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Direktiiviehdotus vritvsostotariouksista (U 79/2002 vp). 
 

1. Tilannekatsaus tapahtumiin valtioneuvoston kirjelmän antamisen (6.2.2003) jälkeen. 
 

Komissio antoi 2,10.2002 uuden ehdotuksen yritysostotarjousdirektiiviksi, jonka tavoite on lisätä rajat ylittäviä 
yrityskauppoja Euroopassa ja suojata piensijoittajien asema yritysvaltauksissa. 
 

Direktiiviehdotusta on käsitelty kilpailukykyneuvostossa 14.11.2002 ja 3.3.2003. Tavoitteena on 
puheenjohtajavaltion mukaan saada aikaan poliittinen sopimus kilpailukykyneuvostossa 19.5.2003. Eurooppa-
neuvoston Brysselissä 21.3.2003 pidetystä kokouksesta annettujen puheenjohtajan päätelmien mukaan 
"yritysostodirekti ivi olisi annettava mahdollisimman pian". Neuvoston työryhmä on kokoontunut marras-
joulukuussa 2002 kolme kertaa ja helmi-maaliskuussa kolme kertaa. Ennen kilpailukykyneuvoston kokousta 
19.5.2003 on vielä kaksi työryhmäkokousta. 
 

Direktiivin olennaiset artiklat 9 ja 11 ovat sopimatta. Ne koskevat yritysvaltauksen kohdeyhtiön johdon 
suojatoimien rajoittamista (9 artikla) ja osakkeiden luovutettavuutta koskevien yhtiöjärjest ysmääräysten, 
osakkeita koskevien äänestysrajoitusten ja osakkaiden välisten sopimusten mitättömyyttä yritysvaitaustilanteessa 
(11 artikla). 
 

Puheenjohtajavaltio on ilmoittanut pyrkivänsä tasapainoiseen ratkaisuun, ja on valtioneuvoston kirjelmin 
eduskunnalle antamisen jälkeen laatinut kompromissiehdotuksen. Puheenjohtajavaltio on ehdottanut direktiivin 
laajentamista koskemaan moniäänisiä osakkeita (engl. "multiple voting rights ") seuraavalla tavalla: 

a) artikla 9 pysyy ennallaan, 
b) artiklaan 11 lisätään läpimurtosäantö (engl. "break-through rule'% jonka mukaan artikla laajennetaan 
koskemaan moniäänisiä osakkeita (joilla olisi vain yksi ääni); läpimurtosääntöä sovelletaan, kun tarjoaja on 
saavuttanut 75 %:n omistusrajan kohdeyhtiön arvopapereista, 
c) artiklojen 9 ja 11 soveltamiselle on siirtymäaika vuoden 2010 alkuun, 
d) johdantolauseiden mukaan tarvittavat korvaukset jätetään jäsenvaltioiden ratkaistavaksi, sekä 
e) uudet listautuvat yhtiöt voivat jäsenvaltion harkinnan mukaan saada viiden vuoden siirtymäajan. 
 

Vuoteen 2010 ulottuvasta siirtymäajasta ei ole olemassa puheenjohtajavaltion tekstiehdotusta, mutta muista 
kysymyksistä on. Lisäksi 9 artiklaan on ehdotettu lisäystä, jonka mukaan se. mikä koskee kohdeyhtiön hallitusta, 
soveltuu mvös hallintoneuvostoon, (lisäys talousvaliokunnalle 4.4. annettuun muistioon) 



 

 

 

Komissio on ilmaissut tukensa puheenjohtajavaltion yrityksille saavuttaa kompromissi. Komissio on myös 
ilmoittanut pitävänsä tärkeänä, että direktiivi hyväksytään nopeasti ja yhden lukemisen menetelmällä. 
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Saksa ja Iso-Britannia ovat paketoineet direktiivin ja 
vuokratyödirektiivin. Saksa on siirtynyt tukemaan Iso-Britanniaa sen pyrkimyksissä vesittää vuokratyödirektiivi. 
Vastapalveluksena Iso-Britannia taas tukee Saksaa kamppailussa yritysvaltausdirektiivin sisällöstä. 
 

Suomen ja muiden pohjoismaiden kannalta puheenjohtajavaltion komr^ornissiehdotusta ei voida pitää 
tasapuolisena. Suomen kanssa samaa mieltä moniäänisten osakkeiden pysyttämisestä direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolella ovat vain Ruotsi, Tanska ja Ranska. Puheenjohtajavaltio on ehdottanut Ranskalle poikkeusta, jossa 
kaksinkertaisen äänimäärän tuottavia osakkeita (engl. 

.    . .     ' 2 
"double voting rights ") ei katsottaisi moniäänisiksi osakkeiksi. Ranskalle ehdotettu poikkeus on herättänyt 
vastustusta useissa maissa (Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat, Belgia, Tanska). Kaksikertaisen äänimäärän tuottavien 
osakkeiden voidaan katsoa sisältyvän käsitteellisesti moniäänisiin osakkeisiin. Tällainen poikkeus korostaisi 
entisestään puheenjohtajavaltion ehdotuksen epätasapuolisuutta ja epätasapainoisuutta. Suomi on esittänyt 
puheenjohtajavaltion kompromissiehdotukseen yleisvarauman eräiden muiden jäsenvaltioiden tavoin. Direktiivin 
ideologisena perustaksi mainittu ajatus tasapuolisista kilpailuedellytyksistä (engl. "level playing field") ei Suomen 
kannalta katsoen voi tarkoittaa sitä, että pienten jäsenvaltioiden kustannuksella todelliset ongelmat jätetään 
koskematta. 
 

2. Suomen virallisesti edustama näkemys ja näköpiirissä olevat ratkaisuvaihtoehdot. 
 

Suomi on kannattanut komission alkuperäistä ehdotusta, joka edellyttää vain teknisiä korjauksia; laajemmat 
muutokset eivät ole taipeen. 
 

Suomi on kannattanut direktiivin nopeaa säätämistä. On tärkeää, että ehdotus säilyy ehdotetun mukaisesti 
kehysdirektiivinä ja jättää jäsenvaltiolle riittävästi harkinnanvaraa. 
 

Suomelle on erittäin ongelmallista, jos direktiivi laajennetaan koskemaan moniäänisiä osakkeita. Kysymys 
moniäänisistä osakkeista on Suomelle hyvin tärkeä. Suomi on suhtautunut, kuten Ruotsi ja Tanska, täysin kielteisesti 
puheenjohtajavaltion ehdotukseen, jossa moniääniset osakkeet on sisällytetty 11 artiklaan. Ehdotuksen vaikutukset 
Suomen osakemarkkinoilla ovat kielteiset. 
 

Suomen näkökulmasta prioriteettijärjestys artiklojen 9 ja 11 sisällön sopimiseksi voisi olla seuraava: 

1) Suomi tukee komission alkuperäistä ehdotusta artiklojen 9 ja 11 sisällöstä. Tämän voivat monet muutkin 
jäsenvaltiot hyväksyä. 

2) Mikäli se on tarpeellista ja mahdollista, Suomi voi hyväksyä artiklan 11 poistamisen direktiivistä. Tämä 
saattaa kuitenkin olla epärealistinen ratkaisuehdotus. 



 

 

3) Suomi kannattaa tasapainon löytämistä artiklojen 9 ja 11 välillä. Tällöin Suomi voi joustaa myös artiklassa 9, 
mutta vain jos se on edellytyksenä artiklan 11 pysyttämiselle komission esittämässä muodossa tai sen poistamiselle. 
Tässä vaihtoehdossa voitaisiin palata siihen 9 artiklan sanamuotoon, josta sovittiin sovittelukomiteassa kesäkuussa 
2001 ja jättää siis artikla 11 ennalleen. 

4) Huonoin vaihtoehto on puheenjohtajan ehdotus, jonka mukaan artiklaa 11 ryhdytään laajentamaan, mutta vain 
moniäänisiin osakkeisiin. Jos artiklaa 11 halutaan laajentaa ja tehdä moniäänisistä osakkeista yksiäänisiä osakkeita, 
tulisi johdonmukaisuuden nimissä puuttua kaikkiin vastaaviin relevantteihin instrumentteihin, kuten kaksinkertaisen 
äänimäärän tuottaviin osakkeisiin, äänivallattomiin etuosakkeisiin, kultaisiin osakkeisiin, ristiinomistuksiin ja 
pyramidirakenteisiin. 
 

Jos riittävän määrävähemmistön kokoaminen puheenjohtajan ehdotusta vastaan sitä edellyttää, Suomi voi olla 
vastustamatta artiklan II soveltamisalan laajentamista siten, että se koskee kaikkia yritysvaltausten esteinä pidettyjä 
seikkoja. Suomi kuitenkin pitää tätä ennenaikaisena, koska artiklan 11 soveltamisalan laajentamista ei ole selvitetty 
riittävästi. 
 

3. Suomen näkemyksen tueksi esitetyt perustelut ja kysymykset 
 

Suomi vastustaa moniäänisten osakkeiden lisäämistä yritysvaltausdirektiiviin. Missään ei ole osoitettu, että 
moniääniset osakkeet estäisivät yritysvaltausten toteuttamista. Viimeksi CEPS (Centre for European Poliey Studies) 
päätyi tähän tulokseen. Taloudellista perustetta moniäänisten osakkeiden sisällyttämiselle dkelduviin ei ole, sillä 
haitat ja hyödyt olisivat saman suuruisia. 
Komissio totesi lokakuussa 2002, että "arvopaperit, joihin liittyy oikeus käyttää useita ääniä, ovat osa yhtiöiden 
rahoitusjärjestelmää, ja ettei niiden olemassaolon ole todistettu estävän julkisia ostotarjouksia". 
 

Moniäänisten osakkeiden mukaan ottamista vastaan puhuu sekin, että Suomen arvopaperimarkkinoilla 
ulkomaalaisomistus on Euroopan suurinta. Yritysvaltausten tiheys Suomessa ja Ruotsissa on lähes Iso-Britannian 
tasoa, joka on selvä ykkönen EU:ssa. 
 

Moniääniset osakkeet ovat tarpeen esim. kehittyville pienille ja keskisuurille perheyrityksille niiden hakiessa 
rahoitusta pörssiin listautumisen kautta. Moniääniset osakkeet mahdollistavat myös uusien rahoitusinstrumenttien 
kehittämisen. Yhdysvalloissa moniäänisiä osakkeita on 400 yhtiössä. 
 

Tulisi kiinnittää huomiota direktiivin vaikutuksiin arvopaperimarkkinoilla. Vaikka direktiivillä pyritään lisäämään 
yritysvaltauksia, lopputulos Suomessa voi olla aivan päinvastainen, jos esim. perheyhtiöiden omistajat päättävätkin 
vetäytyä pörssilistalta. Komission riskipääomamarkkinoista tekemää toimintasuunnitelmaa toteutettaessa on havaittu, 
että yrittäjät haluavat säilyttää määräysvallan itsellään. Näiltäkin osin kokemukset puhuvat moniäänisten osakkeiden 
säilyttämisen puolesta. 
 

Moniäänisten osakkeiden kieltämisellä puututtaisiin osapuolten sopimusvapauden puitteissa tekemiin järjestelyihin. 
Tämä on Suomen perustuslain kannalta erittäin ongelmallista. Sopimusvapauden rajoituksille ja omistusoikeuteen 
puuttumiselle ei tulisi antaa taannehtivaa vaikutusta. Suomessa tällainen edellyttäisi täyden korvauksen maksamista. 
 



 

 

Miksi puheenjohtajavaltio on ottanut esille vain moniääniset osakkeet? Keskustelussa on esillä todellisia yritysostojen 
esteitä, kuten ristiinomistukset, pyramidirakenteet, kultaiset osakkeet ja ääni vallattomat etuosakkeet. Voidaanko 
todella sanoa, että puuttumalla moniäänisiin osakkeisiin pohjoismaissa torjutaan eurooppalaisten yritysvaltausten 
esteitä? Miksi puheenjohtajavaltion mielestä yhden äänen osake olisi eri asemassa kuin osake, jolla on nolla ääntä? 
Lainsäädännön tulee myös muodostaa johdonmukainen kokonaisuus. 
 

Asian valmisteluvaiheissa on esitetty kaksi tärkeää puheenvuoroa yritysvaltausten esteiden poistamiseksi EUrssa. 
Nämä ovat komission asettaman korkean tason yhtiöoikeuden työryhmän. ns. VVinter-raportti tammikuussa 2002 ja 
Euroopan parlamentin asettaman professoriryhmän (Dauner Lieb - Lamardini Reinier) mietintö tammikuussa 2003. 
Kummassakin raportissa on ehdotettu kattavampaa läpimurtosääntöä kuin puheenjohtajan ehdotuksessa. 
Kummassakaan raportissa ei siis rajoituta moniäänisiin osakkeisiin, kuten puheenjohtajavaltion ehdotuksessa. 
 

Asiantuntijaraporteissa ei kerrota mitään moniäänisten osakkeiden kieltämisen tehokkuuseduista. Tehokkuuden 
näkökulmasta ei ole riittävää todeta, että "sijoittajat haluavat äänivaltaa" tai olettaa, että yritysostotarjouksia halutaan 
edistää kustannuksista riippumatta. Myös suurten jäsenvaltioiden elinkeinoelämän piirissä on esitetty laajoja 
puheenvuoroja, joissa ongelmana nähdään nimenomaan tehokkaiden rahoitustuotteiden ja rahoitusmenettelyjen 
käytön tosiasiallinen estäminen. 
 

Monesti esitetään, että Lissabonin strategian toteuttaminen eli Euroopan saattaminen maailman 
kilpailukykyisimmäksi taloudeksi vuoteen 2010 mennessä edellyttää yritysostotarj ousdirektiivin säätämistä. Hyvä 
niin. Mutta miksi dkekthviin pitäisi lisätä kielto, joka rajoittaa yritysten toimintaa juuri Suomessa? Suomi on useasti 
todettu EU:n kilpailukykyisimmäksi valtioksi. Miten Suomen yrityselämää rajoittamalla edistetään EU:n 
kilpailukykyä? Missä ovat paljon peräänkuulutetut suhteellisuus ja kustannustehokkuus, jota edellytetään 
rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmalta? 
 

Lisäksi esitetään, että EU:n kilpailukyvyn lisääminen edellyttää tasavertaisten kilpailuedellytysten lisäämistä. Miten 
tasavertaiset kilpailuedellytykset EU:ssa varmistetaan, jos kielletään kolmessa pohjoismaassa toimiva läpinäkyvä 
järjestelmä, mutta ei puututa muissa maissa olemassa oleviin järjestelmiin? Millä tavalla edistetään yritysostoja niissä 
jäsenvaltioissa, joissa käytetään laajasti ristiinomistuksia, pyramidirakenteita ja äamvailattomia etuosakkeita, 
puhumattakaan kultaisista osakkeista? On vaikea ymmärtää, miten Lissarxmin strategiaa Euroopan 
kilpailukykyisyyden lisäämisestä vuoteen 2010 mennessä edistettäisiin lisäämällä direktiiviin moniääniset osakkeet ja 
puuttumalla tällä tavoin pohjoismaiden yrityselämän perustaviin oikeudellisiin rakenteisiin. Lissabonin strategian 
toteuturnista mittaavan ns. synteesiraportm mukaan kolme pohjoismaata ovat kaikille kilpailul^ymittareilla 
(synteesiiapoitit ym.) Euroopassa 
 

Suomi on kannattanut komission alkuperäistä ehdotusta. Hanke on ottut pitkään vireillä, komission ehdotus on 
tasapainoinen ja perustuu pääosin neuvostossa saavutettuun yhteiseen kantaan. Euroopan parlamentin näkemysten 
johdosta joitakin uusia artikloja on lisätty ja joitakin artikloja muutettu, ja niissä on teknistä korjattavaa, mutta ei ole 
sellaisia uusia tekijöitä tai syitä, jotka antaisivat aihetta merkittävästi poiketa komission ehdotuksesta. 
 

LIITE: Osakkeiden äänivaltaerot suomalaisissa listayhtiöissä 
 



 

 

HEX Oyj :n tietokannoista 2.4.2003 on ajettu oheinen luettelo, jonka mukaan osakkeiden äänivaltaeroja on 52 
suomalaisella listayhtiöllä eli runsaalla kolmanneksella (35 %) listayhtiöistä. Suomalaisia listayhtiöitä on kaiken 
kaikkiaan 145. 
 

Yhtiöistä ainakin Fiskars, Kone, M-Real, StoraEnso ja VVärtsilä ovat kansainvälisesti tunnettuja. Kotimarkkinoilla 
keskeisiä yrityksiä ovat mm. Kesko, OKO, Orion-Yhtymä, Sampoja Stockmann. 
 

Huomionarvoista on äänivaltaosakkeiden yleinen esiintyminen viestintäteollisuudessa (Alma-Media, Ilkka-Yhtymä, 
Keskisuomalainen, Pohjois-Karjalan Kirjapaino, S anoma-WSOY). 
 

Suurin mahdollinen äänivaltaero Suomen osakeyhtiölain (734/1978) mukaan on 20:1. 
 

ALMI V FI0009007017 ALMA MEDIA I 1 
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ALM2V FI0009007025 
ATRAV F10009006548 
ATR2V FI0009004543 
BENKV FI0009004873 
BENSV FIOOÖ9004204 
BIOAV FI0009005474 
BIOBV FI0009005482 
BIRAV FI0009002984 
BIRBV FI0009003016 
ALMA-MEDIA II 10 
ATRIAA    1 ATRIA 
KII 10 BENEFON 
KANTAOSAKE 
BENEFON 
SIJOITUSOSAKE 
BIOHITA   20 
BIOHFTB   1 
BERKA LINE A 20 
BERKA LINE B 1 

 
 
 

20 1 

 
CAPAV FI0009009369 
CPMBV FI0009009377 
CHIAV FI0009901607 
CHIBV FI0009900013 
EHIAV FI0009009070 
EHEBV FI0009009088 
ELEAV FI0009900658 
ELEKV FI0009901664 
ELQAV FI0009006738 
ELQKV FI0009006746 

CAPMAN A10 
CAPMAN B 1 
CHIPS A    20 
CHIPS B     1 
INLOOK A 20 
ESfLOOK B 1 
ELECSTERA 1 
ELECSTER K 10 
ELCOTEQ NETWORK A1 
ELCOTEQ NETWORK K10 

 
FIFAS FI0009900054 
FIFKV FI0009901391 
FISAS   FI0009000400 

EFOREA   1 
EFOREK   20 
FISKARS A 1 

 

FISKS   FI0009000426 FISKARS K 20   
HKRAV FI0009006308 HK RUOKATALO A 1  
HKRKV FI0009006662 HK RUOKATALO K 20  
HONAS FI0009901292 HONKARAKENNE A 20  
HONBS FIOÖ099OO1O4 HONKAREKENNEB 1  
ILK1S   FI0009800197 ILKKA-YHTYMÄ I 20  
ILK2S   FI0009800205 ILKKA-YHTYMÄ II 1  
JTKAV FI0009006688 JULIUS TALLBERG-KUNT. A 20 
JTKBS  FI0009001879 JULIUS TALLBERG-KUNT. B 1 
KASAS FI0009900187 KASOLA OY S A 1  
KASKS FI0009901136 KASOLAK 20   
KELAS FI0009900237 KESLAA   1   
KELBV FI0009902399 KESLAB   20   
KESAV FI0009007900 KESKOA   10   
KESBV FI0009000202 KESKO B   1   
KONAS FI0009003867 KONE A     1   
KONBS FI0009000566 KONE OY S B 10  
KSLAV FI0009007546 KESKISUOMALAINEN A 1 
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KSLKV FI0009007538 KESKISUOMALAINEN K 20 
KYPAS FI0009800940 KYLPYLÄKASINO A 1  
KYPKS FI0009008775 KYLPYLÄKASINO K 20  
LARAS FI0009901268 LAROX A  20   
LARBS FI0009900328 LAROXB   1   
LEOAS FI0009003859 LEO-LONGLIFE A 1  
LEOKV FI0009004535 LEO-LONGLIFE K 20  
MARAS FI0009900385 MARTELAA 1  
MARKV FI0009901722 MARTELA K 20  
MRLAV FI0009000640 M-REALA 20   
MRLBV FI0009000665 M-REALB 1   
NEOAV FI0009006712 NEOMARKKAA 20  
NEOBV FI0009800296 NEOMARKKAB 1  
NVAAV FI0009004030 NORVESTIA A 10  
NVABV FI0009000160 NORVESTIA B 1  
OKOAS FI0009003222 OKOA      1   
OKOKS FI0009003925 OKO K      5   
OLVAS FI0009900401 OLVIA     1   
OLVKS FI0009901300 OLVI K     20   
ORIAS FI0009800320 ORION-YHTYMÄ A 20  
ORIBS  FI0009800346 ORION-YHTYMÄ B 1  
PANAS FI0009800361 PANOSTAJA A 20  
PANBS FI0009800379 PANOSTAJA B 1  
PKKAS FI0009900468 P.KARJALAN KIRJAPAINO A 1 
PKKKS FI0009902407 P.KARJALAN KIRJAPAINO K 20 
RAQCV FI0009800395 RAISIO YHTYMÄ KANTA OS. 20 
RAIVV FI0009002943 RAISIO YHTYMÄ VAIHTO-OS. 1 
RAKAV FI0009902282 RAKENTAJAIN KONEV. A 20 
RAKBS FI0009900476 RAKENTAJAIN KONEV. B I 
RUTAV FI0009004741 
RUTKV FI0009004758 

RAUTEA   1 
RAUTEK   20 

 
SAMAS FI0009003305 SAMPOA   1  
SAMBV FI0009006613 SAMPOB   5  
SPAAV FI0009900633 SUOMEN SPAR A 1 
SPAKV FI000980Ö544 SUOMEN SPAR K 20 
SPUAV FIÖ009009906 SATAKUNNAN PUHELIN A 
SPUKV FI0Ö09009898 SATAKUNNAN PUHELIN OY K 
STEAV FI0009005953 STORA ENSO A 1 
STERV FI0009005961 STORA ENSO R 10 
STMAS FI0009006365 STROMSDAL A 20 
STMBS FI0009003453 STROMSDALB 1 
STOAS FI0009000236 STOCKMANN A 10 
STOBV FI0009000251 STOCKMANN B 1 
SWSAV FI0009007686 SANOMA-WSOY A 20 
SWSBV FI0009007694 SANOMA-WSOYB 1 
TAFKS FIÖ009000947 TAMFELT OY K 20 
TAFPS FI0009000939 TAMFELT OY E 1 
TARAS FI0009900666 TURUN ARVOKIINT. A 1 
TARKV FI0009902431 TURUN ARVOKUNT. K 5 
TNYAV FI0009008965 TIETONOVO-YHTIÖT A20 
TNYBV FI0009011969 TIETONOVO-YHTIÖT B1 
TULAV FI0009900583 TULIKIVI AI  
TULKV FI0009901169 TULIKIVI K10  



 

 

TURAS FI0009801146 TURKISTUOTTAJAT A 12 
TURCS FI0009800551 TURKISTUOTTAJAT C 1 
VAIAS FI0009900682 VAISALA AI  
VAIKV FI0009004899 VAISALA KANTA 20 
WATKV FI0009902308 VAAHTO GROUP K 20 
WAT1S FI0009900708 VAAHTO GROUP A 1 
WRTAV FI0009003719 VVÄRTSILÄ A 10 
WRTBV FIÖ009003727 WÄRTSILÄ B 1 
YLEKV FI0009901797 YLEISELEKTRONIIKKA KANTA 
YLEPS FI0009900724 YLEISELEKTRONIIKKA ETU 
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Valtioneuvoston kirjelmä U 79/2002 vp 
 

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI JULKISISTA 
OSTOTARJOUKSISTA (YRITYSOSTOT A RJOUKSET) 

 
 

1. Aluksi 
 

Valtioneuvoston kirjelmä U 79/2002 vp koskee komission esittämää ehdotusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista ostotarjouksista (KOM 
(2002) 534 lopullinen). Komission ehdotuksen sisältämien perustelujen mukaan 
ehdotuksen tavoitteena on jäsenvaltioiden yritysostotarjouksia koskevan lainsää-
dännön lähentäminen yritysten uudelleenorganisoitumisen edistämiseksi. Tämän 
lisäksi komissio ilmoittaa ehdotuksella pyrittävän yhtäältä vahvistamaan rajat 
ylittävien julkisten ostotarjousten oikeusvarmuutta. Ehdotuksella pyritään myös 
vähemmistöosakkaiden suojan varmistamiseen. 
 

Valtioneuvoston kirjelmässä (s. 11 s.) ehdotuksessa on pidetty ongelmallisena 
etenkin sen 11 artiklaa, jonka katsotaan sisältävän piirteitä "yksi osake - yksi ääni"-
periaatteesta ja jossa mahdollistettaisiin yhtiöjärjestykseen tai osakassopimuksiin 
sisältyvien arvopapereiden siirtoa tai äänioikeutta koskeviin rajoituksiin 
puuttuminen. Yhteisön oikeuden kannalta valtioneuvoston kirjelmässä (s. 12 s.) on 
kiinnitetty huomiota myös ehdotuksen sisältämiin säännöksiin niin sanotussa 
komitologiamenettelyssä käsiteltävistä asioista. — Tätä lausuntoa laadittaessa on 
komission ehdotuksen lisäksi ollut käytettävissä myös puheenjohtajavaltion 
yhtiöoikeustyöryhmälle esittämä kompromissiehdotus (6024/1/03, REV 1, DRS 10, 
CODEC 119). 
 

Seuraavassa komission ehdotusta tarkastellaan nimenomaan perustuslain 15 §:ssä 
turvatun omaisuudensuojan kannalta. Lopuksi otetaan lyhyesti esille joitakin 
komitologiamenettelyn käyttöön liittyviä näkökohtia. 

 
 

2. Ehdotuksen arviointi omaisuudensuojan kannalta 
 

Komission ehdotus sisältää omaisuudensuojan näkökulmasta kaksi merkittävää 
säännöstä. Näistä ensimmäisenä tarkastellaan seuraavassa lunastusoikeutta 
koskevaa 14 artiklaa. Sen mukaan 90 % kohdeyhtiön osakepääomasta omistaval- 
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la on oikeus vaatia jäljelle jääneitä vähemmistöosakkaita myymään arvopaperinsa 
"käypään hintaan". Valtioneuvoston kirjelmässä huomautetaan (s. 9/1) siitä, että 
artiklan mukaan lunastusmenettelyn perusteena on osuus pääomasta, kun Suomessa 
osakeyhtiölain (734/1978) 14 luvun 19 §:n 1 momentissa edellytetään enemmistöä 
sekä osakkeista että äänistä. 
 

Omaisuudensuojasäännöksen kannalta kyse on tilanteesta, jossa vähemmistöosakas 
joutuu enemmistöosakkaalle annettavan lunastusoikeuden vuoksi mahdollisesti 
vastoin tahtoaan luopumaan kyseessä olevan yhtiön osakkeiden omistusoikeudesta. 
Valtiosäantöoikeudeilisesti tällaista tilannetta on arvioitava perustuslain 15 §:n 2 
momentin sisältämän pakkolunastussäännöksen kannalta. Perustuslakivaliokunta on 
käytännössään katsonut, ettei "yleisen tarpeen" vaatimuksen täyttyminen 
välttämättä edellytä lunastuksen tapahtumista julkisyhteisön hyväksi vaan että 
omaisuuden saajana voi olla muukin taho (ks. esim. Pe VL 49/2002 vp ja Pe VL 
28/2000 vp). Valiokunta on kuitenkin edellyttänyt, että "yleisen tarpeen" 
vaatimusta tulee pyrkiä laissa konkretisoimaan aineellisin säännöksin (ks. Pe VL 
38/1998 vp). 
 

Kun direktiivissä säädetään tällaisesta lunastusoikeudesta, valtiosääntöoikeudellisen 
arvioinnin kannalta on tärkeää paitsi itse direktiivin sanamuoto myös se, mistä 
asioista ja missä laajuudessa kansallisesti voidaan säätää. Ehdotetusta 14 artiklasta 
käy esimerkiksi ilmi, että jäsenvaltiot voivat säätää lunastusoikeuden syntymiselle 
korkeamman rajan kuin 14 artiklassa mainittu 90 %, ei kuitenkaan yli 95 %:n rajaa. 
Ehdotuksen perusteella on jossain määrin vaikea arvioida, mikä siinä on 
lunastusoikeutta perusteleva "yleinen tarve". 

 

Vertailun vuoksi on syytä todeta, että Suomen osakeyhtiölain vastaavan säännöksen 
taustalla voidaan nähdä etenkin ne vähemmistön suojaksi säädetyt oikeudet, jotka 
tietyn suuruiseen osakeomistukseen liittyvät. Esimerkiksi ylimääräinen yhtiökokous 
on osakeyhtiölain 9 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan kutsuttava koolle, jos sitä 
vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä 
määrätty pienempi osa kaikista osakkeista. Vastaavasti 10 %:n osakeomistukseen 
on osakeyhtiölain 10 luvussa liitetty useita erilaisia yhtiön tilintarkastusta koskevia 
oikeuksia. Tällaisen kytkennän olemassaolon voidaan katsoa perustelevan sitä, että 
90 %:n osake-enemmistön saavuttaneella omistajalla on oikeus vaatia jäljellä olevia 
vähemmistöosakkaita myymään osakkeensa. 

 

Tällaisessa lunastusoikeustilanteessa yleisen tarpeen voidaan katsoa olevan käsillä 
esimerkiksi silloin, kun lunastusoikeuden synnyttävä prosenttiosuus on kytköksis-
sä siihen suhteelliseen omistusosuuteen, joka oikeuttaa tiettyjen vähemmistöoi-
keuksien käyttämiseen. Tällaista osakeyhtiömuotoisessa elinkeinotoiminnassa 
erittäin suuren enemmistön omistavan tahon oikeutta lunastaa yhtiön koko 
osakekanta itselleen voitaneen perustella viime kädessä mahdollisuudella järjestää 
yhtiön toiminta joustavasti kokonaisuudessaan uudelleen. Tämän taustalla taas 
voidaan sitten nähdä yleisempiä elinkeinotoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä 
taloudellisuus- ja tehokkuusetuja. Direktiiviin sisällytettäväksi ehdotetun sääntelyn 
kannalta on kuitenkin olennaista, että tämän kaltainen lunastusoikeus on sillä 
tavoin kytkettävissä muuhun osakeyhtiöoikeudelliseen sääntelyyn, että 
lunastusoikeudelle pystytään osoittamaan paitsi yksittäisen osake-enemmistön 
haltijan myös elinkeinoelämän toimintojen yleisen järjestämisen kannalta 
painavat ja hyväksyttävät perusteet. Selvänä voidaan myös pitää sitä, ettei Iunas-
tusoikeuden synnyttävä raja edellä mainitut näkökohdat huomioon ottaen voi olla 
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kovin alhainen. Perusteltuna voidaankin pitää, että tältä osin direktiivissä jätettäisiin 
jäsenvaltioille ainakin jonkin verran liikkumavaraa. 
 

Ehdotetun 14 artiklan mukaan lunastettavista osakkeista on maksettava "käypä 
hinta". Artiklan 3 kohta sisältää tarkempia säännöksiä siitä, miten tällainen "käypä 
hinta" lasketaan. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että "käypä hinta" merkitsee 
osakkeista maksettavaa täyttä korvausta. Tältä osin ehdotus kuitenkin jättää 
epäselväksi, olisiko lunastuksen kohteeksi joutuvalla oikeus riitauttaa 3 kohdan 
mukaisesti määräytyvä "käypä hinta" esimerkiksi sellaisten manipulaatioiden 
estämiseksi, joita vastaavasti ehdotetulla 5 artiklan 4 kohdalla on pyritty torjumaan. 
Täyden korvauksen periaatteen noudattamisen turvaamiseksi tidisikin olla 
mahdollista kansallisesti säätää erikseen mahdollisuudesta riitauttaa ehdotetun 
artiklan mukaisesti määräytyvä "käypä hinta". 
 

Ehdotuksen merkittävin sääntely sisältyy kuitenkin sen 11 artiklaan. Kyseisen 
artiklan 2 kohdan mukaan tarjousajan kuluessa ei tarjouksen tekijää vastaan saisi 
vedota sellaisiin arvopapereiden siirtoa koskeviin rajoituksiin, joista määrätään 
yhtiöjärjestyksessä taikka joista on sovittu tarjouksen kohteena olevan yhtiön ja sen 
arvopapereiden haltijoiden välisissä tai arvopapereiden haltijoiden kesken tehdyissä 
sopimuksissa. 

 

Tältä osin on huomiota kiinnitettävä siihen, että direktiiviehdotuksen 
suomenkielinen versio sisältää 11 artiklan 2 kohdan osalta asiasisältöön 
olennaisesti vaikuttavan käännösvirheen. Suomenkielisen version mukaan 
vetoamiskielto koskisi tarjouksen tekijää, kun taas ehdotuksen 
englanninkielisestä toisinnosta käy ilmi, että kiellon sisältönä onkin juuri 
tarjouksen tekijän suojaaminen tällaisilta rajoituksilta, mikä sääntelyn 
tarkoitus huomioon ottaen on myös johdonmukaista. 

 

Edelleen saman artiklan 3 kohdassa säädettäisiin, että yhtiökokouksen tehdessä 
päätöstä yritysostolta suojautumiseksi sekä yhtiöjärjestyksessä määrätyt että yhtiön 
ja arvopapereiden haltijoiden välillä taikka arvopapereiden haltijoiden kesken 
sovitut äanimäarärajoitukset lakkaavat tuottamasta oikeusvaikutuksia eli menettävät 
tehonsa. Direktiiviehdotuksen 11 artiklan 3 kohdan säännös tarkoittaa siis sitä, että 
ostotarjouksen julkistaminen saa aikaan osakkeiden tuottamaan äänioikeuteen 
ehkä merkittävästikin kohdistuvia oikeusvaikutuksia kumoamalla tätä samaa 
seikkaa koskevien aiempien oikeustoimien oikeusvaikutukset. 
 

Edelleen  artiklan  2  ja  3  kohdassa  tarkoitetut  rajoitukset  ovat  4 kohdan mukaan 
vailla oikeusvaikutuksia siinä ensimmäisessä yhtiökokouksessa, jonka tarjouksen 
tekijä kutsuu koolle saatuaan tarjouksen perusteella haltuunsa kohdeyhtiön 
arvopapereita sellaisen määrän, että se antaa hänelle mahdollisuuden muuttaa 
yhtiöjärjestystä. Sama vaikutuksettomuussäantö koskee tällöin myös hallinto- tai 
johtoelimen jäsenten nimittämistä ja erottamista koskevia erityisoikeuksia. 
 

Vaiti osaan töoi keudel li sesti ehdotettu sääntely merkitsee puuttumista yksityisten 
välisiin voimassa oleviin varallisuusoikeudellisiin sopimussuhteisiin. Tällaisia 
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§:ssä turvatun omaisuudensuojan rajoituksina. Omaisuudensuoja nimittäin 
turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan kielto puuttua taannehtivasti 
sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perustuslakivaliokunnan aiemman 
käytännön mukaan muodostunut ehdottomaksi (ks. esim. PeVL 24/2002 vp). 
Samaa arviointitapaa on perusteltua soveltaa myös yhtiöjärjestyksen tuottamien 
oikeusvaikutusten sivuuttamiseen, koska yhtiöjärjestys edustaa yhtiön 
osakkaiden keskinäistä yhteisymmärrystä yhtiön hallinnoimisen 
yksityiskohdista, ja siten myös sitä voidaan luonnehtia tietynlaiseksi 
sopimukseksi. 

 

Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on ajatus 
oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa asioissa (ks. 
esim. PeVL 45/2002 vp ja PeVL 48/1998 vp). Perusteltujen odotusten suojaan 
valiokunta on puolestaan katsonut liittyvän oikeuden luottaa sopimussuhteen 
kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön 
pysyvyyteen niin, että sopimusosapuolten oikeusasemaa ei voida näitä seikkoja lailla 
sääntelemällä kohtuuttomasti heikentää (ks. PeVL 45/2002 vp). Ehdotettua 
sääntelyä onkin arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. 
 

Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on (komission ehdotus s. 3) yritysostotarjous-ten 
sääntelyn yhdenmukaistaminen yritysten uudelleenorganisoinnin edistämiseksi. 
Näin ollen yritysostojen edistäminen ei näkyisi olevan tavoite sinänsä vaan se 
esitetään pikemminkin keinona yritysten uudelleen järjestelemiseen. Ehdotuksen 
perusteluissa ei kuitenkaan esitetä minkäänlaista selvitystä siitä, että tällaisella 
yritystoiminnan uudelleenjärjestelyllä olisi aina tai edes säännönmukaisesti 
olennaisia positiivisia vaikutuksia esimerkiksi elinkeino- tai talouselämän toimin-
taan yleensä. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, onko esitettyjen ehdotusten 
taustalla sellaisia hyväksyttäviä syitä, että rajoitusten voitaisiin sanoa olevan 
painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. 
 

Ehdotuksen perusteluissa ei myöskään ole selvitystä siitä, että juuri 11 artiklassa 
tarkoitetut rajoitukset olisivat esteinä yritysostojen toteutumiselle. Tämä on 
merkittävä puute, koska perusoikeuksien rajoittamista koskevan suhteellisuusperi-
aatteen mukaan rajoitusten tulisi olla välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen 
saavuttamiseksi. Valtioneuvoston kirjelmässä onkin esitetty (s. II/II) vakava epäilys 
siitä, täyttääkö ehdotus tämän edellytyksen vai olisiko ehdotuksen tavoite 
saavutettavissa muilla, omaisuudensuojaan vähemmän puuttuvilla keinoilla. Tässä 
yhteydessä on erittäin vaikea arvioida myös sitä, millainen vaikutus ehdotuksen 
toteuttamisella olisi osakkeenomistajien varallisuusasemaan eri tilanteissa. 
Merkillepantavaa on myös se, että ehdotus ei myöskään sisällä minkäänlaista 
korvaussääntelyä. Ehdotuksen 19 ja 20 artikla huomioon ottaen 11 artiklan 
edellyttämä sääntely olisi kansallisesti pantava täytäntöön viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2005. Näin ollen uuden sääntelyn kattamien, voimassa olevien 
järjestelyjen mukauttamiseen ei käytännössä olisi juuri aikaa. 
 

Kaikkiaan ehdotus vaikuttaa tällaisenaan olevan niin epämääräisesti perusteltu ja 
mahdollistavan niin voimakkaan puuttumisen olemassa oleviin varallisuusoikeu-
dellisiin järjestelyihin, että sen ei voida katsoa olevan perusoikeuksien rajoi-
tusedellytyksiin kuuluvan suhteellisuusperiaatteen mukainen. Arvio saattaisi olla 
toisenlainen, jos pystyttäisiin osoittamaan, että juuri ehdotetun sääntelyn kohteena 
olevat seikat estävät tällä hetkellä talouselämän kehityksen kannalta toivottavien 
yritysostotaijousten toteutumista ja jos ehdotuksessa esimerkiksi sääntelyn 
kansallista täytäntöönpanoa varten säädettäisiin sellainen pituudeltaan merkittä-
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vä siirtymäaika, joka riittäisi varmistamaan, että sääntelyn vaikutukset sen 
soveltamisalaan kuuluviin, nykyisin voimassa oleviin järjestelyihin jäisivät asialli-
selta merkitykseltään vähäisiksi. 

 

Tässä yhteydessä on syytä vielä kiinnittää huomiota siihen, että alussa mainittu 
puheenjohtajavaltion kompromissiehdotus menee olemassa oleviin 
oikeusasemiin puuttumisessa vieläkin pitemmälle kuin esillä oleva komission 
ehdotus. Puheenjohtajan ehdotukseen sisältyvän 11 artiklan 3 kohdan uuden 
kolmannen alakohdan mukaan nimittäin päätettäessä yhtiökokouksessa 
suojatoimenpiteistä ostotarjousta vastaan niin sanotuilla moniääniosakkeilla 
olisi kaikilla vain yksi ääni. Niin ikään tällaisilla osakkeilla olisi vain yksi ääni 
siinä yhtiökokouksessa, jonka 75 % yhtiön osakkeista tarjouksen perusteella 
haltuunsa saanut tarjouksen tekijä kutsuu koolle tarjouksen päätyttyä. Tämän 
sääntelyn vastapainoksi puheenjohtajan ehdotuksessa direktiivin I8:nneksi 
perustelukappaleeksi — mutta vain siellä (!) — mainitaan, että jäsenvaltiot 
voivat 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa päättää myös velvollisuudesta 
riittävän (appropriate) korvauksen maksamiseen. Mistään ei kuitenkaan 
tarkemmin ilmene, kuka tällaisen korvauksen suorittaisi tai miten korvaus 
laskettaisiin vai jäisikö tämä kysymys täysin kansallisesti säänneltäväksi. 
Merkillepantavaa on myös se, että jäsenvaltioilla olisi oikeus siirtää 11 
artiklan täytäntöönpanoa enintään viidellä vuodella direktiivin yleisen 
täytäntöönpanomääräajan päättymisestä. 
 

Kaikkiaan voidaan arvioida, että puheenjohtajan ehdotusta rasittavat samat 
puutteet kuin edellä on komission ehdotuksen osalta esitetty. Näiden lisäksi pu-
heenjohtajan ehdotus merkitsee komission ehdotukseen verrattuna uudenlaisia 
voimassa olevien oikeuksien rajoituksia ilman, että ehdotuksessa täsmällisesti 
säädettäisiin esimerkiksi rajoitusten kohteena olevien oikeudesta korvaukseen. 
Myös ehdotettua viiden vuoden siirtymäaikaa voidaan esimerkiksi 
moniääniosak-keiden kohdalla pitää suhteellisen lyhyenä. Näin ollen 
myöskään puheenjohtajan ehdotuksen ei voida katsoa tässä muodossaan 
kaikkia edellä todettuja, omaisuudensuojaan liittyviä ongelmia. 

 
 

3. Ehdotuksen sisältämän komitologiamenetielyn soveltamisala 
 

Komission ehdotuksen mukaan komissio voisi niin sanotussa 
komitologiamenet-telyssä säätää 5 artiklan 4 ja 5 kohdan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt. Tässä on kyse "käyvän hinnan" määrittämistä 
koskevasta sääntelystä. Toinen komitologiamenettelyn piiriin kuuluva asia on 6 
artiklan 4 kohdan mukaan yksityiskohtaisten sääntöjen antaminen siitä, mitä 
tietoja ostotarjoukseen on sisällytettävä. 
 

Valtioneuvoston kirjelmässä on (s. 12/11) kiinnitetty huomiota siihen, että on 
varsin epäselvää, mitä näiden valtuuksien perusteella tultaisiin säätämään. 
Yhteisön oikeuden näkökulmasta esitetty huoli liittyy siihen, että komissiolle 
ei 
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direktiivissä tulisi antaa muuta kuin yhteisön perustamissopimuksen 211 artiklassa 
tarkoitettua täytäntöönpanotoimivaltaa. Tämän ''täytäntöönpanotoimivallan" 
ulottuvuus on kuitenkin yleisestikin jossain määrin epäselvä. Yhteisöjen tuomiois-
tuin on joissakin yhteyksissä muun muassa käytännön vaatimuksiin nähden 
katsonut, että täytäntöönpanon käsitettä on tulkittava laajasti (ks. asia 23/75 Rey 
Soda vastaan Cassa Conguaglio Zucchero ja asia C-159/96 Portugali vastaan 
komissio). Näihin tapauksiin voidaan kuitenkin katsoa sisältyvän niiden to-
siseikastoon eli maatalouden markkinajärjestelyihin ja vastaavasti tekstiilituotteiden 
määrällisten rajoitusten hallinnointiin liittyviä erityispiirteitä, joiden vuoksi niiden 
perusteella ei voida tehdä varmoja päätelmiä suhteessa nyt kyseessä olevan 
kaltaiseen lainsäädäntöön. 
 

Komission toimivallan rajoittamiseksi todella vain ehdotetun direktiivin täytän-
töönpanoon olisikin syytä pyrkiä rajaamaan komitologiamenettelyä koskevia 
ehdotuksen säännöksiä vähintäänkin sillä tavoin kuin valtioneuvoston kirjelmässä 
on (s. 12/11) esitetty. Tällaisten riittävien toimivaltarajausten nimenomainen 
sisällyttäminen direktiiviin on tärkeää myös valtiosäännön kannalta, koska 
komitologiamenettelyllä voi — ainakin tosiasiassa—olla vaikutusta eduskunnan 
asemaan unioniasioissa (ks. myös PeVL 49/1998 vp). Merkitystä on lisäksi sillä, 
ettei komitologiamenettelyssä tapahtuvaa säädösvalmistelua voida pitää samalla 
tavoin läpinäkyvänä kuin neuvoston piirissä yleensä tapahtuvaa valmistelua. 



 

 

 
 

KTM / Omistajapolitiikan yksikkö / Pekka Timonen 
11.4.2003 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Asia: U 79/2002   Julkiset ostotarjoukset 
 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriön näkökulmasta direktiiviehdotukseen liittyy kaksi 
merkittävää ongelmaa. Näistä vähäisempi on sopimusvapauden rajoittaminen ja 
olemassa oleviin sopimussuhteisiin puuttuminen. Direktiivin 11 artiklaan ehdotettu ns. 
breakthrough -sääntö merkitsisi, että yhtiöjärjestyksiin, osakassopimuksiin tai muihin 
sopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet menettäisivät ostotarjoustilanteessa 
merkityksensä. Samalla se käytännössä estäisi moniääniosakkeiden käyttämisen 
uusissa listayhtiöissä, koska niiden merkitys olisi epävarma. Tämän voidaan ennakoida 
vähentävän yhtiöiden listautumista ja hidastavan tai jopa heikentävän 
rahoitusjärjestelmän kehittymistä, kun listautuminen merkitsisi omistajayrittäjien 
näkökulmasta useimmiten määräysvallan menettämistä. 
 

Vakavampi ongelma ovat moniääniosakkeiden "nollaamiseen" liittyvät 
kompensaatiokysymykset. Lähtökohtaisesti direktiiviehdotuksen 11 artiklan 
implementoiminen merkitsisi lainsäädäntöön perustuvaa yksityisoikeudellisten 
varailisuusarvoisten oikeuksien mitätöimistä, josta tulisi suorittaa kompensaatio. Kun 
äänivalta kuitenkin menetettäisiin vain tietyin edellytyksin eli yritysostotilanteissa, joissa 
ostaja on jo saanut itselleen selvän enemmistön yhtiön osakkeista, kompensaation tarve 
ilmenisi satunnaisesti ja eri yhtiöissä hyvin eri ajankohtina, jos lainkaan. Kompensaatioon 
liittyy lukuisia avoimia kysymyksiä: 
- Epäselvää on, voitaisiinko kompensaatio osoittaa mahdollisen yritysostajan / 

valtaajan kannettavaksi ja millä tavoin tämä tapahtuisi. 
- On mahdoton arvioida, minkälainen olisi moniäänisyyden menettämisen käypä arvo 

eri yhtiöissä ja eri tilanteissa. 
- Vain osa moniääniosakkeista on noteerattuja, jolloin niillä on pörssissä määräytyvä 

hinta. Näiden osalta pörssikurssi olisi kuitenkin huono mittari, sillä 
moniääniosakkeiden lisäarvo perustuu niiden tuottamaan kontrolliin. Yksittäiselle 
sijoittajalle 10 tai 20 ääntä on kiistatta enemmän kuin yksi ääni, mutta äänivallan 
varallisuusarvo kasvaa merkittävästi vasta, kun osakkeita on riittävästi jonkinasteisen 
kontrollin tuottamiseen. 

- Esimerkkejä tai ennakkotapauksia arvostusratkaisujen perustaksi ei ole. 
 

Näistä syistä KTM katsoo, että Suomen tulee käytettävissä olevin keinoin pyrkiä 
estämään moniääniosakkeisiin kohdistuvien määräysten sisällyttäminen direktiiviin. Jos 
tämä ei ole mahdollista, aiheutuvia ongelmia tulisi pyrkiä minimoimaan kolmea eri tietä: 
- vaatimalla direktiiviin mahdollisimman pitkä siirtymäaika 
- vaatimalla sellaista soveltamisalan rajausta, jolla nykyiset listayhtiöt jätetään direktiivin 

ulkopuolelle, sekä 



 

 

- vaatimalla direktiiviin lisättäväksi säännökset kompensaation arvioimisesta ja 
maksamisesta. 

 
 
 
 
 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 11.4.2003 KELLO 9.30 
U 79/02 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviksi julkisista ostotarjouksista (yritysostotarjoukset) 

 
 
 
 

Valtioneuvoston kirjelmässä on valtioneuvoston kantaa esittelevässä jaksossa (s. 11-12) pidetty 

perustuslain kannalta ongelmallisina direktiiviehdotuksen 10 ja 11 artiklaa. Syynä on se, että eräät näissä 

artikloissa ehdotetut järjestelyt saattavat taannehtivasti sovellettuina merkitä puuttumista voimassaoleviin 

sopimussuhteisiin. Lähinnä tämä kysymys näyttääkin ehdotuksessa ansaitsevan huomiota valtiosäännön 

kannalta. Rajoitun seuraavassa tarkastelemaan vain tätä kysymystä. 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on vakiintuneesti katsottu, että omaisuuden perustuslainsuojaan 

kuuluu yksityisoikeudellisten taloudellisesti merkitsevien sopimussuhteiden sisällön loukkaamattomuus 

ts. se, että lainsäätäjä ei saa mennä puuttumaan voimassaolevan sopimussuhteen sisältöön jomman 

kumman sopimuspuolen taloudelliseksi vahingoksi. Tämä sääntö on aikoinaan johtanut mm. sellaisiin 

käytäntöihin, joissa tiettyä sopimustyyppiä koskevat lainsäädännön muutokset säädettiin koskemaan 

vasta uuden lain voimaantulon jälkeen solmittavia sopimuksia tai koskemaan jo solmittuja sopimuksia 

vasta kun lain voimaan tulosta oli kulunut ko. sopimuksissa noudatettavan irtosanomisajan pituinen aika. 

Tämä sääntö on edelleen lähtökohtana Valiokunnan käytännössä ovat kuitenkin muodostuneet 

mielenkiintoisiksi erityisesti ne kannat, joissa valiokunta on hyväksynyt tähän sopimussuhteiden 

loukkaamattomuuteen tiettyjä joustoja. 
 

Näitä joustoja koskevan käytännön yksityiskohtiin enempää menemättä voidaan yleistäen todeta, että 

valiokunta näyttää hyväksyneen (ainakin) kolmentyyppisiä lähtökohtia tai argumentointinäkemyksiä.     

Valiokunta on pitänyt selvänä, että kohtuullistamista 
2 

 



 

 

toteuttavia muutoksia tai valtuuksia puuttua sopimussuhteiden sisältöön voidaan johonkin rajaan saakka 

säätää tavallisessa laissa. Tämä tulee näkyville ainakin oikeustoimien kohtuullistamista koskevassa 

lausunnossa pevl 3/82 vp, yksityishenkilöjen velkajärjestelyjä koskenneessa lausunnossa pevl 23/92 vp 

sekä huoneenvuokralakia koskeneessa lausunnossa pevl 28/94 vp. 
 

Toista näkökohtaa, jota on käytetty joustomahdollisuuden perusteena - ja samalla tietysti rajoituksena - 

voidaan kuvata sen hyväksymiseksi, että oikeustilaa tai ko. oikeussuhteita selventäviä säännöksiä 

voidaan johonkin asteeseen saakka säätää voimaan myös taannehtivina. Tällaista ajattelua on ainakin 

huoneenvuokralakia koskeneessa lausunnossa pevl 3/60 vp sekä takausta ja vierasvelkapanttausta 

koskeneessa lausunnossa pevl 37/98 vp. Kolmannessa lähtökohdassa on kysymys siitä, että valiokunta on 

suhtautunut sopimussuhteisiin liittyvien täytäntöönpanojärjestelyjen taannehtivasta muuttamisesta 

sopijapuolelle aiheutuviin haitallisiin vaikutuksiin sallivammin kuin sellaisiin taannehtiviin järjestelyihin, 

joissa on kysymys haitallisesta vaikutuksesta suoraan sopimuksen sisältöön. Tämä suhtautuminen näkyy 

ainakin saatavien etuoikeusjärjestystä koskeneessa lausunnossa pevl 1/72 vp, maksuunsaantijärjestystä 

koskeneessa lausunnossa pevl 20/92 vp , lasten elatusavun perintää koskeneessa lausunnossa pevl 9/98 

vp sekä vastikään viivästyskorkoja koskeneessa lausunnossa pevl 5/02 vp ja ulosottolain muuttamista 

koskeneessa lausunnossa pevl 12/02 vp. 
 

Valiokunnan tuoreimpia kannanotoja sopimussuhteen sisällön loukkaamattomuuteen on 

viime marraskuussa annettu lausunto pevl 45/02 vp, joka koski vapaarahoitteista 

asumisoikeusjärjestelmää. Siinä valiokunta totesi mm.: 

"Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on ajatus 
oikeussubjektien   perusteltujen   odotuksien suojaamisesta   taloudellisissa 
asioissa ....Perusteltujen odotusten suojaan liittyy valiokunnan mielestä oikeus 
luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön 
pysyvyyteen niin, että sopimusosapuolten oikeusasemaa ei voida näitä seikkoja tavallisella lailla 
säätelemällä kohtuuttomasti heikentää..." 

 
 
 
 

Nyt käsillä olevan direktiiviehdotuksen (suomenkielisen tekstin) 11 artiklan 2 kohdan mukaan 

tarjouksentekijä ei voi tarjousajan kuluessa vedota arvopaperien siirron rajoituksiin, joita on määrätty 

kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai ko. yhtiön ja sen arvopaperien haltijoiden välisissä tai arvopaperien 

haltijoiden välisissä sopimuksissa. Säännös tulee mielestäni ymmärrettävämmäksi, jos lähdetään 

hallituksen  kirjelmän  perustelujen  (s.  8)  tavoin  siitä,  että  tarkoituksena  on  estää  vetoamasta  ko.  

rajoituksiin "tarjouksentekijää vastaan" (eikä estää tarjouksentekijää vetoamasta). Jos tässä tarkoitettu 

normi saatettaisiin voimaan niin, että se ei tulisi koskemaan normin voimaantullessa sovellettavana 



 

 

olevia yhtiöjärjestyksiä ja kohdassa mainittuja sopimuksia, ei järjestelystä aiheutuisi ongelmia 

omaisuudensuojan kannalta. Jos taas ehdotettu normi tulisi sovellettavaksi sikäli taannehtivasti, että se 

(direktiivin johdosta säädetty laki) koskisi myös sen voimaantullessa jo noudatettavana olleita 

yhtiöjärjestyksiä ja sopimuksia, olisi tilanne toinen. Sillä, voidaanko ko. tilanteessa noudattaa tässä 

tarkoitettuja yhtiöjärjestyksen tai sopimusten määräyksiä, voi tapauksittain ilmeisesti olla ko. 

arvopaperien haltijoille huomattava taloudellinen (heidän taloudellista disponoinitivaltaansa koskeva) 

merkitys. Yhtiöjärjestyksessä tai ko. sopimuksissa oleviin rajoituksiin vetoamisessa ei ymmärtääkseni 

ole kysymys mistään shikaaninomaiseksi tai muuten jotenkin sopimattomaksi katsottavasta menettelystä. 

Ehdotetut säännökset eivät rajoitu koskemaan vain joitakin erityisaloja ja niiden erityisen 

toimintaympäristön harvoja toimijoita joihin ehkä voitaisiin ajatella kohdistettavaksi erityisiä sietämis- 

tai varautumisvelvoitteita), vaan kohdistuu kaikkiin yhtiöihin, joiden arvopaperit "ovat kaupankäynnin 

kohteina... säännellyillä markkinoilla". Minusta ehdotetun järjestelyn taannehtivaa soveltamista ei hevin 

voida sovittaa yhteen perustuslakivaliokunnan sopimussuhteiden (ja perusteltujen odotusten) suojasta 

omaksumien näkemysten kanssa. 
 
 

Äsken esitetyt näkökohdat soveltuvat nähdäkseni pääosin myös 11 artiklan 3 kohdassa esitettyihin, 

yhtiöjärjestyksessä tai tehdyissä sopimuksissa edellytettyjen äänioikeusrajoitusten oikeudellisten 

vaikutusten epäämisiin. Se, että oikeudellisten vaikutusten lakkaamisen laukaisee yhtiökokouksen päätös 

9 artiklan mukaisista suojautumiskeinoista, ei nähdäkseni tässä merkitsevästi muuta asiaa, koska joka 

tapauksessa olisi kysymys siitä, voivatko yhtiö ja sen arvopaperien haltijat käyttää niitä mahdollisuuksia 

disponoida taloudellisista eduistaan, joita voimassaolevat yksityisoikeudelliset sopimusjärjestelyt - 

yhtiöjärjestys ja erilliset sopimukset - selvästi sisältävät. 

Edellä esitetyn suuntaista kritiikkiä voidaan kohdistaa myös 11 artiklan 4 kohtaan, joka koskee siirto- ja 

äänioikeusrajoitusten merkitystä ensimmäisessä tarjouksen päättymisen jälkeisessä yhtiökokouksessa 

tilanteessa, jossa tarjouksen tekijä on saanut tarjouksen perusteella arvopapereita määrän, joka antaisi 

hänelle mahdollisuuden muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Voidaan kuitenkin katsoa, että puuttuminen 

sopimussuhteiden koskemattomuuteen on tässä rajoitetumpaa kuin artiklan edellisissä kohdissa. 
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Muistio: Yritysostotarjouksia koskeva direktiiviehdotus 
 
 

Esitän kunnioittaen Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle seuraavan muistion, joka 
liittyy EU:ssa vireillä olevaan yritysostotarjouksia koskevaan direktiiviehdotukseen. 
Näkemykseni perustuvat aihepiiriä koskevaan omaan tutkimustyöhöni, jonka tuloksista 
voin mainita esimerkiksi väitöskirjani Julkisesta ostotarjouksesta (1994), ja näin 
muodostuneeseen asiantuntemukseen sekä käytännön kokemukseen toimiessani 
muutamien asianajotoimistojen neuvonantajana pörssiyhtiöihin liittyvissä 
yritysjärjestelyissä. 
 
 

1. Yleistä 
 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista ostotarjouksista (ns. 
yrityskauppadirektiivi/yritysvaltausdirektiivi) on ollut valmisteltavana jo lähes 20 
vuotta. Tämä osoittaa, että tärkeistä asioista on joskus vaikea saavuttaa riittävää 
yksimielisyyttä EU:n tapaisessa yhteisössä, vaikka kaikki osapuolet sinänsä tun-
nustavat ko. kysymysten sääntelyn tarpeellisuuden. Keskeisenä ongelmana on ollut 
ennen muuta yrityskulttuurien, omistusrakenteiden ja yritysjohdon päätöksentekoon 
liittyvien käyttäytymismallien eroavaisuudet eri puolilla Eurooppaa. Viime vaiheessa 
direktiivin hyväksymisen esteenä ovat olleet siihen liitetyt osakeyhtiön 
moniääniosakkeiden äänivaltaa tietyissä tilanteissa rajoittavat säännökset. 
 

Kokonaisuutena ehdotettu direktiivi on tarpeellinen, jotta Eurooppalaisista pää-
omamarkkinoista voisi lähivuosina kehittyä merkittävä haastaja USA:n ja Kaukoidän 
pääomamarkkinoille. Euroopan markkinoiden ongelma on markkinoiden pirstaleisuus 
sekä eri markkinapaikkojen monimutkainen ja toisistaan poikkeava sääntely. Tähän 
ongelmaan EU pyrkii säännösten harmomsoinnilla etsimään ratkaisua ja eräs tärkeä - 
ehkä jopa merkittävin - osatekijä on juuri tasapuolisten toimintaedellytysten 
turvaaminen yritysostoille, ts. koko yrityksen osakkeista tehdyille ostotarjouksille. 
Arvopaperimarkkinoiden tehokas toiminta on myös suomalaisten yritysten ja Suomen 
kansantalouden kehityksen eräs perusedellytys. 
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Tärkeimpiä osatekijöitä em. tavoitteiden saavuttamisessa ovat ensinnäkin (sekä pienten 
että erityisesti suurten) vähemmistöosakkeenomistajien suojaaminen siinä 

tilanteessa, kun jokin taho hankkii määräysvallan julkisesti noteeratussa yhtiössä. 
Toinen merkittävä tekijä, johon direktiivi pyrkii vaikuttamaan, on osakkeiden luo-
tettava hinnanmuodostus, mihin keskeisesti liittyy markkinoiden läpinäkyvyys (ts. 
riittävä ja oikea informaatio) erityisesti valtaan ja omistukseen liittyvien kysymysten 
osalta. Pyrkimyksenä on estää sellaisten "mielikuvituksellisten" omistusrakenteiden 
käyttäminen, joiden avulla jokin taho voi suhteellisesti hyvin pienen pää-
omapanoksen turvin käyttää määräysvaltaa, ja josta muut sijoittajat eivät ole tietoisia 
eivätkä siten voi ottaa sitä huomioon osto-ja myyntipäätöksissään. 
 
 

2. Winterin työryhmän ehdotus 
 

Direktiiviehdotuksen sisältöä on selostettu laajahkosti Valtiovarainministeriön 
muistiossa (EU/2002/0114), joten sen kattava tarkastelu ei ole tässä tarpeen. Ehdotus 
noudattaa EU:n asettaman High Level Group of Company Law Experts -työryhmän 
(ns. Winterin työryhmä) perusteellisen selvitystyön perusteella laatimaa ehdotusta. 
Tässä työryhmässä olivat mukana juuri näihin kysymyksiin ehkä parhaiten 
perehtyneet sekä akateemiset että käytännön elinkeinoelämää edustavat asiantuntijat. 
Työryhmä oli koottu siten, että se edusti myös Euroopassa vallalla olevia erilaisia 
yrityskulttuureja ja ostotarjousten sääntelyä koskevia näkemyksiä. Työryhmässä oli 
mukana mm. saksalainen prof. Klaus J. Hopt, joka on eurooppalaisista tutkijoista 
eniten tutkinut ja kirjoittanut yritysosto- ja yritysvaltausproblematii-kasta. 
Pohjoismaita työryhmässä edusti tanskalainen prof. Jan Schans Christensen, joka on 
pohjoismaiden johtavia alan asiantuntijoita. Kummallakin heistä on myös varsin laaja 
käytännön kokemus suuriin yrityskauppoihin ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan 
liittyvistä syy-ja seuraussuhteista. 
 

Ehdotettu direktiivi pyrkii takaamaan yrityskauppa- ja yritysvaltausmarkkinoiden 
toimivuuden koko EU:n alueella ja siten tehostamaan eurooppalaisten arvopaperi-
markkinoiden toimintaa. Direktiivissä on pyritty ottamaan huomioon eri jäsenval-
tioissa vallitsevat erilaiset omistus- ja markkinarakenteet sekä erilaiset toiminta-
kulttuurit ja eräiden valtioiden halu suojata tiettyjen toimialojen valtionyhtiöitä 
Kaiken kaikkiaan säännökset pyrkivät varmistamaan sen, että yritysvaltaukset oli-
sivat mahdollisia koko EU:n alueella ja niitä koskevat menettelysäännökset takaisivat 
kaikille osapuolille yhdenvertaiset ja oikeudenmukaiset toimintaolosuhteet (level 
playing field). Direktiivi koskee kaikkia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia 
yhtiöitä ja pyrkii suojaamaan näiden vähemmistöosakkeenomistajia. Se edellyttää 
koko osakekantaa koskevan ostotarjouksen tekemistä siinä vaiheessa, kun 
kohdeyrityksen määräysvalta vaihtuu. Direktiivissä ei aseteta mitään täsmällistä 
omistus- tai ääniosuusrajaa, jonka saavuttamisen jälkeen tarjous olisi tehtävä, vaan 
määräysvallan vaihtumisen tarkempi määrittely on jätetty lainkin maan kansallisen 
lainsäätäjän harkintaan. 
 

Muulta osin työryhmän ehdotus ja direktiiviesitys sisältävät yritysostotarjouksessa 
noudatettavia sinänsä tarpeellisia menettelysäännöksiä sekä vähemmistöosakkeiden 
pakkolunastusta koskevia normeja, jotka pitkälti muistuttavat meillä osakeyhtiölaissa 
jo olevia vastaavia säännöksiä. 
3. Muutamia huomioita muistiossa esitetystä Valtioneuvoston kannasta 
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Valtiovarainministeriön muistion jaksossa 4 Valtioneuvoston kanta on esitetty sekä 
direktiiviehdotusta tukevia että joitakin sen kohtia arvostelevia näkemyksiä. Seu-
raavassa tarkastelen ainoastaan niitä osakysymyksiä, joihin valtioneuvosto on kiin-
nittänyt erityistä huomiota. 
 

3.1. Määräysvallan käsite (ostotarjousvelvollisuuden raja) 
 

Direktiivin tarkoitusperien kannalta olisi hyvä, jos määräysvaltakäsite määriteltäisiin 
täsmällisemmin, mutta EU-tasoisen kompromissin saavuttamisen vuoksi tämä ei ehkä 
ole mahdollista. Suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta olisi kuitenkin parempi, jos 
määräysvallan aikaansaava omistus/ääniosuusraja asetettaisiin esim. 1/3 :aan 
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Ostotarjousvelvollisuuden sitominen 
50 %:n rajaan ei käytännössä suojaa lainkaan vähemmistöosakkaita, koska kaikissa 
julkisesti noteeratuissa yhtiöissä on mahdollista käyttää hyvin laajaa valtaa jo 
huomattavasti 50 %:a alhaisemmalla äänimäärällä. Tätä osoittaa mm. se, että lähes 
puolet Helsingin pörssin yhtiöistä on ottanut yhtiöj ärj estykseensä määräyksen, jonka 
mukaan ostotarjousvelvollisuus syntyy 1/3 :n (tai 30 tai 34 %:n) osakkeiden 
äänivallasta jouduttua yksiin käsiin. Arvopaperimarkkinalakia säädettäessä 1980-
luvun lopulla ostotarjousvelvollisuuden raja (jota siinä kutsutaan lunastusvelvolli-
suudeksi) asetettiin 2/3 :aan, koska tätä alhaisemman rajan katsottiin aiheuttavan 
suomalaiselle elinkeinoelämällä ylivoimaisia rahoituksellisia ongelmia. Tuohon ai-
kaan pörssiyhtiöiden omistus oli nykyistä keskittyneempää ja niitä hallitsevien yh-
tiöiden ja instituutioiden rahoitusresurssit varsin rajalliset. Tänä päivänä rajan las-
keminen 1/3 :aan ei pitäisi aiheuttaa ylitsepääsemättömiä ongelmia kenellekään ja 
toisaalta se lisäisi merkittävästi suurten vähemmistöosakkaiden omistuksen suojaa. 
 

3.2. Käyvän hinnan määrittely 
 

Direktiiviehdotukseen sisältyvä käyvän hinnan määrittelytapa, jossa hintana pidetään 
pääsääntöisesti tarjouksentekijän 6-12 tarjousta edeltävän kuukauden aikana 
maksamaa korkeinta hintaa, vastaa kansainvälistä hyväksi havaittua käytäntöä. 
Samalla se poistaisi nykyisessä arvopaperimarkkinalaissa olevan selkeän epäkohdan, 
mikä liittyy siihen, että arvopaperimarkkinalaki sitoo lunastushinnan osakkeen 
historialliseen kurssikehitykseen. Voimassaoleva säännös on pörssikurssien voi-
makkaan laskun aikana käytännössä estänyt tai siirtänyt myöhemmäksi monia 
merkittäviä yritysjärjestelyjä ja siten aiheuttanut monille omistajatahoille merkittäviä 
menetyksiä. 
 

3.3. Aänivaltasäännöksiin puuttuminen eräissä tilanteissa 
 

Winterin työryhmään alustavaan raporttiin sisältyi normiluonnos, jonka mukaan 
moniääni osakkeiden äänivalta ja mahdollisten äanestysrajoitusten merkitys olisi 
poistettu siinä tilanteessa, kun ostotarjouksen tekijä onnistuu hankkimaan yli 75 % 
kohdeyhtiön osakkeiden lukumäärästä (ns. mli break through -sääntö). Määräyksellä 
pyrittiin korostamaan osakkeenomistuksen määrän (ts. pääomapanoksen) ja 
päätösvallan suhdetta. Työryhmän loppuraportissa ja esillä olevassa direktiiviehdo-
tuksessa tätä ainakin Pohjoismaissa ja Saksassa voimakasta vastustusta herättänyttä 
ehdotusta ei kuitenkaan enää ole. Moniääniosakkeiden äänivaltaa rajoittavien 
säännösten sijasta siinä esitetään säännöstä, jonka mukaan erilaiset äänestysrajoi-
tukset ja osakassopimukset menettäisivät merkityksensä tarjousaikana, jolloin 
osakkeenomistajat voisivat aiemmista rajoituksista huolimatta vapaasti päättää suh-
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tautumisestaan ostotarjoukseen ja säännöksiä, jotka pyrkivät varmistamaan ostotar-
jouksen tekijän omistusosuutta vastaavan äänivallan kohdeyhtiön yhtiökokouksessa 
(ns. mini break through -sääntö). 
 

Mielestäni edellä mainitut ehdotukset ovat molemmat arvopaperimarkkinoiden 
toimivuuden kannalta hyviä. Moniääniosakkeiden äänivaltaan puuttumista on mo-
nella taholla korostettu liikaa ja vaille huomiota tuntuu jääneen se ratkaisevan tärkeä 
seikka, ettei kummassakaan ehdotuksessa puututa osakkeiden äänivaltaan tai 
osakkaiden välisten sopimusten pätevyyteen normaalisti toimivassa (ja omistetussa) 
yrityksessä. Työryhmän alkuperäinenkin ehdotus rajoittaa äänivaltaa vasta silloin, 
kun jokin (yksi) taho on hankkinut yli 3A yhtiön kaikista osakkeista haltuunsa. 
Ehdotuksen mukaan pidettiin tällaisessa tilanteessa kohtuullisena sitä, että näin 
huomattavan pääomasijoituksen yritykseen tehnyt voisi myös käytännössä saada 
päätösvaltaa yrityksen asioissa, mutta tällöinkin edellyttäen, että jäljellä oleville 
osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus myydä omistuksessaan olevat osakkeet 
käypään hintaan. Normaalisti pörssiyhtiöissä on paljon omistajia ja tällöin moni-
ääniosakkeet ja mahdolliset äanestysrajoitukset ja osakassopimukset olisivat yritys-
ten ja omistajien sopimalla tavalla voimassa. Keskustelunarvoista on tietenkin se, 
mihin tällainen raja vedetään: onko sopiva omistusosuus % vai jokin muu. Tarkoi-
tuksena on ollut löytää sopiva tasapaino toisaalta pääomaa yritykseen sijoittavan 
osakkaan kantaman riskin ja toisaalta valtaa yrityksessä käyttävän osakkaan välillä. 
 

3.4. Äänestysrajoitusten ja osakassopimusten tehottomuus 
 

Edellä mainitun ns. mini break through -säännön mukaan mitään yhtiöjärjestyksessä 
olevia osakkeiden luovutusrajoituksia tai äänestysrajoituslausekkeita ei sovelleta 
ostotarjouksen voimassaoloaikana Myöskään osakkeenomistajien välisiin osakas-
sopimuksiin perustuvat luovutusrajoitukset eivät ole voimassa tarjousaikana. Kaikki 
osakkeiden äänivaltaa tavalla tai toisella rajoittavat yhti5järjestyslausekkeet taikka 
osakassopimuksiin perustuvat äänivaltaa rajoittavat määräykset ovat mitättömiä siinä 
yhtiökokouksessa, joka päättää kohdeyhtiön mahdollisista puolustautu-
mistoimenpiteistä. Kaikki osakkeiden luovuttamista tai äänivaltaa rajoittavat lau-
sekkeet sekä mahdolliset yhtiön hallituksen jäsenten vaihtamista koskevat 
määräykset ovat myös tehottomia ensimmäisessä ostotarjouksen päättymisen jälkeen 
pidettävässä yhtiökokouksessa. Tarj ouksentekij ällä on tässä kokouksessa oltava 
mahdollisuus käyttää kaikkiin hankkimiinsa osakkeisiin perustuvaa äänivaltaa, kun 
päätetään yhtiön hallituksen valinnasta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Nämä 
päätökset on mahdollisista yhtiöjärjestyksen määräyksistä huolimatta oltava 
mahdollista tehdä kansallisen lainsäädännön normaalisti edellyttämällä enemmis-
töllä, te. Suomessa hallituksen valinta yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja yh-
tiöjärjestyksen muuttaminen kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja 
edustetuista osakkeista. Direktiiviehdotus sallii kuitenkin erilaisen äänivallan tuot-
tavien osakesarjojen (ja siis mornäaniosakkeiden) täysimääräisen käyttämisen näitä 
päätöksiä tehtäessä. 
 

Näillä varsin voimakkaasti yhtiöiden sisäiseen päätöksentekoon ja osakkeenomis-
tajien päätösvaltaan puuttuvilla normeilla pyritään tasapainottamaan sijoitetun pää-
oman ja yhtiössä käytettävissä olevan valta-aseman suhdetta sekä ennen muuta es-
tämään joissakin yhtiöissä niin Suomessa kuin muissakin maissa käytössä olevien 
erikoislaatuisten järjestelyjen avulla aikaansaatu tilanne, jossa jokin osakasryhmä 
käyttää hyvin pienen osakemäärän avulla lähes täydellistä valtaa julkisesti noteera-
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tussa yhtiössä. Tällaisten järjestelmien olemassaolon mahdollisuus jo sinänsä hei-
kentää sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoiden tehokkaaseen ja luotettavaan 
toimintaan. Mitä kaukaisemmasta maasta on kysymys, sitä eriskummallisempia 
lakiin, yhtiöjärjestykseen tai sopimuksiin perustuvia järjestelyjä voi tulla vastaan. 
Ulkomaisen sijoittajan ei tarvitse kokea kovin monia tämänkaltaisista syistä johtuvia 
pettymyksiä, jotta tämä katsoo paremmaksi vetäytyä kokonaan ko. markkinoilta. 
Direktiiviehdotuksen eräänä päämääränä on harmonisoida EU-alueen eri maiden 
lainsäädäntöä ainakin siinä määrin, että pahimmilta edellä kuvatun kaltaisilta 
yllätyksiltä voidaan välttyä ja siten saada Euroopan pääomamarkkinat ko-
konaisuutena kansainvälistä sijoituspääomaa houkutteleviksi. 
 

3.5. Ns. puolustautumisjärjestelyjen yhtiökokouskäsittely 
 

Direktiivissä esitetään yhtiöille velvollisuutta käsitellä joka toinen vuosi yhtiöko-
kouksissaan erilaisten rakenteellisten yritysvaltaukselta puolustautumis- ja suoja-
keinojen käyttämistä. Sinänsä valtioneuvoston kannanotossa mainittu seikka, jonka 
mukaan erilajisten osakkeiden olemassaoloa on tarpeetonta aika ajoin käsitellä yh-
tiökokouksessa, pitää paikkansa. Sen sijaan direktiivin sanotussa kohdassa (art. 10) 
tarkoittaminen muiden seikkojen käsittelyä joka toinen vuosi voidaan pitää hyvinkin 
tarpeellisena informaationa osakkeenomistajille. Näitä ovat esim. erilaiset 10 artiklan 
11 kohtaisessa luettelossa mainitut äänioikeutta koskevat rajoitukset, pyramidi- tai 
ristiinomistusjärjestelyt ja osakkeiden luovutusrajoitukset, joilla voi olla merkittävä 
vaikutus osakkeen arvoon ja joiden olemassaolosta osakkeenomistajien tulisi saada 
tietoja. Yhtiökokouskäsittely tarjoaa osakkaille yksinkertaisen mahdollisuuden 
tarvittaessa puuttua järjestelyihin. 
 
 

4. Perustuslain näkökulma 
 

Omistusoikeuden suojan kannalta asiaa tarkasteltaessa kysymys on viime kädessä 
siitä, kumman osapuolen kannalta asiaa katsotaan: moniääniosakkeiden tai moni-
mutkaisten osakassopimus- tai äänestysrajoitusjärjestelyjen perusteella pienehköllä 
pääomapanoksella valtaa käyttävän osakkeenomistajan vai suurimman osan yrityksen 
käytössä olevasta pääomasta sijoittaneen osakkeenomistajan, joka ei em. järjestelyjen 
vuoksi voi mitenkään vaikuttaa yhtiön asioihin. Arvopaperimarkkinoiden kautta tämä 
dualistisuus vaikuttaa ennen kaikkea todennäköisyyteen siitä, tekeekö joku taho 
yritysostotarjouksen mielenkiintoisesta yhtiöstä, ja siten se välillisesti vaikuttaa 
muiden osakkeenomistajien omistuksen arvoon. 
4.1. Moniääriiosakkeet 
 

Julkisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiota moniäähiosakkeisiin liittyvän vallan 
mitätöintiin ja "yksi ääni yksi osake" -periaatteen käyttöönottoon. Tästä ei kui-
tenkaan mielestäni ole kysymys noudatetaanpa sitten täyttä tai rajoitettua lä-
päisyperiaatetta. Kuten jo edellä olen todennut, moniäaniosakkeiden äänivalta säilyy 
joka tapauksessa siihen asti, kunnes ostotarjouksen tekijä saavuttaa tietyn 
omistusosuuden (esim. %) ja senkin jälkeen moniäaniosakkeiden omistajilla on vielä 
mahdollisuus luopua osakkeistaan käypään hintaan ja ostotarjouksen tekijällä 
vastaavasti velvollisuus ostaa nuo osakkeet. Tuon omistusosuuden raja-arvon aset-
taminen on luonnollisesti poliittiseen päätöksentekoon liittyvä kysymys. 
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Edelleen on kiinnitetty paljon huomiota moniäaniosakkeiden omistajien mainitussa 
tilanteessa mahdollisesti kärsimään taloudelliseen menetykseen ja on jopa peloteltu 
EU:ta uhkaavilla mittavilla vahingonkorvausvaatimuksilla mikäli direktiivi toteutuu 
tuossa muodossa. Teoriassa on hyvin vaikeaa määritellä suuremman äänivallan 
tuottavien osakkeiden rahallista arvoa. Käytännössä moniääniosakkeista on joissakin 
tilanteissa maksettu sekä markkinoilla että lunastustilanteissa merkittävästikin vähä-
äänisiä osakkeita korkeampia hintoja kun taas joissakin tapauksissa eri äänivallan 
tuottavat osakesarjat on yhdistetty ilman mitään preemiota tai kompensaatiota. 
Esimerkiksi joitakin vuosia sitten Nokia yhdisti osakesarjansa siten, että suuremman 
äänivallan (10 ääntä/osake) tuottavien osakkeiden omistajat eivät saaneet mitään 
preemiota, vaan ainoastaan saman määrän yhden äänen tuottavia osakkeita. 
 

4.2. Osakassopimukset 
 

Direktiiviehdotuksessa esitetään myös osakkeenomistajien välisten sopimusten eh-
tojen tehottomuutta ostotarjouksen voimassaoloaikana. Valtioneuvoston kannan-
otossa kiinnitetään huomiota tämän säännöksen soveltamiseen taannehtivasti jo 
tehtyihin sopimuksiin. Direktiiviehdotuksella pyritään euroopanlaajuisten yritysos-
tomarkkinoiden selkiyttämiseen ja erityisesti julkisesti noteerattujen yhtiöiden osalta 
siihen, että pörssinoteeratun osakkeen ostaja voi helposti nähdä mitä hän on 
ostamassa, jotta markkinoiden hinnanmuodostus olisi mahdollisimman avointa. 
Erilaisilla osakkaiden välisillä sopimusjärjestelyillä voidaan hyvinkin voimakkaasti 
vaikuttaa yhtiöiden valta-asetelmiin eikä muilla markkinaosapuolilla ole välttämättä 
mitään tietoja tällaisista sopimuksista. Tämän vuoksi direktiiviehdotukseen sisältyy 
normi, jonka mukaan erilaisia osakassopimuksia pidetään tehottomina siinä ti-
lanteessa, kun jokin taho on tehnyt ostotarjouksen. 
 

Mikäli ehdotetun säännöksen nojalla ei voitaisi puuttua myös jo ennen lain säätä-
mistä tehtyihin sopimuksiin, jouduttaisiin tinkimään merkittävästi direktiiville ase-
tetusta selkeyden periaatteesta. Markkinoiden on hyvin vaikea tai jopa mahdotonta 
tietää millaisia ennen lain säätämistä tehtyjä sopimuksia kenties on olemassa. Yhtiöt 
ja niiden omistajat puolestaan voivat direktiiviin ehdotetun pitkän siirtymäajan turvin 
toteuttaa omistusrakenteiden ja niihin liittyvien sopimusjärjestelyjen vaatimat 
uudelleenjärjestelyt ja siten sopeutua kohtalaisen helposti uusiin säännöksiin. 
4.3. Yhteenveto 
 

Yhteenvetona totean, että direktiiviehdotuksen tavoitteena on Eurooppalaisten ar-
vopaperimarkkinoiden tehokkuuden ja houkuttelevuuden lisääminen, mihin pyritään 
yhdenmukaistamalla eri maiden tällä hetkellä kovin erilaisia säännöksiä ja ra-
joittamalla eri maissa toimivien pörssiyrityksissä määräysvaltaa käyttävien tahojen 
sellaista vaikutusvaltaa, jonka ei katsota olevan oikeudenmukaisessa suhteessa näiden 
sijoittaman pääoman määrään. Esitetyt säännökset pyrkivät ottamaan huomioon sekä 
1) ostotarjouksen tekijän, 2) ilman vallankäyttötavoitteita osakkeita hankkineiden 
(sijoittaja)osakkaiden että 3) määräysvaltaa käyttävien osakkeenomistajien perustellut 
odotukset. Nähdäkseni perustuslain omistusoikeuden suojaa koskevien säännösten 
tulisi suojata yhtä lailla kaikkien näiden ryhmien perusteltuja omistusoikeuteen 
liittyviä odotuksia. Voimaantullessaan direktiivi merkitsisi nykyiseen 
lainsäädäntöömme verrattuna edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen osakkeenomistajien 
omistusoikeudellisen aseman vahvistumista ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
osakkeenomistajien aseman vähäistä heikkenemistä, mutta ainoastaan siinä tilan-
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teessa, kun joku toinen omistaja onnistuu hankkimaan merkittävän osan yhtiön 
osakkeista omistukseensa. 
 

Direktiiviehdotuksen sisältämät ehdotukset ovat kokonaisuutena ottaen hyviä ja to-
teuttamiskelpoisia sekä eurooppalaisesta että suomalaisesta näkökulmasta. Euroopan 
laajuisessa sääntelyssä on luonnollisesti aina tehtävä joitakin kompromisseja, koska 
kulttuuriset, asenteelliset, omistusrakenteisiin liittyvät ym. jäsenvaltioiden väliset 
erot ovat olemassa, ja sen vuoksi jokaisen valtion kaikkia tavoitteita ei voida koskaan 
täysin saavuttaa. Esillä olevan ehdotus täyttää kuitenkin mielestäni kaikki Suomen 
kannalta merkitykselliset vaatimukset eikä aiheuta juurikaan ongelmia suomalaisille 
yhtiöille tai niiden omistajille. 
 

Turussa 11.4.2003 
 
 
 

Matti J. Sillanpää 
kauppaoikeuden professori 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 29.4.2003 klo 10 
 
 

Asia: Valtioneuvoston kirjelmä U 79/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi julkisista ostotarjouksista (yritysostotarjoukset)1 

 
 
 

Käsillä olevan direktiiviehdotuksen tarkoituksena on harmonisoida jäsenvaltioiden julkisia 

ostotarjouksia koskevaa lainsäädäntöä. Julkisella ostotarjouksella tarkoitetaan ehdotuksessa julkisen 

kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön (so. pörssiyhtiön) arvopaperien haltijoille tehtävää tarjousta 

hankkia kaikki tai osa tällaisista arvopapereista tilanteessa, jossa tarjouk-sentekijä on joko hankkinut 

ko. yhtiössä määräysvallan (tarjousvelvollisuus) tai tämän tarkoituksena on hankkia määräysvalta ko. 

yhtiössä (vapaaehtoinen tarjous). Julkisia ostotarjouksia koskevan sääntelyn lähentämisellä pyritään 

ehdotuksen mukaan muun muassa poistamaan niitä ongelmia, joita toisistaan poikkeavista kansallisista 

lainsäädännöistä aiheutuu useassa jäsenvaltiossa toimivien yritysten kehittämiselle ja 

uudelleenorganisoinnille. Samoin ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa valtioiden rajat ylittävien 

ostotarjousten oikeusvarmuutta sekä varmistaa vähemmistöosakkaiden suoja yritysten 

uudelleenorganisoitumistilanteissa. 
 
 
 
 
 
 
 

Lausuntoa laatiessani on kaviossani ollut Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajiston ko. 
direktiiviehdotusta koskeva tarkistettu ehdotus, joka on päivätty Brysselissä 104 2003 (6024/2 /03, REV 2). Samoin 
olen tutustunut LsN Risto Eerolan rjerustuslakrv aliokunnalle 11 4 2003 esittämään muistioon. 



 

 

Valtioneuvoston kirjelmän mukaan direktiiviehdotus ei ole ongelmaton Suomen perustuslain kannalta. 

Kirjelmän mukaan ehdotukseen nimittäin sisältyy eräitä Suomen perustuslain 15 §:ssä turvatun 

omaisuudensuojan kannalta ongelmallisia kohtia. Ongelmallisia ovat erityisesti ehdotuksen 10, 11 ja 14 

artiklat. 
 

Merkittävimmät omaisuudensuojaongelmat ehdotuksessa liittyvät nähdäkseni sen 11 artiklaan. Tuon 

artiklan 2 kohdan mukaan ostotarjouksen tekijää vastaan ei saa tarjousajan kuluessa vedota sellaisiin 

arvopaperien siirtoa koskeviin rajoituksiin, joista määrätään yhtiöjärjestyksessä tai joista on sovittu 

yhtiön ja sen osakkaiden välillä tai osakkaiden keskinäisin välipuhein. Saman artiklan 3 kohdan 

mukaan sellaiset äänioikeutta koskevat rajoitukset, joista on säädetty kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksessä 

tai sovittu sopimusjärjestelyin yhtiön piirissä, lakkaavat raottamasta oikeusvaikutuksia yhtiökokouksen 

tehdessä päätöksiä mahdollisesta suojautumisesta yritysostoa vastaan. Lisäksi direktiiviehdotuksen 

uusimman version mukaan moniääniosakkeetkaan eivät tuota tällaista suojautumista koskevassa 

yhtiökokouksen päätöksenteossa enempää kuin yhden äänen per osake. Ehdotuksen 11. artiklan 4 

kohdan mukaan ensimmäisessä tarjouksen päättymisen jälkeisessä yhtiökokouksessa sen jälkeen kun 

tarjoaja on tarjouksen perusteella saanut haltuunsa 75 % yhtiön äänioikeutetusta osakepääomasta, ei 

sovelleta 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereiden siirtoa ja äänioikeutta koskevia rajoituksia eikä 

myöskään sellaisia erityisiä oikeuksia, jotka koskevat osakkeenomistajien oikeutta nimittää tai erottaa 

yhtiön hallituksen jäseniä. Samoin moni ääni osakkeet tuottavat tällaisessa kokouksessa vain yhden 

äänen. 
 

Vaikka kyseiset 11 artiklassa ehdotetut puuttumiset mm. voimassa oleviin sopimusjärjestelyihin ja 

osakkeiden tuottamaan äänivaltaan eivät olekaan luonteeltaan pysyviä, vaan kestoltaan lyhtyaikaisia, 

liittyvät ne kuitenkin yhtiöiden hallinnan kannalta strategisesti hyvin tärkeisiin päätöksentekovaiheisiin. 

Näin ollen on perusteltua katsoa, että kyseinen artiklaehdotus voi merkitä asiallisesti varsin merkittävää 

kavennusta ainakin joidenkin pörssiyhtiöiden osakkaille aikaisemmin kuuluneeseen päätösvaltaan. 

Arvioitaessa ehdotettujen toimien suhdetta Suomen perustuslakiin on lähtökohtana pidettävä sitä, että 

osakeomistukseen kytkeytyvä päätösvalta yhtiössä on sellainen varallisuusarvoinen etuus, joka kuuluu 

omaisuuden perustuslainsuojan piiriin. Toisaalta on otettava huomioon, ettei pörssiyhtiöön sijoitettu 

omaisuus välttämättä kuulu kaikkein vahvimman perustuslainsuojan piiriin, vaan lainsäätäjällä on 

kohtalaisen laaja harkintavalta säännellä osakemarkkinoita ja muita yhtiöoikeudellisia kysymyksiä 



 

 

tarkoituksenmukaisena pidettävällä tavalla. Pörssiosakkeisiin liittyy muutoinkin monenlaisia riskejä 

eikä lainsäädännöllisiä muutoksiakaan voitane sulkea kokonaan niiden riskien ulkopuolelle, joihin 

tällaisessa toiminnassa tulee osata varautua. Kuitenkin myös pörssiyhtiöitä koskevan lainsäädännön 

kohdalla julkisen vallan tulee lähtökohtaisesti kunnioittaa yksityisten sopimussuhteiden pysyvyyden 

periaatetta ja muutoinkin välttää loukkaamasta yksilöiden perusteltuja taloudellisia odotuksia 

perustuivatpa ne sitten sopimussuhteisiin, yhtiöjärjestykseen tai voimassaolevaan lainsäädäntöön. 

Sellaisen säännösehdotuksen perustuslainmukaisuutta, jolla puututaan yksilön perustuslainsuojaa 

nauttiviin varallisuusarvoisiin oikeuksiin ja odotuksiin, on arvioitava perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten pohjalta. 
 

Hyväksyttävän rajoitusperusteen vaatimuksen osalta on helppo yhtyä LsN Risto Eerolan valiokunnalle 

jättämässään muistiossa esittämiin näkökohtiin. Direktiiviehdotuksesta ja sen perusteluista ei nimittäin 

selkeästi ilmene, mitä tarkoitusperiä 11 artiklan mukaisilla rajoituksilla tavoitellaan, joten myös näiden 

perusteiden hyväksyttävyyteen on vaikea ottaa kantaa. Samasta syystä myöskään 

suhteellisuusvaatimuksen täyttymistä ei ole mahdollista täsmällisesti ko. ehdotuksen osalta arvioida. 

Esityksen perusteella ei voida päätellä esimerkiksi sitä, olisiko ehdotuksen tavoitteet mahdollista 

saavuttaa jollakin yksilöiden perusoikeusasemaan lievemmin kajoavilla toimenpiteillä. 

Suhteellisuusvaatimuksen kannalta lienee kuitenkin ainakin rajallista merkitystä sillä, että 

direktiiviehdotuksen (uusimman luonnoksen) 19 artikla jättää jäsenvaltioille mahdollisuuden lykätä 11 

artiklan määräysten voimaantuloa enintään viidellä vuodella direktiivin yleisen voimaanpanoajan 

päättymisestä. Jos tämä suhteellisen pitkä siirtymäaika otetaan kansallisesti käyttöön, on mahdollista, 

että yhtiöissä voidaan ko. aikana toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, ettei 

uudistuva sääntely johda minkään omistajatahon kannalta kohtuuttomiin seuraamuksiin. 

Ehdotuksen 14 artiklaan sen sijaan ei nähdäkseni liity yhtä merkittäviä ongelmia kotimaisen 

omaisuudensuojajärjesteimän kannalta. Säännösehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tarjouksentekijä voi vaatia kaikkia jäljelle jääneitä arvopaperien haltijoita myymään tälle 

arvopaperinsa käypään hintaan a) sen jälkeen kun tarjouksentekijä on saanut haltuunsa vähintään 90 % 

kohdeyhtiön äänioikeutetusta pääomasta, joka samalla edustaa myös 90 % yhtiön äänivallasta, tai b) 

kun tarjouksentekijä on saanut ostotarjousten hyväksymisen perusteella vähintään 90 % tarjouksen 

kohteena olleesta kohdeyhtiön äänivaltaisesta pääomasta. Jäsenvaltiot voivat korottaa tätä 

lunastuskynnystä, mutta eivät kuitenkaan yli 95 % tason. Tämä säännösehdotus ei perusidealtaan 



 

 

poikkea olennaisesti kotimaisen osakeyhtiölain nykyisestä 14 luvun 19 §:n mukaisesta 

lunastussysteemistä. Siten myöskään sen kansallisesta täytäntöönpanosta ei seuranne olennaisia 

muutoksia niihin perusteltuihin odotuksiin, joita osakeyhtiöiden vähemmistöosakkeenomistajilla 

nykylainsäädännön mukaan on. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

U 79/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
(yritysostotarjoukset) 
 
 
 

Arvioinnin lähtökohtia 
 
 

Ehdotetulla direktiivillä on lähinnä valtiosääntöoikeudellista merkitystä perustuslain 15 §:n 
omaisuudensuojasäännöksen kannalta. Omaisuudensuoja on myös tunnustettu jo pitkään 
perusoikeutena EY:n oikeudessa (ks. esim. asia 44/79. Hauer, tuomio 13.12.1979, Kok. 1979. 
s. 3727), mitä ilmentää myös joulukuussa 2000 hyväksytyn EU:n perusoikeuskirjan 17 artikla. 
Tämä artikla taas vastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 
artiklaa, joka asettaa - kuten yleensäkin Euroopan ihmisoikeussopimus - perusoikeuksien 
suojan vähimmäistason EY:n oikeudessa. Lähtökohta on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjan 
52 artiklan 3 kohdassa. Euroopan ihmisoikeussopimus lisäpöytäkirjoineen asettaa niin ikään 
vähimmäistason perusoikeuksien suojalle Suomen oikeudessa. 

Direktiiviehdotuksen merkityksellisyys omaisuudensuojan kannalta syntyy 
nimenomaan ehdotuksen niistä artikloista ( 1 1  artiklan 2 ja 3 kohta, ks. myös 10 artikla), joissa 
puhutaan erilaisten sopimusjärjestelyiden (esimerkiksi osakassopimusten) tehottomuudesta 
jopa niin. että tehottomuus voisi olla vaikutukseltaan taannehtivaakin. 

Sopimussuhteisiin perustuvien varallisuusarvoisten oikeuksien katsotaan vakiintuneesti 
olevan omaisuutta perustuslain tarkoittamalla tavalla ja sopimusvapauskin voidaan nähdä 
sellaisena perustuslain suojaa nauttivana oikeushyvänä. Sopimussuhteiden osalta on myös 
perinteisesti korostettu niiden pysyvyyttä lopputuloksella, että lähtökohtana on ollut kielto 
puuttua taannehtivasti laillisesti svntyneisiin sopimussuhteisiin. Perustuslakivaliokunta on 
luonnehtinut taannehtivuuslinjaansa esimerkiksi seuraavasti: 'Taannehtivana pidettyyn 
puuttumiseen on valiokunnan tulkintakävtännössä suhtauduttu kielteisesti, joskaan 
sopimussuhteiden koskemattomuus ei ole muodostunut aivan ehdottomaksi (PeVL 33/i998vp). 

Myös EY:n oikeudessa taannehtivuuteen on suhtauduttu lähtökohtaisesti kielteisesti. 
Kielto on ehdoton suhteessa siltä osin kuin kysymys on rikosoikeudellisista rangaistuksista (ks. 
esim. asia 63/83 Regina v Kent Kirk. Kok. 1984, s. 2689, ks. myös EU:n perusoikeuskirjan 49 
artiklan 1 kohta), kun taas muilta osin taannehtivuuden kielto on lähtökohta, josta voidaan 
tietyin edellytyksin poiketa (ks. esim. asia 331/88 R v. Ministry ofAgriculture, Fishehes and 
Food and Secretary for Health, exparte FEDESA. 13.11.1990, Kok 1990, s. 4023, jossa EY:n 
tuomioistuin totesi muun muassa seuraavasti taannehtivuudesta "eirikosoikeudellisissa" 
tilanteissa: "... although in general the principle of legal certainty precluded a Community 
measure from taking effect from a point in time begore its publication, it may exceptionally be 
otherwise where the purpose to be achieved so demands and where the legitimate expectations 
of those concerned are duly respected..." tuomion kohta 45). 
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Direktiiviehdotuksen sopimussuhteiden tehottomuudesta varsinkin taannehtivin 
vaikutuksin määrääviä kohtia on näin ollen arvioitava perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedeilytysten mukaan. Kotimaisten perusoikeuksien rajoitusedellytykset ovat jonkin 
verran kehittyneempiä EU:n perusoikeuksien rajoitusedeliytyksiin (ks. niistä EU:n 
perusoikeuskiijan 52 artiklan 1 kohta, ks. myös niistä erityisesti omaisuudensuojan kannalta 
edellä mainittu asia Hauer) verrattuna. Molempien kannalta Euroopan ihmisoikeussopimus 
muodostaa kuitenkin vähimmäistason perusoikeussuojalle. Koska kotimainen lainsäätäjä olisi 
myös direktiiviehdotusta aikanaan toimeen pannessaan sidottu EU:n perusoikeuksiin (ks. 
perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohta, ks. myös esim. asia C-5/88 Wachauf, tuomio 13.7,1989, 
Kok. 1989, s- 2609) ja koska asialla on ylipäätään EU-kytkentä, arvioin seuraavassa 
direktiiviehdotusta ensi sijassa EU:n perusoikeuksien rajoitusedeilytysten kannalta. 
Tarkastelen siten ehdotusta Suomen perustuslain kannalta vain silloin, jos tarkastelu tältä 
tasolta tuo jotain lisäarvoa EU-oikeuden tasoiseen tarkasteluun nähden. 
 

Direktiiviehdotus omaisuudensuojan rajoitusedellytysten kannalta 
 

Valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta on ensinnäkin huomattava, että ehdotettu direktiivi 
on luonteeltaan vähimmäisvaatimukset osoittava säädös. Tämä ilmenee direktiiviehdotuksen 1 
artiklan 1 kohdasta. Direktiiviehdotuksen vähimmäisluonteesta johtuu, että sen soveltamisalaa 
ei voida supistaa kansallisin lainsäädäntötoimenpitein. 

Direktiiviehdotuksen arvioinnissa nimenomaan perusoikeuksien rajoitusedeilytysten 
näkökulmasta tulevat taas erityisen merkitykselliseksi vaatimukset perusoikeusrajoituksen 
perustumisesta (i) riittävän täsmälliseen ja tarkkarajaiseen "lakiin", jolla on (ii) hyväksyttävä 
rajoitusperuste ja joka on myös (iii) oikeasuhtainen (suhteellisuusvaatimus). Esitän 
käsityksenäni direktiiviehdotuksesta näiden arviointiperusteiden valossa seuraan. 

 

(i)      Rajoitus perustuu riittävän täsmälliseen ja tarkkarajaiseen lakiin. EY:n 
oikeudessa lakivaatimuksen sisältö ei ole sillä tavoin selvä kuin Suomen 
oikeudessa, jossa edellytetään nimenomaan laintasoisuutta perusoikeuksia 
rajoittavilta säännöksiltä. Perusoikeuksia rajoittavan sääntelyn antaminen 
direktiivin muodossa täyttää kuitenkin ilman muuta EY:n oikeuden 
lakivaatimuksen. 

Lakivaatimukseen sisältyy vaatimus perusoikeuden rajoitusten 
täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta. Nähdäkseni valtioneuvoston kirjelmässä on 
tuotu (s. 11 ja 12) hyviin esiin niitä syitä, joiden vuoksi direktiiviehdotuksen 10 ja 
11 artikla ovat kyseenalaisia perusoikeuksien rajoituksille asettuvien 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusten kannalta. 

Lopuksi lakivaatimukseen sisältyy ajatus siitä, että rajoituksen tulee olla laissa 
määriteltynä riittävän täsmällisesti ja tarkkarajaisesi! niin, että tätä toimivaltaa ei 
voida delegoida käytettäväksi aiemmilla säädöstasoilla. Tästä näkökulmasta pidän 
ongelmallisina direktiiviehdotuksen niitä kohtia, 

joiden nojalla erinäisiä asioita jäisi säänneltäväksi komission toimesta ns. 
komiteamenettelyssä. Lisäksi komiteamenettelyyn liittyy ongelmia jäsenvaltioiden 
toimivallan näkökulmasta, kuten valtioneuvoston kirjelmässä on tuotu esiin s. 12 ja 13. - 
Kaiken kaikkiaan direktiiviehdotus nykyisessä tulkinnanvaraisuudessaan kaipaa kiistatta 
täsmentämistä syistä, joita valtioneuvoston kirjelmässä on tuotu riittävästi esiin. 

 

(ii)     Hyväksyttävän rajoitusperusteen vaatimus. EU:n perusoikeuksia voidaan rajoittaa 
yhtäältä muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. Toisaalta oikeuksia 
voidaan rajoittaa, jos rajoitus vastaa "tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun 
mukaisia tavoitteita" (ks. EU:n perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohta). 



 

 

Viittaus unionin tunnustamiin yleisiin etuihin kattaa EY:n perustamissopimuksen 2 
artiklassa mainitut yhteisön päämäärät sekä muut EY:n perustamissopimuksen 
erityismääräyksissä, kuten esimerkiksi 30 artiklassa suojatut edut. Unionin tunnustamien 
yleisen edun mukaisille tavoitteille on ominaista avoimuus ja dynaamisuus. Ne ovat 
vuosien aikana muuttuneet merkittävästi ja ovat tavallaan koko ajan "kehitystilassa", 
mikä tietenkin on kyseenalaista perusoikeuksien rajoitusten täsmällisyys-ja 
tarkkarajaisuusvaatimusten kannalta. 

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on esimerkiksi "yritysostotarjousten edistäminen" ja se 
kuuluu perustelujen mukaan (s. 3) "niihin ensisijaisiin toimiin, jotka on toteutettava 
Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentämiseksi vuoteen 2005 mennessä". 
Direktiiviehdotuksella voitaisiin myös perustelujen mukaan "edistää eurooppalaisten 
yritysten kehittämistä ja uudelleenorganisointia". - Kun otetaan huomioon EY:n 
perustamissopimuksen 2 artiklassa mainitut EY:n päämäärät sekä EY:n tuomioistuimen 
perusoikeuksien rajoituksia koskeva oikeuskäytäntö (ks. siitä esim. Tuomas Ojanen, The 
European Way, Saarijärvi 1998), pidän varsin selvänä, että direktiiviehdotus täyttäisi 
perusoikeuksien rajoitukselta EY:n oikeudessa edellytettävän hyväksyttävyyden 
vaatimuksen. Sitä paitsi Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevassa oikeuskäytännössä on 
myös katsottu, että valtioiden ns. harkintamarginaali on laaja sen suhteen, millä perusteilla 
varallisuussuhteiden rajoittaminen on hyväksyttävää (ks. yleisesti Matti Pellonpää, Euroopan 
ihmisoikeussopimus, 2000, s. ). Toinen asia on, että direktiiviehdotus voi olla prima facie 
ongelmallinen Suomen perustuslaista perusoikeuksien rajoituksille asettuvan hyväksyttävän 
rajoitusperusteen vaatimuksen näkökulmasta, kuten valtioneuvoston kirjelmässä on esitetty. 
Omaisuudensuojan hyväksyttävät rajoitusperusteet ovat kuitenkin myös Suomen 
perustuslain mukaan avoimia ja moniin muihin perusoikeuksiin verrattuna moninaisempia. 
Lisäksi nimenomaan sopimussuhteiden suojaa on ainakin aikaisemmin arvioitu jonkin 
verran muista varallisuussuhteista poikkeavalla tavalla (ks. esim. Pekka Länsineva, 
Omaisuudensuoja (PL 15 §). Teoksessa Pekka Hallberg et al.,Perusoikeudet (Juva 1999), 473-
509, 503 ja 508). Tästä syystä direktiiviehdotus ei mielestäni ole erityisen ongelmallinen 
perusoikeuden rajoitusperusteen hyvälcsyttävyysvaatimuksen kannalta Suomen 
perustuslain(kaan) näkökulmasta. 
(iii)    Oikeasuhtaisuuden vaatimus. Suhteellisuusperiaate kuuluu 

merkittävimpiin EY:n oikeuden yleisiin oikeusperiaatteisiin Joka on perinteisesti 
saanut kenties keskeisimmän aseman EU:n perusoikeuksien rajoitusten arvioinnissa. 
Suhteellisuusperiaate edellyttää, että yhteisön toimielinten säädöksillä (esimerkiksi 
direktiivi), päätöksillä ja muilla toimenpiteillä ei saa ylittää sitä, mikä on 
tarkoituksenmukaista ja tarpeellista niillä tavoiteltujen päämäärien toteuttamiseksi. 
Jos on mahdollista, on valittava useista tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä vähiten 
rajoittava, eikä toimenpiteistä aiheutuvat haitat saa olla liian suuria tavoiteltuihin 
päämääriin nähden.( Ks. esim. yhdistetyt asiat C-27/00 ja C-122/00, Omega Air ym., 
tuomio 12.3.2002 (Kok. 2002, s. 1-2569, 62 kohta ja edellä mainittu asia C-331/88, 
Fedesa ym., tuomio 13.11.1990 Kok. 1990, s. 1-4023, 13 kohta sekä EU:n 
perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohta). Suhteellisuusperiaatteen toteutuminen vaatii 
siten kaiken kaikkiaan kolmen edellytyksen täyttymistä kumulatiivisesti. Ensinnäkin 
toimenpiteen täytyy olla välttämätön ja sopiva tavoitellun päämäärän 
saavuttamiseksi. Toiseksi edellytetään, että tavoitetta ei voida saavuttaa vähemmän 
rajoittavalla tai vähemmän puuttuvalla tavalla. Kolmanneksi tavoiteltavien etujen 
tulee olla oikeassa suhteessa toimenpiteen haitallisiin vaikutuksiin. 

Mielestäni valtioneuvoston kirjelmässä on sangen hyvin kyetty perustelemaan 
kantaa, jonka mukaan direktiiviehdotus on ongelmallinen perusoikeuksien 
rajoituksia koskevan oikeasuhtaisuuden vaatimuksen kannalta (s. 11). Näin on 
etenkin silloin, kun ehdotusta tarkastellaan Suomen perustuslain tasolta. 
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Asia: Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista 
ostotarjouksista (yritysostotarjoukset) (U 79/2002 vp.) 

 
 

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 

Käsiteltävänä olevassa asiassa on taustaltaan kysymys jo 1980-luvulla käynnistyneestä hankkeesta, 
jolla luodaan puitteita yhtenäisille eurooppalaisille arvopaperimarkkinoille. Johtavana tavoitteena 
tässä kokonaishankkeessa on idea yhtenäisistä toimintamahdollisuuksista liiketaloudellisilla 
perusteilla tapahtuvissa yritysjärjestelyissä (ns. Ievel playing field). Kun tämän kokonaishankkeen 
toteuttaminen yhdellä kertaa osoittautui mahdottomaksi, on siitä irrotettu erityissääntelyyn tähtääviä 
ehdotuksia. Näitä erityissääntelyehdotuksia laadittaessa on jouduttu tekemään jatkuvasti erilaisia, 
lukuisiksi muodostuneita kompromisseja. Tämän vuoksi on käynyt vaikeaksi luotettavasti arvioida 
niitä vaikutuksia, joita kullakin erityissääntelyllä on erikseen voimaan saatettuna. Siksi myös 
oikeudelliset arviot joudutaan tekemään pitäen silmällä tätä epävarmuutta. 
 

Suomen yleisen varallisuusoikeuden ja sen periaatteita ilmentävän yhtiöoikeuden näkökulmasta nyt 
käsiteltävässä direktiiviehdotuksessa ollaan tehokkaasti puuttumassa vain muutamaan yhtenäisiä 
toimintamahdollisuuksia koskevaan juridiseen järjestelyyn, nimittäin moniääniosakkeisiin ja 
osakassopimuksiin. Varallisuusoikeuden järjestelmä ja yhtiöoikeus on pitkälle yhtenäinen kaikissa 
Pohjoismaissapa moniäaniosakkeet ja osakassopimukset ovatkin juridisesti hyväksyttyjä käytetty 
järjestelyn oikeudellinen muoto näissä maissa, toisin kuin esimerkiksi monissa Keski-Euroopan 
maissa. 
 

Direktiiviehdotus aiheuttaisi toteutuessaan hankaluuksia kaikissa Pohjoismaissa. 
Moniääniosakkeiden äänioikeuden mitätöinti julkisen ostotarjouksen tilanteissa vaikuttaisi olevan 
erityisen ongelmallinen Ruotsissa, jossa on eräissä pörssiyhtiöissä käytössä jopa 1000 kertaa 
tavanomaista suuremman äänioikeuden tuottavia osakkeita. Suomessahan moniääniosakkeiden 
tavanomainen suhde on 20:1. 
 

Osakassopimuksien oikeusvaikutusten toteutumisen estyminen taas olisi haitta kaikissa sellaisissa 
tapauksissa, joissa tällainen sopimus on muodostanut olennaisen elementin yhtiön 
rahoitusjärjestelyissä. Toisaalta osakassopimusten käyttö julkisesti noteeratuissa yhtiöissä on 
kuitenkin olennaisesti harvinaisempaa kuin pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä. Tavanomaisia 
osakassopimukset ovat esimerkiksi perheyhtiöissä. Lisäksi osakassopimuksia käytetään tukemaan 
esimerkiksi pääomasijoittamista aloittaviin teknologiayhtiöihin. Teknologiayhtiöihin sijoittavien 
rahoittajien etäistavoitteena on useimmiten yhtiön listautuminen eli yhtiön osakkeiden 
kaupankäynnin saattaminen arvopaperipörssiin. Direktiiviehdotuksen toteutuessa listautuminen 
samalla tavallisesti tulisi merkitsemään määräysvallan menettämistä. Toteutuessaan 
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direktiiviehdotus saattaisi vähentää pääomasijoituksilla (venture capital) rahoitettujen yhtiöiden, ja 
erityisesti teknologiayhtiöiden, listautumista. Tämä puolestaan olisi 

haitallista monipuolisen yhtiörahoitusjärjestelmän kehittymiselle, mikä on ollut monien 
osakeyhtiölakimme muutosten tärkeimpiä tavoitteita. 
 

Direktiiviehdotuksen keskeisiä tavoitteita on edistää yritysostotarjousten tekemistä. Tällaisten 
ostotarjousten tekemistä haittaavana tekijäksi nähdään se, että liiketaloudellisesti tehokkuutta 
parantavia tarjouksia ei päästä toteuttamaan moniääniosakkeiden edustaman äänivallan tai äänestystä 
yhtiökokouksissa rajoittavien sopimusehtojen muodostuessa esteeksi. Direktiivin tarpeellisuutta 
Suomen yhtiöjärjestelymarkkinoiden toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi voidaan arvioida myös 
kriittisesti. Suomessa on, huolimatta moniäaniosakkeista ja mahdollisuudesta käyttää 
osakassopimuksia, varsin toimivat yritysjärjestelymahdollisuudet. Tämä johtuu siitä, että monesti 
yritysvaltaukseksikin kutsuttua yritysjärjestelyä suunnittelevan tahon on luontevaa olla yhteydessä juuri 
moniääniosakkeita omistavien tahojen kanssa. Näin meillä luonnollinen tapa edetä yritysjärjestelyttä 
koskevissa neuvotteluissa on ottaa huomioon määräysvaltaa käyttävien tahojen omistajaintressit. Mutta 
koska nämä intressit kiinnittyvät osakkeiden omistamiseen, hyötyvät saavutetuista osakkeiden arvoa 
koskevista sopimuksista myös sellaiset osakkeenomistajat, joilla ei ole moniääniosakkeita. 
 

Tästä syystä voidaan esittää vahvoja epäilyksiä sille, merkitsisivätkö direktiiviehdotukseen sisältyvät 
keinot Suomen yhtiöjärjestelymarkkinoiden olennaista tehostumista. 
 
 

2. Direktiiviehdotuksen arviointi perusoikeusnäkökulmasta 
 

Direktiiviehdotuksessa 11 artiklaan sisältyvä ns. breakthrough -sääntö merkitsisi toteutessaan sitä, että 
yhtiöjärjestyksen määräyksillä ja osakassopimuksilla perustetut oikeudet ja velvollisuudet kävisivät 
tehottomiksi ostotarjoustilanteessa. Perusoikeusnäkökulmasta tämä merkitsee ongelmaa erityisesti 
omaisuudensuojasäännöksen kannalta. 
 

Yhtiöjäijestysmääräykseen perustuvan äänivaltaeron tehottomuus vaikuttaisi moniääniosakkeen 
omistajan varallisuusasemaan heikentävästi. Perustuslain 15 §:n omaisuudensuojan näkökulmasta 
tällaisen osakkeen omistaja ei saa asianmukaista suojaa omistukselleen. Osakassopimukseen 
perustuvien äänestys- ja muiden toiminnallisten rajoitusten tehottomuus taas merkitsisi jälkikäteistä 
puuttumista sopimuksen tavallisesti olennaiseen ehtoon. Siten perustuslain 15 §:n 
omaisuudensuojasäännös soveltuu sopimusvapautta turvaavana perusoikeutena. Vaikka 
moniääniosakkeiden pysyvyyden ja osakassopimusten sitovuuden kautta suojatun tahon 
perusoikeusasema jäsentyy eri tavoin, ei tämän eron ylläpitäminen ole tässä tilanteessa tarpeellista 
jatkoanalyysissa. Molemmissa on lopulta kysymys niiden oikeutettujen odotusten suojasta, joiden 
varaan järjestelyjen osapuolet ovat muodostaneet varallisuusoikeudellisen suhteensa. 
 

Taannehtivan puuttumisen perusoikeuksien suojaamiin oikeusasemiin tulee täyttää perusoikeuksien 
yleisten rajoitusedellytysten mukaiset vaatimukset. Lähtökohtana voidaan pitää, että puuttumiselle on 
oltava tärkeä syy ja hyväksyttävä yhteiskunnallinen tarve. Sinänsä direktiiviehdotuksessa mainittu 
tavoite voisi olla tällainen. Toimivat ja yritysten uudelleen organisointia tehostavat 
arvopaperimarkkinat ovat markkinatalousjärjestelmälle yleisesti hyödyllisiä ja tässä mielessä 
yhteiskunnallinen intressi. Toimivilla arvopaperimarkkinoilla on myös välillistä myönteistä vaikutusta 
kaikkien osakeyhtiöiden osakkeiden omistajien varallisuusasemaan. Samalla toimivat 
arvopaperimarkkinat vahvistavat osakeomistusta yhtenä sijoitustoiminnan muotona ja vaihtoehtona. 
Lisäksi toimivat arvopaperimarkkinat auttavat 
toteuttamaan taloudellisten toimijoiden perusoikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 
elinkeinolla. 
 



 

 

Sinänsä direktiiviehdotuksen taustalla olevat ja markkintalouteen perustuvassa yhteiskunnassa tärkeät 
yhteiskunnalliset intressit voivat muodostaa tärkeän syyn ja hyväksyttävän yhteiskunnallinen tarpeen 
puuttua taannehtivasti omaisuudensuojaan pohjautuviin oikeusasemiin. Direktiiviehdotus on kuitenkin 
kahdessa suhteessa ongelmallinen. Ensinnäkin se näyttäisi johtavan vaikeasti ennakoitaviin 
soveltamistilanteisiin, ja on tässä mielessä kyseenalainen täsmällisyysvaatimuksen kannalta. Toiseksi 
ongelmat liittyvät samantyyppisiin punnintanäkökohtiin, joita pidetään silmällä silloin kun 
perusoikeuden rajoittaminen perustuu toiseen perusoikeuteen. 
 

Täsmällisyysvaatimus ajankohtaistuu tavallisesti kysymyksenä perusoikeutta rajoittavan lainsäädännön 
riittävänä selkeytenä. Direktiiviehdotus on tässä suhteessa sinänsä sekä kielellisesti että tulkinnallisesti 
selvä. Ns. breakthrough -sääntö aiheuttaa moniääniosakkeiden ja osakassopimuksiin perustuvien 
äänestys-ja muiden toimintarajoitusten käymisen tehottomiksi ostotarjoustilanteissa. Ongelmat 
täsmällisyysvaatimuksen suhteen ovatkin välillisiä. Vaikka säännös sinänsä on selvä, on jo nyt 
nähtävissä, että muodostuu erittäin vaikeaksi ennakoida, millainen merkitys moniäänisyyden 
menettämisellä tai käyttäytymisrajoitusten käymisellä tehottomaksi olisi erilaisissa yhtiöiden 
uudelleenorganisoitumistilanteissa. Jos ja kun näyttäisi asianmukaiselta edellyttää, että tästä haitasta 
suoritetaan edun menettäjälle kompensaatio, aiheutuu tästä välillisestä epätäsmällisyydestä käytännön 
hankaluuksia. Lisäksi välillinen epätäsmällisyys korostaa riskiä siitä, että saman yhtiön eri 
osakkeenomistajia tai eri yhtiöiden samantyyppisessä asemassa olevia osakkeenomistajia kohdeltaisiin 
eri tavoin. Välillinen epätäsmällisyys aiheuttaa siten riskin oikeudellisesta epäyhdenvertaisuudesta 
osakkeenomistajien välillä. 
 

Toiseksi direktiiviehdotus on pulmallinen suhteellisuusnäkökohtien valossa. Tämän lausunnon alussa 
on kiinnitetty huomiota niihin ongelmiin, joita liittyy direktiiviehdotuksen tosiasiallisten hyödyllisten 
vaikutusten arviointiin. Samalla on selvää, että valtaosa direktiiviehdotuksen toteutumisen haitoista 
kohdistuisi Suomessa rekisteröityjä osakeyhtiöitä omistaviin suomalaisiin tahoihin. Kuten 
valtioneuvoston kirjelmässä U 79/2002 vp. todetaankin (s. 11), on syytä arvioida, voitaisiinko 
direktiiviehdotuksen tavoitteet saavuttaa "vähemmän vakavilla keinoilla kuin direktiivin tarkoittamalla 
lainsäädännöllä". Suhteellisuusnäkökohtien merkitykseen vaikuttaa kuitenkin myös oikeudellinen arvio 
siitä, millaisten tarkempien toimintatapojen varaan nyt puuttumisen kohteena olevat oikeussuhteet ovat 
muodostuneet. Tästä näkökulmasta on lähtökohtana osakeomistusta hankkineiden tahojen oikeus 
luottaa siihen, että osakeyhtiöitä koskeva keskeinen lainsäädäntö säilyy olennaisissa suhteissa 
muuttumattomana. Tämä odotus on erityisen perusteltu silloin kun moni ääni osakkeet tai 
osakassopimuksiin sisältyvät käyttäytymisrajoitukset kuuluvat tapahtuneen taloudellisen riskinoton 
olennaisiin ainesosiin. Tätä lähtökohtaista perusteltujen odotusten suojaa tarkentaa kuitenkin näkökohta 
siitä, että varallisuusasema on muodostunut sellaisen juridisen instrumentin, osakeyhtiön osakkeen, 
varaan, jonka sääntely on laajasti tiedossa olevalla tavalla ollut yksi eurooppalaisen talousalueen ja 
pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen kannalta aivan keskeistä. Kun kysymys näin on 
liiketaloudellisen riskin jo lähtökohtaisesti sisältävästä toiminnasta, on puutturniskynnys tässä suhteessa 
alhaisempi kuin silloin kun varallisuuspositio muodostuu vaikkapa asumista tai muita perusoikeuksia 
toteuttavassa toiminnassa. 
3. Kokoavia näkökohtia 
 

Yritysostotarjouksia koskevalla direktiiviehdotuksella tavoitellaan yhtenäistä eurooppalaista 
rahoitusaluetta ja vahvistetaan pääomien vapaata liikkuvuutta Euroopan Unionissa. 
Direktiiviehdotuksessa näitä tavoitteita toteutetaan 10 ja 11 artikloissa siten, että moniääniosakkeisiin ja 
toisensa tuntevien osakkeenomistajien välisiin osakassopimuksiin perustuvat, erityisesti äänestyksiä 
koskevat rajoitukset käyvät tehottomiksi. Näillä artikloilla puututaan jälkikäteisesi! aikaisemmin 
vallinneen lainsäädännön ja sopimusvapauden varassa tehtyihin järjestelyihin. Direktiiviehdotuksen 
tavoitteet ovat tärkeitä yhteiskunnallisia näkökohtia. Siten ne voivat sinänsä olla perusteltu syy puuttua 
omaisuudensuojan suojaamiin perusoikeuksiin. Ongelmaksi muodostuu se, toteutuuko puuttuminen 
riittävän täsmällisenä sääntelynä ja onko se suhteellisuusnäkökohtien mukaista. On vaikea ennakoida 
niitä tilanteita, joissa ehdotetut artiklat tulisivat sovellettavaksi. Tämä puolestaan haittaa sääntelyn 
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soveltamista yhdenvertaisesti kaikkiin samassa asemassa oleviin osakkeenomistajiin. Ja vaikka 
sääntelyllä on todennäköisesti joidenkin osakkeenomistajien varallisuusasemaa yleisesti parantava 
vaikutus, aiheutuu siitä myös selvää taloudellista haittaa jo muodostettuihin järjestelyihin luottaneille 
tahoille. Lisäksi on nimenomaan Suomen olosuhteita ajatellen epävarmaa, missä määrin 
direktiiviehdotuksen mukainen sääntely lopulta tehostaisi Suomen jo nyt varsin hyvin toimiviksi 
arvioituja yhtiöjärjestelymarkkinoita. 
 

Siksi pidänkin asianmukaisena, että direktiiviin pyrittäisiin saamaan Suomea koskevia 
erityisjärjestelyjä. Tällaisia voisivat olla ainakin 
 

(i) sellainen siirtymäaika, joka tekisi mahdolliseksi etukäteen varautua ja minimoida direktiivin 
voimaantulosta aiheutuvia haittoja, 
 

(ii) mahdollisuus nykyisille pörssiyhtiöille jättäytyä direktiivin ulkopuolelle sekä erityisesti 
 

(iii) asianmukaiset ja käytännössä toimintakelpoiset järjestelyt, joiden avulla voitaisiin arvioida 
direktiivistä haittaa kärsiville tahoille aiheutuva taloudellinen haitta ja määrätä siitä 
oikeasuhtainen kompensaatio. 
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VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ 

Ehdotus 

Komissio on 2.10.2002 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-

viksi yritysostotarjouksista. Tarkoitus on antaa joustavalla kehysdirektiivillä säännöksiä 

niitä tilanteita varten, joissa on kysymys määräysvallan hankkimisesta julkisen kau-

pankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla olevassa yhtiössä. Ehdotus sisältää 

säännöksiä muun muassa pakollisesta ostotarjouksesta, tarjouksen tietosisällöstä, tar-

jousajasta ja tarjouksen julkisuudesta, menettelystä kohdeyhtiön suojautumistoimista 

päätettäessä, kiellosta soveltaa arvopapereiden siirtoa ja äänioikeutta koskevia rajoituksia 

samoin kuin lunastusoikeudesta ja -velvollisuudesta. 
 

Valtioneuvoston kanta 

Valtioneuvosto kannattaa direktiivin antamista, mutta kiinnittää huomiota siihen, että 

sääntelyn tulee jättää jäsenvaltioille riittävästi harkintavaraa. Säännökset ovat osin yk-

sityiskohtaisempia kuin ehdotuksen kehysdirektiiviluonne huomioon ottaen on asian-

mukaista. Sääntely on tältä kannalta myös osin epäjohdonmukaista. 

Valtioneuvosto pitää ehdotuksen 10 artiklan säännöksiä listayhtiön velvollisuuk-

sista osin epäkäytännöllisinä ja tarpeetonta byrokratiaa aiheuttavina. Valtioneuvoston 

mielestä 11 artiklan säännökset osakassopimusten oikeusvaikutusten lakkaamisesta 

saattavat olla Suomen perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan kannalta ongelmallisia 

varsinkin, jos säännöksiä sovelletaan taannehtivasti. Myös pyrkimykseen rajoittaa erila-

jisten osakkeiden käyttöä liittyy valtioneuvoston mielestä ongelmia perustuslain kannalta. 

Ehdotuksen 10 ja 11 artiklan säännökset sisältävät piirteitä "yksi ääni, yksi osake" -

periaatteesta, jota valtioneuvosto vastustaa. Periaate aiheuttaa ongelmia sellaisille suo-

malaisille listayhtiöille, joissa on käytössä erilajisia osakesarjoja, yhtiöjärjestykseen pe-
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rustuvia äänestysrajoituksia tai osakkaiden välisiä sopimuksia. Valtioneuvosto on huo-

lestunut pyrkimyksestä saada erilajisista osakkeista säännöksiä direktiiviin. 

Valtioneuvosto pitää 14 artiklan mukaista lunastusmenettelyä ongelmallisena. Ar-

tiklan teksti on keskeneräinen ja epäjohdonmukainen. Ehdotuksen 5 ja 6 artiklan val-

tuussäännösten perusteella on epäselvää, millaisista direktiivin soveltamiseen liittyvistä 

seikoista komissio voi antaa tarkempia säännöksiä. Valtioneuvoston mielestä sääntelyn 

tarvetta on tältä osin aiheellista vielä harkita. Jos komiteamenettelyn käyttöä päädytään 

pitämään tarpeellisena, on säännökset komissiolle siirrettävästä toimivallasta muotoiltava 

ehdotettua tarkemmiksi. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Ehdotuksen valtiosääntöoikeudellinen merkitys. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on 

lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä julkisista yritysostotarjouksista. Direktiiviä so-

velletaan ns. säännellyillä markkinoilla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön 

(käytännössä pörssiyhtiön) arvopapereihin kohdistuvaan sellaiseen ostotarjoukseen, 

jonka tarkoituksena on määräysvallan hankkiminen kohdeyhtiössä (vapaaehtoinen osto-

tarjous) tai joka tehdään sen jälkeen, kun tarjouksen tekijä on jo hankkinut määräysvallan 

kohdeyhtiössä (pakollinen ostotarjous). 

Perustuslain kannalta merkityksellisiä ovat direktiiviehdotuksen 11 artiklaan si-

sältyvät säännökset kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja yhtiön piirissä tehtyjen osakasso-

pimusten eräiden määräysten tehottomuudesta. Tarjouksen tekijää vastaan ei nimittäin 

artiklan 2 kohdan mukaan saa tarjousajan kuluessa vedota yhtiöjärjestyksessä tai sopi-

muksissa oleviin rajoituksiin arvopapereiden siirrosta eikä yhtiöjärjestykseen tai sopi-

muksiin sisältyvillä äänioikeusrajoituksilla ole 3 kohdan perusteella oikeusvaikutuksia 

kohdeyhtiön yhtiökokouksen päättäessä mahdollisista suojautumistoimista yritysostoa 

vastaan. Direktiiviehdotuksen käsittelyn aikana on puheenjohtajavaltio ehdottanut 3 

kohtaan lisättäväksi säännöksen, jonka mukaan moniääniosakkeella on suojaustoimista 
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päättävässä yhtiökokouksessa vain yksi ääni. Ostotarjouksen päättymisen jälkeen pidet-

tävässä kohdeyhtiön yhtiökokouksessa ei yhtiöjärjestyksen tai sopimuksen mukaisilla 

siirto-ja äänioikeuden rajoituksilla ole puheenjohtajavaltion muotoileman 4 kohdan mu-

kaan oikeusvaikutuksia, jos tarjouksentekijä on tarjouksen perusteella saanut haltuunsa 

75 prosenttia yhtiön äänioikeutetusta pääomasta.1 Yhtiökokouksessa ovat samoin edel-

lytyksin vailla oikeusvaikutuksia myös yhtiön hallinto- ja johtoelinten nimittämistä ja 

erottamista koskevat osakkaiden erityisoikeudet. Puheenjohtajavaltio on lisäksi ehdot-

tanut, että moniääniosakkeella on tässäkin yhtiökokouksessa vain yksi ääni. 

Ehdotettua sääntelyä on arvioitava perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan kan-

nalta etenkin, kun direktiivin voimaan tullessa voimassa olevia järjestelyjä ei ole rajattu 

direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Jokaisen omaisuus on perustuslain 15 §:n 1 mo-

mentin mukaan turvattu. Omaisuuden suoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, 

joskaan kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole pe-

rustuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi (PeVL 28/1994 vp, PeVL 

37/1998 vp, s. 2/1, PeVL 63/2002 vp, s. 2/II). Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien 

pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten 

suojaamisesta taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, s. 2/11, PeVL 33/2002 vp, s. 

3/1). Perusteltujen odotusten suojaan liittyy valiokunnan mielestä oikeus luottaa sopi-

mussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön 

pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti 
 
 
 
Komission ehdotuksessa tämän säännön soveltamisen edellytyksenä on, että tarjouk-
sentekijä on saanut haltuunsa kohdeyhtiön arvopapereita määrän, joka kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti antaisi hänelle yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvittavan 
enemmistön. 

heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa (PeVL 45/2002 vp, s. 2—3). Valiokunta on 

arvioinut tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oi-

keasuhtaisuuden kannalta (PeVL 45/2002 vp, s. 3, PeVL 63/2002 vp, s. 2—3). 

Omaisuuden suoja on EY:n oikeudessa jo vakiintuneesti tunnustettu perusoikeu-

deksi, jota käsitellään myös EU:n perusoikeuskirjan 17 artiklassa. Sen 1 kappaleen mu-
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kaan jokaisella on oikeus nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta sekä käyttää, 

luovuttaa ja testamentata sitä. Omaisuuden käyttöä voidaan säännellä lailla siinä määrin 

kuin se on yleisen edun mukaan välttämätöntä. — Taannehtivan sääntelyn kielto on EY.n 

oikeudessa niin ikään lähtökohta, josta voidaan poiketa syrjäyttämättä kuitenkaan 

sääntelyn kohteena olevien oikeutettuja odotuksia." 

Sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyys. Direktiiviehdotuksen pääasiallisena tarkoituk-

sena on edistää eurooppalaisten yritysten uudelleen organisointia niiden kansainvälisen 

kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja yhtenäisten pääomamarkkinoiden kehittämiseksi. Di-

rektiivillä pyritään myös vahvistamaan rajat ylittävien ostotarjousten oikeusvarmuutta 

sekä varmistamaan vähemmistöosakkaiden suojaa yritysostotilanteissa. Sääntelylle on 

valiokunnan mielestä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. On 

yleisesti perusteltua pyrkiä edistämään arvopaperimarkkinoiden toimivuutta. Tällä on 

välillisesti myönteinen vaikutus kaikkien osakeyhtiöiden osakkaiden varallisuusasemaan, 

minkä lisäksi hyvin toimivat markkinat myös vahvistavat osakeomistusta yhtenä 

sijoitustoiminnan muotona. Yritysostojen sääntely on tarpeen eri osapuolten — kuten 

ostotarjouksen tekijän, sijoittaja- ja vähemmistöosakkaiden ja yhtiössä määräysvaltaa 

käyttävien osakkaiden — oikeusaseman määrittelemiseksi ja heidän varallisuusarvoistcn 

oikeuksiensa suojaamiseksi. Näin ollen sääntelyn hyväksyttävyys kiinnittyy viime 

kädessä sekin perustuslaissa jokaiselle turvattuun omaisuuden suojaan. 

Suhteellisuusperiaate. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on ongelmallista, että eh-

dotettu äänestys- ja siirtorajoitusten tehottomuus saattaa kohdistua yhtiön piirissä tehty-

jen varallisuusjärjestelyjen olennaisiin ehtoihin. Puheenjohtajavaltion malli puuttuu eri-

tyisellä tavalla moniääniosakkeiden käyttöön perustuviin järjestelyihin, joita on tehty 

suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Sääntelyn varailisuusarvoisia etuja ja haittoja eri osapuo-

lille on kuitenkin hankala arvioida, kun kysymys on määräysvallan säilyttämisestä ja sen 

2 Ks. asia 331/88 R v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food and Secretary for Health, ex parete 
FEDESA, 13.11.1990. Kok 1990. s. 4023, tuomion kohta 45. 
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hankkimisesta pörssiyhtiöissä. Sääntelyn oikeasuhtaisuutta arvioitaessa on valiokunnan 

mielestä merkitystä sillä, että pörssiyhtiön osakkeiden omistukseen liittyy jo sinänsä 

monia riskejä. Tällaisessa — osakkeen kaltaiseen juridistekniseen instrumenttiin perus-

tuvassa — toiminnassa on aiheellista varautua myös lainsäädännöllisiin muutoksiin. 

Pyrkimys kehittää osakemarkkinoihin sovellettavaa eurooppalaista lainsäädäntöä pää-

omien vapaan liikkuvuuden periaatteen pohjalta on ollut pitkään vireillä. Sääntely ei sen 

vuoksi tule osakkeenomistajillekaan yllätyksenä. On lisäksi huomattava, että jäsenvaltio 

voi puheenjohtajavaltion ehdottaman 19 artiklan mukaan lykätä 11 artiklan määräysten 

voimaantuloa enintään viidellä vuodella direktiivin yleisen täytäntöönpanoajan päät-

tymisestä. Tällainen siirtymäaika antaa osakkaille riittävät mahdollisuudet vähentää di-

rektiivin voimaantulosta mahdollisesti aiheutuvia haittoja tai poistaa ne kokonaan. Siir-

tymäaika on siksi tarpeen myös siinä tapauksessa, että sääntely toteutetaan komission 

ehdottamassa muodossa. Kun vielä otetaan huomioon, että direktiivi sisältää säännöksiä 

osakkeenomistajan oikeudesta saada osakkeistaan käypä hinta, ei ehdotettu sääntely va-

liokunnan mielestä muodostu osakkaan kannalta kohtuuttomaksi. 
Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta iimoittaa, 
 

että 11 artikla riittävin siirtymäajoin ei ole 

omaisuuden perustuslainsuojan kannalta on-

gelmallinen. 
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Suhteellisuusperiaate. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on ongelmallista, että ehdotettu äänestys- ja siirtorajoitusten 
tehottomuus saattaa kohdistua yhtiön piirissä tehtyjen varallisuusjärjestelyjen olennaisiin ehtoihin. Puheenjohtajavaltion 
malli puuttuu erityisellä tavalla moniääniosakkeiden käyttöön perustuviin järjestelyihin, joita on tehty suomalaisissa 
pörssiyhtiöissä. Sääntelyn varalhsuusarvoisia etuja ja haittoja eri osapuolille on kuitenkin hankala arvioida, kun kysymys 
on määräysvallan säilyttämisestä ja sen hankkimisesta pörssiyhtiöissä. Sääntelyn oikeasuhtaisuutta arvioitaessa on 
valiokunnan mielestä otettava huomioon myös se, että pörssiyhtiön osakkeiden omistukseen liittyy jo sinänsä monia 
riskejä. Tällaisessa — osakkeen kaltaiseen juridistekniseen instrumenttiin perustuvassa — toiminnassa on aiheellista 
varautua myös lainsäädännöllisiin muutoksiin. Pyrkimys kehittää osakemarkkinoihin sovellettavaa eurooppalaista 
lainsäädäntöä pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen pohjalta on ollut pitkään vireillä. On lisäksi huomattava, että 
jäsenvaltio voi puheenjohtajavaltion ehdottaman 19 artiklan mukaan lykätä 11 artiklan määräysten voimaantuloa 
enintään viidellä vuodella direktiivin yleisen täytäntöönpanoajan päättymisestä. Tällainen siirtymäaika antaa osakkaille 
mahdollisuuksia vähentää direktiivin voimaantulosta mahdollisesti aiheutuvia haittoja tai poistaa ne kokonaan. Siirtymä-
aika on siksi tarpeen myös siinä tapauksessa, että sääntely toteutetaan komission ehdottamassa muodossa. Taannehtivasti 
sovellettava sääntely voi heikentää osakkaiden oikeusasemaa kohtuuttomasti ja muodostua siten omaisuuden perustus-
lainsuojan kannalta ongelmalliseksi, jollei siihen sisälly riittävän pitkää siirtymäaikaa taikka korvaus- tai muita järjeste-
lyjä osakkaiden oikeuksien suojaamiseksi. 


