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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars före-
tagsköp 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att de be-
stämmelser i lagen om tillsyn över utlänning-
ars företagsköp vilka gäller definitionen på 
företagsköp, överföring av ärendet för be-
handling vid statsrådets allmänna samman-

träde och förhandsanmälan till arbets- och 
näringsministeriet i fråga om andra företags-
köp än köp inom försvarssektorn ska ändras. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt.   

————— 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge 

Lagen om tillsyn över utlänningars före-
tagsköp (172/2012) trädde i kraft den1 juni 
2012. Genom nämnda lag ersattes lagen från 
1992. De myndighetsärenden som gäller till-
synen över eller bekräftelse av företagsköp 
handläggs vid arbets- och näringsministeriet. 
Om ett ytterst viktigt nationellt intresse kan 
äventyras till följd av ett företagsköp, be-
handlas ärendet om bekräftelse vid statsrå-
dets allmänna sammanträde.  

Lagen utgår från en positiv inställning till 
utländskt ägande. Det finns inte någon an-
ledning att begränsa utlänningars invester-
ingar, om det inte föreligger särskilda skäl 
därtill. Myndigheterna ska dock ha möjlighet 
att utöva kontroll över ägarunderlaget hos de 
bolag som är av central betydelse för försörj-
ningsberedskapen och landets säkerhet, och 
vid behov begränsa utlänningars innehav i 
sådana bolag. Lagstiftningen ger myndighe-
terna möjlighet att förbjuda ett företagsköp 
för att säkerställa den allmänna ordningen 
och säkerheten, om ett ytterst viktigt natio-
nellt intresse skulle äventyras till följd av fö-
retagsköpet. I den mån syftet förutsätter till-
syn eller övervakning, är avsikten att denna 
för myndighetens del ska genomföras på ett 
administrativt sett så enkelt och snabbt sätt 
som möjligt samt så att företagens administ-
rativa börda ökar så litet som möjligt. 

Den lagenliga tillsynen omfattar endast så-
dana finländska företag som är kritiska med 

tanke på tryggandet av samhällets vitala 
funktioner. I lagen räknas inte upp några sär-
skilda branscher eller aktiviteter inom den 
privata eller den offentliga sektorn vilkas fö-
retag ska omfattas av tillsynen. Endast före-
tagsköp inom försvarssektorn och inom till-
verkningen av produkter med dubbla an-
vändningsområden kräver alltid en bekräftel-
se från myndigheten. Bekräftelse sker på an-
sökan. Övriga företagsköp ska också i fort-
sättningen anmälas.  

När det gäller företagsköp inom försvars-
sektorn omfattar tillsynen också sådana fy-
siska personer samt sammanslutningar och 
stiftelser som har sin bosättningsort eller 
hemort i någon annan av EU:s medlemsstater 
än i Finland eller i någon av EFTA:s med-
lemsstater. När det gäller andra företagsköp 
omfattar tillsynen endast sådana utländska 
ägare som har sin boningsort eller hemort 
utanför Europeiska unionen (EU) eller Euro-
peiska frihandelssammanslutningen (EFTA).  

Den tillsyn som avses i lagen omfattar ock-
så utländska ägare som i ett företag som har 
sitt säte inom EU- eller EFTA-området inne-
har en tiondedel av det röstetal som samtliga 
aktier i bolaget medför eller motsvarande 
faktiskt inflytande i en annan sammanslut-
ning eller stiftelse.  

Fram till mitten av maj 2014 har arbets- 
och näringsministeriet med stöd av lagen om 
tillsyn över utlänningars företagsköp medde-
lat 12 beslut, av vilka nio är offentliga. Med 
tanke på lagens tillämpning är det viktigt ur 
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företagens synvinkel att trygga behandling-
ens konfidentialitet, särskilt företags affärs- 
och yrkeshemligheter som avses i 24 § 1 
mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). Tills 
vidare har inte ett enda beslut blivit överfört 
för behandling vid statsrådets allmänna 
sammanträde med stöd av den aktuella lagen.  
 
2  Föreslagna ändringar 

I juni 2014 har den nya lagen varit i kraft i 
två år. Vid den praktiska tillämpningen av 
lagen har det uppstått några förfarandemässi-
ga problem, som förutsätter att ändringar 
görs i lagen. Syftet med de föreslagna änd-
ringarna är att precisera den nuvarande lagen 
i den mån man vid den praktiska tillämp-
ningen av lagen har upptäckt missförhållan-
den och oklarheter vid tolkningen av lagen. 
Dessutom är avsikten att se till att de förfa-
randen som har samband med bekräftelse av 
företagsköp i fortsättningen ska fungera bätt-
re i praktiken.  

 
2.1 Definition på företagsköp 

I propositionen föreslås det att definitionen 
på företagsköp i 2 § 1 mom. 5 punkten i la-
gen om tillsyn över utlänningars företagsköp 
ska ändras, så att med företagsköp avses så-
dant köp eller annan motsvarande åtgärd ge-
nom vilken en utländsk ägare förvärvar en i 
2 § 2 mom. avsedd andel av föremålet för 
tillsyn.   Med företagsköp avses också om-
vandling av en annan sammanslutning än en 
sådan som avses i 3 punkten till sådan ut-
ländsk ägare som avses i 3 punkten, om den 
utövar sådant inflytande som avses i 2 mom. 
i ett företag som är föremål för tillsyn. Preci-
seringen av definitionen på företagsköp för-
utsätter dessutom en motsvarande ändring av 
8 § 1 mom.   

Om föremålet för företagsköpet är ett för-
svarsindustriföretag, ska en ansökan om före-
tagsköp enligt denna lag göras, och om före-
tagsköpet gäller något annat objekt som är 
föremål för tillsyn kan en anmälan enligt 
denna lag göras, då en i 1 mom. 3 punkten 
avsedd köpare förvärvar minst en tiondedel, 
minst en tredjedel eller minst hälften av det 
röstetal som samtliga aktier i bolaget medför, 

eller motsvarande faktiskt inflytande i ett ak-
tiebolag eller annat föremål för tillsyn. Den 
myndighet som behandlar ärendet kan av sär-
skilda skäl ålägga köparen att göra en ansö-
kan eller en anmälan också om en sådan åt-
gärd som vidtas efter behandlingen och som 
ökar inflytandet, men som inte resulterar i att 
de ovan nämnda gränserna överskrids.  

Genom en nivåstrukturering av rösträtts-
tröskeln möjliggörs en myndighetstillsyn 
som är förenlig med lagens mål. I lagens till-
lämpningspraxis har man konstaterat att frå-
gan om huruvida ett sådant ytterst viktigt na-
tionellt intresse som avses i lagen äventyras, 
inte i alla situationer kan bedömas ännu vid 
tio procents innehavs- och rösträttströskel, 
eftersom det finns företag i vilka ett sådant 
innehav utan problem skulle kunna tillåtas, 
men majoritetsinnehav eller inflytande som 
närmar sig ett sådant skulle innebära att ett 
ytterst viktigt nationellt intresse kan äventy-
ras.  

Med tanke på den praktiska tillämpningens 
av lagen är det viktigt att tillståndsmyndighe-
ten har mer flexibla möjligheter än nuförti-
den att träffa avgöranden utgående från de 
individuella dragen hos det företag som är 
föremål för tillsyn. Definitionen på företags-
köp ska på ett så heltäckande sätt som möj-
ligt omspänna olika direkta och indirekta för-
faranden som syftar till att bringa ett företag 
som omfattas av lagens tillämpningsområde i 
utländsk ägo, under utländsk kontroll eller 
under utländskt faktiskt inflytande.    

Eftersom den nationella finländska ut-
gångspunkten är främjandet av utländska in-
vesteringar, är det motiverat att precisera 
denna lag, som närmast avsetts vara ett in-
strument för övervakning av utlänningars fö-
retagsköp, på ett sätt som ger de myndigheter 
som tillämpar lagen möjlighet att bättre än 
nuförtiden ta hänsyn till företagsspecifika 
skillnader.  Med tanke på målet att främja in-
vesteringar är det inte önskvärt att utländska 
investeringar begränsas för säkerhets skull 
fastän det inte föreligger någon motiverad 
anledning därtill i den situation som är före-
mål för bedömning. Med tanke på de investe-
rande bolagens rättsskydd och förbättrandet 
av deras möjlighet till framförhållning är det 
av samma skäl motiverat att den myndighet 
som tillämpar lagen i samband med behand-
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lingen av ett företagsköp som anmälts till 
myndigheten med bindande verkan kan med-
dela i vilka situationer en senare utökning av 
köparens bestämmanderätt skulle kräva en ny 
myndighetsbehandling. 

 
 

2.2 Överföring av ärendet till statsrådets 
allmänna sammanträde 

Det föreslås att 3 § 1 mom. ändras så att 
om det vid behandlingen av en ansökan som 
inlämnats eller en anmälan som gjorts till ar-
bets- och näringsministeriet kommer fram 
omständigheter på basis av vilka företagskö-
pet eventuellt bedöms kunna leda till en situ-
ation i vilken ett ytterst viktigt nationellt in-
tresse äventyras, kan arbets- och näringsmi-
nisteriet överföra ärendet om bekräftelse eller 
vägran av bekräftelse för behandling vid 
statsrådets allmänna sammanträde. Ett ärende 
kunde således överföras för behandling vid 
statsrådets allmänna sammanträde också ge-
nom ett beslutsförslag som går ut på att något 
viktigt allmänt intresse inte anses bli äventy-
rad. Enligt den gällande lagen är det möjligt 
att överföra ärendet till statsrådets allmänna 
sammanträde endast i en sådan situation där 
ett ytterst viktigt nationellt intresse kan anses 
bli äventyrat. I och med ändringen blir det 
möjligt att överföra t.ex. sådana fall som är 
krävande ur tillämpningssynpunkt eller 
gränsfall ur tolkningssynpunkt till statsrådets 
allmänna sammanträde.  

Genom ändring av bestämmelsen görs det 
möjligt för arbets- och näringsministeriet att 
överföra ärendet för behandling vid statsrå-
dets allmänna sammanträde också i sådana 
situationer där ministeriets betraktar det som 
motiverat att statsrådets allmänna samman-
träde bedömer huruvida ett viktig nationellt 
intresse skulle kunna äventyras. På detta sätt 
skulle arbets- och näringsministeriet lättare 
kunna reagera på sådana företagsköp som 
eventuellt äventyrar ett nationellt intresse och 
enligt egen prövning överföra ärendet också i 
sådana fall för behandling vid statsrådets 
allmänna sammanträde.  

Också fortsättningsvis ska ministeriet be-
kräfta ett företagsköp i enlighet med 4 § 3 
mom. eller 5 § 3 mom., om köpet inte kan 
äventyra ett ytterst viktigt nationellt intresse.  

De utlåtanden som andra myndigheter gett i 
ärendet och de ytterligare utredningar som 
ministeriet eventuellt utför på basis av dessa 
har en central roll vid bedömningen av huru-
vida ett ytterst viktigt nationellt intresse kan 
äventyras.  
 
 
2.3 Förhandsanmälan till arbets- och 

näringsministeriet 

En utländsk ägare kan med stöd av 5 § 1 
mom. anmäla ett annat företagsköp än sådant 
som gäller försvarsindustriföretag till arbets- 
och näringsministeriet för bekräftelse.  An-
mälan kan också göras på förhand.  Denna 
bestämmelse föreslås bli preciserad genom 
att ange i vilket skede av ett företagsarran-
gemang en förhandsanmälan kan göras till 
ministeriet.  

En förhandsanmälan till arbets- och när-
ingsministeriet förutsätter enligt förslaget att 
företagsarrangemanget redan har framskridit 
till ett visst skede. Ett företagsköp anses ha 
framskridit till ett skede som omedelbart fö-
regår fullgörandet av arrangemanget då ett 
intentionsavtal som är villkorligt bindande 
för parterna har ingåtts om köpet eller det 
mellan parterna annars uppstått ett sådant 
samförstånd att återkallelse av arrangemang-
et förutsätter att något villkor med anknyt-
ning till myndighetsförfarande eller ett mot-
svarande villkor som är utanför parternas in-
flytelsesfär uppfylls. I annat fall ska anmälan 
till ministeriet anses ha blivit lämnad för ti-
digt och den ska lämnas utan prövning.  

Arbets- och näringsministeriet kan begära 
sådana uppgifter som är nödvändiga med 
tanke på behandlingen av ärendet ända tills 
det kan anses att de uppgifter som lämnats i 
ansökan är tillräckliga för att beslut ska kun-
na fattas. I 5 § 4 mom. föreslås en precisering 
av att den tidsfrist om sex veckor som gäller 
arbets- och näringsministeriets fortsatta ut-
redning och den tidsfrist om tre månader som 
gäller eventuell överföring av ärendet börjar 
löpa först när arbets- och näringsministeriet 
anser att alla uppgifter som behövs med tan-
ke på behandlingen av ärendet har fåtts av 
sökanden.  

Trots att arbets- och näringsministeriet kan 
be sökanden lämna uppgifter som komplette-
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rar ansökan eller anmälan, hör det till god 
förvaltningssed att syftet med detta förfaran-
de inte är att utan orsak förlänga behandling-
en av företagsköpsärendet vid ministeriet.  
 
 
2.4 Aspekter som hänför sig till änd-

ringssökande 

I denna proposition föreslås inga ändringar 
i 9 § som gäller ändringssökande.  

Regeringens avsikt är att sökandet av änd-
ring i ett beslut som fattats vid statsrådets 
allmänna sammanträde eller av ett ministeri-
um i fortsättningen ska styras till förvalt-
ningsdomstolen och att bestämmelserna i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996) inte 
längre ska tillämpas på ändringssökandet. En 
regeringsproposition om saken ska enligt 
planerna lämnas till riksdagen ännu under 
vårsessionen 2014.  
 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

Enligt propositionen ska lagstiftningen re-
videras endast till den del det är fråga om 
tillsyn över utländska investeringar i syfte att 
upprätthålla den allmänna ordningen och sä-
kerheten och förfarandena för bekräftelse av 
företagsköp. Den gällande lagen har fungerat 
strukturellt sett bra och det finns inte något 
behov att föreslå andra ändringar i den.  

Propositionens syfte är att skapa klarhet i 
lagens bestämmelser till den del som gäller 
myndigheternas möjligheter att utöva kon-
troll över ägarunderlaget hos de företag som 
är av central betydelse för försörjningsbered-
skapen och landets säkerhet samt att vid be-
hov begränsa utlänningars innehav i sådana 
företag i syfte att trygga ett ytterst viktigt na-
tionellt intresse.  

Tillsynen ska omfatta sådana finländska fö-
retag som anses vara kritiska med tanke på 
tryggandet av samhällets vitala funktioner. 
Liksom också tidigare ska eventuellt ingri-
pande i företagsköp ske endast i mycket ex-
ceptionella fall. Således kan de föreslagna 
ändringarnas direkta konsekvenser för före-
tag i praktiken anses vara mycket små. Under 
den tid som den nuvarande lagen varit i kraft 

har inte ett enda företagsköp förbjudits vid 
statsrådets allmänna sammanträde. 

Tillsynen över och övervakningen av före-
tagsköp ska genomföras på ett ur administra-
tiv synpunkt så enkelt sätt som möjligt för att 
den administrativa börda som övervakningen 
förorsakar företagen ska förbli så liten som 
möjligt.  

De ändringar som föreslås i propositionen 
kan genomföras inom ramen för myndighe-
ternas nuvarande resurser. Propositionen 
medför inte någon ändring i hur de ärenden 
som ska behandlas fördelar sig mellan olika 
myndigheter. Samtliga myndighetsärenden 
som gäller tillsynen över eller bekräftelse av 
företagsköp ska också fortsättningsvis hand-
läggas vid arbets- och näringsministeriet. När 
ett ärende som gäller bekräftelse av ett före-
tagsköp bereds inhämtar arbets- och när-
ingsministeriet i behövlig utsträckning utlå-
tanden av andra myndigheter.  
 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet. Utlåtande om proposi-
tionsutkastet har begärts av statsrådets kansli, 
utrikesministeriet, justitieministeriet, inri-
kesministeriet, försvarsministeriet, finansmi-
nisteriet, jord- och skogsbruksministeriet, 
kommunikationsministeriet, social- och häl-
sovårdsministeriet, miljöministeriet, Konkur-
rens- och konsumentverket, Patent- och re-
gisterstyrelsen, Finlands Bank, Försörjnings-
beredskapscentralen, Skyddspolisen, Statis-
tiskcentralen, Finpro/Invest in Finland, Fin-
lands näringsliv, Finlands Fackförbunds Cen-
tralorganisation, Företagarna i Finland och av 
Centralhandelskammaren. 

Före utgången av tidsfristen den 23 april 
2014 erhölls remissyttranden från finansmi-
nisteriet, försvarsministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, 
kommunikationsministeriet, social- och häl-
sovårdsministeriet, Försörjningsberedskaps-
centralen, Konkurrens- och konsumentver-
ket, Patent- och registerstyrelsen samt Fin-
lands Bank.  

I de remissyttranden som erhållits har re-
missinstanserna ställt sig positiva till propo-
sitionen och propositionen har preciserats vid 
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arbets- och näringsministeriet utgående från 
remissyttrandena. 
 
5  Ikraft trädande 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. På företagsköp som har genomförts före 

denna lags ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gäller vid ikraftträdandet.  
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 

Lag 
om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012) 2 §, 3 § 1 mom., 5 § 1 

och 4 mom. och 8 § 1 mom. som följer:  
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) företagsköp köp eller annan motsvaran-
de åtgärd genom vilken en utländsk ägare 
förvärvar en i 2 mom. avsedd andel av före-
målet för tillsyn. Med företagsköp avses ock-
så omvandling av en annan sammanslutning 
än en sådan som avses i 3 punkten till sådan 
utländsk ägare som avses i 3 punkten, om 
den utövar sådant inflytande som avses i 2 
mom. i ett företag som är föremål för tillsyn. 

Om föremålet för företagsköpet är ett för-
svarsindustriföretag, ska en ansökan om före-
tagsköp enligt denna lag göras, och om före-
tagsköpet gäller något annat objekt som är 
föremål för tillsyn kan en anmälan enligt 
denna lag göras, då en i 1 mom. 3 punkten 
avsedd köpare förvärvar minst en tiondedel, 
minst en tredjedel eller minst hälften av det 
röstetal som samtliga aktier i bolaget medför, 
eller motsvarande faktiskt inflytande i ett ak-
tiebolag eller annat föremål för tillsyn. Den 
myndighet som behandlar ärendet kan av sär-
skilda skäl ålägga köparen att göra en ansö-
kan eller en anmälan också om en sådan åt-
gärd som vidtas efter behandlingen och som 
ökar inflytandet, men som inte resulterar i att 
de ovan nämnda gränserna överskrids. 

Vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska ägare gäller i fråga om de företag 
som avses i 1 mom. 4 punkten också sådana 
fysiska personer samt sammanslutningar och 
stiftelser som har sin bosättningsort eller 
hemort i någon annan av EU:s medlemsstater 
än Finland eller i någon av EFTA:s med-
lemsstater.  Detsamma gäller sådana fin-

ländska sammanslutningar och stiftelser där 
en fysisk person eller en sammanslutning el-
ler stiftelse som har sin bosättningsort eller 
hemort i någon annan av EU:s medlemsstater 
än Finland eller i någon av EFTA:s med-
lemsstater innehar minst en tiondedel av det 
röstetal som samtliga aktier i aktiebolaget 
medför eller som utövar motsvarande faktiskt 
inflytande i sammanslutningen eller rörelsen. 

När den utländska ägarens andel av det 
sammanlagda röstetalet för aktierna i aktie-
bolaget räknas ut ska man också beakta akti-
er 

1) som tillhör ett företag som hör till sam-
ma koncern som den utländska ägaren, 

2) som tillhör någon av den utländska äga-
rens familjemedlemmar eller en sammanslut-
ning eller stiftelse över vilken någon av fa-
miljemedlemmarna utövar bestämmande in-
flytande, eller 

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

Bestämmelserna i 3 mom. gäller även ut-
räkningen av en utländsk ägares andel av rös-
tetalet i andra sammanslutningar och stiftel-
ser. 

Vid uträkning av det sammanlagda rösteta-
let i föremålet för tillsyn beaktas inte de rös-
ter som hänför sig till aktier eller andelar som 
innehas av målföretaget eller av ett dotterfö-
retag som avses i 1 kap. 6�§ i bokföringsla-
gen (1336/1997).  Röstetalen för en person 
som handlar i eget namn men för någon an-
nans räkning anses tillhöra den för vars räk-
ning personen handlar. 

Bestämmelser om aktieägares eller med 
dem jämförbara personers samt emittenters 
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anmälningsskyldighet finns i värdepappers-
marknadslagen (746/2012). 
 
 

3 § 

Myndigheter 

Arbets- och näringsministeriet behandlar 
ärenden som gäller tillsyn över och bekräftel-
se av företagsköp.  Arbets- och näringsmini-
steriet kan överföra ärendet om bekräftelse 
eller vägran av bekräftelse för behandling vid 
statsrådets allmänna sammanträde, om det på 
basis av en ansökan som inlämnats med stöd 
av 4 § eller en anmälan som gjorts med stöd 
av 5 § kan bedömas att företagsköpet eventu-
ellt kan äventyra ett ytterst viktigt nationellt 
intresse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Övriga företagsköp 

En utländsk ägare kan anmäla ett annat fö-
retagsköp än sådant som gäller försvarsindu-
striföretag till arbets- och näringsministeriet 
för bekräftelse.  Anmälan kan också göras på 
förhand, om företagsköpet framskridit till ett 
skede som omedelbart föregår det slutliga 
genomförandet av arrangemanget.  Anmälan 
ska innehålla alla uppgifter om föremålet för 
tillsyn, den utländska ägaren och företagskö-
pet som behövs för utredning av ett ärende 
som gäller bekräftelse av företagsköp. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om arbets- och näringsministeriet inte 
inom sex veckor från mottagandet av uppgif-

terna fattar ett beslut om fortsatt utredning i 
ärendet eller inom tre månader från motta-
gandet av de uppgifter som behövs för be-
handling inte gör någon framställning om 
överföring av ärendet för behandling vid 
statsrådets allmänna sammanträde, anses fö-
retagsköpet ha blivit bekräftat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Följderna av att bekräftelse förvägras  

Om bekräftelse förvägras för ett företags-
köp vid vilket inflytande i ett aktiebolag som 
är föremål för tillsyn överförs till en utländsk 
ägare, ska den utländska ägaren inom den tid 
som bestäms i beslutet överlåta en så stor an-
del av sina aktier i bolaget att det röstetal 
som aktierna medför sjunker under en tion-
dedel eller någon annan andel av det sam-
manlagda röstetalet för aktierna i bolaget 
som godkänts genom ett tidigare beslut om 
bekräftelse.  Efter att bekräftelse har förväg-
rats får den utländska ägaren vid bolags-
stämman rösta endast med ett antal aktier 
som medför högst ovan nämnda röstetal och 
den utländska ägarens övriga aktier beaktas 
inte när det för ett giltigt beslut krävs sam-
tycke av ägarna till en viss andel av bolagets 
aktier. Detta gäller även utländska ägares an-
delar i andelslag och röstetal vid andels-
stämman. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        20 .   
På företagsköp som har genomförts före 

denna lags ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
 

Helsingfors den 28 maj 2014 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
Näringsminister Jan Vapaavuori 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 
om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012) 2 §, 3 § 1 mom., 5 § 1 

och 4 mom. och 8 § 1 mom. som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) ytterst viktigt nationellt intresse tryggan-

de av landets försvar eller säkerställande av 
allmän ordning och allmän säkerhet i enlighet 
med artiklarna 52 och 65 i fördraget om Eu-
ropeiska unionens funktionssätt när det före-
ligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot 
mot ett grundläggande samhällsintresse, 

 
2) föremål för tillsyn ett försvarsindustrifö-

retag eller en annan sammanslutning eller rö-
relse som på grund av sin verksamhetsgren, 
affärsverksamhet eller sina åtaganden ska an-
ses vara en kritisk organisation med tanke 
tryggandet av samhällets vitala funktioner, 

3) utländsk ägare 
a) en utlänning som inte har sin bosätt-

ningsort i en stat som hör till Europeiska uni-
onen (EU) eller Europeiska frihandelssam-
manslutningen (EFTA), 

b) en sammanslutning eller stiftelse som 
inte har sin hemort i någon av EU:s eller 
EFTA:s medlemsstater, 

c) en sammanslutning eller stiftelse som har 
sin hemort i någon av EU:s eller EFTA:s 
medlemsstater men i vilken en utlänning som 
avses i a-punkten eller en sammanslutning el-
ler stiftelse som avses i b-punkten innehar 
minst en tiondedel av det röstetal som samtli-
ga aktier i ett aktiebolag medför eller som ut-
övar motsvarande faktiskt inflytande i en an-
nan sammanslutning eller rörelse, 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) ytterst viktigt nationellt intresse tryg-

gande av landets försvar eller säkerställande 
av allmän ordning och allmän säkerhet i en-
lighet med artiklarna 52 och 65 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt när det 
föreligger ett verkligt och tillräckligt allvar-
ligt hot mot ett grundläggande samhällsin-
tresse, 

2) föremål för tillsyn ett försvarsindustrifö-
retag eller en annan sammanslutning eller rö-
relse som på grund av sin verksamhetsgren, 
affärsverksamhet eller sina åtaganden ska an-
ses vara en kritisk organisation med tanke 
tryggandet av samhällets vitala funktioner, 

3) utländsk ägare 
a) en utlänning som inte har sin bosätt-

ningsort i en stat som hör till Europeiska uni-
onen (EU) eller Europeiska frihandelssam-
manslutningen (EFTA), 

b) en sammanslutning eller stiftelse som 
inte har sin hemort i någon av EU:s eller 
EFTA:s medlemsstater, 

c) en sammanslutning eller stiftelse som 
har sin hemort i någon av EU:s eller EFTA:s 
medlemsstater men i vilken en utlänning som 
avses i a-punkten eller en sammanslutning el-
ler stiftelse som avses i b-punkten innehar 
minst en tiondedel av det röstetal som samt-
liga aktier i ett aktiebolag medför eller som 
utövar motsvarande faktiskt inflytande i en 
annan sammanslutning eller rörelse, 
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4) försvarsindustriföretag en sammanslut-
ning eller rörelse som producerar eller levere-
rar försvarsmateriel eller andra tjänster eller 
produkter som är viktiga för det militära för-
svaret; med försvarsindustriföretag avses 
också en sammanslutning eller rörelse som i 
Finland tillverkar sådana produkter med 
dubbla användningsområden som avses i la-
gen om kontroll av export av produkter med 
dubbel användning (562/1996), 

5) företagsköp köp eller annan motsvarande 
åtgärd genom vilken en utländsk ägare för-
värvar ett sådant antal aktier i föremålet för 
tillsyn vilket berättigar till minst en tiondedel 
av det röstetal som samtliga aktier i bolaget 
medför eller motsvarande faktiskt inflytande i 
ett aktiebolag eller annat föremål för tillsyn; 
med företagsköp avses också omvandling av 
en annan sammanslutning än en sådan som 
avses i 3 punkten till sådan utländsk ägare 
som avses i 3 punkten, om den utövar sådant 
inflytande som avses ovan i ett företag som är 
föremål för tillsyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad som i denna lag föreskrivs om utländs-

ka ägare gäller i fråga om de företag som av-
ses i 1 mom. 4 punkten också sådana fysiska 
personer samt sammanslutningar och stiftel-
ser som har sin bosättningsort eller hemort i 
någon annan av EU:s medlemsstater än Fin-
land eller i någon av EFTA:s medlemsstater. 
Detsamma gäller sådana finländska sam-
manslutningar och stiftelser där en fysisk per-
son eller en sammanslutning eller stiftelse 
som har sin bosättningsort eller hemort i nå-
gon annan av EU:s medlemsstater än Finland 

4) försvarsindustriföretag en sammanslut-
ning eller rörelse som producerar eller leve-
rerar försvarsmateriel eller andra tjänster el-
ler produkter som är viktiga för det militära 
försvaret; med försvarsindustriföretag avses 
också en sammanslutning eller rörelse som i 
Finland tillverkar sådana produkter med 
dubbla användningsområden som avses i la-
gen om kontroll av export av produkter med 
dubbel användning (562/1996), 

5) företagsköp köp eller annan motsvaran-
de åtgärd genom vilken en utländsk ägare 
förvärvar en i 2 mom. avsedd andel av före-
målet för tillsyn. Med företagsköp avses ock-
så omvandling av en annan sammanslutning 
än en sådan som avses i 3 punkten till sådan 
utländsk ägare som avses i 3 punkten, om 
den utövar sådant inflytande som avses i 2 
mom. i ett företag som är föremål för tillsyn. 

 
 
 
 
Om föremålet för företagsköpet är ett för-

svarsindustriföretag, ska en ansökan om fö-
retagsköp enligt denna lag göras, och om fö-
retagsköpet gäller något annat objekt som är 
föremål för tillsyn kan en anmälan enligt 
denna lag göras, då en i 1 mom. 3 punkten 
avsedd köpare förvärvar minst en tiondedel, 
minst en tredjedel eller minst hälften av det 
röstetal som samtliga aktier i bolaget med-
för, eller motsvarande faktiskt inflytande i ett 
aktiebolag eller annat föremål för tillsyn. 
Den myndighet som behandlar ärendet kan 
av särskilda skäl ålägga köparen att göra en 
ansökan eller en anmälan också om en sådan 
åtgärd som vidtas efter behandlingen och 
som ökar inflytandet, men som inte resulterar 
i att de ovan nämnda gränserna överskrids 

Vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska ägare gäller i fråga om de företag 
som avses i 1 mom. 4 punkten också sådana 
fysiska personer samt sammanslutningar och 
stiftelser som har sin bosättningsort eller 
hemort i någon annan av EU:s medlemsstater 
än Finland eller i någon av EFTA:s med-
lemsstater.  Detsamma gäller sådana fin-
ländska sammanslutningar och stiftelser där 
en fysisk person eller en sammanslutning el-
ler stiftelse som har sin bosättningsort eller 
hemort i någon annan av EU:s medlemsstater 
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eller i någon av EFTA:s medlemsstater inne-
har minst en tiondedel av det röstetal som 
samtliga aktier i aktiebolaget medför eller 
som utövar motsvarande faktiskt inflytande i 
sammanslutningen eller rörelsen. 

När den utländska ägarens andel av det 
sammanlagda röstetalet för aktierna i aktiebo-
laget räknas ut ska man också beakta aktier 

1) som tillhör ett företag som hör till sam-
ma koncern som den utländska ägaren, 

2) som tillhör någon av den utländska äga-
rens familjemedlemmar eller en sammanslut-
ning eller stiftelse över vilken någon av fa-
miljemedlemmarna utövar bestämmande in-
flytande, eller 

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

Bestämmelserna i 3 mom. gäller även ut-
räkningen av en utländsk ägares andel av rös-
tetalet i andra sammanslutningar och stiftel-
ser. 

Vid uträkning av det sammanlagda rösteta-
let i föremålet för tillsyn beaktas inte de rös-
ter som hänför sig till aktier eller andelar som 
innehas av målföretaget eller av ett dotterfö-
retag som avses i 1�kap. 6�§ i bokföringsla-
gen (1336/1997). Röstetalen för en person 
som handlar i eget namn men för någon an-
nans räkning anses tillhöra den för vars räk-
ning personen handlar. 

Bestämmelser om aktieägares eller med 
dem jämförbara personers samt emittenters 
anmälningsskyldighet finns i värdepappers-
marknadslagen (495/1989). 

än Finland eller i någon av EFTA:s med-
lemsstater innehar minst en tiondedel av det 
röstetal som samtliga aktier i aktiebolaget 
medför eller som utövar motsvarande faktiskt 
inflytande i sammanslutningen eller rörelsen. 

När den utländska ägarens andel av det 
sammanlagda röstetalet för aktierna i aktie-
bolaget räknas ut ska man också beakta aktier 

1) som tillhör ett företag som hör till sam-
ma koncern som den utländska ägaren, 

2) som tillhör någon av den utländska äga-
rens familjemedlemmar eller en sammanslut-
ning eller stiftelse över vilken någon av fa-
miljemedlemmarna utövar bestämmande in-
flytande, eller 

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

Bestämmelserna i 3 mom. gäller även ut-
räkningen av en utländsk ägares andel av rös-
tetalet i andra sammanslutningar och stiftel-
ser. 

Vid uträkning av det sammanlagda rösteta-
let i föremålet för tillsyn beaktas inte de rös-
ter som hänför sig till aktier eller andelar som 
innehas av målföretaget eller av ett dotterfö-
retag som avses i 1 kap. 6�§ i bokföringsla-
gen (1336/1997).  Röstetalen för en person 
som handlar i eget namn men för någon an-
nans räkning anses tillhöra den för vars räk-
ning personen handlar. 

Bestämmelser om aktieägares eller med 
dem jämförbara personers samt emittenters 
anmälningsskyldighet finns i värdepappers-
marknadslagen (746/2012). 

 
3 § 

Myndigheter 

Ärenden som gäller tillsyn över och bekräf-
telse av företagsköp behandlas av arbets- och 
näringsministeriet. Om ett ytterst viktigt na-
tionellt intresse kan äventyras till följd av ett 
företagsköp, behandlas ärendet om bekräftel-
se vid statsrådets allmänna sammanträde. 
 
 
 
 
 

3 § 

Myndigheter 

Arbets- och näringsministeriet behandlar 
ärenden som gäller tillsyn över och bekräftel-
se av företagsköp.  Arbets- och näringsmini-
steriet kan överföra ärendet om bekräftelse 
eller vägran av bekräftelse för behandling 
vid statsrådets allmänna sammanträde, om 
det på basis av en ansökan som inlämnats 
med stöd av 4 § eller en anmälan som gjorts 
med stöd av 5 § kan bedömas att företagskö-
pet eventuellt kan äventyra ett ytterst viktigt 
nationellt intresse. 
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— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 

Övriga företagsköp 

En utländsk ägare kan anmäla ett annat fö-
retagsköp än sådant som gäller försvarsindu-
striföretag till arbets- och näringsministeriet 
för bekräftelse. Anmälan kan också göras på 
förhand. Anmälan ska innehålla alla uppgifter 
om föremålet för tillsyn, den utländska ägaren 
och företagsköpet som behövs för utredning 
av ett ärende som gäller bekräftelse av före-
tagsköp. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om arbets- och näringsministeriet inte inom 
sex veckor från mottagandet av uppgifterna 
fattar ett beslut om fortsatt utredning i ärendet 
eller inom tre månader från mottagandet av 
uppgifterna inte gör någon framställning till 
statsrådets allmänna sammanträde om att an-
sökan om bekräftelse ska avslås, anses före-
tagsköpet ha blivit bekräftat. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Övriga företagsköp 

En utländsk ägare kan anmäla ett annat fö-
retagsköp än sådant som gäller försvarsindu-
striföretag till arbets- och näringsministeriet 
för bekräftelse.  Anmälan kan också göras på 
förhand, om företagsköpet framskridit till ett 
skede som omedelbart föregår det slutliga 
genomförandet av arrangemanget.  Anmälan 
ska innehålla alla uppgifter om föremålet för 
tillsyn, den utländska ägaren och företagskö-
pet som behövs för utredning av ett ärende 
som gäller bekräftelse av företagsköp. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om arbets- och näringsministeriet inte 
inom sex veckor från mottagandet av uppgif-
terna fattar ett beslut om fortsatt utredning i 
ärendet eller inom tre månader från motta-
gandet av de uppgifter som behövs för be-
handling inte gör någon framställning om 
överföring av ärendet för behandling vid 
statsrådets allmänna sammanträde, anses fö-
retagsköpet ha blivit bekräftat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 § 

Följderna av att bekräftelse förvägras  

Om bekräftelse förvägras för ett företags-
köp vid vilket inflytande i ett aktiebolag som 
är föremål för tillsyn överförs till en utländsk 
ägare, ska den utländska ägaren inom den tid 
som bestäms i beslutet överlåta en så stor an-
del av sina aktier i bolaget att det röstetal som 
aktierna medför sjunker under en tiondedel av 
det sammanlagda röstetalet för aktierna i bo-
laget. Efter att bekräftelse har förvägrats får 
den utländska ägaren vid bolagsstämman rös-
ta endast med ett antal aktier som medför 
högst ovan nämnda röstetal och den utländska 
ägarens övriga aktier beaktas inte när det för 
ett giltigt beslut krävs samtycke av ägarna till 
en viss andel av bolagets aktier. Detta gäller 
även utländska ägares andelar i andelslag och 
röstetal vid andelsstämman. 
 

8 §

Följderna av att bekräftelse förvägras  

Om bekräftelse förvägras för ett företags-
köp vid vilket inflytande i ett aktiebolag som 
är föremål för tillsyn överförs till en utländsk 
ägare, ska den utländska ägaren inom den tid 
som bestäms i beslutet överlåta en så stor an-
del av sina aktier i bolaget att det röstetal 
som aktierna medför sjunker under en tion-
dedel eller någon annan andel av det sam-
manlagda röstetalet för aktierna i bolaget 
som godkänts genom ett tidigare beslut om 
bekräftelse.  Efter att bekräftelse har förväg-
rats får den utländska ägaren vid bolags-
stämman rösta endast med ett antal aktier 
som medför högst ovan nämnda röstetal och 
den utländska ägarens övriga aktier beaktas 
inte när det för ett giltigt beslut krävs sam-
tycke av ägarna till en viss andel av bolagets 
aktier. Detta gäller även utländska ägares an-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

delar i andelslag och röstetal vid andels-
stämman. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den        20 .   
På företagsköp som har genomförts före 
denna lags ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

——— 
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