulutus, jossa mai-
nitaan velkojan oikeudesta vastustaa jakau-
tumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekis-
teriviranomaiselle viimeistään kuulutuksessa
mainittuna määräpäivänä. Kuulutuksen anta-
mista on haettava neljän kuukauden kuluessa
jakautumissuunnitelman rekisteröimisestä tai
jakautuminen raukeaa. Rekisteriviranomaisen
on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä
viimeistään kolme kuukautta ennen määrä-
päivää ja rekisteröitävä kuulutus viran puo-
lesta.
Kuulutus on annettava vastaanottavan yh-

tiön hakemuksesta myös vastaanottavan yh-
tiön velkojille, jos jakautuminen on 4 §:ssä
tarkoitetun hyväksytyn tilintarkastajan lau-
sunnon mukaan omiaan vaarantamaan vas-
taanottavan yhtiön velkojen maksun. Vas-
taanottavan yhtiön velkojiin sovelletaan täl-
löin, mitä tässä luvussa säädetään jakautuvan
yhtiön velkojista.

7 §

Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille

Yhtiön on viimeistään kuukausi ennen
määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta kirjal-
linen ilmoitus 6 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuille tunnetuille velkojilleen. Jos jakautuvan
yhtiön osakkeenomistaja taikka optio-oikeu-
den tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityi-
sen oikeuden haltija on 13 §:n mukaisesti
vaatinut lunastamista, velkojille on ilmoitet-
tava lunastettaviksi vaadittujen osakkeiden ja
oikeuksien määrät. Ilmoitus voidaan lähettää
vasta jakautumisesta päättävän yhtiökokouk-
sen jälkeen. Jos kaikki yhtiön osakkeenomis-
tajat ja mainittujen oikeuksien haltijat ovat
ilmoittaneet luopuvansa lunastusoikeudesta
tai heillä ei muuten ole lunastusoikeutta,
ilmoitus voidaan kuitenkin lähettää aikaisem-
min.

8 §

Yrityssaneeraus

Yrityksen saneerauksesta annetussa laissa
tarkoitettu saneerausmenettely korvaa 6 §:ssä
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tarkoitetun kuulutuksen, eikä velkojalla ole
oikeutta vastustaa jakautumista tämän lain
nojalla, jos kaikki jakautumiseen osallistuvat
yhtiöt kuuluvat samaan konserniin ja niitä
koskeva saneerausohjelma vahvistetaan sa-
manaikaisesti.
Jakautumissuunnitelma liitteineen on liitet-
tävä ehdotukseen saneerausohjelmaksi.

Jakautumisesta päättäminen

9 §

Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta

Jakautuvassa yhtiössä jakautumisesta päät-
tää yhtiökokous.
Vastaanottavassa yhtiössä jakautumisesta
päättää hallitus. Jakautumisesta päättää kui-
tenkin yhtiökokous, jos sitä vaativat osak-
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kah-
deskymmenesosa yhtiön osakkeista.
Jakautumisesta päättävä yhtiökokous on
pidettävä tai hallituksen jakautumispäätös
tehtävä neljän kuukauden kuluessa jakautu-
missuunnitelman rekisteröimisestä tai jakau-
tuminen raukeaa. Yhtiökokous on kuitenkin
pidettävä viimeistään kuukautta ennen 6 §:ssä
tarkoitettua määräpäivää, elleivät yhtiön
kaikki osakkeenomistajat sekä mahdolliset
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oike-
uttavien erityisten oikeuksien haltijat ole
luopuneet oikeudestaan vaatia lunastamista.
Yhtiökokouksen päätös jakautumisesta on
tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määrä-
enemmistöllä. Jos jakautuvan yhtiön osak-
keenomistaja ei jakautumisessa perustetta-
vaan yhtiöön saa vastaanottavassa yhtiössä
samaa omistusosuutta ja vastaavia oikeuksia
kuin hänellä on jakautuvassa yhtiössä, päätös
voidaan tehdä vain tällaisen osakkeenomis-
tajan suostumuksella.

10 §

Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-oikeuk-
sien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien eri-

tyisten oikeuksien haltijoille

Kutsua jakautumisesta päättävään yhtiöko-
koukseen ei saa toimittaa ennen jakautumis-
suunnitelman rekisteröimistä. Kutsu on toi-
mitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja,

jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidem-
pää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yh-
tiökokousta, 5 luvun 7 §:ssä tarkoitettua vii-
meistä ilmoittautumispäivää tai 4 luvun 2 §:n
2 momentin mukaista arvo-osuusjärjestel-
mään liittyneitä yhtiöitä koskevaa määräpäi-
vää. Julkisessa osakeyhtiössä kutsu voidaan
kuitenkin toimittaa aikaisintaan kolme kuu-
kautta ennen edellä tarkoitettua päivää.
Jakautuvassa yhtiössä kutsu on sen lisäksi,

mitä yhtiöjärjestyksessä kokouskutsusta mää-
rätään, lähetettävä kirjallisena jokaiselle osak-
keenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tie-
dossa. Kutsussa jakautuvan yhtiön yhtiöko-
koukseen on mainittava osakkeenomistajien
13 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta vaatia lunas-
tusta. Jakautuvan yhtiön on 1 momentissa
tarkoitetussa ajassa ilmoitettava 13 §:ssä tar-
koitetusta lunastusoikeudesta niille optio-
oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien haltijoille, joilla on
oikeus vaatia lunastamista ja joiden osoite on
yhtiön tiedossa. Jos kaikkien lunastukseen
oikeutettujen osoite ei ole yhtiön tiedossa,
lunastusoikeudesta on samassa ajassa ilmoi-
tettava myös virallisessa lehdessä.
Jos yhtiökokousta ei vastaanottavassa yh-

tiössä kutsuta koolle, jakautumisesta on il-
moitettava osakkeenomistajille samalla ta-
valla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.
Osakkeenomistaja voi kuukauden kuluessa
ilmoituksesta kirjallisesti vaatia, että jakau-
tumisesta on päätettävä yhtiökokouksessa.
Vastaanottavassa yhtiössä kokouskutsu

voidaan toimittaa 5 luvun 19 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa ajassa, jos jakautumisesta
päätetään yhtiökokouksessa osakkeenomista-
jan vaatimuksesta ja jos yhtiön tämän pykälän
3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja
yhtiökokouksen, 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetun
viimeisen ilmoittautumispäivän tai 4 luvun
2 §:n 2 momentin mukaisen arvo-osuusjär-
jestelmään liittyneitä yhtiöitä koskevan mää-
räpäivän välinen aika on vähintään kuukausi
tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pidempi kut-
suaika.

11 §

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettä-
minen

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukau-
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den ajan ennen jakautumisesta päättävää
yhtiökokousta ja 10 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun ilmoituksen toimittamisesta lähtien pi-
dettävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin
jakautumiseen osallistuvan yhtiön pääkontto-
rissa tai Internet-verkkosivuilla, viivytyksettä
lähetettävä osakkeenomistajalle, joka pyytää
sitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk-
sessa:
1) jakautumissuunnitelma;
2) kunkin jakautumiseen osallistuvan yh-
tiön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden
tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintar-
kastuskertomukset;
3) jos jakautumiseen osallistuvan julkisen
osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymi-
sestä on kulunut jakautumissuunnitelman al-
lekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuu-
kautta, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus päivältä, joka ei saa
olla kolmea kuukautta jakautumissuunnitel-
man allekirjoituspäivää aiempi;
4) kunkin jakautumiseen osallistuvan yh-
tiön viimeisen tilikauden jälkeen mahdolli-
sesti tekemät varojen jakamista koskevat
päätökset;
5) kunkin jakautumiseen osallistuvan yh-
tiön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut
osavuosikatsaukset;
6) hallituksen selostus tilinpäätöksen tai
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön ase-
maan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista;
sekä
7) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto jakautumis-
suunnitelmasta.

12 §

Jakautumispäätöksen oikeusvaikutukset

Jakautuvan yhtiön jakautumispäätös kor-
vaa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden
jakautumisvastiketta koskevat merkinnät ja
muut toimet, jotka perustavat oikeuden ja-
kautumisvastikkeeseen. Jakautumisessa pe-
rustettavaan yhtiöön jakautumissuunnitelma
korvaa myös vastaanottavan yhtiön perusta-
missopimuksen.
Jos jakautumista ei hyväksytä jakautumis-
suunnitelman mukaisesti muutoksitta kaikissa

jakautumiseen osallistuvissa yhtiöissä, jakau-
tuminen raukeaa. Päätös jakautumisen hyl-
käämisestä tai jakautumisen raukeaminen on
viipymättä ilmoitettava rekisteröitäväksi.

Jakautumisvastikkeen sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

oikeuksien lunastaminen

13 §

Lunastusmenettely

Jakautumisessa toimivaan yhtiöön jakau-
tuvan yhtiön osakkeenomistaja voi jakautu-
misesta päättävässä yhtiökokouksessa vaatia
jakautumisvastikkeensa lunastamista ja hä-
nelle on varattava siihen tilaisuus ennen kuin
jakautumisesta päätetään. Vain ne osakkeet
oikeuttavat lunastukseen, jotka on ilmoitettu
merkittäviksi osakeluetteloon yhtiökokouk-
seen tai viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä taikka jos osakkeet kuuluvat arvo-
osuusjärjestelmään, lunastusta vaativan osak-
keenomistajan arvo-osuustilille 4 luvun 2 §:n
2 momentissa tarkoitettuun määräpäivään
mennessä. Lunastusta vaativan on äänestet-
tävä jakautumispäätöstä vastaan.
Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien haltija voi
vaatia oikeuksiensa lunastamista jakautumi-
sesta päättävässä yhtiökokouksessa tai esittä-
mällä todisteellisesti sitä koskevan vaatimuk-
sensa jakautuvalle yhtiölle ennen yhtiöko-
kousta. Ennen kuin jakautumisesta päätetään,
yhtiökokoukselle on ilmoitettava, kuinka mo-
nesta oikeudesta on esitetty lunastusvaatimus.
Jos jakautumisvastikkeen taikka optio-oi-

keuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien lunastusoikeudesta tai
lunastamisen ehdoista ei sovita vastaanotta-
van yhtiön kanssa, asia on annettava väli-
miesten ratkaistavaksi noudattaen, mitä 18 lu-
vun 3—5 ja 8—10 §:ssä säädetään lunastus-
riitojen käsittelystä. Osakkeenomistajan tai
oikeuden haltijan on pantava asia vireille
viimeistään kuukauden kuluttua yhtiöko-
kouksesta. Osakkeenomistajalla on vireille-
panon jälkeen jakautumisvastikkeen sijasta
oikeus lunastushintaan. Optio-oikeuden ja
muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oi-
keuden haltijalla on vireillepanon jälkeen
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oikeus vain lunastushintaan. Jos lunastusme-
nettelyssä myöhemmin vahvistetaan, ettei
osakkeenomistajalla taikka optio-oikeuden tai
muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oi-
keuden haltijalla ole oikeutta lunastukseen,
hänellä on oikeus jakautumisvastikkeeseen
jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jos ja-
kautuminen raukeaa, myös lunastusmenettely
raukeaa.
Jakautuvan yhtiön osakkeelle tulevan ja-
kautumisvastikkeen lunastushinta on toimi-
vaan yhtiöön jakautumista vastaava osuus
osakkeen jakautumispäätöstä edeltävästä käy-
västä hinnasta. Optio-oikeuden tai muun
osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden
lunastushinta on sen jakautumispäätöstä edel-
tävän ajankohdan käypä hinta. Lunastushintaa
määritettäessä ei oteta huomioon jakautumi-
sen mahdollista jakautuvan yhtiön osakkeen
taikka optio-oikeuden tai muun osakkeisiin
oikeuttavan erityisen oikeuden arvoa alenta-
vaa vaikutusta. Lunastushinnalle on makset-
tava vuotuista korkoa jakautumispäätöksen ja
lunastushinnan maksamisen väliseltä ajalta
korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voi-
massa olevan viitekoron mukaisesti.
Lunastushinta on maksettava kuukauden
kuluttua tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta,
ei kuitenkaan ennen jakautumisen täytäntöön-
panon rekisteröimistä. Lunastushinta voidaan
tallettaa siten kuin 18 luvun 11 §:n 2 ja 3
momentissa säädetään.
Jakautumisvastikkeen lunastushinnan mak-
samisesta vastaa se vastaanottava yhtiö, jonka
antama vastike on lunastettu. Jakautumiseen
osallistuvat yhtiöt vastaavat yhteisvastuulli-
sesti optio-oikeuden ja muun osakkeisiin
oikeuttavan erityisen oikeuden lunastushin-
nasta. Jakautuvan yhtiön on viipymättä il-
moitettava lunastusvaatimuksista lunastus-
hinnan maksamisesta vastuussa olevalle yh-
tiölle.

Jakautumisen täytäntöönpano ja oikeus-
vaikutukset

14 §

Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta

Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden on

tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus ja-
kautumisen täytäntöönpanosta neljän kuukau-
den kuluessa jakautumista koskevasta pää-
töksestä tai jakautuminen raukeaa. Ilmoituk-
seen on liitettävä:
1) kunkin jakautumiseen osallistuvan yh-

tiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
vakuutus siitä, että jakautumisessa on nou-
datettu tämän lain säännöksiä;
2) hyväksytyn tilintarkastajan todistus siitä,

että vastaanottava yhtiö on saanut täyden
vastikkeen sen omaan pääomaan merkitystä
määrästä, ja lausunto jakautumissuunnitelman
3 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitetusta
selvityksestä; sekä
3) hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan

todistus 7 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten lä-
hettämisestä.

15 §

Rekisteröimisen edellytykset

Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä ja-
kautuminen, jos velkoja ei ole vastustanut
jakautumista taikka jos velkoja on tuomiois-
tuimen tuomion mukaan saanut maksun tai
turvaavan vakuuden saatavastaan.
Jos velkoja on vastustanut jakautumista,

rekisteriviranomaisen on ilmoitettava tästä
yhtiölle viipymättä määräpäivän jälkeen. Vel-
kojan vastustaessa jakautuminen raukeaa
kuukauden kuluttua määräpäivästä. Rekiste-
riviranomaisen on kuitenkin lykättävä asian
käsittelyä, jos yhtiö osoittaa kuukauden ku-
luessa määräpäivästä panneensa vireille kan-
teen sen vahvistamiseksi, että velkoja on
saanut maksun tai turvaavan vakuuden saa-
tavastaan, taikka jos yhtiö ja velkoja yhdessä
pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä.
Jakautuminen voidaan toteuttaa, vaikka

jakautuva yhtiö on asetettu selvitystilaan,
jollei yhtiön omaisuutta ole 20 luvun 15 §:ssä
tarkoitetulla tavalla ryhdytty jakamaan osak-
keenomistajille.
Jos jakautumiseen osallistuvista yhtiöistä

useamman kuin yhden omaisuuteen kohdis-
tuu yrityskiinnityslaissa tarkoitettu yrityskiin-
nitys, jakautumista ei saa rekisteröidä, jollei
samalla rekisteröidä hakemuksen perusteella
yhtiöiden ja kiinnityksenhaltijoiden sopi-
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musta kiinnitysten etuoikeuden järjestämi-
sestä.

16 §

Jakautumisen oikeusvaikutukset

Jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät
selvitysmenettelyttä vastaanottaville yhtiöille,
kun jakautumisen täytäntöönpano on rekiste-
röity. Osittaisjakautumisessa siirtyvät kuiten-
kin ainoastaan jakautumissuunnitelmassa ja-
etut varat ja velat. Samanaikaisesti kokonais-
jakautumisessa jakautuva yhtiö purkautuu ja
jakautumisessa perustettavaan yhtiöön vas-
taanottava yhtiö syntyy.
Jakautuvan yhtiön varoja ja velkoja ei saa
merkitä vastaanottavan yhtiön taseeseen kor-
keammasta arvosta kuin mikä niiden talou-
dellinen arvo on vastaanottavalle yhtiölle.
Sitoumusta työn tai palvelun suorittamiseen ei
jakautumisessa saa merkitä taseeseen.
Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröin-
tihetkellä jakautuvan yhtiön osakkeenomista-
jille sekä optio-oikeuksien ja muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hal-
tijoille syntyy oikeus jakautumisvastikkee-
seen jakautumissuunnitelman mukaisesti. Ja-
kautumisvastikkeena annettavat uudet osak-
keet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet
rekisteröimisestä alkaen, jollei jakautumis-
suunnitelmassa määrätä tätä myöhempää
ajankohtaa. Osakkeet tuottavat osakkeen-
omistajan oikeudet kuitenkin viimeistään
vuoden kuluttua rekisteröimisestä. Vastaan-
ottavan tai jakautuvan yhtiön omistamat
jakautuvan yhtiön osakkeet eivät tuota oi-
keutta jakautumisvastikkeeseen.
Jos jakautumisvastikkeen saaminen edel-
lyttää saajalta erityisiä toimia, kuten osake-
kirjan esittämistä, eikä vastiketta tällä tavoin
vaadita kymmenen vuoden kuluessa jakautu-
misen täytäntöönpanon rekisteröimisestä,
vastaanottavan yhtiön yhtiökokous voi päät-
tää, että oikeus jakautumisvastikkeeseen ja
siihen perustuvat oikeudet on menetetty.
Menetetyn vastikkeen saa vastaanottava yh-
tiö.
Jos kokonaisjakautumisessa ilmaantuu va-
roja, joita ei ole jaettu jakautumissuunnitel-
massa, ne kuuluvat vastaanottaville yhtiöille
samassa suhteessa kuin jakautuvan yhtiön

netto-omaisuus jaetaan jakautumissuunnitel-
man mukaan, jollei jakautumissuunnitelmassa
muuta määrätä.
Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastaavat

yhteisvastuullisesti jakautuvan yhtiön velasta,
joka on syntynyt ennen kuin jakautumisen
täytäntöönpano on rekisteröity. Sellaisista
jakautuvan yhtiön veloista, joista toinen yhtiö
vastaa jakautumissuunnitelman mukaan, yh-
tiön vastuun kokonaismäärä on kuitenkin
enintään sille jäävän tai siirtyvän netto-
omaisuuden arvo. Jakautumissuunnitelmassa
mainitusta velasta velkoja voi vaatia suori-
tusta yhteisvastuun perusteella vasta, kun on
todettu, ettei hän saa suoritusta velalliselta tai
vakuudesta. Lunastushinnan maksamista kos-
kevasta vastuusta säädetään 13 §:n 6 momen-
tissa.

17 §

Lopputilitys

Kokonaisjakautumisessa jakautuvan yhtiön
hallituksen ja toimitusjohtajan on mahdolli-
simman pian jakautumisen täytäntöönpanon
jälkeen laadittava tilinpäätös ja toimintaker-
tomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole
esitetty yhtiökokouksessa (lopputilitys). Lop-
putilitys on annettava tilintarkastajille, joiden
on kuukauden kuluessa annettava lopputili-
tystä koskeva tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastuskertomuksen saatuaan halli-

tuksen on viivytyksettä kutsuttava osakkeen-
omistajat osakkeenomistajien kokoukseen
vahvistamaan lopputilitys. Kokoukseen so-
velletaan, mitä yhtiökokouksesta säädetään.
Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-

väksi siten kuin 8 luvun 10 §:ssä säädetään.

18 §

Jakautumisen peruuntuminen

Vaikka jakautuminen on rekisteröity, se
peruuntuu, jos jakautumispäätös tuomioistui-
men lainvoimaisen tuomion mukaan on pä-
temätön. Jakautuva yhtiö ja vastaanottava
yhtiö ovat yhteisvastuussa sellaisesta vastaan-
ottavan yhtiön velvoitteesta, joka on syntynyt
jakautumisen rekisteröimisen jälkeen mutta
ennen tuomion rekisteröimistä.
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18 luku

Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Yleiset säännökset

1 §

Lunastusoikeus ja -velvollisuus

Se, jolla on enemmän kuin yhdeksän
kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä (lunastaja), on oikeutettu käyvästä
hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomis-
tajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka
osakkeet voidaan lunastaa (vähemmistöosak-
keenomistaja), on vastaavasti oikeus vaatia
osakkeidensa lunastamista.
Lunastajalle kuuluviksi katsotaan 1 mo-
menttia sovellettaessa:
1) sellaisen yhteisön tai säätiön osakkeet ja
äänet, jossa lunastajalla on kirjanpitolain
1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta; sekä
2) lunastajan tai 1 kohdassa mainitun
yhteisön taikka säätiön yhdessä jonkun toisen
kanssa omistamat osakkeet ja niiden tuotta-
mat äänet.
Lunastajan ääniä laskettaessa ei oteta huo-
mioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa
äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisosa-
kemäärässä ja kokonaisäänimäärässä ei oteta
huomioon osakkeita ja ääniä, jotka kuuluvat
yhtiölle itselleen tai yhtiön tytäryhteisölle.
Jos lunastajia olisi 1—3 momentin mukaan
useita, lunastajana pidetään sitä, jolla välit-
tömimmin on yhtiössä tässä pykälässä tar-
koitettu osakkeiden ja äänten enemmistö.

2 §

Lunastusoikeudesta ja -velvollisuudesta
ilmoittaminen

Lunastajan on viipymättä ilmoitettava yh-
tiölle 1 §:ssä tarkoitetun lunastusoikeuden ja
-velvollisuuden syntymisestä ja lakkaami-
sesta.
Yhtiön on viipymättä ilmoitettava lunas-
tusoikeuden ja -velvollisuuden syntyminen tai
lakkaaminen rekisteröitäväksi, kun yhtiö on
saanut lunastajalta 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen tai muuten luotettavan tiedon

lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymi-
sestä tai lakkaamisesta.

Lunastusriitojen käsittely

3 §

Välimiesmenettely

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää
koskevat erimielisyydet on annettava väli-
miesten ratkaistavaksi siten kuin tässä luvussa
säädetään.
Siltä osin kuin tämän luvun säännöksistä ei

muuta johdu, noudatetaan soveltuvin osin
välimiesmenettelystä annettua lakia
(967/1992).

4 §

Menettelyn aloittaminen

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta
valitsee asianosaisen hakemuksesta tarpeelli-
sen määrän puolueettomia ja riippumattomia
välimiehiä, joilla on tehtävän vaatima asian-
tuntemus, ja määrää välimiesten puheenjoh-
tajan, jos välimiehiä valitaan useita. Hake-
muksessa on yksilöitävä hakijan lunastusta
koskeva vaatimus perusteineen.
Välimiesmenettely tulee vireille, kun ha-

kemus tai sen jäljennös annetaan tiedoksi
vastapuolelle. Jos tiedoksianto tapahtuu 5 §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla, menettely
tulee vireille, kun hakemusta koskeva ilmoi-
tus julkaistaan virallisessa lehdessä.
Välimiesmenettelyn vireille tultua tapahtu-

neet muutokset 1 §:ssä tarkoitetuissa olosuh-
teissa eivät aiheuta lunastusoikeuden tai -vel-
vollisuuden raukeamista.

5 §

Uskottu mies

Keskuskauppakamarin lunastuslautakun-
nan on 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun hake-
muksen saavuttua haettava tuomioistuimelta
uskotun miehen määräämistä valvomaan vä-
limiesmenettelyssä vähemmistöosakkeen-
omistajien etua, jolleivät kaikki asianosaiset
ole ilmoittaneet pitävänsä uskotun miehen
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määräämistä tarpeettomana. Asiassa toimival-
tainen on 24 luvun 1 §:ssä tarkoitettu kärä-
jäoikeus. Asia voidaan ratkaista vähemmis-
töosakkeenomistajia kuulematta. Uskotun
miehen määräys merkitään kaupparekisteriin.
Uskottu mies voi vastaanottaa 4 §:n 2
momentissa tarkoitetun tiedoksiannon vä-
hemmistöosakkeenomistajien puolesta. Täl-
löin ilmoitus, jossa on hakemuksen pää-
asiallinen sisältö ja uskotun miehen yhteys-
tiedot, on toimitettava vähemmistöosakkeen-
omistajille siten kuin yhtiöjärjestyksessä yh-
tiökokouskutsusta määrätään ja lisäksi lähe-
tettävä kirjallisena niille vähemmistöosak-
keenomistajille, joiden nimi ja osoite on
yhtiön tiedossa. Ilmoitus on myös julkaistava
virallisessa lehdessä.
Uskotulla miehellä on oikeus ja velvolli-
suus esittää välimiesmenettelyssä vähemmis-
töosakkeenomistajien puolesta näiden asiaa
tukevia seikkoja ja näyttöä. Uskotulla mie-
hellä ei ole kelpoisuutta vähemmistöosak-
keenomistajien puolesta esittää tai hyväksyä
lunastusta koskevia vaatimuksia tai ryhtyä
toimiin, jotka ovat ristiriidassa vähemmistö-
osakkeenomistajan omien toimien kanssa.
Uskotun miehen palkkiosta ja kulujen
korvauksesta määräävät välimiehet noudat-
taen, mitä 8 §:ssä säädetään välimiesmenet-
telyn kustannuksista. Välimiesmenettelyn
päätyttyä uskotun miehen on viipymättä
ilmoitettava rekisteröitäväksi toimenpiteitään
koskeva selonteko, joka katsotaan rekisteröi-
misellä annetuksi vähemmistöosakkeenomis-
tajille. Uskotusta miehestä on muuten sovel-
tuvin osin voimassa, mitä holhoustoimesta
annetussa laissa (442/1999) säädetään edun-
valvojasta.

6 §

Vakuuden asettaminen

Jos lunastusoikeuden olemassaolo on lain-
voimaisesti ratkaistu tai välimiehet pitävät
sitä selvänä, mutta lunastushinnasta ei ole
sovittu tai määrätty, osake siirtyy lunastajalle
heti, jos tämä asettaa lunastushinnan maksa-
misesta vakuuden, jonka välimiehet hyväk-
syvät. Uskottu mies säilyttää tarvittaessa
vakuutta lunastushintaan oikeutettujen lu-
kuun.

Osakkeen siirryttyä lunastajalle 1 momen-
tin nojalla siitä annettuun osakekirjaan so-
velletaan, mitä osakekirjaan 11 §:n 3 momen-
tin mukaan sovelletaan lunastushinnan tallet-
tamisen jälkeen. Kun osaketta tarkoittava
arvo-osuus siirretään 1 momentin nojalla
lunastajalle, sen tilalle asianomaiselle arvo-
osuustilille on kirjattava oikeus lunastushin-
taan.

7 §

Lunastushinnan määrittäminen

Osakkeen lunastushinta on määritettävä
välimiesmenettelyn vireilletuloa edeltävän
ajankohdan käyvän hinnan mukaan. Lunas-
tushinnalle on maksettava vuotuista korkoa
välimiesmenettelyn vireilletulon jälkeiseltä
ajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloin-
kin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.
Kun lunastamista on edeltänyt arvopape-

rimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukainen
pakollinen ostotarjous, käypänä hintana pi-
detään pakollisessa ostotarjouksessa tarjottua
hintaa, jollei muuhun ole erityistä syytä.
Kun lunastusoikeus ja -velvollisuus on

syntynyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun mu-
kaisessa vapaaehtoisessa julkisessa ostotar-
jouksessa ja lunastaja on tarjouksen perus-
teella saanut haltuunsa vähintään yhdeksän
kymmenesosaa tarjouksen kohteena olleista
osakkeista, käypänä hintana pidetään julki-
sessa ostotarjouksessa tarjottua hintaa, jollei
muuhun ole erityistä syytä.

8 §

Välimiesmenettelyn kustannukset

Välimiesmenettelyn kustannuksista vastaa
lunastaja, jos välimiehet eivät erityisestä
syystä katso kohtuulliseksi määrätä toisin.

9 §

Muut välimiesmenettelyä koskevat säännökset

Tiedoksiannot on välimiesmenettelyn ai-
kana toimitettava ja kappale välitystuomiosta
annettava niille, jotka ovat käyttäneet väli-
miesoikeudessa puhevaltaa tai muuten sitä
varten ilmoittautuneet.
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Välimiesten on ilmoitettava välitystuomio
rekisteröitäväksi kahden viikon kuluessa sen
antamisesta. Rekisteri-ilmoitukseen on liitet-
tävä selvitys siitä, että kappaleet välitystuo-
miosta on annettu 1 momentin mukaisesti. Jos
välitystuomiota ei ilmoiteta asianmukaisesti
rekisteröitäväksi mainitussa määräajassa, il-
moituksen voi tehdä myös asianosainen.

10 §

Muutoksenhaku

Välitystuomioon tyytymätön asianosainen
voi hakea siihen muutosta valittamalla 24
luvun 1 §:ssä tarkoitettuun käräjäoikeuteen.
Valituksen käsittelyssä käräjäoikeudessa nou-
datetaan soveltuvin osin oikeudenkäymiskaa-
ren 8 luvun säännöksiä hakemusasioiden
käsittelystä. Valituskirjelmä, johon on liitet-
tävä jäljennös välitystuomiosta, on toimitet-
tava käräjäoikeuteen viimeistään 60 päivän
kuluttua välitystuomion rekisteröimisestä.
Käräjäoikeuden päätökseen asiassa saa ha-
kea muutosta korkeimmalta oikeudelta valit-
tamalla, jos korkein oikeus oikeudenkäymis-
kaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää vali-
tusluvan. Haettaessa muutosta noudatetaan
soveltuvin osin niitä oikeudenkäymiskaaren
30 luvun säännöksiä, jotka koskevat muutok-
senhakua hovioikeuden toisena oikeusasteena
käsittelemässä asiassa. Mitä hovioikeudesta
säädetään, koskee tällöin käräjäoikeutta.
Jos välitystuomioon ei haeta muutosta, sen
täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä ulosotto-
lain (37/1895) 2 luvun 19 §:ssä säädetään.

Lunastamisen toteuttaminen

11 §

Lunastushinnan suorittaminen ja oikeuksien
siirtyminen

Lunastushinta on maksettava kuukauden
kuluttua siitä, kun tuomio, jolla lunastami-
sesta määrätään, on saanut lainvoiman. Osake
siirtyy lunastajalle lunastushinnan suorittami-
sella, jollei se ole 6 §:n mukaan siirtynyt jo
aiemmin.

Lunastushinta voidaan suorittaa talletta-
malla se yhtiön kotipaikan lääninhallituksen
huostaan siten kuin rahan, arvo-osuuksien,
arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta
velan maksuna tai vapautumiseksi muusta
suoritusvelvollisuudesta annetussa laissa
(281/1931) säädetään, jos tallettamiseen on
mainitun lain 1 §:n mukaiset edellytykset.
Lunastaja ei tällöin saa pidättää itselleen
oikeutta saada talletettua takaisin.
Osakkeesta annetun osakekirjan hallinta

tuottaa 2 momentissa tarkoitetun tallettamisen
jälkeen ainoastaan oikeuden lunastushintaan.
Lunastajalla on oikeus saada aikaisemmin
annetun osakekirjan tilalle uusi osakekirja,
johon on tehtävä merkintä siitä, että se korvaa
aikaisemman osakekirjan. Jos aikaisempi osa-
kekirja tämän jälkeen luovutetaan lunasta-
jalle, se on mitätöitävä.

19 luku

Yritysmuodon muuttaminen

Osakeyhtiömuodon muuttaminen

1 §

Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julki-
seksi osakeyhtiöksi

Yhtiökokouksen päätös yksityisen osake-
yhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi
on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla
määräenemmistöllä.
Yksityinen osakeyhtiö voidaan muuttaa

julkiseksi osakeyhtiöksi vain, jos yhtiö muu-
toksen jälkeen täyttää julkiselle osakeyhtiölle
tässä laissa säädetyt vaatimukset ja sen
toiminimi muutetaan samalla toiminimilaissa
(128/1979) säädettyjen vaatimusten mukai-
seksi.
Yhtiön on ilmoitettava julkiseksi osakeyh-

tiöksi muuttamista koskeva yhtiöjärjestyksen
muutos rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa
yhtiökokouksen päätöksestä tai muutos rau-
keaa. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä hy-
väksytyn tilintarkastajan todistus siitä, että
yhtiön oma pääoma on vähintään osakepää-
oman suuruinen. Yhtiö muuttuu julkiseksi
osakeyhtiöksi, kun yhtiömuodon muutosta
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koskeva yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröi-
dään kaupparekisteriin.

2 §

Julkiseksi osakeyhtiöksi muuttumisen jälkeen
tehdyt merkittävät hankinnat

Jos julkinen osakeyhtiö hankkii omaisuutta
osakkeenomistajalta kahden vuoden kuluessa
yhtiömuodon muutoksen rekisteröimisestä
vastikkeella, joka on vähintään kymmenesosa
hankintahetken osakepääomasta, eikä han-
kinta kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoi-
mintaan tai tapahdu arvopapereiden julkisessa
kaupankäynnissä, hankintaan sovelletaan vas-
taavasti, mitä 2 luvun 14 §:ssä säädetään.

3 §

Julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityi-
seksi osakeyhtiöksi

Yhtiökokouksen päätös julkisen osakeyh-
tiön muuttamisesta yksityiseksi osakeyhtiöksi
on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla
määräenemmistöllä. Yhtiön toiminimi on sa-
malla muutettava toiminimilaissa säädettyjen
vaatimusten mukaiseksi.
Yhtiön on ilmoitettava yksityiseksi osake-
yhtiöksi muuttamista koskeva yhtiöjärjestyk-
sen muutos rekisteröitäväksi kuukauden ku-
luessa yhtiökokouksen päätöksestä tai muutos
raukeaa. Yhtiö muuttuu yksityiseksi osake-
yhtiöksi, kun yhtiömuodon muutosta koskeva
yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään
kaupparekisteriin.

Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen toiseen
yritysmuotoon

4 §

Yritysmuodon muuttaminen

Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään
kolme osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa
osuuskunnaksi siten, että osakeyhtiön osak-
keenomistajista tulee osuuskunnan jäseniä.

Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään
kaksi osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa
avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi
siten, että osakeyhtiön osakkeenomistajista
tulee avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön
yhtiömiehiä.
Yksityisen osakeyhtiön ainoa osakkeen-

omistaja, joka on Euroopan talousalueella
asuva luonnollinen henkilö, voi jatkaa osa-
keyhtiön toimintaa yksityisenä elinkeinonhar-
joittajana.

5 §

Päätöksenteko

Päätös 4 §:ssä tarkoitetusta yritysmuodon
muutoksesta voidaan tehdä vain kaikkien
osakkeenomistajien sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien haltijoiden suostumuksella.
Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu

päätös korvaa osuuskunnan perustamiskirjan.
Päätöksessä on oltava:
1) osuuskunnan säännöt;
2) jäsenille annettavat osuudet; sekä
3) osuuskunnan ensimmäisen hallituksen

tai, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen,
hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien
nimet.
Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa

päätöksessä on oltava avoimen yhtiön tai
kommandiittiyhtiön yhtiösopimus.
Edellä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetussa

päätöksessä on mainittava yksityisen elinkei-
nonharjoittajan toiminimi.

6 §

Päätöksen rekisteröiminen

Yhtiön on ilmoitettava 4 §:ssä tarkoitettua
yritysmuodon muutosta koskeva päätös re-
kisteröitäväksi kuukauden kuluessa päätöksen
tekemisestä ja haettava 7 §:n mukaisen kuu-
lutuksen antamista rekisteriviranomaiselta tai
päätös raukeaa.

7 §

Kuulutus velkojille

Rekisteriviranomaisen on 6 §:ssä tarkoite-
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tun hakemuksen saatuaan annettava kuulutus
niille yhtiön velkojille, joiden saatava on
syntynyt ennen kuulutuksen antamista. Kuu-
lutuksessa on mainittava velkojan oikeudesta
vastustaa yritysmuodon muuttamista ilmoit-
tamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomai-
selle viimeistään kuulutuksessa mainittuna
määräpäivänä. Rekisteriviranomaisen on jul-
kaistava kuulutus virallisessa lehdessä vii-
meistään kolme kuukautta ennen määräpäivää
ja rekisteröitävä kuulutus viran puolesta.
Yhtiön on viimeistään kuukausi ennen
määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta kirjal-
linen ilmoitus 1 momentissa tarkoitetuille
tunnetuille velkojilleen. Yhtiön hallituksen
jäsenen tai toimitusjohtajan todistus ilmoitus-
ten lähettämisestä on toimitettava rekisterivi-
ranomaiselle viimeistään määräpäivänä.
Rekisteriviranomaisen on ilmoitettava sille
ilmoitetuista vastustuksista yhtiölle viipy-
mättä määräpäivän jälkeen.

8 §

Rekisteröimisen edellytykset

Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä
4 §:ssä tarkoitettu yritysmuodon muutos, jos
velkoja ei ole vastustanut muutosta taikka jos
velkoja on tuomioistuimen tuomion mukaan
saanut maksun tai turvaavan vakuuden saa-
tavastaan.
Jos velkoja on vastustanut yritysmuodon
muutosta, muutos raukeaa kuukauden kulut-
tua määräpäivästä. Rekisteriviranomaisen on
kuitenkin lykättävä asian käsittelyä, jos yhtiö
osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä
panneensa vireille kanteen sen vahvistami-
seksi, että velkoja on saanut maksun tai
turvaavan vakuuden saatavastaan, taikka jos
yhtiö ja velkoja yhdessä pyytävät asian
käsittelyn lykkäämistä.
Yritysmuotoa voidaan muuttaa, vaikka yh-
tiö on asetettu selvitystilaan, jollei yhtiön
omaisuutta ole 20 luvun 15 §:ssä tarkoitetulla
tavalla ryhdytty jakamaan osakkeenomista-
jille.
Yritysmuodon muutos tulee voimaan, kun
se on rekisteröity.

20 luku

Yhtiön purkaminen

Yleiset säännökset

1 §

Purkaminen

Yhtiö puretaan noudattaen tämän luvun
säännöksiä selvitysmenettelystä.
Konkurssiin asetettu yhtiö katsotaan pur-

kautuneeksi, jos konkurssin päättyessä omai-
suutta ei ole jäljellä tai sen käytöstä on
määrätty konkurssissa.
Yhtiö voi purkautua myös sulautumisen tai

jakautumisen seurauksena, mistä säädetään
tämän lain 16 ja 17 luvussa.

2 §

Rekisteristä poistaminen

Rekisteriviranomaisen on selvitystilaan
asettamisen sijasta poistettava yhtiö rekiste-
ristä, jos yhtiön varat eivät riitä selvitysku-
lujen maksamiseen tai varojen määrästä ei
saada tietoa eikä osakkeenomistaja, velkoja
tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvi-
tysmenettelyn kuluista.

Päätöksenteko

3 §

Yhtiön päätös selvitystilaan asettamisesta

Yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta
selvitystilaan. Päätös on tehtävä 5 luvun
27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä.
Kokouskutsusta sekä kokousasiakirjoista,

niiden nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä
säädetään 5 luvun 18—22 §:ssä. Kutsu sel-
vitystilaan asettamisesta päättävään yhtiöko-
koukseen on toimitettava aikaisintaan kahta
kuukautta ja, jollei yhtiöjärjestyksessä ole
määrätty pidempää aikaa, viimeistään kuu-
kautta ennen yhtiökokousta, 5 luvun 7 §:ssä
tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää tai
4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista arvo-
osuusjärjestelmään liittyneitä yhtiöitä koske-
vaa määräpäivää. Julkisessa osakeyhtiössä
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kutsu voidaan kuitenkin toimittaa aikaisintaan
kolme kuukautta ennen edellä tarkoitettua
päivää. Kutsu on sen lisäksi, mitä yhtiöjär-
jestyksessä määrätään, lähetettävä kirjallisena
jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite
on yhtiön tiedossa.

4 §

Määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi
rekisteristä

Rekisteriviranomaisen tulee määrätä yhtiö
selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä,
jos:
1) yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä
toimikelpoista hallitusta;
2) yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä
elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun
lain (122/1919) 6 §:ssä tarkoitettua edustajaa;
3) yhtiö ei ole rekisteriviranomaisen ke-
hotuksesta huolimatta ilmoittanut 8 luvun
10 §:n mukaisesti tilinpäätösasiakirjoja rekis-
teröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päät-
tymisestä; tai
4) yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on
rauennut varojen puutteeseen.
Määräys on annettava, jollei ennen asian
ratkaisemista näytetä, ettei siihen enää ole
perustetta.

5 §

Korjauskehotus

Rekisteriviranomaisen on 4 §:n 1 momen-
tin 1—3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa
sopivalla tavalla kehotettava yhtiötä korjaa-
maan rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat
puutteet. Jollei puutteita korjata, kehotus on
lähetettävä yhtiölle kirjallisesti, ja kehotuk-
sesta on käytävä ilmi, että yhtiö voidaan
määrätä selvitystilaan tai poistaa rekisteristä,
jollei puutteita korjata määräpäivään men-
nessä. Tämä kehotus on julkaistava viralli-
sessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta
ennen määräpäivää. Samalla on kehotettava
niitä osakkeenomistajia ja velkojia, jotka
haluavat esittää selvitystilaan määräämistä tai
rekisteristä poistamista koskevia huomautuk-
sia, tekemään huomautukset kirjallisesti mää-
räpäivään mennessä. Asia voidaan ratkaista,

vaikka yhtiön ei voitaisi näyttää vastaanotta-
neen kehotusta.
Rekisteriviranomainen merkitsee 1 mo-

mentissa tarkoitetun julkaistavan kehotuksen
rekisteriin viran puolesta.

6 §

Vireillepano-oikeus

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun selvitystilaan
määräämistä tai rekisteristä poistamista kos-
kevan asian voi panna vireille hallitus, hal-
lituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja,
osakkeenomistaja, velkoja tai muu, jonka
oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekis-
teröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä.
Rekisteriviranomainen voi ottaa asian käsi-
teltäväksi myös omasta aloitteestaan.

Selvitysmenettely

7 §

Selvitysmenettelyn tarkoitus

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön
varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen
omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, vel-
kojen maksaminen sekä ylijäämän suoritta-
minen osakkeenomistajille tai muille sen
mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.
Yhtiökokous voi 19 §:n mukaisesti päättää
lopettaa selvitystilan ja jatkaa yhtiön toimin-
taa sekä tehdä tähän liittyviä tarpeellisia
päätöksiä.
Jos selvitystilassa olevan yhtiön varat eivät

riitä sen velkojen maksamiseen, selvitysmies-
ten on haettava yhtiön asettamista konkurs-
siin.

8 §

Selvitystilan alkaminen

Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös
on tehty, jollei yhtiökokous määrää myöhem-
pää päivää selvitystilan alkamispäiväksi.

9 §

Selvitysmiesten valinta, määrääminen ja
tehtävät

Kun tehdään päätös selvitystilasta, on
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samalla valittava yksi tai useampi selvitys-
mies hallituksen sekä mahdollisen toimitus-
johtajan ja hallintoneuvoston tilalle. Selvitys-
mieheen sovelletaan, mitä tässä laissa sääde-
tään hallituksesta ja hallituksen jäsenistä,
jollei tämän luvun säännöksistä johdu muuta.
Päätöksellä peruutetaan 6 luvun 26 §:ssä
tarkoitettu muulle nimetylle henkilölle an-
nettu oikeus edustaa yhtiötä, jollei päätök-
sestä ilmene muuta.
Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita sel-
vitystilan aikana. Heidän tulee mahdollisim-
man pian muuttaa rahaksi selvitystä varten
tarvittava määrä yhtiön omaisuutta ja maksaa
yhtiön velat. Yhtiön liiketoimintaa saadaan
jatkaa ainoastaan siinä määrin kuin tarkoi-
tuksenmukainen selvitys sitä vaatii. Selvitys-
miesten toimikausi jatkuu toistaiseksi.
Rekisteriviranomaisen on määrättävä toi-
mikelpoinen selvitysmies yhtiölle, jolla ei sitä
ole. Määräämistä voi hakea se, jonka oikeus
voi riippua siitä, että yhtiöllä on edustaja. Jos
yhtiön varat eivät riitä selvityskulujen mak-
samiseen tai varojen määrästä ei saada tietoa
eikä osakkeenomistaja, velkoja tai muu il-
moita ottavansa vastatakseen selvitysmenet-
telyn kustannuksista, rekisteriviranomaisen
on selvitysmiehen määräämisen sijasta pois-
tettava yhtiö rekisteristä.

10 §

Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröi-
minen

Selvitystila ja selvitysmiehet merkitään
rekisteriin. Kun yhtiökokous on tehnyt pää-
töksen selvitystilasta ja selvitysmiehistä, sel-
vitysmiesten on viivytyksettä ilmoitettava
päätös rekisteröitäväksi.

11 §

Tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä ajalta

Selvitysmiesten on tarvittaessa laadittava
tilinpäätös siltä selvitystilaa edeltäneeltä
ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty
yhtiökokouksessa. Tilinpäätös on tilintarkas-
tettava. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohta-
jan on kohtuullista palkkiota vastaan myötä-
vaikutettava tilinpäätöksen laatimiseen.

12 §

Yhtiökokous selvitystilan aikana

Selvitystilassa olevan yhtiön yhtiökokouk-
seen sovelletaan tämän lain yhtiökokousta
koskevia säännöksiä, jollei tämän luvun sään-
nöksistä johdu muuta.

13 §

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastus
ja erityinen tarkastus

Selvitysmiesten on laadittava kultakin tili-
kaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus,
jotka on esitettävä varsinaisen yhtiökokouk-
sen hyväksyttäviksi.
Tilintarkastajien tehtävä ei lakkaa yhtiön

joutuessa selvitystilaan. Selvitystilan aikana
noudatetaan 7 luvun säännöksiä tilintarkas-
tuksesta ja erityisestä tarkastuksesta. Tilintar-
kastuskertomuksen tulee sisältää lausuma
siitä, onko selvitystilaa tarpeettomasti pitki-
tetty ja ovatko selvitysmiehet muuten toimi-
neet asianmukaisesti.

14 §

Julkinen haaste velkojille

Selvitysmiesten on haettava julkinen haaste
yhtiön velkojille. Haastetta haetaan rekisteri-
viranomaiselta, joka merkitsee haasteen an-
tamisen rekisteriin viran puolesta. Muutoin
haasteesta on voimassa, mitä julkisesta haas-
teesta annetussa laissa (729/2003) säädetään.

15 §

Velkojen maksaminen, omaisuuden jakami-
nen ja jaon moittiminen

Yhtiön velkojille haetun julkisen haasteen
määräpäivän jälkeen selvitysmiesten tulee,
sitten kun kaikki tiedossa olevat velat on
maksettu, jakaa yhtiön omaisuus. Jos velka on
riitainen, erääntymätön tai sitä ei muusta
syystä voida maksaa, tarpeelliset varat on
pantava erilleen ja jäännös jaettava. Osak-
keenomistajalla on oikeus saada osakkeilleen
tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta, jos
yhtiöjärjestyksestä ei johdu muuta. Osakkeen-
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omistajalle ja muulle jako-osuuteen oikeute-
tulle voidaan turvaavaa vakuutta vastaan
antaa ennakkoa hänen jako-osuudestaan.
Jos osakkeenomistaja tahtoo moittia jakoa,
kanne yhtiötä vastaan on pantava vireille
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lop-
putilitys on esitetty yhtiökokouksessa.
Jollei osakkeenomistaja tai muu jako-
osuuteen oikeutettu ole viiden vuoden ku-
luessa siitä, kun lopputilitys on esitetty
yhtiökokouksessa, vaatinut jako-osuuttaan,
hän on menettänyt oikeutensa siihen. Menet-
telystä silloin, kun yhtiölle tulee varoja
purkautumisen jälkeen, säädetään 18 §:ssä.

16 §

Lopputilitys

Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten
tulee ilman aiheetonta viivytystä antaa lop-
putilitys hallinnostaan laatimalla kertomus
koko selvitysmenettelystä. Kertomukseen
tulee sisältyä selostus yhtiön omaisuuden
jaosta. Kertomukseen on liitettävä tilinpää-
tökset, toimintakertomukset ja tilintarkastus-
kertomukset selvitystilan ajalta. Kertomus
liitteineen on annettava tilintarkastajille, joi-
den on kuukauden kuluessa annettava loppu-
tilitystä ja selvitystilanaikaista hallintoa kos-
keva tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastuskertomuksen saatuaan selvi-
tysmiesten on viivytyksettä kutsuttava osak-
keenomistajat yhtiökokoukseen tarkastamaan
lopputilitys. Kokouskutsusta sekä kokous-
asiakirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä ja
lähettämisestä säädetään 5 luvun
18—22 §:ssä, kuitenkin siten, että lopputili-
tykseen sovelletaan, mitä tilinpäätöksestä sää-
detään. Lopputilitys on ilmoitettava rekiste-
röitäväksi siten kuin 8 luvun 10 §:ssä sääde-
tään.

17 §

Purkautuminen

Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmie-
het ovat esittäneet lopputilityksen yhtiöko-
kouksessa. Selvitysmiesten on viipymättä
ilmoitettava purkautuminen rekisteröitäväksi.

Yhtiö ei purkautumisen jälkeen voi hankkia
oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Yhtiön
puolesta sen purkautumisen jälkeen tehdystä
toimesta vastaavat toimesta päättäneet ja
tekijät yhteisvastuullisesti. Selvitysmiehet
voivat kuitenkin ryhtyä toimenpiteeseen sel-
vitystoimien aloittamiseksi tai hakea yhtiön
asettamista konkurssiin. Yhtiön kanssa sen
purkautumisen jälkeen tehdyn sopimuksen
vastapuoli voi luopua sopimuksesta, jos hän
ei tiennyt purkautumisesta.

18 §

Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvitys

Selvitystilaa on jatkettava, jos yhtiön pur-
kamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja,
yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muutoin
tarvitaan selvitystoimenpiteitä. Selvitysmies-
ten on viivytyksettä tehtävä selvitystilan
jatkamisesta ilmoitus rekisteröimistä varten.
Kutsu jatketun selvitystilan ensimmäiseen
yhtiökokoukseen on toimitettava yhtiöjärjes-
tyksen mukaisesti. Lisäksi on lähetettävä
kirjallinen kutsu jokaiselle osakkeenomista-
jalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.
Jos selvitysmenettelyn jatkamista ei kui-

tenkaan ole katsottava tarpeelliseksi, selvi-
tysmiehet voivat suorittaa asiassa tarvittavat
toimenpiteet. Selvitysmiesten on laadittava
toimenpiteistään selvitys ja toimitettava se
osakkeenomistajille ja muille jako-osuuteen
oikeutetuille. Vähäinen jako-osuus voidaan
tilittää valtiolle.
Selvitystilaa ei jatketa, jos yhtiön varat

eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen tai
varojen määrästä ei saada tietoa eikä osak-
keenomistaja, velkoja tai muu ilmoita otta-
vansa vastatakseen selvitysmenettelyn kus-
tannuksista.

19 §

Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan
jatkaminen

Jos yhtiökokous on tehnyt päätöksen yh-
tiön asettamisesta selvitystilaan, yhtiökokous
voi 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenem-
mistöllä päättää, että selvitystila lopetetaan ja
yhtiön toimintaa jatketaan. Jos selvitystila
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perustuu yhtiöjärjestyksen määräykseen, toi-
minnan jatkamisesta voidaan päättää vasta,
kun määräystä on muutettu. Selvitystilaa ei
kuitenkaan voida lopettaa, jos osakkeenomis-
tajalle tai muulle on suoritettu 15 §:n 1
momentissa tarkoitettua jako-osuutta.
Kun päätös selvitystilan lopettamisesta on
tehty, yhtiölle on valittava johto tämän lain ja
yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Päätös selvitystilan lopettamisesta ja joh-
don valinta on ilmoitettava rekisteröitäviksi
viipymättä johdon valinnan jälkeen. Yhtiön
velkojille haettu julkinen haaste raukeaa, kun
selvitystilan lopettaminen on rekisteröity. Sel-
vitysmiesten on annettava toiminnastaan
16 §:n mukainen lopputilitys.

Rekisteristä poistaminen

20 §

Rekisteristä poistamisen ajankohta

Yhtiö on poistettu rekisteristä, kun päätös
siitä on merkitty rekisteriin.

21 §

Rekisteristä poistetun yhtiön edustaminen

Rekisteristä poistettua yhtiötä edustaa tar-
vittaessa yksi tai useampi edustaja. Edustajat
valitaan ja erotetaan osakkeenomistajien ko-
kouksessa, johon sovelletaan, mitä yhtiöko-
kouksesta säädetään. Edustajien kelpoisuu-
desta toimia yhtiön puolesta säädetään
22 §:ssä. Edustajiin sovelletaan muutoin so-
veltuvin osin, mitä selvitysmiehistä sääde-
tään.
Jos rekisteristä poistetulla yhtiöllä ei ole
edustajaa, haasteen ja muun tiedoksiannon
toimittamiseen sovelletaan, mitä 24 luvun
5 §:n 2 momentissa säädetään.

22 §

Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen
asema

Rekisteristä poistettuun yhtiöön sovelle-
taan tarvittaessa 17 §:n 2 momentin säännök-
siä. Yhtiön edustajina toimivat kuitenkin
21 §:n 1 momentissa tarkoitetut edustajat.

Rekisteristä poistetun yhtiön edustajat voi-
vat 1 momentin estämättä ryhtyä toimiin,
jotka ovat välttämättömiä yhtiön velan mak-
samiseksi tai yhtiön omaisuuden arvon säi-
lyttämiseksi. Yhtiön puolesta tehdyistä toi-
mista on tarvittaessa tehtävä merkintä yhtiön
kirjanpitoon. Rekisteristä poistamisen vaiku-
tuksesta yrityskiinnityksen voimassaoloon
säädetään yrityskiinnityslaissa.
Rekisteristä poistetun yhtiön varoja ei

voida jakaa osakkeenomistajille tai muille
jako-osuuteen oikeutetuille ilman selvitysme-
nettelyä. Yhtiön edustajat voivat kuitenkin
viiden vuoden kuluttua rekisteristä poistami-
sesta jakaa osakkeenomistajille tai muille
jako-osuuteen oikeutetuille näille tulevan
osuuden yhtiön varoista, jos yhtiön varat eivät
ylitä 8 000 euroa eikä yhtiöllä ole tunnettuja
velkoja. Varoja saaneet vastaavat saamiensa
varojen määrällä yhtiön velkojen maksami-
sesta.
Jos yhtiön rekisteristä poistamisen jälkeen

tarvitaan selvitystoimia, rekisteriviranomai-
sen on sen hakemuksesta, jonka oikeutta asia
koskee, määrättävä yhtiö selvitystilaan. Mää-
räystä ei kuitenkaan anneta, jos yhtiön varat
eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen tai
varojen määrästä ei saada tietoa eikä osak-
keenomistaja, velkoja tai muu ilmoita otta-
vansa vastatakseen selvitysmenettelyn kus-
tannuksista.

Yhtiön varojen vähentyminen, saneeraus ja
konkurssi

23 §

Yhtiön varojen vähentyminen

Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön
oma pääoma on alle puolet osakepääomasta,
hallituksen on viipymättä laadittava tilinpää-
tös ja toimintakertomus yhtiön taloudellisen
tilan selvittämiseksi. Jos yhtiön oma pääoma
on taseen mukaan alle puolet osakepää-
omasta, hallituksen on viipymättä kutsuttava
yhtiökokous koolle päättämään toimenpiteistä
yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämi-
seksi. Yhtiökokous on pidettävä kolmen
kuukauden kuluessa tilinpäätöksen laatimi-
sesta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
nähtävänä pitämiseen ja osakkeenomistajille
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toimittamiseen sovelletaan 5 luvun 21 §:n
säännöksiä.
Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma
pääoma on negatiivinen, hallituksen on vii-
pymättä tehtävä osakepääoman menettämi-
sestä rekisteri-ilmoitus. Osakepääoman me-
nettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan
poistaa yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen
perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekis-
teri-ilmoitukseen liitetyn tilintarkastajien tar-
kastaman taseen mukaan yli puolet osake-
pääomasta. Edellä 12 luvussa tarkoitettu
pääomalaina luetaan tässä momentissa tar-
koitetussa laskelmassa omaksi pääomaksi.

24 §

Yrityksen saneeraus

Hakemus yrityksen saneerauksesta anne-
tussa laissa tarkoitetun menettelyn aloittami-
sesta voidaan tehdä yhtiökokouksen päätök-
sellä. Myös hallitus voi tehdä hakemuksen,
jos asia on kiireellinen. Hallituksen on tällöin
viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle kä-
sittelemään hakemuksen jatkamista.

25 §

Konkurssi

Yhtiön omaisuus voidaan luovuttaa kon-
kurssiin hallituksen tai, jos yhtiö on selvitys-
tilassa, selvitysmiesten päätöksen perusteella.
Konkurssin aikana yhtiötä edustavat konkurs-
sivelallisena hallitus ja toimitusjohtaja taikka
ennen konkurssin alkamista valitut selvitys-
miehet. Konkurssin aikana voidaan valita
uusia hallituksen jäseniä tai uusia selvitys-
miehiä.
Jos konkurssin päättyessä ei ole jäljellä
omaisuutta tai konkurssissa on määrätty jäl-
jellä olevan omaisuuden käytöstä, yhtiö kat-
sotaan purkautuneeksi, kun lopputilitys kon-
kurssissa on hyväksytty.
Jos konkurssin päättyessä jäljellä on muuta
kuin konkurssissa käytettäväksi määrättyä
omaisuutta eikä yhtiö ollut selvitystilassa, kun
sen omaisuus luovutettiin konkurssiin, halli-
tuksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous
koolle päättämään, jatketaanko yhtiön toimin-
taa vai onko yhtiö asetettava selvitystilaan.

Jos yhtiökokous päättää, että yhtiön toimintaa
jatketaan, hallituksen on viipymättä tehtävä
tästä ilmoitus rekisteröimistä varten. Jos yhtiö
oli konkurssiin asetettaessa selvitystilassa,
noudatetaan, mitä 18 §:ssä säädetään.
Jos yhtiön konkurssi on päättynyt ja yh-

tiölle ilmaantuu varoja, noudatetaan konkurs-
silain (120/2004) 19 luvun säännöksiä jälki-
selvityksestä. Jos yhtiölle konkurssin jälkeen
jää varoja, menetellään, kuten 3 momentissa
säädetään.

VI OSA

SEURAAMUKSET JA OIKEUSSUOJA

21 luku

Päätöksen moite

1 §

Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen

Osakkeenomistaja voi moittia yhtiöko-
kouksen päätöstä yhtiötä vastaan ajettavalla
kanteella, jos:
1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu

menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai
yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja virhe on
voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muu-
ten osakkeenomistajan oikeuteen; taikka
2) päätös on muuten tämän lain tai yhtiö-

järjestyksen vastainen.
Moitekanne on nostettava kolmen kuukau-

den kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei
kannetta nosteta määräajassa, päätöstä pide-
tään pätevänä.

2 §

Mitätön yhtiökokouksen päätös

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu
yhtiökokouksen päätös on mitätön, jos:
1) kokoukseen ei ole toimitettu kutsua

taikka kokouskutsua koskevia säännöksiä tai
määräyksiä on olennaisesti rikottu;
2) päätökseen vaaditaan 5 luvun 29 §:n

1 tai 2 momentissa tarkoitettu osakkeenomis-
tajan suostumus, jota ei ole saatu;
3) päätös on selvästi 1 luvun 7 §:ssä

tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen vastai-
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nen eikä 5 luvun 29 §:n 3 momentissa
tarkoitettua osakkeenomistajan suostumusta
ole saatu; taikka
4) päätöstä ei olisi lain mukaan saanut
tehdä edes kaikkien osakkeenomistajien suos-
tumuksella.
Tällaiseen päätökseen ei sovelleta, mitä
1 §:n 2 momentissa säädetään moitekanteen
nostamisesta määräajassa. Sulautumis- tai
jakautumispäätöstä koskevaa kannetta ei kui-
tenkaan voida nostaa, kun yli kuusi kuukautta
on kulunut sulautumisen tai jakautumisen
rekisteröimisestä.

3 §

Mitättömään yhtiökokouksen päätökseen rin-
nastuva hallituksen päätös

Jos hallituksen yhtiökokoukselle kuulu-
vassa asiassa valtuutuksen nojalla tekemä
päätös on sellainen kuin 2 §:n 1 momentin
2—4 kohdassa säädetään, siihen sovelletaan,
mitä yhtiökokouksen vastaavasta päätöksestä
säädetään.

4 §

Tuomion sisältö ja vaikutukset

Moitekanteen johdosta annettavassa tuo-
miossa päätös voidaan kantajan vaatimuk-
sesta julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan
muuttaa. Kantajan vaatimuksesta voidaan
samalla kieltää yhtiötä panemasta pätemä-
töntä päätöstä täytäntöön. Päätöstä voidaan
muuttaa vain, jos voidaan todeta, minkä
sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla.
Tuomio, jolla yhtiökokouksen päätös on
julistettu pätemättömäksi tai päätöstä on
muutettu, on voimassa myös niihin osakkeen-
omistajiin nähden, jotka eivät ole yhtyneet
kanteeseen.

22 luku

Vahingonkorvaus

1 §

Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jä-

senen ja toimitusjohtajan on korvattava va-
hinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun
8 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vas-
taisesti tahallaan tai huolimattomuudesta ai-
heuttanut yhtiölle.
Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jä-

senen ja toimitusjohtajan on korvattava myös
vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten
tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla ta-
hallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut
yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle hen-
kilölle.
Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä

lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikko-
malla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai
jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiö-
järjestyksen määräystä, vahinko katsotaan
aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei me-
nettelystä vastuussa oleva osoita menetel-
leensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa,
joka on aiheutettu 8 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan
eduksi tehdyllä toimella.

2 §

Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvolli-
suus

Osakkeenomistajan on korvattava vahinko,
jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain
tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toi-
selle osakkeenomistajalle tai muulle henki-
lölle.
Vahinko, joka on aiheutettu 8 luvun 6 §:n

2 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin
kuuluvan eduksi tehdyllä toimella, katsotaan
aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osak-
keenomistaja osoita menetelleensä huolelli-
sesti.

3 §

Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkor-
vausvelvollisuus

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on korvat-
tava vahinko, jonka hän on tehtävässään tätä
lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan
tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle,
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.
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4 §

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvolli-
suudesta säädetään tilintarkastuslain 44 §:ssä.

5 §

Sovittelu ja korvausvastuun jakaantuminen

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja kor-
vausvastuun jakaantumisesta kahden tai
useamman korvausvelvollisen kesken on voi-
massa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974)
2 ja 6 luvussa säädetään.

6 §

Päätöksenteko yhtiössä

Asioista, jotka koskevat yhtiön 1—3 §:ään
ja tilintarkastuslain 44 §:ään perustuvaa oi-
keutta vahingonkorvaukseen, päättää 6 luvun
2 §:n mukaisesti hallitus. Niistä voidaan
kuitenkin päättää myös yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen päätös vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenelle, hallin-
toneuvoston jäsenille tai toimitusjohtajalle ei
ole sitova, jos yhtiökokoukselle ei ole annettu
olennaisesti oikeita ja riittäviä tietoja korva-
usvelvollisuuden perusteena olevasta päätök-
sestä tai toimenpiteestä. Päätös vastuuvapau-
den myöntämisestä ei sido yhtiön konkurs-
sipesää tai yrityksen saneerauksesta annetussa
laissa tarkoitettua selvittäjää, jos yhtiö asete-
taan konkurssiin tai saneerausmenettely aloi-
tetaan hakemuksesta, joka tehdään kahden
vuoden kuluessa päätöksestä.

7 §

Osakkeenomistajien oikeus ajaa kannetta
yhtiön hyväksi

Yhdellä tai useammalla osakkeenomista-
jalla on oikeus ajaa omissa nimissään kan-
netta vahingonkorvauksen suorittamiseksi yh-
tiölle 1—3 §:n tai tilintarkastuslain 44 §:n
nojalla, jos kannetta vireille pantaessa on

todennäköistä, ettei yhtiö huolehdi vahingon-
korvausvaatimuksen toteuttamisesta ja:
1) kantajilla tuolloin on vähintään yksi

kymmenesosa kaikista osakkeista; tai
2) osoitetaan, että vahingonkorvausvaati-

muksen toteuttamatta jättäminen olisi 1 luvun
7 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen
vastaista.
Yhtiölle on varattava tilaisuus tulla asiassa

kuulluksi, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.
Kannetta ajavat osakkeenomistajat vastaavat
itse oikeudenkäyntikuluista, mutta heillä on
oikeus saada niistä korvaus yhtiöltä sikäli
kuin yhtiölle oikeudenkäynnillä saatavat varat
siihen riittävät.
Jos korvausvelvollinen on saanut yhtiöko-

kouksen päätöksellä vastuuvapauden, kanne
on nostettava kolmen kuukauden kuluessa
yhtiökokouksen päätöksestä. Jos samassa yh-
tiökokouksessa on 7 luvun 7 §:ssä säädetyin
tavoin vaadittu ja kannatettu erityisen tarkas-
tuksen toimittamista, kanne voidaan kuitenkin
aina nostaa kolmen kuukauden kuluessa siitä,
kun tarkastuksesta annettu lausunto on esi-
tetty yhtiökokouksessa tai hakemus tarkasta-
jan määräämiseksi hylätty.
Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta saada

korvausta yhtiölle aiheutetusta vahingosta.

8 §

Kanneoikeuden vanhentuminen

Tämän luvun tai tilintarkastuslain 44 §:n
nojalla ajettava muuhun kuin rangaistavaan
tekoon perustuva kanne on nostettava:
1) hallituksen jäsentä, hallintoneuvoston

jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan viiden
vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä,
jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin
tai kanteen perusteena olevaan toimenpitee-
seen ryhdyttiin;
2) tilintarkastajaa vastaan viiden vuoden

kuluessa siitä, kun kanteen perusteena oleva
tilintarkastuskertomus, lausunto tai todistus
esitettiin; ja
3) osakkeenomistajaa tai yhtiökokouksen

puheenjohtajaa vastaan viiden vuoden kulu-
essa päätöksestä tai toimenpiteestä, johon
kanne perustuu.
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9 §

Pakottavuus

Yhtiöjärjestyksessä ei voida rajoittaa yh-
tiön tämän luvun tai tilintarkastuslain 44 §:n
mukaista oikeutta vahingonkorvaukseen, jos
vahinko on aiheutettu:
1) rikkomalla säännöksiä, joista ei voida
poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä;
taikka
2) muuten tahallaan tai törkeästä huolimat-
tomuudesta.
Yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen voi-
daan muuten yhtiöjärjestyksessä rajoittaa vain
kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.
Yhtiöjärjestyksessä ei voida rajoittaa osak-
keenomistajan tai muun henkilön tämän luvun
tai tilintarkastuslain 44 §:n mukaista oikeutta
vahingonkorvaukseen tai kanteen ajamiseen.

23 luku

Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva
lunastusvelvollisuus ja yhtiön purkaminen

1 §

Lunastusvelvollisuus

Osakkeenomistaja on toisen osakkeen-
omistajan kanteesta velvoitettava määräajassa
lunastamaan tämän osakkeet, jos:
1) osakkeenomistaja on tahallaan väärin-
käyttänyt vaikutusvaltaansa yhtiössä myötä-
vaikuttamalla 1 luvun 7 §:ssä säädetyn yh-
denvertaisuusperiaatteen vastaiseen päätök-
seen taikka muuhun tämän lain tai yhtiöjär-
jestyksen rikkomiseen; sekä
2) toisen osakkeenomistajan oikeussuoja
edellyttää lunastamista, kun otetaan huo-
mioon todennäköisyys 1 kohdassa tarkoitetun
menettelyn jatkumiselle sekä muut asiaan
vaikuttavat seikat.
Lunastushinnaksi on määrättävä se käypä
hinta, joka osakkeella olisi ilman vaikutus-
vallan väärinkäyttöä.
Yhtiölle on varattava tilaisuus tulla asiassa
kuulluksi, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.

2 §

Määrääminen selvitystilaan tai rekisteristä
poistettavaksi

Yhtiö on osakkeenomistajan yhtiötä vas-
taan ajamasta kanteesta määrättävä selvitys-
tilaan, jos:
1) 1 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset

kantajan osakkeiden lunastamiseen ovat ole-
massa, mutta vaikutusvaltaa väärinkäyttänyt
ei todennäköisesti täytä lunastusvelvolli-
suutta; sekä
2) yhtiön selvitystilaan määräämiseen on

osakkeenomistajien oikeussuojan tarve ja
edut huomioon ottaen erittäin painavia syitä.
Muille osakkeenomistajille voidaan varata

tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi, jos se kat-
sotaan tarpeelliseksi.
Selvitystilaan määrätty yhtiö puretaan nou-

dattaen 20 luvun selvitysmenettelyä koskevia
säännöksiä. Tuomioistuimen on määrätessään
yhtiön selvitystilaan samalla määrättävä yksi
tai useampi 20 luvun 9 §:ssä tarkoitettu
selvitysmies.
Tuomioistuimen on selvitystilaan määrää-

misen sijasta määrättävä yhtiö 20 luvussa
tarkoitetulla tavalla poistettavaksi rekisteristä,
jos yhtiön varat eivät riitä selvityskulujen
suorittamiseen tai varojen määrästä ei saada
tietoa eikä osakkeenomistaja, velkoja tai muu
ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenet-
telyn kuluista.

24 luku

Riitojen ratkaiseminen

Oikeudenkäynti tuomioistuimessa

1 §

Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän lain soveltamista koskevat riita-
asiat käsitellään seuraavissa käräjäoikeuk-
sissa: Ahvenanmaan käräjäoikeus, Helsingin
käräjäoikeus, Kuopion käräjäoikeus, Lahden
käräjäoikeus, Oulun käräjäoikeus, Tampereen
käräjäoikeus, Turun käräjäoikeus ja Vaasan
käräjäoikeus. Käräjäoikeuksien tuomiopii-
reistä näissä asioissa säädetään valtioneuvos-
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ton asetuksella. Jollei yhtiöjärjestyksessä
määrätä toisin eikä muuten sovita toisin,
oikeuspaikka määräytyy sen mukaan, minkä
käräjäoikeuden tuomiopiirissä yhtiöllä on
kotipaikka.

2 §

Kiireellisesti käsiteltävät asiat

Maksua tai turvaavaa vakuutta koskeva
asia, jota koskeva tuomio 14 luvun 5 §:n,
16 luvun 15 §:n, 17 luvun 15 §:n tai 19 luvun
8 §:n mukaan on rekisteröimisen edellytys, on
käsiteltävä kiireellisesti.
Edellä 21 luvussa tarkoitettu päätöksen
moitetta koskeva asia on käsiteltävä kiireel-
lisesti.

Välimiesmenettely

3 §

Yhtiöjärjestykseen perustuva välimiesmenet-
tely

Yhtiöjärjestyksen määräys riidan käsittele-
misestä välimiesmenettelyssä sitoo yhtiötä,
osakkeenomistajaa, hallitusta, hallintoneu-
vostoa, hallituksen ja hallintoneuvoston jä-
sentä, toimitusjohtajaa sekä tilintarkastajaa
välityssopimuksen tavoin niin kuin välimies-
menettelystä annetussa laissa säädetään. Yh-
tiöjärjestyksen määräys 3 luvun 7 §:ssä tar-
koitetusta lunastuslausekkeesta johtuvan lu-
nastusoikeutta tai lunastushintaa koskevan
riidan käsittelemisestä välimiesmenettelyssä
sitoo vastaavasti sellaisen riidan osapuolia.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua yhtiöjär-
jestyksen määräystä sovelletaan kuitenkin
ainoastaan kanteeseen, jonka peruste on mää-
räyksen rekisteröimisen jälkeiseltä ajalta.

4 §

Lakisääteinen välimiesmenettely

Eräissä lunastusriidoissa sovellettavasta la-
kisääteisestä välimiesmenettelystä säädetään
16 luvun 13 §:ssä, 17 luvun 13 §:ssä ja
18 luvun 3—10 §:ssä.

Muut säännökset

5 §

Tiedoksiannot yhtiölle

Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan toi-
mitetuksi yhtiölle, kun se on annettu tiedoksi
hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai
muulle henkilölle, jolla on yksin tai yhdessä
toisen kanssa oikeus tämän lain nojalla
edustaa yhtiötä.
Jollei ketään 1 momentissa tarkoitetuista

yhtiön edustajista ole merkitty kaupparekis-
teriin, tiedoksianto voidaan toimittaa luovut-
tamalla asiakirjat jollekulle yhtiön palveluk-
sessa olevalle tai, jos tällaista henkilöä ei
tavata, yhtiön kotipaikan poliisiviranomai-
selle noudattaen lisäksi, mitä oikeudenkäy-
miskaaren 11 luvun 7 §:n 2—4 momentissa
säädetään.

6 §

Ratkaisuista ilmoittaminen

Jos ratkaisu koskee kaupparekisteriin mer-
kittävää seikkaa, tuomioistuimen tai välimies-
oikeuden on ilman aiheetonta viivytystä il-
moitettava ratkaisustaan rekisteriviranomai-
selle. Tuomioistuimen on ilmoitettava rekis-
teriin merkittäväksi myös tieto ratkaisunsa
lainvoimaisuudesta.

25 luku

Rangaistussäännökset

1 §

Osakeyhtiörikos

Joka tahallaan
1) rikkoo 1 luvun 1 §:n 2 momentin kieltoa

yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden otta-
misesta arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun
julkisen kaupankäynnin kohteeksi,
2) rikkoo hyväksytyn tilintarkastajan 2

luvun 14 §:n 2 momentissa, 16 luvun 4 §:ssä,
17 luvun 4 §:ssä tai 19 luvun 2 §:ssä tarkoi-
tetun lausunnon laatimista koskevia säännök-
siä,
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3) toimii toisen välikätenä äänioikeuden
rajoittamista koskevan tämän lain säännöksen
tai yhtiöjärjestyksen määräyksen kiertämi-
seksi taikka
4) osakkeenomistajan tai velkojien suojaa
loukaten jakaa yhtiön varoja tämän lain
säännösten vastaisesti,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, osakeyhtiörikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

2 §

Osakeyhtiörikkomus

Joka tahallaan
1) laiminlyö osake- tai osakasluettelon
pitämisen taikka niiden nähtävänä pitämisen
3 luvun säännösten edellyttämällä tavalla,
2) rikkoo yhtiökokouksen pöytäkirjan näh-
tävänä pitämistä koskevaa 5 luvun 23 §:n
4 momentin säännöstä,
3) rikkoo 18 luvun 2 §:n 1 momentin
säännöstä lunastusoikeuden ja -velvollisuu-
den ilmoittamisesta yhtiölle taikka

4) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen tai konserniti-
linpäätöksen laatimisesta taikka osakeyhtiön
sulautumista, jakautumista tai selvitystilaa
koskevan lopputilityksen antamisesta,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai

siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.
Osakeyhtiörikkomuksesta tuomitaan myös

se, joka törkeästä huolimattomuudesta me-
nettelee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla
tavalla.

VII OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

26 luku

Voimaantulo

1 §

Voimaantulosäännös

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 625

osakeyhtiölain voimaanpanosta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Osakeyhtiölain voimaantulo

Osakeyhtiölaki (624/2006), jäljempänä
uusi laki, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta
2006. Uudella lailla kumotaan 29 päivänä
syyskuuta 1978 annettu osakeyhtiölaki
(734/1978) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen, jäljempänä vanha laki, ja osake-
yhtiölain voimaanpanosta samana päivänä
annettu laki (735/1978).
Uutta lakia sovelletaan myös ennen sen
voimaantuloa perustettuun osakeyhtiöön,
jollei tästä laista johdu muuta.
Jos muualla lainsäädännössä viitataan van-
han lain säännökseen tai muutoin tarkoitetaan
vanhan lain säännöstä, sen sijasta sovelletaan
sen tilalle tullutta uuden lain säännöstä.
Vanhaa lakia sovelletaan kuitenkin siltä osin
kuin asunto-osakeyhtiölaissa (809/1991), va-
kuutusyhtiölaissa (1062/1979), työeläkeva-
kuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997),
eläkesäätiölaissa (1774/1995), ulkomaisista
vakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(398/1995), vakuutuskassalaissa (1164/1992)
tai vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) viita-
taan vanhan lain säännöksiin.

2 §

Vähimmäisosakepääoma

Uuden lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin
säännöstä yksityisen osakeyhtiön vähimmäis-

pääomasta ei sovelleta aikaisemmin rekiste-
röityyn yhtiöön, jonka osakepääoma uuden
lain tullessa voimaan on alle 2 500 euroa.
Tällainen yhtiö ei kuitenkaan saa päättää
alentaa osakepääomaansa, jos se alentamisen
jälkeen olisi alle 2 500 euroa.

3 §

Yhtiön perustaminen

Yhtiön perustamiseen ja rekisteröimiseen
sovelletaan vanhaa lakia, jos perustamiskirja
on allekirjoitettu ennen uuden lain voimaan-
tuloa eikä tästä laista johdu muuta. Uuden lain
2 luvun 14 §:n säännöksiä perustamisen jäl-
keen tehdyistä merkittävistä hankinnoista so-
velletaan kuitenkin vanhan lain 2 luvun
15 §:n sijasta heti uuden lain tultua voimaan.

4 §

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestykseen sisältyvän uuden lain
vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan
uutta lakia, jollei tästä laista johdu muuta.
Uuden lain vastaisen yhtiöjärjestyksen mää-
räyksen muutos uuden lain mukaiseksi on
ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun
muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan
rekisteröitäväksi, kuitenkin viimeistään kol-
men vuoden kuluttua lain voimaantulosta.
Rekisteriviranomainen voi asettaa yhtiölle
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uhkasakon tämän velvoitteen täyttämisen te-
hosteeksi.
Uuden lain voimaantulon jälkeen rekiste-
röitäväksi ilmoitettua uuden lain vastaista
yhtiöjärjestystä ei voida rekisteröidä, ellei
tästä laista johdu muuta.
Yhtiö voi lain vahvistamisen jälkeen, mutta
ennen sen voimaantuloa, päättää yhtiöjärjes-
tyksensä muuttamisesta uuden lain mukai-
seksi noudattaen vanhaa lakia. Päätös voidaan
ilmoittaa rekisteröitäväksi ennen uuden lain
voimaantuloa ja rekisteröidä siten, että yh-
tiöjärjestyksen muutos tulee voimaan samana
päivänä kuin uusi laki.

5 §

Aikaisemman lain soveltaminen eräisiin
yhtiöjärjestyksen määräyksiin

Yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimel-
lisarvo voivat olla Suomen markan määräisiä,
jos yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu
ennen 1 päivää tammikuuta 2002. Osakepää-
oman ja nimellisarvon muuttamiseen euro-
määräisiksi sovelletaan, mitä osakeyhtiölain
muuttamisesta annetun lain (824/1998) siir-
tymäsäännöksen 7 momentissa säädetään.
Jos yhtiöjärjestykseen on ennen uuden lain
voimaantuloa otettu etuosaketta koskevia
määräyksiä, niihin sovelletaan vanhan lain
3 luvun 1 a §:n 2 momentin sekä 1 b ja 1 c §:n
säännöksiä.
Jos osakkeen luovuttamista tai hankkimista
rajoittava määräys on otettu yhtiöjärjestyk-
seen ennen 1 päivää maaliskuuta 1979,
määräykseen sovelletaan vanhan lain voi-
maan tullessa voimassa ollutta osakeyhtiöla-
kia sen 32 §:n 2 momenttia lukuun ottamatta.

6 §

Kirjanpidolliseen vasta-arvoon liittyvät
oikeudet

Jos osakkeen tuottama oikeus määräytyy
vanhan lain 1 luvun 1 §:n 4 momentin
mukaisen kirjanpidollisen vasta-arvon perus-
teella, oikeuden perusteena pidetään uuden
lain tultua voimaan sitä kirjanpidollista vasta-
arvoa, joka osakkeella on ennen uuden lain
voimaantuloa. Sellaisen oikeuden perustetta

voidaan uuden lain tultua voimaan muuttaa
ainoastaan muuttamalla yhtiöjärjestystä.

7 §

Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin liittyvät
todistukset

Osakekirja, osakeanti- ja osinkolippu, vä-
liaikaistodistus, osakeantitodistus sekä optio-
todistus, joka on pätevä uuden lain tullessa
voimaan, on edelleen pätevä. Ennen 1 päivää
tammikuuta 1980 annettuun haltijalle asetet-
tuun osakekirjaan sovelletaan ennen mainittua
päivää voimassa ollutta osakeyhtiölakia.
Osakekirja on täydennettävä sisällöltään

uuden lain 3 luvun 10 §:n 2 ja 3 momentin
mukaiseksi, jos se esitetään yhtiölle tai yhtiö
luovuttaa sen hallustaan uuden lain tultua
voimaan.

8 §

Arvo-osuusjärjestelmä

Jos yhtiökokouksen päätös osakkeiden liit-
tämisestä arvo-osuusjärjestelmään tai poista-
misesta arvo-osuusjärjestelmästä on tehty
ennen uuden lain voimaantuloa, liittämiseen
tai poistamiseen sovelletaan vanhan lain
3 a luvun säännöksiä lukuun ottamatta 4 §:n 2
momenttia.
Yhtiökokous voi kuitenkin uuden lain 4

luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla päättää osakkeen ja siihen perustuvien
oikeuksien menettämisestä sen jälkeen, kun
kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumis-
päivästä ja uuden lain voimaantulosta.

9 §

Yhtiökokous

Jos yhtiökokouksen päätös on tehty ennen
uuden lain voimaantuloa, päätettyyn asiaan ja
siihen liittyviin rekisteröinteihin sekä muihin
menettelyihin sovelletaan vanhaa lakia, jollei
tästä laista johdu muuta.
Jos yhtiökokouksen päätös tehdään uuden

lain tultua voimaan, kokouskutsuun, kokous-
asiakirjoihin sekä kokoukseen ilmoittautumi-
seen ja osallistumiseen sovelletaan uutta lakia
jo ennen sen voimaantuloa.
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10 §

Hallituksen päätöksenteko valtuutuksen
nojalla

Jos hallitus tekee yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen nojalla päätöksen ennen uuden
lain voimaantuloa, päätettyyn asiaan ja siihen
liittyviin rekisteröinteihin sekä muihin me-
nettelyihin sovelletaan vanhaa lakia, jollei
tästä laista johdu muuta.
Jos yhtiökokous on ennen uuden lain
voimaantuloa päättänyt vanhan lain mukai-
sesta uusmerkintää, optio-oikeuksien anta-
mista tai vaihtovelkakirjalainan ottamista,
omien osakkeiden hankkimista tai lunasta-
mista taikka omien osakkeiden luovuttamista
koskevasta valtuutuksesta hallitukselle, val-
tuutus oikeuttaa hallituksen lain voimaantu-
lon jälkeen päättämään vastaavista toimenpi-
teistä uuden lain mukaisesti.
Yhtiökokous voi lain vahvistamisen jäl-
keen uuden lain mukaisesti valtuuttaa halli-
tuksen päättämään osakeannista, optio- ja
muiden erityisten oikeuksien antamisesta,
osakepääoman korottamisesta, osingon tai
vapaan oman pääoman rahaston jakamisesta
taikka omien osakkeiden hankkimisesta tai
lunastamisesta lain voimaantulon jälkeen.
Menettelyyn yhtiökokouksessa sovelletaan
tällöin uutta lakia jo ennen sen voimaantuloa
lukuun ottamatta kokouskutsun toimittamis-
tapaa ja -aikaa sekä asiakirjojen nähtävillä
pitämisen tapaa koskevia säännöksiä.

11 §

Hallintoneuvoston oikeus valita hallituksen
jäsenet

Jos yhtiöjärjestyksen määräys hallintoneu-
vostosta on ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen
uuden lain voimaantuloa, hallintoneuvostolla
on kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta
oikeus valita hallituksen jäsenet, jollei yhtiö-
järjestyksessä määrätä toisin.

12 §

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

Vanhan lain 10 luvun 1 §:n 4 momentin ja
4 §:n 2 momentin säännöksiä tilintarkastajan

määräämisestä osakkeenomistajan vaatimuk-
sesta sovelletaan, jos tilintarkastajaa koskeva
vaatimus tehdään yhtiökokouksessa ennen
uuden lain voimaantuloa.
Uuden lain 7 luvun 7 §:n 3 momentin

säännöstä lääninhallituksen päätöksen täytän-
töönpanokelpoisuudesta sovelletaan, kun eri-
tyistä tarkastusta koskeva hakemus tehdään
lääninhallitukselle uuden lain tultua voimaan.

13 §

Vararahasto ja ylikurssirahasto

Vararahasto ja ylikurssirahasto ovat uuden
lain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sidottua omaa
pääomaa.
Vararahastoa ja ylikurssirahastoa voidaan

alentaa noudattaen, mitä osakepääoman alen-
tamisesta säädetään uuden lain 13 ja 14
luvussa lukuun ottamatta 14 luvun 1 §:n
1 momentin 2 virkettä ja 6 §:ää.
Osakepääomaa voidaan korottaa siirtä-

mällä varoja vararahastosta tai ylikurssirahas-
tosta noudattaen uuden lain 11 luvun sään-
nöksiä rahastokorotuksesta. Tällaista osake-
pääoman korotusta ei oteta huomioon uuden
lain 14 luvun 2 §:ää sovellettaessa.

14 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Uuden lain 8 luvun 5—8 §:ää sovelletaan
viimeistään siltä tilikaudelta, joka alkaa lain
tultua voimaan.

15 §

Optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalaina

Vaikka päätös optio-oikeuksien antami-
sesta tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
tehdään ennen uuden lain voimaantuloa,
optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjan nojalla
tapahtuvassa osakkeiden antamisessa nouda-
tetaan uuden lain 9 luvun 9—11 §:ää sekä
14 §:n 1 ja 3 momenttia, jos osakkeiden
merkintäaika alkaa vasta, kun kolme vuotta
on kulunut uuden lain voimaantulosta.
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16 §

Pääomalaina

Jos sopimus vanhan lain mukaisesta pää-
omalainasta on tehty ennen uuden lain voi-
maantuloa, laina katsotaan pääomalainaksi
myös uutta lakia sovellettaessa. Jollei toisin
sovita, sellaiseen lainaan sovelletaan uuden
lain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisten
maksuehtojen sijasta edelleen vanhan lain
5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisia maksu-
ehtoja konsernitaseeseen perustuvia maksura-
joituksia lukuun ottamatta. Lainaan sovelle-
taan kuitenkin uuden lain 12 luvun 1 §:n 1
momentin 3 kohdan mukaista vakuuden an-
tamista koskevaa kieltoa.

17 §

Varojen jakaminen

Velvollisuuteen palauttaa yhtiöstä laitto-
masti jaetut varat sovelletaan vanhaa lakia,
jos jako pannaan täytäntöön ennen uuden lain
voimaantuloa. Vanhan lain 12 luvun 8 §:ää ei
kuitenkaan enää sovelleta uuden lain tultua
voimaan.
Vanhan lain 12 luvun 1 §:n 2 momentin
mukaista yhtiöjärjestyksen määräystä muusta
kuin voitontuottamistarkoituksesta ei tarvitse
muuttaa uuden lain mukaiseksi, jos määräys
on ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen uuden
lain voimaantuloa.
Jos yhtiön taseessa on aktivoituja perusta-
mis- ja tutkimusmenoja, jotka poistetaan
ennen 31 päivää joulukuuta 2004 voimassa
olleiden kirjanpitolain (1336/1997) säännös-
ten mukaan vaikutusaikanaan, niitä vastaava
määrä otetaan uuden lain 13 luvun 5 §:ää
sovellettaessa huomioon jakokelvottomana
eränä.

18 §

Lunastusehdot

Vanhan lain 6 luvun 9 §:n mukaista lunas-
tusehtoa ei tarvitse muuttaa uuden lain mu-
kaiseksi. Uuden lain tultua voimaan lunasta-
minen tapahtuu uuden lain mukaisesti ja siten,
että osakepääomaa alennetaan vain sikäli kuin
sitä käytetään lunastamiseen.

19 §

Sulautuminen ja jakautuminen

Sulautumiseen ja jakautumiseen sovelle-
taan vanhaa lakia, jos sulautumis- tai jakau-
tumissuunnitelma ilmoitetaan rekisteröitä-
väksi ennen uuden lain voimaantuloa. Muussa
tapauksessa sulautumiseen ja jakautumiseen
sovelletaan uutta lakia.

20 §

Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Osakkeenomistajan oikeuteen ja velvolli-
suuteen lunastaa muiden osakkeenomistajien
osakkeet sillä perusteella, että hänellä on yli
yhdeksän kymmenesosaa yhtiön osakkeista ja
äänistä, sovelletaan vanhaa lakia, jos lunas-
tusvaatimus perustuu ennen uuden lain voi-
maantuloa vallinneisiin seikkoihin.
Lunastusmenettelyyn sovelletaan vanhaa

lakia, jos lunastaja on ilmoittanut lunastus-
vaatimuksensa yhtiölle tai vähemmistöosak-
keenomistaja vaatinut osakkeensa lunasta-
mista välimiesmenettelyssä ennen uuden lain
voimaantuloa.

21 §

Yhtiön purkaminen

Ennen uuden lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen perustuva selvitystila tai rekiste-
ristä poistaminen pysyy edelleen voimassa,
ja siihen sovelletaan vanhaa lakia. Yhtiöko-
kouksen päätökseen tai tuomioistuimen van-
han lain 13 luvun 2 §:n nojalla tekemään
päätökseen perustuva selvitystila voidaan kui-
tenkin uuden lain tultua voimaan päättää
lopettaa siten kuin uuden lain 20 luvun
19 §:ssä säädetään.

22 §

Päätöksen pätemättömyys

Ennen uuden lain voimaantuloa tehdyn
päätöksen pätemättömyyttä koskevan moite-
kanteen tai muun vaatimuksen käsittelemi-
seen ja ratkaisemiseen sovelletaan vanhaa
lakia, jollei tästä laista johdu muuta.
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23 §

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaukseen, joka perustuu en-
nen uuden lain voimaantuloa tapahtuneeseen
tekoon tai laiminlyöntiin, sovelletaan vanhaa
lakia.

24 §

Vaikutusvallan väärinkäyttö

Jos osakkeenomistaja on ennen uuden lain
voimaantuloa tahallaan väärinkäyttänyt vai-
kutusvaltaansa yhtiössä, uuden lain 23 luvun
sijasta sovelletaan vanhan lain 13 luvun
3 §:ää. Asian käsittelyssä tuomioistuimessa
noudatetaan tällöin vanhan lain 13 luvun
säännöksiä. Vanhan lain 13 luvun 3 §:ään
perustuva kanne on kuitenkin pantava vireille
vuoden kuluessa uuden lain voimaantulosta.

25 §

Riitojen ratkaiseminen

Uuden lain 24 luvun 1 §:n säännöksiä
toimivaltaisesta tuomioistuimesta sovelletaan
sellaisten uutta lakia, vanhaa lakia tai aikai-
sempaa osakeyhtiölakia koskevien riita-
asioiden käsittelemiseen, jotka tulevat vireille
uuden lain tultua voimaan.
Välimiesmenettelyä koskevaan määräyk-

seen, joka on otettu yhtiöjärjestykseen ennen
uuden lain voimaantuloa, sovelletaan vanhaa
lakia.

26 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 626

avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun
lain (389/1988) 8 luvun 3 §:n 2—4 momentti sekä 4 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä
ovat 8 luvun 3 §:n 3 ja 4 momentti sekä 4 §:n 2 momentti laissa 151/1997, seuraavasti:

8 luku

Yhtiömuodon muuttaminen ja yhtiöiden
sulautuminen

3 §

Osakeyhtiöksi muuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Yhtiömuodon muuttamista koskevan pää-
töksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyh-
tiölain (624/2006) mukaisesti laadittu yhtiö-
järjestys.
Yhtiömuodon muuttamista koskevasta pää-
töksestä on laadittava asiakirja, johon on
otettava tai liitettävä yhtiöjärjestys ja jossa on
mainittava kaikki osakkeenomistajat sekä
kullekin tulevat osakkeet. Yhtiön tilikausi on
mainittava asiakirjassa tai siitä on määrättävä
yhtiöjärjestyksessä. Asiakirja on päivättävä
sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiesten ja
kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiö-
miesten allekirjoitettava.

Osakeyhtiön osakepääomaan ja siitä asia-
kirjassa annettavaan selvitykseen sovelletaan,
mitä osakeyhtiölain 2 luvun 6 §:ssä säädetään.
Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö muu-
tetaan julkiseksi osakeyhtiöksi, sovelletaan
lisäksi, mitä osakeyhtiölain 19 luvun 1 §:n 2
momentissa säädetään.

4 §

Osakeyhtiöksi muuttamista koskevan päätök-
sen täytäntöönpano

Kun 3 §:ssä tarkoitettu asiakirja on alle-
kirjoitettu, yhtiömiesten on toimitettava yh-
tiökokoukselle kuuluvat vaalit.
Avoimessa yhtiössä yhtiömiesten ja kom-

mandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömies-
ten tulee yhdessä osakeyhtiölle valitun hal-
lituksen kanssa tehdä kaupparekisteriin ilmoi-
tus yhtiömuodon muuttamisesta, jolloin on
soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyh-
tiön kaupparekisteriin ilmoittamisesta sääde-
tään. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden
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kuluessa 3 §:ssä tarkoitetun asiakirjan alle-
kirjoittamisesta tai yhtiömuodon muuttami-
nen raukeaa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Jos yhtiömuodon muuttamista koskeva
asiakirja on allekirjoitettu ennen tämän lain
voimaantuloa, muuttamiseen sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 627

eurooppayhtiölain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä elokuuta 2004 annetun eurooppayhtiölain (742/2004) 1 §:n 2

momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2—4 ja 6
momentti, 10 ja 11 §, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentti sekä 16 § seuraavasti:

1 §

Sovellettavat säännökset ja soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Eurooppayhtiöön sovelletaan julkisia osa-
keyhtiöitä koskevia osakeyhtiölain
(624/2006) ja muun lain säännöksiä siten kuin
eurooppayhtiöasetuksessa ja tässä laissa sää-
detään.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Perustaminen sulautumalla

Jos suomalainen osakeyhtiö osallistuu eu-
rooppayhtiön perustamiseen eurooppayhtiö-
asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla ja vastaanottava yhtiö rekisteröidään
Suomeen, sulautumiseen osallistuvien suoma-
laisten osakeyhtiöiden on ilmoitettava sulau-
tumissuunnitelma rekisteröitäväksi siten kuin
osakeyhtiölain 16 luvun 5 §:ssä säädetään
suunnitelman rekisteröinnistä. Suomalaisen
osakeyhtiön velkojien suojaan ja sulautumi-
sen rekisteröintiin sovelletaan, mitä osakeyh-
tiölain 16 luvun 6—8 ja 15 §:ssä säädetään

kuitenkin siten, että yhtiön kaikilla velkojilla
on oikeus vastustaa sulautumista. Sulautumi-
sen rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi,
että ne sulautumiseen osallistuvat yhtiöt,
joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa,
hyväksyvät 5 §:ssä tarkoitetun lunastusoikeu-
den. Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden on
ilmoitettava sulautuminen rekisteröitäväksi
osakeyhtiölain 16 luvun 14 §:ssä säädetyllä
tavalla kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
sulautumista koskeva päätös on tehty Suo-
messa ja muille sulautumiseen osallistuville
yhtiöille on annettu neuvoston asetuksen 25
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus.
Jos vastaanottava yhtiö rekisteröidään eu-

rooppayhtiönä toiseen valtioon, suunnitelman
rekisteröimiseen sovelletaan 1 momenttia.
Sulautumiseen osallistuvan suomalaisen su-
lautuvan ja vastaanottavan yhtiön kaikilla
velkojilla on oikeus vastustaa sulautumista.
Velkojien suojaan sovelletaan, mitä osakeyh-
tiölain 16 luvun 6—8 §:ssä säädetään sulau-
tuvan yhtiön velkojien suojasta. Sulautumi-
seen osallistuvien suomalaisten yhtiöiden on
haettava rekisteriviranomaiselta lupa sulautu-
misen täytäntöönpanoon neljän kuukauden
kuluessa sulautumista koskevasta päätöksestä
tai sulautuminen raukeaa. Hakemukseen on
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liitettävä sulautumispäätökset ja hallituksen
jäsenen tai toimitusjohtajan todistus osake-
yhtiölain 16 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen il-
moitusten lähettämisestä. Luvan antamisen
edellytyksiin sovelletaan tämän pykälän 1
momentin säännöksiä sulautumisen rekiste-
röinnin edellytyksistä, lukuun ottamatta mo-
mentin viimeistä virkettä, sekä eurooppayh-
tiöasetuksen 25 artiklan 2 kohdan säännöksiä
siinä tarkoitetun todistuksen antamisen edel-
lytyksistä. Jos sulautumiseen osallistuvan yh-
tiön omaisuuteen on voimassa yrityskiinni-
tyslaissa (634/1984) tarkoitettu yrityskiinni-
tys, luvan antamisen edellytyksenä on, että
samalla on vireillä rekisteröimiskelpoinen
hakemus kiinnityksen siirtämisestä Suomeen
perustettavan sivuliikkeen vastattavaksi tai
että kiinnitys on kuoletettu. Rekisteriviran-
omaisen lupaa koskeva päätös on viran
puolesta rekisteröitävä. Tässä momentissa
tarkoitetussa sulautumisessa vastaanottavana
yhtiönä olevaan suomalaiseen osakeyhtiöön
sovelletaan osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n
säännöksiä lopputilityksestä.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Osakkeiden lunastaminen sulautumisen
perusteella

Jos eurooppayhtiö perustetaan eurooppa-
yhtiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukai-
sesti, Suomeen tai toiseen valtioon rekiste-
röitävään eurooppayhtiöön sulautuvan suo-
malaisen osakeyhtiön osakkeenomistajalla on
oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista siten
kuin osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:ssä sääde-
tään. Sama oikeus on vastaanottavana yhtiönä
olevan suomalaisen osakeyhtiön osakkeen-
omistajalla, jos yhtiö rekisteröidään euroop-
payhtiönä toisessa valtiossa.

7 §

Johto

— — — — — — — — — — — — —
Eurooppayhtiön toimitusjohtajaan sovelle-
taan osakeyhtiölain säännöksiä julkisen osa-
keyhtiön toimitusjohtajasta, jollei eurooppa-
yhtiöasetuksessa toisin säädetä.

8 §

Yhtiökokous

Osakkeenomistajalla on oikeus saada ha-
luamansa asia eurooppayhtiön yhtiökokouk-
sen käsiteltäväksi siten kuin osakeyhtiölain
5 luvussa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Kotipaikan siirtäminen Suomesta

— — — — — — — — — — — — —
Eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa tar-

koitetun kotipaikan siirron täytäntöönpanoon
tarvitaan rekisteriviranomaisen lupa. Yhtiön
kaikilla velkojilla on oikeus vastustaa koti-
paikan siirtämistä. Yhtiön on haettava rekis-
teriviranomaiselta kuulutusta edellä tarkoite-
tuille velkojille neljän kuukauden kuluessa
siirtosuunnitelman rekisteröimisestä, tai koti-
paikan siirtäminen raukeaa. Hakemukseen on
liitettävä eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklan
3 kohdassa tarkoitettu selonteko. Velkojien
suojaan sovelletaan muuten, mitä osakeyh-
tiölain 16 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetään
sulautuvan yhtiön velkojien suojasta.
Yhtiön on haettava rekisteriviranomaiselta

lupaa kotipaikan siirron täytäntöönpanoon
kuukauden kuluessa kotipaikan siirtämistä
koskevasta päätöksestä. Hakemukseen on
liitettävä yhtiökokouksen päätös kotipaikan
siirtämisestä ja hallituksen jäsenen tai toimi-
tusjohtajan todistus osakeyhtiölain 16 luvun
7 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten lähettämi-
sestä. Jos hakemusta ei tehdä määräajassa tai
lupaa ei myönnetä, päätös kotipaikan siirtä-
misestä raukeaa. Jos siirtosuunnitelmaa on
muutettu yhtiökokouksen päätöksellä, muu-
tettu suunnitelma on ilmoitettava rekisteröi-
täväksi viimeistään hakemuksen yhteydessä.
Rekisteriviranomaisen luvan antamisen

edellytyksiin sovelletaan eurooppayhtiöase-
tuksen 8 artiklan 8 kohdan säännöksiä sekä
osakeyhtiölain 16 luvun 15 §:n 1 ja 2
momentin säännöksiä sulautumisen rekiste-
röinnin edellytyksistä. Jos yhtiön omaisuu-
teen on voimassa yrityskiinnityslaissa tarkoi-
tettu yrityskiinnitys, luvan antamisen edelly-
tyksenä on, että samalla on vireillä rekiste-
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röimiskelpoinen hakemus kiinnitysten siirtä-
misestä Suomeen perustettavan sivuliikkeen
vastattavaksi tai että kiinnitykset on kuole-
tettu. Rekisteriviranomaisen lupaa koskeva
päätös on viran puolesta rekisteröitävä.
— — — — — — — — — — — — —
Siirtopäätöstä koskevaan moitekanteeseen
sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 21 luvussa
säädetään sulautumispäätöstä koskevasta
moitekanteesta. Tuomioistuimen on viipy-
mättä ilmoitettava kanteen vireilletulosta ja
asiassa annetusta lainvoimaisesta ratkaisusta
rekisteriviranomaiselle.

10 §

Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lu-
nastaminen kotipaikan siirtämisen perus-

teella

Jos eurooppayhtiön kotipaikka siirretään
Suomesta toiseen jäsenvaltioon, siirtopäätöstä
vastaan äänestäneellä osakkeenomistajalla ja
osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitetun oikeu-
den haltijalla on oikeus vaatia lunastusta siten
kuin osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:ssä sääde-
tään sulautumista vastustavan osakkeenomis-
tajan ja oikeudenhaltijan oikeudesta lunas-
tukseen.

11 §

Kotipaikan siirtämistä koskeva lopputilitys

Kotipaikan Suomesta siirtävän eurooppa-
yhtiön johtokunnan tai hallituksen ja toimi-
tusjohtajan on mahdollisimman pian kotipai-
kan siirtämisen jälkeen laadittava lopputilitys.
Lopputilityksessä on oltava tilinpäätös ja
toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei
vielä ole esitetty yhtiökokouksessa sekä sel-
vitys mahdollisen vastikkeen jaosta. Loppu-
tilitys on annettava tilintarkastajille, joiden on
kuukauden kuluessa annettava lopputilitystä
koskeva tilintarkastuskertomus. Tilintarkas-
tuskertomuksen saatuaan johtokunnan tai hal-
lituksen on viivytyksettä kutsuttava osak-
keenomistajat osakkeenomistajien kokouk-
seen vahvistamaan lopputilitys. Kokoukseen
sovelletaan, mitä yhtiökokouksesta säädetään.
Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitäväksi

siten kuin osakeyhtiölain 8 luvun 10 §:ssä
säädetään.
Lopputilityksen moittimiseen sovelletaan,

mitä osakeyhtiölain 20 luvun 15 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. Osakeyhtiölain 22 lu-
vussa tarkoitettuun yhtiön oikeuteen vahin-
gonkorvaukseen sovelletaan, mitä osakeyh-
tiölain 20 luvun 18 §:ssä säädetään.

14 §

Selvitystila ja purkaminen

— — — — — — — — — — — — —
Selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä

poistamista koskevan asian vireille panemi-
seen, yhtiölle annettavaan kehotukseen, asian
käsittelyyn, päätökseen ja sen rekisteröintiin
sekä selvitysmenettelyyn ja rekisteristä pois-
tamiseen sovelletaan eurooppayhtiöasetuksen
64 artiklan ja osakeyhtiölain 20 luvun sään-
nöksiä.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Eurooppayhtiön hallituksen, johtokunnan
ja hallintoneuvoston jäsenen, selvitysmiehen,
yhtiökokouksen puheenjohtajan sekä osak-
keenomistajan vahingonkorvausvelvollisuu-
desta on voimassa, mitä osakeyhtiölaissa ja
muussa laissa säädetään osakeyhtiön halli-
tuksen tai hallintoneuvoston jäsenen, toimi-
tusjohtajan, selvitysmiehen, yhtiökokouksen
puheenjohtajan tai osakkeenomistajan vahin-
gonkorvausvastuusta. Tilintarkastajan vahin-
gonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilin-
tarkastuslaissa (936/1994) ja osakeyhtiö-
laissa.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Rangaistussäännöksiä

Eurooppayhtiön hallituksen, johtokunnan
tai hallintoneuvoston jäseneen, toimitusjoh-
tajaan, selvitysmieheen, osakkeenomistajaan
ja tilintarkastajaan sovelletaan osakeyhtiölain
25 luvun säännöksiä osakeyhtiörikoksesta ja
osakeyhtiörikkomuksesta.
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Eurooppayhtiöasetuksen 32 artiklan 4 koh-
dassa tarkoitetun selonteon sekä 37 artiklan
6 kohdassa ja 66 artiklan 5 kohdassa tarkoi-
tetun todistuksen antamiseen sovelletaan,
mitä osakeyhtiölain 25 luvun 1 §:n 2 koh-
dassa säädetään hyväksytyn tilintarkastajan
lausuntoa koskevien säännösten rikkomisesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Eurooppayhtiön perustamiseen sulautu-
malla ja sen kotipaikan siirtämiseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä, jos sulautumis- tai siirto-
suunnitelma ilmoitetaan rekisteröitäväksi en-
nen tämän lain voimaantuloa.
Vahingonkorvaukseen, joka perustuu en-

nen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen
tekoon tai laiminlyöntiin, sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 628

osuuskuntalain 16 luvun 2 §:n ja 18 luvun 2 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun osuuskuntalain (1488/2001) 16 luvun 2 §

ja 18 luvun 2 § seuraavasti:

16 luku

Sulautuminen

2 §

Tytäryhteisösulautuminen

Jos osuuskunta omistaa osakeyhtiön kaikki
sellaiset osakkeet, optio-oikeudet ja muut
osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet,
joita sulautumiseen osallistuva osakeyhtiö ei
omista, hallitukset voivat sopia osakeyhtiön
sulautumisesta osuuskuntaan. Sama koskee
tytärosuuskunnan sulautumista emo-osuus-
kuntaan, jos tytärosuuskunnassa ei ole muita
jäseniä.
Tytärosakeyhtiön sulautumista koskee so-
veltuvin osin, mitä osakeyhtiölain (624/2006)
16 luvussa säädetään tytäryhtiösulautumi-
sesta. Sulautumiseen ei kuitenkaan sovelleta
luvun 6 §:n 3 momenttia eikä 9—11 tai

13 §:ää. Hallitusten sulautumispäätös on teh-
tävä neljän kuukauden kuluessa sulautumis-
suunnitelman rekisteröimisestä.

18 luku

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi

2 §

Yhteisömuodon muutossuunnitelma

Osuuskunnan hallituksen on laadittava yh-
teisömuodon muutossuunnitelma, jota koskee
soveltuvin osin, mitä 16 luvun 4—6 §:ssä
säädetään kombinaatiosulautumisesta. Mitä
mainituissa säännöksissä säädetään osuus-
kunnan säännöistä ja osuuksista, sovelletaan
osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen ja osakkeisiin.
Suunnitelmassa on lisäksi oltava ehdotus
osakeyhtiön osakepääomasta ja muusta
omasta pääomasta. Osakeyhtiön osakepää-
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omaan ja siitä suunnitelmassa annettavaan
selvitykseen sovelletaan, mitä osakeyhtiölain
2 luvun 6 §:ssä säädetään.
Jos osuuskunta muutetaan julkiseksi osa-
keyhtiöksi, sovelletaan lisäksi, mitä osakeyh-
tiölain 19 luvun 1 §:n 2 momentissa sääde-
tään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.
Sulautumiseen tai osuuskunnan muuttami-

seen osakeyhtiöksi sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä,
jos sulautumissuunnitelma tai yhteisömuodon
muutossuunnitelma allekirjoitetaan ennen tä-
män lain voimaantuloa.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

1976 N:o 628



Lak i

N:o 629

asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 81 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asumisoikeusyhdistyksistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1072/1994)
81 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 128/2003, seuraavasti:

81 §

Tytäryhteisösulautuminen

— — — — — — — — — — — — —
Sulautumista koskee soveltuvin osin, mitä
osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvussa sääde-

tään tytäryhtiösulautumisesta. Vastaanotta-
vassa asumisoikeusyhdistyksessä sulautumi-
sesta päättää kuitenkin yhdistyksen kokous.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006 .

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 630

prokuralain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun prokuralain (130/1979) 3 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on laissa 391/1988, seuraavasti:

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiössä tai osuuskunnassa voidaan
määrätä, että prokuristi saa edustaa yhtiötä tai
osuuskuntaa ainoastaan yhdessä osakeyhtiö-
lain (624/2006) 6 luvun 26 §:n tai osuuskun-
talain (1488/2001) 5 luvun 15 §:n mukaan
siihen oikeutetun henkilön kanssa. Avoimessa

yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä voidaan
määrätä, että prokuristi saa edustaa yhtiötä
ainoastaan yhdessä yhden tai useamman
avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiit-
tiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen kanssa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 631

yrityskiinnityslain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/1984) 11 §:n 1
momentti, 21 a §:n 1 momentti ja 27 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n 1 momentti
laissa 246/2001 sekä 21 a §:n 1 momentti ja 27 §:n 2 momentti laissa 1493/2001, seuraavasti:

11 §

Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset

Elinkeinonharjoittajan yhteisömuodon
muuttaminen tai osakeyhtiölain (624/2006)
19 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu
toiminnan jatkaminen yksityisenä elinkeinon-
harjoittajana ei vaikuta yrityskiinnityksen
voimassaoloon eikä kiinnityksen tuottamaan
etuoikeuteen, jos muutos merkitään kauppa-
rekisteriin yritys- ja yhteisötietolain
(244/2001) 11 §:ssä säädetyn muutosilmoi-
tuksen perusteella ja jos osakeyhtiön toimin-
taa jatkavan elinkeinonharjoittajan omaisuu-
teen ei ole vahvistettu yrityskiinnitystä. Sama
koskee yksityisen elinkeinonharjoittajan elin-
keinotoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan
omaisuuden luovuttamista toiselle elinkei-
nonharjoittajalle, avoimelle yhtiölle tai kom-
mandiittiyhtiölle, jos luovutuksensaajan
omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinni-
tystä ja luovutuksensaaja ilmoittaa rekisteri-
viranomaiselle jatkavansa luovuttajan elinkei-
notoimintaa. Ilmoitus tästä on tehtävä kolmen
kuukauden kuluessa luovutuksesta.
— — — — — — — — — — — — —

21 a §

Kiinnityksen jakaminen

Yrityskiinnitykset, jotka koskevat osake-
yhtiölaissa tarkoitetun jakautuvan osakeyh-
tiön kaikkea elinkeinotoimintaan kuuluvaa
irtainta omaisuutta tai on vahvistettu yhtiön
määrättyyn osaan tai määrätyllä alueella
harjoitettavaan elinkeinotoimintaan kuulu-
vaan irtaimeen omaisuuteen, voidaan jakau-
tuvan yhtiön hakemuksesta jakaa yhtiön ja
kiinnityksenhaltijoiden sopimalla tavalla ko-
konaan tai osittain vastaanottaville osakeyh-
tiöille. Sama koskee osuuskuntalaissa
(1488/2001) tarkoitetun jakautuvan osuus-
kunnan omaisuuteen vahvistetun yrityskiin-
nityksen jakamista.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen voi poistaa yritys-

kiinnityksen rekisteristä, jos sellaista elinkei-
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nonharjoittajaa koskevat merkinnät, jonka
omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu,
poistetaan kaupparekisteristä kaupparekiste-
rilain (129/1979) 24 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla. Osakeyhtiön tai osuuskunnan omaisuu-
teen vahvistettu yrityskiinnitys voidaan pois-
taa kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun
yhtiö tai osuuskunta on poistettu rekisteristä
osakeyhtiölain 20 luvun 2 §:ssä tai osuuskun-

talain 19 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Ennen kuin kiinnitys poistetaan rekisteristä
tässä momentissa tarkoitetusta syystä, rekis-
teriviranomaisen on varattava tiedossaan ole-
valle kiinnityksenhaltijalle tilaisuus tulla
kuulluksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

1980 N:o 631



Lak i

N:o 632

maakaaren 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maakaaren (540/1995) 2 luvun 4 §:n 2
momentti seuraavasti:

2 luku

Kiinteistön kauppa

4 §

Perustettavan yhtiön lukuun tehtävä kauppa

— — — — — — — — — — — — —
Myyjä menettää osakeyhtiölain (624/2006)

2 luvun 11 §:ssä tarkoitetun oikeutensa luo-
pua kaupasta, jollei kannetta ole pantu vireille
kahden vuoden kuluessa kaupan tekemisestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006 .

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 633

arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvo-osuustileistä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (827/1991) 29 §:n
1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 925/2002, seuraavasti:

29 §
Jos liikkeeseenlaskija on maksanut arvo-
osuuteen perustuvan suorituksen sille, jolla
arvo-osuustilin tai arvo-osuusjärjestelmästä
annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
luettelon tietojen mukaan oli eräpäivänä tai
osakeyhtiölain (624/2006) 4 luvun 2 §:n 3
momentin taikka osuuskunnan tai sijoitusra-
haston sääntöjen mukaan määrättynä täsmäy-
tyspäivänä oikeus ottaa vastaan suoritus,

mutta sitten käy ilmi, ettei hänellä ollutkaan
oikeutta ottaa vastaan suoritusta, suoritus on
kuitenkin pätevä, paitsi jos liikkeeseenlaskija
tiesi tai hänen piti tietää maksun joutuvan
väärälle henkilölle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 634

yrityksen saneerauksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (47/1993)
58 §:n 2 momentti seuraavasti:

58 §

Varojenjakokielto

— — — — — — — — — — — — —
Kiellon vastaisen varojen jaon vaikutuk-
sesta velkajärjestelyyn säädetään 64 §:n 2
momentissa. Osakeyhtiön osakkeenomista-

jalle kiellon vastaisesti jaettujen varojen
palautus- ja korvausvelvollisuuteen sovelle-
taan, mitä osakeyhtiölain (624/2006) 13 luvun
4 §:ssä ja 22 luvussa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 635

takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan takaisinsaannista konkurssipesään 26 päivänä huhtikuuta 1991 annetun lain

(758/1991) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Määräpäivä

— — — — — — — — — — — — —
Jos pesänselvittäjän hallintoon luovutettu
kuolinpesä asetetaan konkurssiin hakemuk-
sesta, joka on tehty kolmessa kuukaudessa
pesänselvittäjän määräämisestä, määräpäi-
vällä tarkoitetaan kuitenkin päivää, jona ha-

kemus pesänselvittäjän määräämiseksi teh-
tiin.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.
Jos osakeyhtiö on asetettu selvitystilaan

ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 636

kaupparekisterilain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 9 §:n 1
momentin 2, 6 ja 13 kohta sekä 4 momentti, 18 a §:n 1 momentti sekä 25 §,
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentin 2 ja 13 kohta laissa 147/1997, 6 kohta laissa
827/1998 ja 4 momentti sekä 18 a §:n 1 momentti laissa 744/2004 ja 25 § laissa 245/2001,
sekä
lisätään 9 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1616/1992 ja 1122/1993
sekä mainituissa laeissa 147/1997, 827/1998 ja 744/2004, siitä mainitulla lailla 147/1997
kumotun 7 kohdan tilalle uusi 7 kohta seuraavasti:

9 §
Osakeyhtiön tai eurooppayhtiön perusil-
moituksessa on mainittava:
— — — — — — — — — — — — —
2) perustamissopimuksen päivämäärä;
— — — — — — — — — — — — —
6) osakepääoma;
7) osakkeiden lukumäärä ja mahdolliset
yhtiöjärjestyksen määräykset osakkeen ni-
mellisarvosta sekä kuulumisesta arvo-osuus-
järjestelmään;
— — — — — — — — — — — — —
13) yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön edus-
tamisesta sekä, jos jollekulle on annettu
oikeus edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä
jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa;
sekä
— — — — — — — — — — — — —

Eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2157/2001,
jäljempänä eurooppayhtiöasetus, tarkoitetun
eurooppayhtiön perustamista tai kotipaikan
siirtämistä koskevan suunnitelman allekirjoi-
tuspäivään sovelletaan 1 momentin 2 kohdan
säännöstä perustamissopimuksen päivämää-
rästä.
— — — — — — — — — — — — —

18 a §
Rekisteriviranomainen käsittelee osakeyh-

tiön tai eurooppayhtiön osakkeiden arvo-
osuusjärjestelmään liittämistä, osakepääoman
alentamista, osakeyhtiöiden sulautumista,
osakeyhtiön tai eurooppayhtiön jakautumista,
yritysmuodon muuttamista ja osakeyhtiön tai
eurooppayhtiön selvitystilaa koskevat asiat

HE 109/2005
TaVM 7/2006
EV 63/2006

Neuvoston direktiivi 68/151/ETY (319868L0151); EYVL N:o L 65, 14.3.1968, s. 8
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/58/EY (32003L0058); EUVL N:o L 221, 4.9.2003, s. 13

1985

12 895029/100

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20050109


siten kuin osakeyhtiölaissa (624/2006) sää-
detään.
— — — — — — — — — — — — —

25 §
Kun kaupparekisteriin tehdään merkintä tai
rekisterimerkintä poistetaan, rekisteriviran-
omaisen on samalla kuulutettava siitä yleisesti

saatavilla olevalla tavalla joko sellaisenaan
taikka otteina tai viittauksina asiakirjavihkoon
otettuun tai rekisteriin merkittyyn asiakirjaan
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

1986 N:o 636



Lak i

N:o 637

yritys- ja yhteisötietolain 15 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 2001 annetun yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 15 §

seuraavasti:

15 §

Kirjeissä ja lomakkeissa sekä Internet-
verkkosivuilla mainittavat tiedot

Sellaisen yritys- ja yhteisötietojärjestel-
mään rekisteröidyn rekisteröintivelvollisen,
joka on rekisteröity myös kaupparekisteriin,
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennak-
koperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin,
on kirjeissään ja lomakkeissaan mainittava
yritys- ja yhteisötunnus. Konkurssipesän kir-
jeissä ja lomakkeissa on mainittava myös
konkurssivelallisen yritys- ja yhteisötunnus.
Yritys- ja yhteisötunnuksen merkitsemisvel-
vollisuus ei koske luonnollisen henkilön
yksityistaloutta koskevia kirjeitä ja lomak-
keita.
Osakeyhtiön kirjeissä ja lomakkeissa on

yritys- ja yhteisötunnuksen lisäksi mainittava
yhtiön rekisteriin merkitty toiminimi, koti-
paikka ja osoite sekä mahdollinen selvitystila.
Osakeyhtiön on lisäksi mainittava yritys- ja
yhteisötunnuksensa mahdollisilla Internet-
verkkosivuillaan.
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivu-

liikkeen kirjeissä ja lomakkeissa on yritys- ja
yhteisötunnuksen lisäksi mainittava elinkei-
nonharjoittajan toiminimi, oikeudellinen
muoto, kotipaikka, rekisteri, johon elinkei-
nonharjoittaja on kotimaassaan merkitty, re-
kisterinumero tuossa rekisterissä sekä mah-
dollinen selvitystila.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

HE 109/2005
TaVM 7/2006
EV 63/2006
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Lak i

N:o 638

kauppakamarilain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä marraskuuta 2002 annetun kauppakamarilain (878/2002) 2 §:n 2
momentin 2 kohta sekä 5 ja 6 § seuraavasti:

2 §

Kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin
julkiset tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Keskuskauppakamarin tehtävänä on:
— — — — — — — — — — — — —
2) määrätä välimiehet ja hakea välimies-
menettelyä varten uskotun miehen määrää-
misiä osakeyhtiölaissa (624/2006) erikseen
säädetyissä lunastustilanteissa; sekä
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Lunastuslautakunta

Keskuskauppakamarin valtuuskunta aset-
taa kolmeksi vuodeksi kerrallaan lunastuslau-
takunnan, jonka tehtävänä on määrätä väli-
miehet ja hakea uskotun miehen määräämisiä
siten kuin 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa
säädetään.
Lunastuslautakuntaan kuuluu puheenjoh-
taja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi ja
enintään seitsemän muuta jäsentä, joiden
tulee olla yleistä luottamusta nauttivia ja

elinkeinoelämää tuntevia henkilöitä. Puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan sekä kahden
jäsenen on oltava oikeustieteen kandidaatin
tutkinnon suorittaneita henkilöitä, joista kah-
della tulee olla kelpoisuus tuomarin virkaan.
Lunastuslautakunta on päätösvaltainen,

kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheen-
johtajan lisäksi vähintään kolme muuta jä-
sentä. Jos sekä puheenjohtaja että varapu-
heenjohtaja ovat estyneitä tai esteellisiä,
lunastuslautakunta on päätösvaltainen, kun
läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, jotka
valitsevat keskuudestaan oikeustieteen kan-
didaatin tutkinnon suorittaneen jäsenen pu-
heenjohtajaksi. Päätökset lunastuslautakun-
nan kokouksessa tehdään yksinkertaisella
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see puheenjohtajan ääni.

6 §

Lunastuslautakunnan menettely ja kustan-
nukset

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun lunastuslauta-
kunnan jäseneen ja toimihenkilöön sovelle-
taan heidän kyseistä tehtäväänsä hoitaessaan
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
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säännöksiä. Asioiden käsittelyyn lunastuslau-
takunnassa sovelletaan hallintolakia
(434/2003), viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999) ja kieli-
lakia (423/2003).
Keskuskauppakamari vastaa lunastuslauta-
kunnan kustannuksista ja vahvistaa lautakun-
nan puheenjohtajan ja muiden jäsenten palk-

kioiden perusteet. Keskuskauppakamarilla on
oikeus periä hakijalta maksu välimiesten
asettamisesta ja uskotun miehen määräämisen
hakemisesta aiheutuneista kustannuksista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

1989N:o 638



Lak i

N:o 639

tilintarkastuslain 27 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/1994) 27 §:n 3
momentti seuraavasti:

27 §

Lääninhallituksen velvollisuus määrätä tilin-
tarkastaja

— — — — — — — — — — — — —
Ennen kuin tässä pykälässä tarkoitettu
määräys annetaan, yhteisön tai säätiön halli-
tusta, siihen verrattavaa toimielintä tai yhtiö-
miehiä on kuultava. Määräys voidaan panna
täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Mää-

räys on voimassa siihen asti, kunnes yhtei-
sölle tai säätiölle on säädetyssä järjestyksessä
valittu tilintarkastaja lääninhallituksen mää-
räämän tilalle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.
Tätä lakia sovelletaan, kun tilintarkastajan

määräämistä koskeva ilmoitus tehdään lää-
ninhallitukselle lain tultua voimaan.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 640

panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan panttilainauslaitoksista 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1353/1992)
30 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 769/1997, ja
muutetaan 7 §:n johdantokappale, 13 a §:n 3 momentti, 30 §:n 3 momentti, 30 a §:n 2

momentti ja 30 b §,
sellaisina kuin niistä ovat 13 a §:n 3 momentti mainitussa laissa 769/1997, 30 §:n 3 momentti
laissa 598/2003 sekä 30 a §:n 2 momentti ja 30 b § laissa 757/2004, seuraavasti:

7 §
Panttilainauslaitoksen yhtiöjärjestyksessä
on sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa
(624/2006) säädetään, määrättävä:
— — — — — — — — — — — — —

13 a §
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus antaa panttilainauslai-
tokselle osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä tar-
koitetun määräyksen.
— — — — — — — — — — — — —

30 §
— — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiölain 6 luvun 10 §:n 2 momen-
tissa ja 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan
antaa panttilainauslaitokselle Rahoitustarkas-
tus.

30 a §
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus

on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että panttilainauslaitos ei
ole noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suo-
messa tapahtuvan toiminnan lopettamista
koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa ennen
kuin kuukausi on kulunut osakeyhtiölain
16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
määräpäivästä vain, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut, ettei se vastusta kotipaikan siir-
toa.

30 b §
Jos panttilainauslaitos osallistuu eurooppa-

yhtiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettuun sulautumiseen, rekisteriviranomainen
ei saa antaa tällaista sulautumista koskevaa
eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua todistusta, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen sa-
man pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan
myöntämistä, että panttilainauslaitos ei ole
noudattanut sulautumista tai Suomessa tapah-
tuvan toiminnan lopettamista koskevia sään-
nöksiä. Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi
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on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain,
jos Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

1992 N:o 640



Lak i

N:o 641

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993)
98 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 69/2003, ja
muutetaan 21 §:n 5 momentti, 24 a §:n 2 momentti, 29 a §:n 3 momentti, 30 §:n 1—3 ja
5 momentti, 41 §:n 1 momentti, 44 §, 81 §:n 2 momentti, 94 §:n 7 momentti, 97 b §, 98 §:n
1 momentin 3 ja 5 kohta sekä 100 b §,
sellaisina kuin ne ovat, 21 §:n 5 momentti ja 81 §:n 2 momentti laissa 1340/1997, 24 a §:n
2 momentti, 30 §:n 5 momentti sekä 44, 97 b ja 100 b § laissa 1500/2001, 29 a §:n 3 momentti
laissa 748/2004, 30 §:n 1—3 momentti laissa 1305/2004, 41 §:n 1 momentti laissa 108/1999,
94 §:n 7 momentti laissa 75/2003 sekä 98 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta mainitussa laissa
69/2003, seuraavasti:

21 §

Huomattavien omistusosuuksien suhde omiin
varoihin

— — — — — — — — — — — — —
Laskettaessa 1—3 momentissa tarkoitettu-
jen sijoitusten määrää luottolaitoksen ja sen
konsolidointiryhmän omistamiksi katsotaan
myös sellaisen luottolaitoksen konsolidointi-
ryhmään kuulumattoman rahoituslaitoksen ja
palveluyrityksen omistamat osakkeet ja osuu-
det, joka on luottolaitoksen kirjanpitolaissa
tarkoitettu osakkuusyritys, samassa suhteessa
kuin luottolaitos omistaa tällaisen rahoitus-
laitoksen tai palveluyrityksen osakkeita tai
osuuksia.
— — — — — — — — — — — — —

24 a §

Omien osakkeiden, osuuksien, pääomalaino-
jen ja debentuurien hankinnan rahoittaminen

ja pantiksi ottaminen

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään

kuuluva rahoituslaitos saa, jollei 3 momen-
tista muuta johdu, osakeyhtiölain (624/2006)
13 luvun 10 §:n 1 momentin, osuuskuntalain
(1488/2001) 8 luvun 7 §:n 1 momentin sekä
velkakirjalain (622/1947) 34 §:n 3 momentin
säännösten estämättä antaa lainaa omien tai
emoyrityksen osakkeiden ja osuuksien hank-
kimiseksi ja ottaa niitä pantiksi, jos ne ovat
arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja pörssi- tai markkina-
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arvopapereita ja jos lainan antaminen tai
pantin ottaminen kuuluu luottolaitoksen tai
sen konsolidointiryhmään kuuluvan rahoitus-
laitoksen tavanomaiseen liiketoimintaan ja jos
laina on annettu taikka pantti otettu luotto- tai
rahoituslaitoksen toiminnassa noudatetuin ta-
vanomaisin ehdoin.
— — — — — — — — — — — — —

29 a §

Kotipaikan siirto Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan toiseen valtioon

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että luottolaitos ei ole
noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suomessa
tapahtuvan toiminnan jatkamista tai toimin-
nan lopettamista koskevia säännöksiä. Luvan
saa antaa ennen kuin kuukausi on kulunut
osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos Rahoi-
tustarkastus on ilmoittanut, ettei se vastusta
kotipaikan siirtoa.

30 §

Tilinpäätöksen laadintaan sovellettavat
säännökset

Luottolaitoksen tilinpäätös laaditaan ja jul-
kistetaan tämän luvun säännösten ja niiden
nojalla annettujen valtiovarainministeriön
asetusten ja Rahoitustarkastuksen määräysten
mukaisesti. Luottolaitoksiin sovelletaan li-
säksi kirjanpitolakia ja sen nojalla annettuja
säännöksiä siltä osin kuin tässä laissa tai sen
nojalla annetuissa valtiovarainministeriön
asetuksissa taikka muualla laissa ei toisin
säädetä. Liikepankkiin ja muuhun osakeyh-
tiömuotoiseen luottolaitokseen sovelletaan li-
säksi osakeyhtiölain ja osuuspankkiin sekä
muuhun osuuskuntamuotoiseen luottolaitok-
seen osuuskuntalain tilinpäätöstä koskevia
säännöksiä siltä osin kuin jäljempänä ei toisin
säädetä. Osakeyhtiölain 8 luvun 11 §:ää ja
osuuskuntalain 6 luvun 1 §:n 2 momenttia ei

sovelleta luottolaitokseen. Mitä tässä luvussa
säädetään tilinpäätöksestä, sovelletaan koko-
naisuuteen, joka käsittää tilinpäätökseen kuu-
luvat ja siihen liitetyt asiakirjat, jollei jäljem-
pänä erikseen toisin säädetä.
Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia

tilikaudesta, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia
rahoituslaskelman laatimisvelvollisuuden ra-
joittamisesta ja 4 momenttia toimintakerto-
muksesta, 2 §:n 2 momenttia tilinpäätöksen
laatimista koskevasta poikkeusluvasta ja
6 §:ää tilinpäätöksen laatimisajasta, 4 luvun
1 §:ää liikevaihdon määritelmästä, 3 §:ää py-
syvien ja vaihtuvien vastaavien määritelmästä
ja 4 §:ää vaihto- ja rahoitusomaisuuden mää-
ritelmästä sekä 5 luvun 2 §:ää saamisten,
rahoitusvarojen ja velkojen taseeseen merkit-
semisestä, 2 a §:ää rahoitusvälineiden arvos-
tamisesta ja merkitsemisestä tilinpäätökseen,
4 §:ää tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistus-
asteen perusteella ja 6 §:ää vaihto-omaisuu-
den hankintamenon jaksottamisesta ei sovel-
leta luottolaitoksen tilinpäätöksen laatimi-
seen. Siihen ei myöskään sovelleta osakeyh-
tiölain omaa pääomaa, tilinpäätöstä, toimin-
takertomusta ja konsernia koskevan 8 luvun
1 §:n 1 momenttia, 3 eikä 4 §:ää, 5 §:n
3 momentin 2 kohtaa eikä 6 §:ää eikä
osuuskuntalain tilinpäätöstä ja konsernitilin-
päätöstä koskevan 6 luvun 1 §:n 1 momenttia
eikä 2 ja 3 §:ää eikä 7 §:n 1 momenttia.
Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 3 momenttia

pienen kirjanpitovelvollisen konsernitilinpää-
töksen laatimisvelvollisuudesta, 2 §:n 2 ja
3 momenttia konsernin rahoituslaskelmasta ja
konsernin toimintakertomuksesta, 7 §:n 6 mo-
menttia pienen konsernin poistoeron ja va-
paaehtoisen varauksen jakamisesta sekä
9 §:ää yhdistelmämenetelmän käytöstä, osa-
keyhtiölain 8 luvun 9 §:n 1 momenttia sekä
osuuskuntalain 6 luvun 8 §:n 1 ja 3 momenttia
ei sovelleta luottolaitoksen konsernitilinpää-
töksen laatimiseen. Kirjanpitolain 6 luvun
4 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan konser-
nitilinpäätökseen siinä laajuudessa kuin niissä
tarkoitettuja laskentaperiaatteita ja lainkohtia
sovelletaan 2 momentin nojalla luottolaitok-
seen.
— — — — — — — — — — — — —
Kirjanpitolain 3 luvun 9 ja 11 §:ää, osa-

keyhtiölain 8 luvun 10 §:ää ja osuuskuntalain
6 luvun 9 §:ää ei sovelleta luottolaitoksen
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eikä omistusyhteisön tilinpäätöksen rekiste-
röintiin tai muuhun julkistamiseen.
— — — — — — — — — — — — —

41 §

Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus

Talletuspankin on laadittava kultakin yli
kuuden kuukauden pituiselta tilikaudeltaan
osavuosikatsaus joko kuudelta taikka kol-
melta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta ellei arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 §:n 1 momentista muuta johdu.
Talletuspankin osavuosikatsaukseen sovelle-
taan muutoin, mitä 2 ja 3 momentissa sekä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n
2—4 momentissa säädetään. Vastaavasti tal-
letuspankin on laadittava vuosikatsaus nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä arvopaperimark-
kinalain 2 luvun 5 a §:ssä säädetään. Jollei
tästä pykälästä muuta johdu, sellaisen talle-
tuspankin osavuosikatsauksesta ja vuosikat-
sauksesta, johon sovelletaan arvopaperimark-
kinalain 2 luvun 5 §:ää, on lisäksi voimassa,
mitä mainitussa laissa säädetään osavuosikat-
sauksesta ja vuosikatsauksesta.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Rahoitustarkastuksen velvollisuus määrätä
tilintarkastaja sekä erityinen tarkastus ja

tarkastaja

Tilintarkastuslain 27 §:ssä ja osuuskunta-
lain 7 luvun 5 §:ssä tarkoitetun tilintarkasta-
jan sekä osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä ja
osuuskuntalain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetun
erityisen tarkastuksen ja tarkastajan luottolai-
tokseen määrää Rahoitustarkastus. Tilintar-
kastajan sekä erityisen tarkastuksen ja tarkas-
tajan määräämiseen edellä tarkoitetuissa ta-
pauksissa sovelletaan muuten, mitä niistä
säädetään tilintarkastuslaissa, osakeyhtiö-
laissa ja osuuskuntalaissa. Rahoitustarkastuk-
sen on lisäksi määrättävä luottolaitokseen
kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos
luottolaitoksella ei ole 43 §:ssä säädetyt vaa-
timukset täyttävää tilintarkastajaa.

81 §

Vakavaraisuudesta ja suurista asiakasris-
keistä johtuvat voitonjaon rajoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen konsolidointiryhmään kuu-

luvan muun osakeyhtiömuotoisen rahoituslai-
toksen kuin sijoituspalveluyrityksen osak-
keenomistajan oikeudesta osinkoon on 1 mo-
mentin estämättä voimassa, mitä osakeyhtiö-
lain 13 luvun 7 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

94 §

Salassapitovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Mitä osuuskuntalain 7 luvun 6 §:ssä sää-

detään, ei koske luottolaitosta eikä sen kanssa
samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa yri-
tystä.
— — — — — — — — — — — — —

97 b §

Rahalainan antamista koskevien osuuskunta-
lain säännösten soveltaminen

Osuuskuntalain 8 luvun 7 §:ää ei sovelleta
luottolaitokseen eikä sen konsolidointiryh-
mään kuuluvaan rahoituslaitokseen. Rahalai-
nan antamisesta omien tai emoyrityksen
osakkeiden tai osuuksien hankinnan rahoit-
tamiseksi säädetään 24 a §:ssä.

98 §

Luottolaitosrikos

Joka
— — — — — — — — — — — — —
3) käyttää liiketoiminnassaan vastoin

2 c §:n 2 momentin säännöksiä sanaa ″talle-
tus″ tai vastoin 8 §:n 2 momentin säännöstä
″pankki″ taikka
5) rikkoo säästöpankkilaissa tarkoitettuja

säännöksiä riippumattomana asiantuntijana
toimivan tilintarkastajan lausunnon laatimi-
sesta,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai

siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-

1995N:o 641



gaistusta, luottolaitosrikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
— — — — — — — — — — — — —

100 b §

Luottolaitoksen selvitystilaa koskevien sään-
nösten rikkominen

Joka luottolaitoksen hallituksen jäsenenä
tai selvitysmiehenä törkeästi laiminlyö täyt-
tää, mitä osakeyhtiölain 20 luvussa, liikepan-
keista ja muista osakeyhtiömuotoisista luot-
tolaitoksista annetun lain 6 luvussa, säästö-
pankkilain 8 luvussa, osuuskuntalain 19 lu-

vussa tai osuuspankeista ja muista osuuskun-
tamuotoisista luottolaitoksista annetun lain
9 luvussa säädetään hallituksen tai selvitys-
miesten velvollisuuksista, on tuomittava,
jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, luot-
tolaitoksen selvitystilaa koskevien säännösten
rikkomisesta sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.
Tämä lain tilinpäätöstä ja toimintakerto-

musta koskevia säännöksiä sovelletaan vii-
meistään siltä tilikaudelta, joka alkaa tämän
lain tultua voimaan.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 642

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttami-
sesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä
joulukuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 8 § ja 9 §:n 2 momentti,
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4, 5 ja 5 a §, 5 b §:n 2 momentti, 6 §:n 1 ja 2 momentti,
6 a ja 7 §, 9 §:n 1 ja 4 momentti, 10 ja 11 §, 13 §:n 1 ja 3 momentti, 15 ja 16 §, 18 §:n 2
ja 3 momentti, 18 a §, 20 §:n 1, 2 ja 5 momentti, 20 b §:n 1 momentin johdantokappale sekä
25 §,
sellaisina kuin niistä ovat 5 a § ja 5 b §:n 2 momentti laissa 702/2004, 6 a § laissa 749/2004,
7 § osaksi laissa 589/2003, 18 a § ja 20 b §:n 1 momentin johdantokappale laissa 408/2004
ja 20 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa laissa 589/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitokseen sovelletaan osakeyhtiöla-
kia (624/2006), jollei jäljempänä tässä laissa
tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(1607/1993) toisin säädetä. Säästöpankki-
laissa (1502/2001) tarkoitettuun säästöpank-
kiosakeyhtiöön sovelletaan lisäksi, mitä sääs-
töpankkilaissa säädetään, ja osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa (1504/2001) tarkoitet-
tuun osuuspankkiosakeyhtiöön, mitä osuus-
pankeista ja muista osuuskuntamuotoisista
luottolaitoksista annetussa laissa säädetään.

Kiinnitysluottopankkilaissa (1240/1999) tar-
koitettua kiinnitysluottopankkitoimintaa har-
joittavaan luottolaitokseen sovelletaan lisäksi,
mitä kiinnitysluottopankkilaissa säädetään.

3 a §
Luottolaitos voidaan muuttaa osuuskunta-

muotoiseksi luottolaitokseksi noudattaen,
mitä osakeyhtiölain 19 luvussa säädetään.
Yritysmuodon muutokseen sovelletaan lisäksi
vastaavasti, mitä 6 §:n 1 momentissa sääde-
tään sulautumisesta.

4 §
Luottolaitoksen sulautumissuunnitelmassa

on oltava, sen lisäksi, mitä osakeyhtiölain
16 luvun 3 §:ssä säädetään, selvitys luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 74 §:n 1 momen-

HE 109/2005
TaVM 7/2006
EV 63/2006

1997

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20050109


tin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista sitoumuk-
sista, joiden velkojat voivat vastustaa sulau-
tumista osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 1
momentin mukaisesti.

5 §
Sulautumiseen osallistuvien luottolaitosten,
tai jos kyseessä on tytäryhtiösulautuminen,
emoyrityksenä olevan luottolaitoksen, on il-
moitettava sulautumisesta Rahoitustarkastuk-
selle. Ilmoitus, johon on liitettävä sulautu-
missuunnitelma ja osakeyhtiölain 16 luvun
4 §:ssä tarkoitettu lausunto, on toimitettava
Rahoitustarkastukselle ennen osakeyhtiölain
16 luvun 6 §:ssä tarkoitetun kuulutuksen
hakemista. Rahoitustarkastus voi ilmoituksen
saatuaan vaatia myös muita tarpeelliseksi
katsomiaan tietoja.
Rekisteriviranomaisen on annettava osake-
yhtiölain 16 luvun 15 §:n 2 momentissa
tarkoitettu velkojan vastustusta koskeva il-
moitus viivytyksettä tiedoksi Rahoitustarkas-
tukselle.
Rahoitustarkastus voi osakeyhtiölain 16
luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetussa absorptiosulautumisessa vastustaa su-
lautumista ilmoittamalla siitä rekisteriviran-
omaiselle kuukauden kuluessa osakeyhtiölain
16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
määräpäivästä, jos sulautuminen todennäköi-
sesti vaarantaa vastaanottavan luottolaitoksen
toimilupaedellytysten säilymisen. Vastustuk-
sesta on viivytyksettä annettava tieto sulau-
tumiseen osallistuville luottolaitoksille. Su-
lautumisen saa edellä tässä momentissa tar-
koitetussa tapauksessa rekisteröidä vain, jos
Rahoitustarkastus ei vastusta sitä edellä mai-
nitussa ajassa.
Tässä pykälässä tarkoitettua Rahoitustar-
kastuksen päätöstä koskeva valitus on käsi-
teltävä kiireellisenä.

5 a §
Jos velkoja on vastustanut sulautumista,
rekisteriviranomaisen on pyydettävä Rahoi-
tustarkastukselta lausunto siitä, miten sulau-
tumisen täytäntöönpano vaikuttaa velkojan
asemaan ja onko sulautuminen tarpeen panna
täytäntöön viivytyksettä luottolaitosten va-
kaan toiminnan turvaamiseksi. Rekisterivi-
ranomaisen on sen estämättä, mitä osakeyh-
tiölain 16 luvun 15 §:n 2 momentissa sääde-

tään rekisteröimisen edellytyksistä, rekiste-
röitävä sulautumisen täytäntöönpano velkojan
vastustuksesta huolimatta, jos Rahoitustarkas-
tus katsoo lausunnossaan, että sulautumisen
täytäntöönpano ei heikennä velkojan talou-
dellista asemaa ja sulautumisen täytäntöön-
pano viivytyksettä on tarpeen luottolaitosten
vakaan toiminnan turvaamiseksi.

5 b §
— — — — — — — — — — — — —
Jos sulautumisessa vastaanottava yhtiö re-

kisteröidään toiseen valtioon, sulautumiseen
ei kuitenkaan sovelleta 5 §:n 3 ja 4 moment-
tia. Rekisteriviranomainen ei saa antaa täl-
laista sulautumista koskevaa eurooppayhtiö-
lain (742/2004) 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua todistusta, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen sa-
man pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan
myöntämistä, että luottolaitos ei ole noudat-
tanut sulautumista tai Suomessa tapahtuvan
toiminnan jatkamista tai toiminnan lopetta-
mista koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa
ennen kuin kuukausi on kulunut osakeyhtiö-
lain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
määräpäivästä vain, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut, ettei se vastusta kotipaikan siir-
toa.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Mitä osakeyhtiölain 16 luvun 6, 7 ja

15 §:ssä säädetään velkojasta, ei sovelleta
tallettajaan. Sulautuvan luottolaitoksen on
kuitenkin ilmoitettava sulautumisesta tallet-
tajalle viimeistään kolme kuukautta ennen
rekisteriviranomaisen osakeyhtiölain 16 lu-
vun 6 §:n 2 momentin nojalla muille velko-
jille asettamaa määräaikaa. Ilmoituksessa on
mainittava vastaanottavan luottolaitoksen toi-
minimi ja osoite. Ilmoituksesta on lisäksi
käytävä ilmi, että mikäli tallettajan sulautu-
miseen osallisissa luottolaitoksissa olevien
talletusten yhteenlaskettu määrä ylittää luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 65 j §:ssä
säädetyn talletussuojan enimmäisrajan, talle-
tussuojaan sovelletaan, mitä mainitun lain
65 q §:ssä säädetään. Tallettajalla on oikeus
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen vas-
taanottamisesta irtisanoa alkuperäisten sopi-
musehtojen estämättä sellainen talletus, joka
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luottolaitostoiminnasta annetun lain 65 j §:n
nojalla jää kokonaan tai osittain talletussuojan
ulkopuolelle.
Mitä edellä 1 momentissa säädetään tallet-
tajasta, sovelletaan vastaavasti vastaanottavan
luottolaitoksen tallettajaan, jos vastaanottavan
luottolaitoksen velkojia on osakeyhtiölain 16
luvun 6 §:n 3 momentin mukaan kuultava.
— — — — — — — — — — — — —

6 a §
Jos luottolaitoksen kotipaikka siirretään
toiseen valtioon tai sulautumisessa vastaan-
ottava luottolaitos rekisteröidään toiseen val-
tioon ja toimenpiteen jälkeen talletus jää
kokonaan tai osittain talletussuojan ulkopuo-
lelle, tallettajalla on oikeus irtisanoa talletus
myös siten, että luottolaitoksen on viipymättä
maksettava irtisanottu talletus tai annettava
sen maksamisesta turvaava vakuus. Irtisano-
minen on tehtävä kirjallisesti ja viimeistään
luottolaitoksen velkojille annettavassa osake-
yhtiölain 16 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa kuu-
lutuksessa mainittavana määräpäivänä. Edellä
6 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on mai-
nittava tallettajan oikeudesta irtisanoa talle-
tuksensa tämän pykälän mukaisesti. Luotto-
laitoksen on ilmoitettava irtisanomisesta Ra-
hoitustarkastukselle viipymättä tässä pykä-
lässä tarkoitetulle irtisanomiselle varatun ajan
päätyttyä.

7 §
Kombinaatiosulautumisessa perustettavalle
luottolaitokselle on haettava luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu
toimilupa. Kombinaatiosulautumista ei saa
rekisteröidä, ellei toimilupaa samalla rekiste-
röidä.

9 §
Jakautuvan luottolaitoksen jakautumis-
suunnitelmaan ja jakautumisen täytäntöönpa-
non rekisteröintiin sovelletaan vastaavasti,
mitä 4, 5, 5 a ja 6 §:ssä sulautumisen osalta
säädetään. Mitä 5 §:n 3 momentissa sääde-
tään, ei kuitenkaan sovelleta osakeyhtiölain
17 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuun kokonaisjakautumiseen, jos ja-
kautuminen tapahtuu perustettaviin yhtiöihin,
jotka ovat yksinomaan luottolaitoksia.
— — — — — — — — — — — — —

Mitä osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 6 mo-
mentissa säädetään jakautuvan yhtiön ve-
loista, ei sovelleta velkaan tai velan osaan,
joka voidaan korvata luottolaitostoiminnasta
annetun lain 6 a luvussa tarkoitetusta talle-
tussuojarahastosta tai sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain (579/1996) 6 luvussa
tarkoitetusta korvausrahastosta.

10 §
Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 2—5 §:ssä

sekä 17 luvun 6,7 ja 15 §:ssä säädetään
velkojasta, sovelletaan tämän luvun säännök-
siä sovellettaessa siihen, jonka hyväksi luot-
tolaitos on antanut takauksen tai muun siihen
rinnastettavan sitoumuksen tai jolle luottolai-
toksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen
perusteella voi syntyä rahamääräinen saatava,
jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 2 §:ssä tar-
koitetun luottolaitoksen vastattavaksi.

11 §
Alennettaessa luottolaitoksen osakepää-

omaa, ylikurssirahastoa tai vararahastoa
taikka jaettaessa vapaata omaa pääomaa siten,
että velkojilla on osakeyhtiölain 14 luvun
2 §:n mukaan oikeus vastustaa alentamista tai
jakamista, tallettajiin ei sovelleta, mitä osa-
keyhtiölain 14 luvun 2—5 §:ssä säädetään
velkojista.

13 §
Luovuttavan luottolaitoksen hallituksen on

laadittava luovutussuunnitelma, johon sovel-
letaan soveltuvin osin osakeyhtiölain 17
luvun 3 §:ää. Luovutussuunnitelmaan sovel-
letaan lisäksi, mitä edellä 4 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
Liiketoiminnan luovutukseen sovelletaan

soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 17 luvun
16 §:n 6 momentissa ja edellä 9 §:n 4
momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

15 §
Päätös luottolaitoksen toimiluvasta luopu-

misesta on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun
27 §:n mukaisella määräenemmistöllä.
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16 §
Toimiluvasta luopumiseen on saatava re-
kisteriviranomaisen lupa. Lupamenettelyssä
noudatetaan soveltuvin osin, mitä osakeyh-
tiölain 14 luvun 2—5 §:ssä sekä tämän lain
10 §:ssä säädetään. Luottolaitoksen jakautu-
mista tai liiketoiminnan luovutusta koskeva
kuulutus velkojille voidaan antaa yhteisesti
toimiluvasta luopumista koskevan kuulutuk-
sen kanssa, jos toimia haetaan samalla kertaa.

18 §
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomaisen ja tuomioistuimen
on osakeyhtiölain 20 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tuun määräpäivään mennessä pyydettävä Ra-
hoitustarkastuksen lausunto rekisteristä pois-
tamisesta tai selvitystilaan määräämisestä.
Luottolaitokseen ei sovelleta, mitä kaup-
parekisterilain (129/1979) 24 §:ssä säädetään.

18 a §
Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitus-
tarkastukselle ennen kuin luottolaitos asete-
taan selvitystilaan yhtiökokouksen päätök-
sellä. Mitä edellä säädetään yhtiökokouksen
päätöksestä, sovelletaan soveltuvin osin osa-
keyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun osakkeenomistajien yksimieli-
seen päätökseen.

20 §
Rahoitustarkastuksen tehdessä päätöksen
luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan
sen on samalla valittava yksi tai useampi
selvitysmies. Selvitysmiehiin sovelletaan
muuten, mitä osakeyhtiölain 20 luvun 9 §:n 1
ja 3 momentissa säädetään. Osakeyhtiölain
20 luvun 9 §:n 3 momentissa tarkoitettua
määräystä voi hakea myös Rahoitustarkastus
sen lisäksi, mitä mainitussa lainkohdassa
säädetään.
Selvitysmiesten on tehtävä osakeyhtiölain
20 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus talle-
tussuojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoit-
tajien korvausrahastolle, jos luottolaitos on
rahaston jäsen, sekä, jos ilmoitus perustuu
muuhun kuin 19 §:ssä tarkoitettuun päätök-
seen, Rahoitustarkastukselle.
— — — — — — — — — — — — —

Selvitysmiesten on annettava lopputilitys
sekä osakeyhtiölain 20 luvun 17 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu ilmoitus tiedoksi Rahoi-
tustarkastukselle.

20 b §
Kun luottolaitoksen selvitystilassa toimite-

taan tieto velkojille annetusta kuulutuksesta
osakeyhtiölain 20 luvun 14 §:ssä ja julkisesta
haasteesta annetun lain (729/2003) 4 §:n
3 momentissa tarkoitetulla tavalla, ilmoituk-
sessa on mainittava lisäksi:
— — — — — — — — — — — — —

25 §
Luottolaitoksen osakkeenomistajan, hallin-

toneuvoston ja hallituksen jäsenen sekä toi-
mitusjohtajan vahingonkorvausvelvollisuu-
desta, joka perustuu tämän lain rikkomiseen,
säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa
laissa. Edellä tarkoitettuun korvausvelvolli-
suuteen perustuvan vahingonkorvauskanteen
nostamisesta luottolaitoksen lukuun on voi-
massa, mitä osakeyhtiölain 22 luvun
6—8 §:ssä säädetään. Tilintarkastajan vahin-
gonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilin-
tarkastuslaissa (936/1994).
Rahoitustarkastuksella on osakeyhtiölain

22 luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus, jos se
katsoo tallettajien edun sitä vaativan, nostaa
vahingonkorvauskanne luottolaitoksen lu-
kuun luottolaitostoiminnasta annetun lain
97 c §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä
vastaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.
Sulautumiseen tai jakautumiseen sovelle-

taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä, jos sulautumis- tai jakau-
tumissuunnitelma ilmoitetaan rekisteröitä-
väksi ennen tämän lain voimaantuloa.
Sidotun oman pääoman alentamiseen, lii-

ketoiminnan luovutukseen, toimiluvasta luo-
pumiseen ja selvitystilaan sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä, jos asianomaista toimenpidettä kos-
keva päätös on tehty ennen tämän lain
voimaantuloa.

2000 N:o 642



Vahingonkorvaukseen, joka perustuu en-
nen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen
tekoon tai laiminlyöntiin, sovelletaan tämän

lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

2001N:o 642

14 895029/100



Lak i

N:o 643

säästöpankkilain 66 ja 71 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 66 §:n 1

momentti ja 71 §:n 2 momentti seuraavasti:

66 §
Yhden tai useamman riippumattomana
asiantuntijana toimivan Keskuskauppakama-
rin hyväksymän tilintarkastajan on annettava
sulautumissuunnitelmasta lausunto kullekin
sulautumiseen osallistuvalle säästöpankille.
Lausunnossa on arvioitava, annetaanko su-
lautumissuunnitelmassa oikeat ja riittävät tie-
dot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti
vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanot-
tavalle säästöpankille siirtyvän omaisuuden
sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin.
Vastaanottavalle säästöpankille annettavassa
lausunnossa on erikseen mainittava, onko
sulautuminen omiaan vaarantamaan säästö-
pankin velkojen maksun.
— — — — — — — — — — — — —

71 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos lunastusoikeudesta tai lunastuksen eh-
doista ei sovita, asia on annettava välimiesten
ratkaistavaksi noudattaen soveltuvin osin,

mitä osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun
3—5 ja 8—10 §:ssä säädetään. Lunastushin-
taa määrättäessä ei oteta huomioon sulautu-
misesta päättäneen isäntien kokouksen jäl-
keen syntyneitä seikkoja. Lunastushinnalle on
määrättävä käypä korko välimiesmenettelyn
aloittamista koskevan vaatimuksen tiedoksi-
antamisen ja lunastushinnan vahvistamisen
väliseltä ajalta. Kantarahasto-osuuden omis-
tajan on annettava vaatimus välimiesmenet-
telyn aloittamisesta tiedoksi Keskuskauppa-
kamarille ja säästöpankille kolmen kuukau-
den kuluessa isäntien kokouksesta. Vaatimuk-
sen tiedoksiantamisen jälkeen kantarahasto-
osuuden omistajalla on oikeus vain lunastus-
hintaan. Jos lunastusmenettelyssä myö-
hemmin todetaan, ettei kantarahasto-osuuden
omistajalla ole oikeutta lunastukseen, hänellä
on kuitenkin oikeus vastikkeeseen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.
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Sulautumiseen tai jakautumiseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä, jos sulautumis- tai jakau-

tumissuunnitelma ilmoitetaan rekisteröitä-
väksi ennen tämän lain voimaantuloa.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

2003N:o 643



Lak i

N:o 644

valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992)
12 b §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1508/2001, seuraavasti:

12 b §

Tuen kohteena olevan pankin osakkeiden ja
pääomalainojen lunastaminen

Edellä 12 a §:ssä tarkoitetun tukiehdon
soveltamisen sijasta tuen kohteena olevan
pankin osakkeet voidaan lunastaa täyttä kor-
vausta vastaan valtion vakuusrahastolle tai
1 §:n 4 momentissa tarkoitetulle yhtiölle.
Osakkeiden käyvän hinnan määrittämiseen ja
lunastusmenettelyyn sovelletaan, mitä osake-

yhtiölain (624/2006) 18 luvun 2—11 §:ssä
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006 .
Lunastamiseen sovelletaan tämän lain voi-

maan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos
lunastusvaatimus on ilmoitettu tuen kohteena
olevalle pankille ennen tämän lain voimaan-
tuloa.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 645

kiinnitysluottopankkilain 3 ja 18 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) 3 ja
18 §, sellaisena kuin niistä on 3 § laissa 1506/2001, seuraavasti:

3 §

Sovellettava lainsäädäntö

Kiinnitysluottopankkiin sovelletaan osake-
yhtiölakia (624/2006), liikepankeista ja
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annettua lakia (1501/2001) ja luottolai-
tostoiminnasta annettua lakia, jollei tässä
laissa toisin säädetä.

18 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Kiinnitysluottopankin osakkeenomistajan,
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen sekä

toimitusjohtajan vahingonkorvausvelvolli-
suudesta säädetään luottolaitostoiminnasta
annetussa laissa ja tilintarkastajan vahingon-
korvausvelvollisuudesta tilintarkastuslaissa
(936/1994). Vahingonkorvauskanteen nosta-
misesta kiinnitysluottopankin lukuun on voi-
massa, mitä osakeyhtiölain 22 luvun
6—8 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.
Vahingonkorvaukseen, joka perustuu en-

nen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen
tekoon tai laiminlyöntiin, sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 646

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun
2 a § ja 4 §:n 1 momentin 2 kohta, 3 luvun 7 §:n 2 momentti ja 7 a §, 4 a luvun 5 a §:n
2 momentti ja 5 b §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 2 a § laissa 1517/2001, 1 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohta
laissa 581/1996, 3 luvun 7 §:n 2 momentti ja 7 a § sekä 4 a luvun 5 a §:n 2 momentti ja
5 b § laissa 752/2004, sekä
lisätään 2 lukuun uusi 1 a § seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

2 a §
Tämän lain säännöksiä osakeyhtiöstä,
osakkeesta, osakkeeseen osakeyhtiölain
(624/2006) mukaan oikeuttavasta arvopape-
rista ja osakkeenomistajasta sovelletaan so-
veltuvin osin osuuskuntaan ja säästöpankkiin,
niiden liikkeeseen laskemaan arvopaperiin ja
tällaisen arvopaperin omistajaan sekä keski-
näiseen vakuutusyhtiöön ja vakuutusyhdis-
tykseen, niiden liikkeeseen laskemaan takuu-
osuuteen ja takuuosuuden omistajaan.

4 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

2) pörssiyhtiöllä yhtiötä, jonka osake tai
osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeut-
tava arvopaperi on otettu kaupankäynnin
kohteeksi arvopaperipörssin pörssilistalla;
— — — — — — — — — — — — —

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseen-
lasku ja tiedonantovelvollisuus

Arvopaperien markkinointi

1 a §
Tarjottaessa yleisölle yksityisen osakeyh-

tiön arvopapereita on ilmoitettava, että niitä ei
voida ottaa julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi.
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3 luku

Julkinen kaupankäynti ja muu ammatti-
maisesti järjestetty kaupankäyntimenettely

arvopapereilla

7 §
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että arvopaperipörssi ei
ole noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suo-
messa tapahtuvan toiminnan lopettamista
koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa ennen
kuin kuukausi on kulunut osakeyhtiölain 16
luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta mää-
räpäivästä vain, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut, ettei se vastusta kotipaikan siir-
toa.

7 a §
Jos arvopaperipörssi osallistuu eurooppa-
yhtiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettuun sulautumiseen, rekisteriviranomainen
ei saa antaa tällaista sulautumista koskevaa
eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua todistusta, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen sa-
man pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan
myöntämistä, että arvopaperipörssi ei ole
noudattanut sulautumista tai Suomessa tapah-
tuvan toiminnan lopettamista koskevia sään-
nöksiä. Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi
on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain,
jos Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

4 a luku

Selvitystoiminta

5 a §
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-

payhtiölain 9 §:n 5 momentissa tarkoitettua
todistusta, jos Rahoitustarkastus on ilmoitta-
nut rekisteriviranomaiselle ennen saman py-
kälän 2 momentissa tarkoitetun luvan myön-
tämistä, että selvitysyhteisö ei ole noudattanut
kotipaikan siirtoa tai Suomessa tapahtuvan
toiminnan lopettamista koskevia säännöksiä.
Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos
Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

5 b §
Jos selvitysyhteisö osallistuu eurooppayh-

tiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitet-
tuun sulautumiseen, rekisteriviranomainen ei
saa antaa tällaista sulautumista koskevaa
eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua todistusta, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen sa-
man pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan
myöntämistä, että selvitysyhteisö ei ole nou-
dattanut sulautumista tai Suomessa tapahtu-
van toiminnan lopettamista koskevia sään-
nöksiä. Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi
on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n
2 momentissa tarkoitetusta määräpäivästä
vain, jos Rahoitustarkastus on ilmoittanut,
ettei se vastusta kotipaikan siirtoa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

2007N:o 646



Lak i

N:o 647

kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 14 ja 15 §:n
muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 26 päivänä elokuuta 1988
annetun lain (772/1988) 2 luvun 14 §:n 2 momentti ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat laissa
753/2004, seuraavasti:

2 luku

Optioyhteisö ja markkinaosapuolet

14 §

Kotipaikan siirto Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan toiseen valtioon

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että optioyhteisö ei ole
noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suomessa
tapahtuvan toiminnan lopettamista koskevia
säännöksiä. Luvan saa antaa ennen kuin
kuukausi on kulunut osakeyhtiölain
(624/2006) 16 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos Rahoi-

tustarkastus on ilmoittanut, ettei se vastusta
kotipaikan siirtoa.

15 §

Osallistuminen ulkomaisen eurooppayhtiön
perustamiseen sulautumalla

Jos optioyhteisö osallistuu eurooppayhtiö-
asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
sulautumiseen, rekisteriviranomainen ei saa
antaa tällaista sulautumista koskevaa euroop-
payhtiölain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua
todistusta, jos Rahoitustarkastus on ilmoitta-
nut rekisteriviranomaiselle ennen saman py-
kälän 2 momentissa tarkoitetun luvan myön-
tämistä, että optioyhteisö ei ole noudattanut
sulautumista tai Suomessa tapahtuvan toimin-
nan lopettamista koskevia säännöksiä. Luvan
saa antaa ennen kuin kuukausi on kulunut
osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa
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tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos Rahoi-
tustarkastus on ilmoittanut, ettei se vastusta
kotipaikan siirtoa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

2009N:o 647

15 895029/100



Lak i

N:o 648

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 108 §:n

4 momentti ja 113 §:n 4 momentti sekä
muutetaan 29 a §:n 3 momentti, 29 b §:n 1 momentti, 34 a §:n 2 momentti, 34 b §:n 1
momentti ja 37 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 29 a §:n 3 momentti, 29 b §:n 1 momentti, 34 a §:n 2 momentti
ja 34 b §:n 1 momentti laissa 755/2004, seuraavasti:

29 a §
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että rahastoyhtiö ei ole
noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suomessa
tapahtuvan toiminnan jatkamista tai toimin-
nan lopettamista ja hallinnoimansa sijoitus-
rahaston sulautumista, lakkauttamista tai hal-
linnon luovuttamista koskevia säännöksiä.
Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun
6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräpäi-
västä vain, jos Rahoitustarkastus on ilmoit-
tanut, ettei se vastusta kotipaikan siirtoa.

29 b §
Jos rahastoyhtiö osallistuu eurooppayhtiö-
asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
sulautumiseen, rekisteriviranomainen ei saa

antaa tällaista sulautumista koskevaa euroop-
payhtiölain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua
todistusta, jos Rahoitustarkastus on ilmoitta-
nut rekisteriviranomaiselle ennen saman py-
kälän 2 momentissa tarkoitetun luvan myön-
tämistä, että rahastoyhtiö ei ole noudattanut
sulautumista tai Suomessa tapahtuvan toimin-
nan jatkamista tai toiminnan lopettamista ja
hallinnoimansa sijoitusrahaston sulautumista,
lakkauttamista tai hallinnon luovuttamista
koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa ennen
kuin kuukausi on kulunut osakeyhtiölain 16
luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta mää-
räpäivästä vain, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut, ettei se vastusta kotipaikan siir-
toa.
— — — — — — — — — — — — —

34 a §
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-

payhtiölain 9 §:n 5 momentissa tarkoitettua
todistusta, jos Rahoitustarkastus on ilmoitta-
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nut rekisteriviranomaiselle ennen saman py-
kälän 2 momentissa tarkoitetun luvan myön-
tämistä, että säilytysyhteisö ei ole noudattanut
kotipaikan siirtoa tai Suomessa tapahtuvan
toiminnan lopettamista koskevia säännöksiä.
Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos
Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

34 b §
Jos säilytysyhteisö osallistuu eurooppayh-
tiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitet-
tuun sulautumiseen, rekisteriviranomainen ei
saa antaa tällaista sulautumista koskevaa
eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua todistusta, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen sa-
man pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan

myöntämistä, että säilytysyhteisö ei ole nou-
dattanut sulautumista tai Suomessa tapahtu-
van toiminnan lopettamista koskevia sään-
nöksiä taikka tämän lain 11 §:n 2 momentin
säännöksiä. Luvan saa antaa ennen kuin
kuukausi on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun
6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräpäi-
västä vain, jos Rahoitustarkastus on ilmoit-
tanut, ettei se vastusta kotipaikan siirtoa.
— — — — — — — — — — — — —

37 §
— — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetun

rahastoyhtiötä tai säilytysyhteisöä koskevan
määräyksen antaa Rahoitustarkastus.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

2011N:o 648



Lak i

N:o 649

kiinteistörahastolain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kiinteistörahastolain (1173/1997) 3 §:n
3 kohta, 4 § ja 12 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
3) arvopaperilla arvopaperimarkkinalain
(495/1989) 1 luvun 2 §:n 1 momentissa
määriteltyä todistusta;
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Muun lainsäädännön soveltaminen

Kiinteistörahastoon ja sen osakkeenomis-
tajaan sovelletaan osakeyhtiölakia
(624/2006), arvopaperimarkkinalakia, kirjan-
pitolakia (1336/1997) sekä tilintarkastuslakia
(936/1994), jollei tässä laissa toisin säädetä.

12 §

Yhtiöjärjestys

Kiinteistörahaston yhtiöjärjestyksen muu-
toksesta on viipymättä tehtävä osakeyhtiölain
5 luvun 30 §:n 2 momentissa tarkoitettu
ilmoitus rekisteröimistä varten siten kuin siitä
kaupparekisterilaissa (129/1979) säädetään.
Kiinteistörahaston yhtiöjärjestyksen muutok-
seen sovelletaan, mitä kaupparekisterilain
14 §:n 3 momentissa säädetään rahastoyhtiön
yhtiöjärjestyksen muutoksesta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 650

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996)

48 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 48/2002, ja
muutetaan 16 a §:n 2 momentti, 20 a §:n 3 momentti, 20 b §:n 1 momentti, 20 c §:n 2
momentti, 21 §:n 3 momentti ja 31 §:n 6 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 16 a §:n 2 momentti ja 31 §:n 6 momentti laissa 1347/1997,
20 a §:n 3 momentti, 20 b §:n 1 momentti ja 20 c §:n 2 momentti laissa 754/2004 sekä 21 §:n
3 momentti laissa 106/1999, seuraavasti:

16 a §

Omien osakkeiden, osuuksien, pääomalaino-
jen ja debentuurien hankinnan rahoittaminen

ja pantiksi ottaminen

— — — — — — — — — — — — —
Sijoituspalveluyritys ja sen konsolidointi-
ryhmään kuuluva yritys saa, jollei 3 momen-
tista muuta johdu, osakeyhtiölain (624/2006)
13 luvun 10 §:n 1 momentin sekä velkakir-
jalain (622/1947) 34 §:n 3 momentin sään-
nösten estämättä antaa lainaa omien tai
emoyrityksen osakkeiden ja osuuksien hank-
kimiseksi ja ottaa niitä pantiksi, jos ne ovat
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tar-
koitettuja pörssi- tai markkina-arvopapereita
ja jos lainan antaminen tai pantin ottaminen
kuuluu sijoituspalveluyrityksen tai sen kon-
solidointiryhmään kuuluvan yrityksen tavan-
omaiseen liiketoimintaan ja jos laina on
annettu taikka pantti otettu sijoituspalveluyri-
tyksen toiminnassa noudatetuin tavanomaisin
ehdoin.
— — — — — — — — — — — — —

20 a §

Kotipaikan siirto Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan toiseen valtioon

— — — — — — — — — — — — —

Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-

payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että sijoituspalveluyritys
ei ole noudattanut kotipaikan siirtoa tai
Suomessa tapahtuvan toiminnan jatkamista
tai toiminnan lopettamista koskevia säännök-
siä. Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain,
jos Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

20 b §

Osallistuminen ulkomaisen Eurooppayhtiön
perustamiseen sulautumalla

Jos sijoituspalveluyritys osallistuu euroop-
payhtiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettuun sulautumiseen, rekisteriviranomai-
nen ei saa antaa tällaista sulautumista kos-
kevaa eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että sijoituspalveluyritys
ei ole noudattanut sulautumista tai Suomessa
tapahtuvan toiminnan jatkamista tai toimin-
nan lopettamista koskevia säännöksiä. Luvan
saa antaa ennen kuin kuukausi on kulunut
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osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos Rahoi-
tustarkastus on ilmoittanut, ettei se vastusta
kotipaikan siirtoa.
— — — — — — — — — — — — —

20 c §

Korvausrahastoselvitys

— — — — — — — — — — — — —
Jos 38 §:ssä tarkoitetun sijoittajan suojan
piiriin kuuluvat saamiset kokonaan tai osittain
jäävät toimenpiteen jälkeen sijoittajien kor-
vausjärjestelmän antaman suojan ulkopuo-
lelle, sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
toimenpiteestä sijoittajalle viimeistään kol-
mea kuukautta ennen rekisteriviranomaisen
velkojille osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n no-
jalla asettamaa määräpäivää. Ilmoitukseen on
liitettävä korvausrahastoselvitys ja jäljennös
Rahoitustarkastuksen lausunnosta. Ilmoituk-
sessa on mainittava tämän pykälän 3 momen-
tin mukaisesta sijoittajan irtisanomisoikeu-
desta.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Tilinpäätös ja osavuosikatsaus

— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia mää-
räyksiä, ohjeita ja lausuntoja osavuosikatsa-
uksen antamisesta sekä myöntää luvan eri-
tyisestä syystä poiketa arvopaperimarkkina-
lain katsausta koskevista säännöksistä, jos
poikkeus ei vaaranna sijoittajan asemaa.

Määräysten, ohjeiden ja lausuntojen antami-
sessa sekä poikkeuslupien myöntämisessä
noudatetaan soveltuvin osin, mitä luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 31 §:n 2—4
momentissa säädetään. Poikkeusluvan myön-
tämisestä on ilmoitettava osavuosikatsauk-
sessa.

31 §

Omien varojen vähimmäismäärä ja sisäiset
liiketoimet

— — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyrityksen omien varojen

määrä on vähemmän kuin 2—4 momentissa
säädetään, sijoituspalveluyritys ei saa jakaa
voittoa tai muuta tuottoa omalle pääomalle,
ellei Rahoitustarkastus erityisestä syystä mää-
räajaksi myönnä poikkeusta. Jos sijoituspal-
veluyrityksen konsolidoitujen omien varojen
määrä on vähemmän kuin 2—4 momentissa
säädetään, sijoituspalveluyritys ja sen konso-
lidointiryhmään kuuluva yritys eivät saa jakaa
voittoa tai muuta tuottoa omalle pääomalle,
ellei Rahoitustarkastus erityisestä syystä mää-
räajaksi myönnä poikkeusta. Sijoituspalvelu-
yrityksen konsolidointiryhmään kuuluvan
osakeyhtiömuotoisen rahoituslaitoksen ja pal-
veluyrityksen osakkeenomistajan oikeudesta
osinkoon on edellä säädetyn estämättä voi-
massa, mitä osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Lak i

N:o 651

arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arvo-osuusjärjestelmästä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (826/1991)

29 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 795/2000, ja
muutetaan 14 §:n otsikon ruotsinkielinen sanamuoto, 14 §:n 1 momentti, 14 a §:n 2

momentti, 14 b § sekä 26 b §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n otsikon ruotsinkielinen sanamuoto ja 14 §:n 1 momentti laissa
1073/1996, 14 a §:n 2 momentti ja 14 b § laissa 756/2004 sekä 26 b §:n 1 momentti laissa
992/1998, seuraavasti:

14 §

Osakeyhtiölain soveltaminen

Arvopaperikeskukseen sovelletaan osake-
yhtiölain (624/2006) säännöksiä, jollei tästä
laista tai muusta arvopaperikeskusta koske-
vasta lainsäädännöstä muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — —

14 a §

Kotipaikan siirto toiseen Euroopan talous-
alueeseen kuuluvaan valtioon

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että arvopaperikeskus ei
ole noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suo-
messa tapahtuvan toiminnan lopettamista

koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa ennen
kuin kuukausi on kulunut osakeyhtiölain
16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
määräpäivästä vain, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut, ettei se vastusta kotipaikan siir-
toa.

14 b §

Osallistuminen ulkomaisen eurooppayhtiön
perustamiseen sulautumalla

Jos arvopaperikeskus osallistuu eurooppa-
yhtiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettuun sulautumiseen, rekisteriviranomainen
ei saa antaa tällaista sulautumista koskevaa
eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua todistusta, jos Rahoitustarkastus on
ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen sa-
man pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan
myöntämistä, että arvopaperikeskus ei ole
noudattanut sulautumista tai Suomessa tapah-
tuvan toiminnan lopettamista koskevia sään-
nöksiä. Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi
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on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain,
jos Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

26 b §

Yksityisen osakeyhtiön arvopaperit ja ulko-
maiset arvopaperit

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään,
arvopaperikeskuksen säännöissä voidaan

määrätä, että osakeyhtiölaissa tarkoitettu yk-
sityisen osakeyhtiön arvopaperi voidaan liit-
tää arvo-osuusjärjestelmään. Liittämismenet-
telyssä on noudatettava tämän luvun ja
osakeyhtiölain 4 luvun säännöksiä. Menette-
lystä on määrättävä tarkemmin arvopaperi-
keskuksen säännöissä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

2016

N:o 651

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 624—651, 15 arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2006 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN 1455-8904




