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osakkeita siinä suhteessa, kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Tästä etuoikeudesta voidaan 

poiketa suunnatulla osakeannilla. OYL:n 9:4 mahdollistaa osakkeiden suuntaamisen, mikäli sille on 

olemassa painava taloudellinen syy. Painavan taloudellisen syyn määritelmä on häilyvä ja sitä on 

aina tulkittava tapauskohtaisesti. Suunnattu anti on erityisen herkkä toimenpide osakeyhtiön 

yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta, koska sillä väistetään vanhojen omistajien etuoikeus säilyttää 
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sisällönanalyysiä. Tavoitteena on selvittää, millaisia suunnattuja anteja aineistoon kuuluvat yhtiöt 

ovat järjestäneet. Erityinen huomio kiinnittyy antien perusteluihin ja painavan taloudellisen syyn 

edellytyksen täyttymiseen. Työn kannalta oleellinen tutkimusongelma on, muodostuuko yhtiöiden 

antamien perustelujen pohjalta peruste painavan taloudellisen syyn olemassaololle. 

Tutkimuksessa selvisi, että aineistoon kuuluvien yhtiöiden perustelut suunnatuille anneille 

vaihtelevat, mutta niissä on myös selkeitä yhtäläisyyksiä. Erityisesti konkretian osalta havaittiin 

selviä eroja, sillä osalla yhtiöistä oli selkeä käyttökohde kerätyille varoille ja osalla käyttötarkoitus 

jää enemmän hämärän peittoon. Suunnatun annin kohdalla painavan taloudellisen syyn 

olemassaolon perustelu korostuu, sillä se mahdollistaa hahmottamaan annin tuomaa etua koko 

yhtiölle ja kaikille osakkeenomistajille.
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kind of directed share issues the companies have completed. Special attention is drawn to the 
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there were clear differences to be seen, as some of the companies had a clear purpose for the capital 
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1. Johdanto 

Osakeyhtiöt voivat hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta suorittamalla osakeannin ja laskemalla 

liikkeelle uusia osakkeita. Osakeyhtiölain 624/2006 (jatkossa OYL) 9:1:n mukaan yhtiö voi antaa 

uusia osakkeita tai luovuttaa hallussa olevia omia osakkeitaan. Lisäksi pykälän mukaan osakeanti voi 

olla maksuton tai maksullinen. 

Lähtökohtaisesti OYL:n 9:3 takaa osakkeenomistajille etuoikeuden yhtiön osakkeisiin samassa 

suhteessa, kun heillä on jo ennestään kyseisen osakelajin osakkeita. Perusajatus on siis se, että 

osakeantitilanteessa sijoittajat ovat yhdenvertaisia ja saavat mahdollisuuden säilyttää suhteellisen 

omistusosuutensa yhtiössä samana osakeannin suorittamisen jälkeen. OYL:n 9:4 sallii kuitenkin 

poikkeaman tästä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta 

painava taloudellinen syy. Tällöin puhutaan suunnatusta osakeannista. 

Immonen & Nuolimaa (2017, 156) toteavat, että ilmaus painava taloudellinen syy on 

tulkinnanvarainen. Sen olemassaoloa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava seuraavia seikkoja: 

annin suhteellinen määrä, kenelle anti on suunnattu sekä mitkä ovat annin ehdot. (Immonen & 

Nuolimaa 2017, 156) Suunnatun osakeannin on edistettävä yhtiön etuja, eikä sitä saa käyttää 

enemmistöomistajien etujen suojeluun. Suunnattu osakeanti kytkeytyy siis läheisesti myös 

yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Yhdenvertaisuusperiaate suojaa vähemmistöomistajia määräävän 

osakkeenomistajan opportunistiselta käyttäytymiseltä, joka ei edistä yhtiön ja sen kaikkien 

omistajien etua (Mähönen & Villa 2015, 354). 

Tämän pro gradu tutkielma käsittelee suomalaisten pörssiyhtiöiden suorittamia suunnattuja 

osakeanteja. Tutkimuksen tarkoituksena on esitellä suunnatun osakeannin käsite taustoineen ja 

tutkimusaineiston avulla piirtää kuva siitä, minkälaisia suunnattuja osakeanteja suomalaiset 

pörssiyhtiöt ovat toteuttaneet. Tutkimuksen painopisteenä on erityisesti suunnatun osakeannin 

edellyttämän painavan taloudellisen syyn arviointi. Näin tutkimus kytkeytyy myös vahvasti 

liiketaloustieteisiin. Lisäksi olemassa olevaan aineistoon syventymällä tavoitteena on rakentaa 

suuntaviivoja ja kehystä sille, mikä on ymmärrettävissä painavaksi taloudelliseksi syyksi 

suomalaisissa pörssiyhtiöissä, sillä yhtiöt joutuvat aina perustelemaan poikkeamisen 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. 
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Suunnattu osakeanti ja painava taloudellinen syy voivat muodostaa haasteita 

yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen osakeyhtiössä. Suunnatun osakeannin kohdalla 

ohitetaan vanhojen omistajien merkintäetuoikeus ja heidän omistusosuutensa yhtiössä laimentuu 

annin seurauksena. On siis huomattavan tärkeää niiden omistajien kannalta, joiden 

merkintäetuoikeus ohitetaan, että suunnattu osakeanti perustellaan ja sille on myös tosiasiallisesti 

perusteltavissa oleva painava taloudellinen syy. Suunnatun osakeannin hyväksyttävyyden arviointi 

on kuitenkin hankalaa ja arviointi on aina tehtävä yksilökohtaisesti sekä peilattava kyseessä olevan 

yhtiön tilannetta annin perusteisiin. Villa (2018, 727–728) onkin todennut, että arvioinnissa ovat 

vastakkain yhtiön liiketoiminnalliset perusteet, eli painava taloudellinen syy ja omistajien 

yhdenvertainen kohtelu.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden suunnattuihin 

osakeanteihin välillä 2005-2020 ja arvioida osakeyhtiölain suunnatulle osakeannille edellyttämän 

painavan taloudellisen syyn perusteita. Tavoitteena on myös rakentaa kuvaa siitä, millaisilla 

perusteilla suunnattuja osakeanteja on Helsingin pörssin yhtiöiden osalta tehty ja onko suunnatuille 

anneille löydettävissä joitakin yhteisiä suuntaviivoja. Oleelliseksi tutkimusongelmaksi nousee se, 

muodostuuko yhtiöiden antamien tietojen pohjalta perusteet painavan taloudellisen syyn 

olemassaololle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. 

Erityisesti pörssiyhtiöissä on Suomessa lukuisia pienomistajia. Pörssisäätiön mukaan Suomessa 

pörssiosakkeita omistavien yksityishenkilöiden määrä oli kasvanut vuoden 2020 aikana 

suuremmaksi kuin koskaan, ylittäen 910 000 henkeä. Myös yhteiskunta on pyrkinyt kannustamaan 

osakkeisiin sijoittamista uudella osakesäästötilillä, joka tarjoaa veroetuja. Uuden osakesäästötilin oli 

avannut ensimmäisen vuoden aikana 150 000 suomalaista. Keskimääräisellä osakesäästötilillä oli 

vuoden 2020 lopulla sijoituksia keskimäärin hieman alle 5000 euroa. (Lounasmeri 2021)  

On kuitenkin selvää, että keskimääräinen piensijoittaja ei suuresti pysty vaikuttamaan omistamiensa 

yhtiöiden toimintaan. Hänen on vain luotettava siihen, että vähemmistöomistajien oikeuksia 

kunnioitetaan, kun yhtiössä tehdään päätöksiä. Tämä tekeekin kiinnostavaksi kohteeksi juuri 

pörssiyhtiöt ja niiden suunnattujen osakeantien arvioinnin. Suunnatun osakeannin seurauksena 
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niiden omistajien, joiden merkintäetuoikeudesta poiketaan, omistusosuus laimenee ja 

pienomistajien intressissä siis luonnollisesti on, että suunnattuja anteja käytetään painavista 

taloudellisista syistä ja yhtiön kokonaisetuja ajaen. Tämä on myös huomattavan tärkeää 

pääomamarkkinoiden toimivuuden kannalta. 

 

Tutkielman päätutkimuskysymyksenä on: 

- Kuinka perusteluita tulisi arvioida painavan taloudellisen syyn edellytyksen valossa? 

 

Sivututkimuskysymyksinä ovat: 

- Miten yhtiöt perustelevat suunnattuja antejaan? 

- Onko yhtiöiden suunnatuille osakeanneille olemassa yhteisiä suuntaviivoja aineiston 

perusteella? 

 

Tutkimuksessa keskitytään käsittelemään nimenomaisesti painavan taloudellisen syyn edellyttämää 

suunnattua maksullista osakeantia. Yhtiöt voivat myös suorittaa OYL 9:4:n mukaisia suunnattuja 

maksuttomia osakeanteja. Nämä vaativat kuitenkin erityisen painavan taloudellisen syyn. 

Maksuttomat osakeannit ja niiden arviointi jätetään tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

1.2 Tutkimuksen viitekehys 

Yritykset tarvitsevat pääomaa eri tarpeisiin, kuten normaalin päivittäisen toiminnan rahoittamiseen 

sekä erilaisiin järjestelyihin, kuten esimerkiksi investointeihin. Yritystoimintaa voidaan rahoittaa 

yhtiön tulorahoituksella, jolla viitataan liiketoiminnan kerryttämään ylijäämään. Toisaalta 

osakeyhtiö voi suorittaa osakeannin, eli laskea liikkeelle osakkeita merkintähintaa vastaan ja kerätä 

pääomia. Tätä kutsutaan yrityksen oman pääoman ehtoiseksi rahoitukseksi. (Immonen, Ossa & Villa 

2013, 5) Lisäksi yrityksen tulorahoitusta kutsutaan sisäiseksi omaksi pääomaksi ja osakeanneilla 

kerättyä rahoitusta ulkoiseksi omaksi pääomaksi. Yritykset voivat myös rahoittaa toimintaansa 

vieraalla pääomalla eli lainarahoituksella. Tämä on rahoitusta, jonka yhtiö kuitenkin sitoutuu 

maksamaan sovitussa aikataulussa takaisin lainanantajalle. (Leppiniemi & Lounasmeri 2019) Lisäksi 
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osakeyhtiön maksunsaantijärjestyksessä vieraan pääoman ehtoiset rahoittajat ovat etusijalla 

verrattuna oman pääoman ehtoisesti sijoittaneisiin (Mähönen & Villa 2012, 35). 

OYL 9:1:n mukaan yhtiö voi osakeantitilanteessa antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussa olevia 

omia osakkeitaan. Osakeyhtiössä tavanomainen tapa kerätä rahaa on antaa uusia osakkeita 

merkittäväksi maksua vastaan. Sekä maksuton että maksullinen osakeanti voidaan OYL 9:4:n 

mukaan toteuttaa poikkeamalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jolloin kyseessä on 

suunnattu osakeanti. Lähtökohtaisesti pääsääntönä on kuitenkin osakkeiden merkittäväksi 

antaminen osakkeenomistajien aikaisemman osakeomistuksen suhteessa.  

Poikkeaminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttää OYL:n 9:4 mukaan painavan 

taloudellisen syyn. Painava taloudellinen syy voidaan kuitenkin käsittää hyvin tulkinnanvaraiseksi 

ilmaukseksi. Lisäksi tarkastelu täytyy tehdä yksilökohtaisesti. Tämä pro-gradu tutkielma pyrkii 

selvittämään aineiston avulla, kuinka suomalaiset pörssiyhtiöt ovat perustelleet suunnattuja 

osakeantejaan ja tulkitsemaan, kuinka painavan taloudellisen syyn voidaan katsoa täyttyvän.  

Kuviossa 1 esitetään tutkielman teoreettinen viitekehys. Osakeanti on oman pääoman ehtoisen 

rahoituksen keräämisessä toimenpide, joka voidaan suorittaa merkintäetuoikeusantina tai 

suunnattuna osakeantina. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin suunnattuun osakeantiin. 

Suunnatussa annissa edellytyksenä on osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy. 

 

Kuvio 1 Teoreettinen viitekehys 

Yhdenvertaisuusperiaate 
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Suunnattu anti on erityisen herkkä tapahtuma osakeyhtiön yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta, 

koska siinä väistämättä vaikutetaan yhtiön omistussuhteisiin. Suunnatun annin ulkopuolelle 

jääneitä osakkeenomistajia suojaa painavan taloudellisen syyn vaatimus. Annin on oltava kaikkien 

osakkeenomistajien edun mukainen. Koska painavan taloudellisen syyn vaatimus on kuitenkin 

tulkinnanvarainen, joudutaan ajoittain väistämättä tilanteisiin, joissa suunnatun annin 

yhdenvertaisuusperiaate ja painava taloudellinen syy törmäävät toisiinsa. 

 

1.2.1 Osakeyhtiön rahoitus 
 

Osakeyhtiön rahoitusvaihtoehdot jakautuvat omaan ja vieraan pääomaan ehtoiseen rahoitukseen. 

Käytännössä yhtiöt hankkivat pääomaa rahoitusmarkkinoilta, joilla rahaa siirtyy varojen tarjoajilta 

varojen kysyjille. (Leppiniemi & Lounasmeri 2020) Seuraavaksi käsitellään osakeyhtiön 

rahoitusvaihtoehtoja lyhyesti. Tämän työn keskiössä oleva suunnattu anti liittyy oman pääoman 

keräämiseen, mutta jotta osakeyhtiön rahoitusvaihtoehtoista syntyy johdantona kokonaisvaltainen 

kuva, on myös vierasta pääomaa kuvailtu lyhyesti. 

Omalle pääomalle tunnusomaista on se, että sijoittajat sijoittavat yritykseen omaa pääomaa ja 

saavat sijoitukselleen tuoton, kun muiden tahojen, kuten velkojien vaateet on täytetty 

maksunsaantijärjestyksen mukaisesti. Oman pääoman ehtoisen sijoittajan tuotto ja sen kehitys 

kytkeytyy siis yhtiön menestykseen. Toisaalta tunnusomaista omalle pääomalle on sen viime tai 

takasijaisuus, tarkoittaen sitä, että maksunsaantiasema osakesijoitukselle on lähtökohtaisesti 

huonoin sekä yrityksen toiminnan aikana että yritystä purettaessa. Oman pääoman sijoitus on 

myöskin vakuudeton, eli osakkeenomistajalle ei voida yhtiön toimesta antaa vakuutta yhtiöön 

maksetusta pääomasta tai osakkeelle maksettavasta voitonjaosta eli osingosta. (Mähönen & Villa 

2012, 76, 86) 

OYL 8:1:n mukaan yhtiön oma pääoma jaetaan sidottuun omaan pääomaan sekä vapaaseen omaan 

pääomaan. Sidottua pääomaa ovat pykälän mukaan osakepääoma, arvonkorotusrahasto, käyvän 

arvon rahasto sekä uudelleenarvostusrahasto. Vapaata omaa pääomaa ovat sen sijaan muut 

rahastot sekä tilikauden voitto ja edellisten tilikausien voitto. Sidottu oma pääoma on siinä mielessä 

rajoitettua, että sitä ei voi joko lainkaan palauttaa yhtiön omistajille tai jota ei voida palauttaa 

muuten kuin käymällä läpi velkojiensuojamenettely ensin. Sen sijaan vapaa oma pääoma on 
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jaettavissa yhtiön omistajille ilman, että siihen tarvitaan velkojien suostumusta. (Airaksinen et al. 

2010, 567) 

Osakeyhtiötä leimaava ominaispiirre on pääoman pysyvyys. Tämä piirre kohdistuu omaan 

pääomaan ja tarkoittaa osakepääoman sekä muun sidotun pääoman pysyvyyttä. Osakeyhtiön 

luonteeseen kuuluu rajoitettu vastuu ja sen vuoksi on nähty tärkeänä, että yhtiössä on sidottu 

pääoma, jota osakkeenomistajat eivät voi vapaasti siirtää itselleen. OYL:n 13:1 säätelee keskeisesti 

pääoman pysyvyydestä ja se sisältää sallitut tavat jakaa varoja omistajille sekä asettaa yleisen 

laitonta varojen jakoa koskevan kiellon. (Airaksinen et al. 2010, 21 : Pönkä 2012, 33) Pääoman 

pysyvyyttä koskevan sääntelyn voidaan myös todeta korvaavan osakeyhtiölle tyypillistä 

henkilökohtaisten vastuun puuttumista (Mähönen & Villa 2015, 304)  

Osakkeet tuovat omistajilleen oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeuksien kohdalla puhutaan 

perinteisesti hallinnoimisoikeuksista ja varallisuuspitoisista oikeuksista. On kuitenkin hyvä 

huomioida, että jako ei perustu OYL:n säädöksiin. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että 

hallinnoimisoikeudet keskittyvät osakkeenomistajan päätösvaltaan. Ne ovat myös pääsääntöisesti 

pakottavia oikeuksia, joita ei voida kieltää edes yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Varallisuuspitoiset 

oikeudet sen sijaan liittyvät oikeuksina yhtiön varoihin. Nämä oikeudet eivät ole yhtä lailla 

pakottavia hallinnoimisoikeuksien tapaan ja niistä voidaan yleensä poiketa yhtiöjärjestyksessä. 

Lisäksi esimerkiksi säädökset velkojien suojasta asettavat rajoituksia määrätä varallisuuspitoisista 

oikeuksista, sillä esimerkiksi osakkeenomistajille ei voida OYL 13:2:n mukaan jakaa osinkoa, jos 

päätettäessä siitä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön maksukyvyttömyydestä tai jaon johtavan 

maksukyvyttömyyteen. Vastaavasti osakkeenomistajien velvollisuudet ovat selvästi niukemmat 

kuin oikeudet. Velvollisuudet keskittyvät lähinnä yhtiölle suoritettaviin maksuihin, kuten 

maksuvelvollisuuteen, joka syntyy yhtiön perustamissopimuksesta tai osakeantipäätöksestä. (Pönkä 

2011, 32–37) Hallinnoimis- ja varallisuuspitoisten oikeuksien käsitteiden ymmärtäminen on tärkeää, 

sillä myöhemmin suunnatun annin yhteydessä kuvataan, kuinka anti mahdollisesti vaikuttaa niiden 

laimentumiseen. 

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on rahoitusta, jota osakkeenomistajat tai muut tahot antavat 

yrityksen käyttöön yleensä ennalta määritellyksi ajaksi. Osakeyhtiölaissa ei säädellä vieraan 

pääoman ehtoisesta rahoituksesta, poikkeuksena tähän on kuitenkin pääomalaina. Vieraan 

pääoman ehtoisen rahoituksen eli velkojan ja yhtiön välinen suhde eroaa osakkeenomistajan ja 

yhtiön välisestä suhteesta siinä, että velkojan vaateet ovat usein kiinteämääräisiä. Velkojalla ei siis 



7 
 

 

ole lähtökohtaisesti residuaali eli jäännösoikeutta yhtiön varoihin. Velkojan saamisen arvo tai 

saamiselle sovittu tuotto ei pääsääntöisesti vaihtele yrityksen arvonkehityksen tahdissa. 

Maksunsaantijärjestyksessä velkojan asema on parempi kuin osakkeenomistajan. Velkojan 

intressinä on, ettei yhtiön varojenjako vaaranna yhtiön maksukykyä. Velkojia suojaavat 

osakeyhtiölaissa velkojiensuojasäännökset ja niiden tavoitteena on varmistaa, ettei yhtiöstä jaeta 

varoja tavalla, joka voisi vahingoittaa velkojan asemaa. (Mähönen & Villa 2012, 102–103) 

 

 

1.2.2 Osakeanti 

Osakeannilla yhtiö lisää osakkeenomistajien hallussa olevia osakkeita ja/tai pyrkii hankkimaan uusia 

omistajia. Yleisenä syynä osakeannilla on lisäpääoman kerääminen yhtiölle. Osakeannilla voidaan 

myös esimerkiksi laajentaa omistajapiiriä ja siihen voi myös liittyä listautuminen arvopaperipörssiin. 

Yhtiö voi myös pyrkiä osakeannilla sitouttamaan henkilökuntaa. (Kyläkallio, Iirola & Kyläkallio 2012, 

56) Osakeyhtiölain luku 9 sisältää säännökset osakeannista. 

Osakeyhtiössä tavanomainen tapa kerätä pääomaa on siis antaa yhtiön osakkeita merkittäväksi 

maksua vastaan. Lähtökohtaisena pääsääntönä on OYL 9:3:n mukainen osakkeiden merkittäväksi 

antaminen osakkeenomistajien aikaisemman osakeomistuksen suhteessa. Maksullinen ja maksuton 

osakeanti voidaan toteuttaa OYL 9:4 mukaan suunnattuna. OYL:n 9:1 mukaan yhtiö voi antaa uusia 

osakkeita tai luovuttaa hallussa olevia omia osakkeitaan. 

Sääntelyllä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta pyritään siihen, että osakkeenomistajat 

säilyttävät tai että heille ainakin annetaan mahdollisuus siihen, että he voivat säilyttää suhteellisen 

osuutensa yhtiössä. Toisaalta mikäli yhtiössä on osakkeita, jotka ovat erilajisia, suhteellisen osuuden 

säilyttäminen ei tarkoita ainoastaan määrällistä, vaan myös laadullista osuutta. (Kyläkallio et al. 

2012, 58) 

Vanhojen osakkeiden etuoikeudesta merkitä yhtiön osakkeita voidaan poiketa tietyin edellytyksin 

myös yhtiöjärjestyksellä sekä osakassopimuksilla. OYL:n 9:3 erottelee tässä suhteessa yksityiset 

osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt. Yksityisen osakeyhtiön kohdalla etuoikeussäännöstä voidaan 

poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Lydman, Pelkonen & Reinikainen (2007, 152) myös toteavat, 

että osakassopimuksissa esiintyy suhteellisen usein määräyksiä, joilla poiketaan OYL:n 

etuoikeussäännöksistä, mutta yhtiöjärjestykseen kirjatun määräyksen merkitys korostuu sen 
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sitoessa myös kolmansia osapuolia. Äärimmäisenä esimerkkinä Kyläkallio et al. (2012, 60) nostavat 

tilanteen, jossa yhtiöjärjestykseen otetaan määräys, jonka mukaan tietyt osakkeet eivät tuota 

oikeutta merkitä osakeannilla laskettuja osakkeita ja että vain jotkin tietyt osakkeet tuottavat 

oikeuden saada näitä annilla liikkeeseen laskettuja osakkeita. 

Julkisten osakeyhtiöiden osalta OYL:n 9:3 sen sijaan toteaa, että yhtiöjärjestyksessä voidaan 

määrätä, että osake, jolla ei yhtiöjärjestyksen mukaan ole oikeutta jako-osaan yhtiön varoja 

jaettaessa, ei tuota osakeantitilanteessa etuoikeutta. Yhtiöjärjestyksessä määrätty etuoikeus 

osakeannilla annettaviin osakkeisiin on siis verrattain rajoitetumpaa julkisissa osakeyhtiöissä kuin 

yksityisissä osakeyhtiöissä. (Kyläkallio et al. 2012, 60) 

OYL:n 9:2 sisältää yleiset säännökset osakeannin päätöksenteosta. Sen mukaan osakeannista 

päättää yhtiökokous. Yhtiökokous voi kuitenkin myös antaa hallitukselle osakeantivaltuutuksen, 

jolla hallitus voi päättää osakeannista kokonaan tai joiltakin osin. Hallitukselle annettu valtuutus on 

ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä rekisteröitäväksi, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua 

päätöksestä. Suunnattu osakeanti edellyttää OYL 9:4:n mukaan yhtiökokouksessa tehtyä 

määräenemmistöpäätöstä, eli päätöstä, jota kannattaa OYL 5:27:n mukaisesti vähintään kaksi 

kolmasosaa annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.  Mähönen, Säiläkivi & 

Villa (2006, 337) toteavat, että käytännössä yhtiöt ovat tavanomaisesti järjestäneet osakeanteja 

hallitukselle annetuilla valtuuksilla ja tämä on erityisesti korostunut julkisiin, pörssissä 

noteerattuihin yhtiöihin. 

OYL:n 9:5 säätelee maksullisen osakeannin päätöksen sisällöstä. Pykälä edellyttää, että 

osakeantipäätöksessä mainitaan osakeannin kannalta seuraavat tiedot: 1) annettavien osakkeiden 

määrä tai enimmäismäärä osakelajeittain sekä annetaanko uusia vai jo yhtiön hallussa olevia 

osakkeita 2) tieto, kenellä on oikeus merkitä osakkeita ja suunnatun osakeannin ollessa kyseessä 

perustelut painavan taloudellisen syyn olemassaolosta 3) osakkeesta maksettava määrä eli 

merkintähinta sekä sen määrittämisen peruste ja 4) osakkeen maksuaika. Lisäksi pykälässä 

todetaan, että mikäli kaikki merkintään oikeutetut eivät merkitse osakkeita kokouksessa, jossa 

osakeannista päätetään, on päätöksessä myös mainittava 1) osakkeiden merkintäaika ja 2) muussa 

kuin suunnatussa osakeannissa aika, jona merkintäetuoikeutta tulee käyttää. 

Jos maksullisessa osakeannissa annetaan uusia osakkeita, päätös maksullisesta osakeannista on OYL 

9:7:n mukaan ilmoitettava rekisteröitäväksi ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuitenkin 
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kuukauden kuluttua päätöksestä. OYL:n 9:14 säätelee uusien osakkeiden rekisteröimisestä. Uudet 

osakkeet voidaan ilmoittaa rekisteröitäviksi siinä vaiheessa, kun ne on täysin maksettu ja 

mahdolliset muut merkintäehdot täyttyneet. Tällöin ilmoitus osakkeiden rekisteriöimiseksi on 

tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. 

Nykyinen, vuonna 2006 voimaantullut osakeyhtiölaki sisälsi uutena toimintamahdollisuutena OYL 

9:20:n mukaisen maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen (Laine 2010, 78). OYL:n 9:1 sen sijaan 

mainitsee osakeantitilanteessa vaihtoehdoksi uusien osakkeiden tai jo yhtiöllä hallussa olevien 

omien osakkeiden luovuttamisen. On hyvä kuitenkin huomioida, että osakeantitilanteessa 

olennaista merkitystä ei ole sillä, ovatko annettavat osakkeet jo olemassa olevia vai kokonaan uusia. 

(Laine 2010, 107 ; Pönkä 2012, 352)  

Yhtiöllä jo olemassa olevien osakkeiden käyttäminen osakeannissa on kuitenkin yksinkertaisempaa, 

sillä uusia osakkeita annettaessa on edellytyksenä osakeantipäätöksen ja osakkeiden rekisteröinti. 

Tämä huomioiden yhtiö voikin päättää maksuttomasta osakeannista itselleen OYL 9:20:n 

mukaisesti. Tätä menettelyä on kuvattu osakeantiantiosakkeiden etukäteisrekisteröimiseksi, sillä 

kun yhtiö suorittaa itselleen suunnatun maksuttoman osakeannin, on tosiasiassa tarkoituksena 

yleensä pelkästään tulevaisuudessa tapahtuvaan ns. varsinaiseen osakeantiin varautuminen. (Pönkä 

2012, 353)  

Osakeantitilanteessa yhden osakkeen suhteellinen osuus kaikista osakkeista pienenee (Kyläkallio et 

al. 2012, 54). Merkintäetuoikeusanti antaa vanhalle omistajalle mahdollisuuden säilyttää 

suhteellinen omistus- ja valta-asema samana osakkeiden määrän muuttuessa osakeannissa 

(Mähönen & Villa 2012, 286) Mikäli etuoikeudesta poiketaan, sellaisen osakkeenomistajan, jonka 

etuoikeus merkitä osakkeita syrjäytetään, määräysvalta laimenee, eli ns. dilutoituu (Airaksinen et 

al. 2010, 662). 

Kun osakeanti suoritetaan merkintäetuoikeusantina, siihen ei lähtökohtaisesti liity riskiä myöskään 

yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomisesta. Käytännössä tällainen tilanne voisi syntyä siitä, että 

merkintäetuoikeusannista päätetään sellaisissa olosuhteissa, joissa on selvää, että kaikilla 

omistajilla ei ole henkilökohtaisista syistä mahdollisuutta osallistua antiin tai jos annin tosiasiallinen 

tarkoitus on vilpillinen. Käytännössä kuitenkin tilanteet, joissa merkintäetuoikeusanti loukkaisi 

osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta, ovat poikkeuksellisia. (Pönkä 2012, 357, 359) 
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Suunnatussa osakeannissa yhtiö poikkeaa OYL:n 9:3 mukaisesta pääsäännöstä, eli 

osakkeenomistajan etuoikeudesta merkitä yhtiön uusia osakkeita suhteellisen omistusosuuden 

säilyttämiseksi. Kyse on suunnatusta osakeannista siitä riippumatta, kenen hyväksi 

merkintäetuoikeudesta poiketaan. Anti voidaan siis suunnata antamalla uusia osakkeita taholle, 

joka ei ennestään omista yhtiön osakkeita, tietyille yhtiön osakkeenomistajille tai kaikille 

osakkeenomistajille poiketen aikaisempien osakeomistusten suhteesta. (Airaksinen et al. 2010, 669-

670 : Mähönen & Villa 2012, 291-292) Suunnattu anti sisältää olennaisesti merkintäetuoikeusantia 

suuremman riskin yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamisesta, sillä menettelyssä poiketaan 

väistämättä yhdenvertaisen kohtelun edellytyksestä (Pönkä 2012, 362). 

 

 1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkielmassa käytetään tutkimusmenetelmänä sekä lainopillista että liiketaloustieteellistä 

lähestymistapaa. Suunnatun osakeannin sääntely pohjautuu osakeyhtiölakiin ja painavaa 

taloudellista syytä on käsitelty lainvalmisteluun liittyvissä esitöissä. Painava taloudellinen syy 

toisaalta liittyy kiinteästi liiketaloustieteisiin, sillä syyn on oltava luonteeltaan taloudellinen ja se 

luonnollisesti kytkeytyy yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Tutkimusongelma, eli painavan 

taloudellisen syyn arviointi suunnatuissa osakeanneissa edellyttää siis myös liiketaloustieteellistä 

tulokulmaa, jotta saadaan hahmotettua annetun syyn ulottuvuutta ja pätevyyttä taloudellisessa 

mielessä. Toisaalta koska tutkielma liittyy myös kiinteästi lainoppiin ja säännöksiin, on mukana myös 

oikeusdogmaattista näkökulmaa. 

Tässä työssä käytetään aineiston analysointimenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Sisällönanalyysia voidaan käyttää menetelmätapana dokumenttien systemaattiseen ja 

objektiiviseen analysointiin. Aineisto kuvaa tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä ja analyysin 

pyrkimyksenä on luoda sanallinen sekä selkeä kuvaus tutkimuskohteesta. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 

103, 108) Kuten Alasuutari, Koskinen ja Peltonen (2005, 130) ovat todenneet, kirjallisia aineistoja 

käytetään liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa toistuvasti. Tämän tutkielman kohdeyhtiöiden 

julkaisemat kirjalliset dokumentit ovat työn kannalta erittäin tärkeässä roolissa, sillä tutkielman 

empiirinen osio keskittyy niiden analysointiin. Analysoimalla laadullista aineistoa, on tavoitteena 

informaatioarvon lisääminen ja hajanaisesta aineistosta pyritäänkin rakentamaan mielekästä, 

selkeää sekä yhtenäistä informaatiota (Sarajärvi & Tuomi 2009, 108) 



11 
 

 

Teoriaohjaava analyysi sisältää teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät suoraan pohjaa teoriaan. 

Teoria voi myös toimia apuna, kun analyysi etenee. Analyysista voidaan tunnistaa aikaisemman 

tiedon vaikutus, mutta aikaisempi tieto ja sen merkitys eivät ole teoriaa testaavaa, vaan ne 

pikemminkin aukovat uusia ajatusuria. Teoriaohjaavassa analyysissa päättelyn logiikka on 

abduktiivista, eli tutkijan ajatteluprosessissa on vaihtelua aineistolähtöisyyden sekä valmiiden 

mallien välillä. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 108) Tässä työssä aineiston analyysilla on yhteys teoriaan, 

sillä osakeyhtiölaki asettaa reunaehdot suunnatun osakeannin käytölle. Työn teoriaosa pohjautuu 

vahvasti lakiin ja sen tulkintaan. Teoriaosassa myös syvennytään keskeisiin käsitteisiin, kuten 

suunnattuun osakeantiin ja osakeyhtiön yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Teoriaohjaavassa 

analyysissa teoreettiset käsitteet tuodaan valmiina, ikään kuin ilmiöstä tiedettynä (Sarajärvi & 

Tuomi 2009, 117). Suunnatun annin käyttö on mahdollista vain, jos sille laissa asetetut edellytykset 

täyttyvät. Koska aineistossa on kyse vakiintuneista pörssiyhtiöistä, on ennakko-oletuksena kuitenkin 

se, että ne noudattavat lakia. Toisaalta koska painavasta taloudellisesta syystä on kovin vähän 

oikeuskäytäntöä, liittyy työhön myös väistämättä aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jossa analyysi 

perustuu tulkintaan sekä päättelyyn (Sarajärvi & Tuomi 2009, 112) 

Oikeusdogmatiikan tavoitteena on selvittää, mikä on käsiteltävän oikeusongelman kohdalla 

voimassa oleva oikeuden sisältö. Oikeusdogmatiikassa pyritään antamaan vastaus, kuinka 

todellisessa tilanteessa tulisi toimia voimassa olevan oikeuden mukaan. Se on oikeusjärjestyksen 

sääntöjen tutkimista ja pyrkii selvittämään niiden sisältöä, tätä kutsutaan myös tulkitsemiseksi. 

Toinen keskeinen oikeusdogmatiikan tehtävä on oikeusjärjestyksen systematisointi, jolla pyritään 

jäsentämään voimassa olevaa oikeutta. Systematisoinnin avulla voidaan luoda ja kehittää 

oikeudellista käsitejärjestelmää. Se auttaa myös hahmottamaan oikeudellisia järjestelyitä ja niiden 

keskinäissuhteita. (Husa & Pohjalainen 2001, 13-14)  

Tässä pro gradu tutkielmassa pyritään aineiston avulla jäsentelemään ja luomaan ymmärrystä sille, 

millaiset seikat ovat ymmärrettävissä suunnatun osakeannin edellyttämiksi painaviksi taloudellisiksi 

syiksi suomalaisten pörssiyhtiöiden kohdalla. Kuten kirjallisuudessa (Immonen & Nuolimaa 2017, 

155) on todettu OYL:n 9:4 mukainen painava taloudellinen syy on kuitenkin tulkinnanvarainen ja 

vaatii tilannekohtaista arviota siitä, onko suunnattu osakeanti kokonaisuutena osakkeenomistajien 

yhteisen edun mukainen. 

Tutkimuksen kohteena on 12 Helsingin pörssissä noteerattua julkista osakeyhtiötä ja niiden 

suorittamaa suunnattua osakeantia vuosilta 2005–2020. Tutkimus kattaa siis vain julkisia 
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pörssiyhtiöitä ja tarkastelusta on jätetty kokonaan pois yksityiset osakeyhtiöt. Yhtiöt on valittu 

satunnaisotannalla niin, että ne kuitenkin kattavat tarpeeksi pitkän aikavälin tarkastelua varten. 

Näin aineistossa huomioidaan myös talouden eri suhdanteet, jotta saadaan kokonaisuutena 

edustavampi kuva suoritetuista osakeanneista. Tutkimusaineisto koostuu yhtiöiden julkaisemista 

suunnattuihin anteihin liittyvistä dokumenteista, eli pörssitiedotteista ja osakeantiehdoista. Lisäksi 

taustamateriaalina on käytetty yhtiöiden muita dokumentteja kuten tilinpäätöksiä. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus rakentuu niin, että tutkimuksen ensimmäisessä luvussa esitellään ja johdatetaan lukija 

aiheeseen sekä kuvaillaan, mitä tutkimuksen tarkoituksena on selvittää. Johdannossa käydään läpi 

myös keskeiset tutkimuskysymykset. Lisäksi johdannossa esitellään tutkimuksen kannalta oleelliset 

teoreettiset käsitteet, jotka liittyvät suunnatun osakeannin kontekstiin ja tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen. Nämä käsitteet ovat osakeanti ja osakeyhtiön rahoitus. Johdannon lopuksi esitellään 

vielä tutkielmassa käytettävää tutkimusmenetelmää. 

Toisessa luvussa esitellään yksityiskohtaisemmin ja syvällisemmin suunnattua osakeantia ja 

tarkastellaan siihen liittyviä olennaisia käsitteitä eli painavan taloudellisen syyn edellytystä ja 

osakeyhtiön yhdenvertaisuusperiaatetta.  Vaikka luku on jaettu näiden käsitteiden mukaan 

alaotsikoihin, muodostavat ne kuitenkin vahvan keskinäisen vuorovaikutuksen. Toisen luvun 

loppuosassa käydään läpi oikeuskäytäntöä suunnatuista osakeanneista, luodaan katsaus 

Talvivaaran suunnattuun antiin vuodelta 2012 ja esitellään kansainvälistä kirjallisuutta 

merkintäetuoikeudesta ja suunnatusta osakeannista. Kolmannessa luvussa esitellään tutkielmaa 

varten koottu tutkimusaineisto sekä käydään läpi aineistosta saatuja tutkimuksen tuloksia. 

Neljännessä luvussa esitetään lopuksi yhteenveto ja johtopäätökset. 
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2. Suunnattu osakeanti 

Tässä luvussa käsitellään suunnattua osakeantia yksityiskohtaisemmin. Lisäksi luvussa luodaan 

tarkempi kehys suunnatun osakeannin, painavan taloudellisen syyn ja yhdenvertaisuusperiaatteen 

ympärille. Vaikka nämä suunnatun annin avainkäsitteet on eroteltu erillisten alaotsikoiden alle, ne 

muodostavat kuitenkin hyvin yhtenäisen kehikon ja keskinäisen vuorovaikutuksen. Luvun 

tavoitteena on rakentaa teoreettinen ymmärrys suunnatun osakeannin avainkäsitteisiin ja siten 

luoda pohjaa luvun loppuosalle siitä, kuinka käsitteitä on sovellettu aikaisemmin suunnattujen 

osakeantien arvioinnissa. 

2.1 Yleistä suunnatusta osakeannista 

OYL:n 9:4 sisältää suunnattua osakeantia koskevat säännökset. Pykälä sallii poikkeaman 

pääsääntöisestä osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä yhtiön osakkeita. Suunnatun 

osakeannin toteuttaminen ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen edellyttää 

painavan taloudellisen syyn. Lisäksi pykälän mukaan suunnatun osakeannin hyväksyttävyyttä 

arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan 

suhteeseen. Kyläkallion et al. (2012, 61) mukaan säännös osoittaa osakkeenomistajan oikeuden 

suhteellisen omistusosuuden säilyttämiseksi yhtiössä väistyvän yhtiön edun tieltä. 

Annin toteuttamiseen suunnattuna voi olla tosiasiallinen tarve. Hallituksen esityksessä 

eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi (jatkossa HE 109/2005) todetaan, että yhtiön 

rahoitustarpeen turvaaminen voi edellyttää muilta kuin osakkeenomistajalta tapahtuvaa 

rahoituksen hankkimista. Suunnattua antia voidaan myös käyttää tilanteessa, jossa yrityskauppa 

rahoitetaan kokonaan tarjoamalla vastikkeena yhtiön omia osakkeita ts. yrityskaupassa, joka 

suoritetaan osakevaihtona. Osakkeiden suuntaaminen on myös yleistä erilaisissa 

kannustinjärjestelmissä, joissa osakkeita luovutetaan yrityksen johtohenkilöille ja työntekijöille. (HE 

109/2005) 

Pönkä (2012, 362) jakaa suunnatun annin vaikutuksen osakkeenomistajan hallinnoimis- ja 

varallisuusoikeuksien laimentumiseen. Mikäli yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita ohittaen 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden, saattaa sillä olla huomattavia vaikutuksia 

osakkeenomistajien hallinnoimis- ja varallisuusoikeuksiin (Vahtera 2011, 244). 

Hallinnoimisoikeuksien laimentumisella tarkoitetaan yhtiön osakkeenomistajan heikentynyttä 
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määräysvalta-asemaa, johon suunnattu anti johtaa, kun omistussuhteet muuttuvat. 

Vaikutusvaltamahdollisuudet kapenevat etenkin, jos tarjottavat osakkeet ovat äänivaltaisia. Tämä 

voi johtaa tiettyjen vähemmistöoikeuksien menettämiseen. (Pönkä 2012, 362–363) 

Varallisuuspitoisten oikeuksien laimentumisella tarkoitetaan yhtiöstä osaketta kohti kuuluvan jako-

osuuden pienenemistä. Annin seurauksena osakekohtainen osuus varojenjakotilanteessa siis 

pienenee vastaavasti kuin osaketta kohti maksettava osuus purkautumis- tai 

sulautumisvastikkeesta. Osakkeenomistajan varallisuusasema voi myös välittömästi kärsiä 

osakkeen arvon alentumisen kautta ja tämä korostuu, jos suunnattavien osakkeiden merkintähinta 

alittaa osakkeen käyvän markkinahinnan. Toisaalta vastaavasti, jos suunnattu anti toteutetaan ns. 

ylikurssiin, saattaa suunnatussa osakeannissa ohitetun osakkeenomistajan omistuksen arvo nousta, 

sillä suhteellinen osuus yhtiön varallisuudesta tässä tilanteessa kasvaa. (Pönkä 2012, 363) Vahtera 

(2011, 244) lisää, että osakkeenomistajan varallisuusasemaan vaikuttaa myös se, kuinka annilla 

kerättyä pääomaa käytetään yhtiössä. Myös esitöissä (HE 109/2005) korostetaan suunnatussa 

annissa tulevan vastikkeen merkitystä. Alihintaisuus antitilanteessa tuottaa osakkeiden saajille etua 

niiden omistajien kustannuksella, joiden merkintäetuoikeus ohitetaan. 

Suunnatusta osakeannista päätettäessä OYL:n 9:4 edellyttää yhtiökokoukselta 

määräenemmistöpäätöstä. Määräenemmistö vaaditaan myös tilanteessa, jossa päätetään 

valtuuden antamisesta hallitukselle päättää suunnatusta osakeannista. Yhtiökokouskutsussa on 

oltava maininta, kun hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätöstä suunnatusta annista tai 

valtuutusta, jossa ei suljeta hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. 

Suunnatun annin kohdalla on merkityksetöntä se, kenen hyväksi tavanomaisesta 

merkintäetuoikeudesta poiketaan. Osakkeita voidaan siis antaa suunnatussa osakeannissa taholle, 

joka ei ennestään ole osakkeenomistaja tai vastaavasti tietyille osakkeenomistajille. On hyvä 

huomioida, että ns. yleisöanti on myös suunnattu osakeanti. (Airaksinen et al. 2010, 670) Kuten 

Vahtera (2018, 780) huomauttaa, yhtiön omistusrakenne kuitenkin muuttuu aina suunnatun 

osakeannin seurauksena ja tämä taas vaikuttaa valtasuhteisiin, kun ohitetaan vanhojen omistajien 

merkintäetuoikeus suhteellisen omistusosuuden säilyttämiseksi. Näin voikin todeta, että suunnattu 

anti on vahvasti yhteydessä myös kysymykseen osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Toisaalta 

yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että suunnatun annin toteuttamiselle on yhtiön etua ajava 

painava taloudellinen syy. 
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2.2 Osakeyhtiön yhdenvertaisuusperiaate 

Yhdenvertaisuusperiaate on yksi kantavista periaatteista yhtiöoikeudessa. Sen olennaisena 

tarkoituksena on suojata määräysvalta-asemansa puolesta vähemmistössä olevaa 

osakkeenomistajaa enemmistöosakkeenomistajien sekä johdon väärinkäytöksiltä (Pönkä 2012, 3). 

Tämän työn kannalta yhdenvertaisuusperiaate ja vähemmistöomistajien suoja ovat keskeisessä 

roolissa, sillä tutkimuksen kohteena olevien listattujen pörssiyhtiöiden omistus on luonteeltaan 

hajautunutta. 

OYL:n 1:7 määrittelee yhdenvertaisuudesta kaksi seikkaa: kaikki osakkeet tuovat lähtökohtaisesti 

yhtäläiset oikeudet, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mainita ja osakeyhtiön toimielimet, yhtiökokous, 

hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto eivät saa ryhtyä toimenpiteisiin tai tehdä päätöstä, joka 

voisi tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle etua, joka on epäoikeutettu yhtiön tai toisen 

osakkeenomistajan kustannuksella. Immosen & Nuolimaan (2017, 7) mukaan periaate kytkeytyy 

erityisesti enemmistövallan asialliseen käyttöön. Savela (2010, 3) puolestaan tiivistää 

yhdenvertaisuusperiaatteen niin, että se kieltää enemmistövallan väärinkäytön yhtiössä. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen yleissäännös voidaan jakaa kahteen elementtiin, joista se rakentuu eli 

muodolliseen ja aineelliseen puoleen (Pönkä 2012, 231). 

Muodollisella puolella viitataan olettamaan osakkeiden yhtäläisistä oikeuksista ja se perustuu 

sopimusten sitovuuteen. Osakeyhtiön sidosryhmien välillä olevat suhteet voidaan mieltää 

sopimusverkoksi, sillä osakeyhtiölaki jäsentää keskinäisiä suhteita ”mallisopimuksen” tavoin, kun 

taas yhtiöjärjestyksellä tarkennetaan tai poiketaan normistosta. Muodollisen puolen, eli OYL 1:7:n 

ensimmäisen virkkeen nähdään suojaavan osakkeenomistajien luottamusta sopimusten 

pitävyyteen, eli osakkeiden osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä tuomiin oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin. Yhtiön päätöksenteossa on siis kunnioitettava oikeuksien ja velvollisuuksien (tai 

niiden mahdollisten erojen) pysyvyyttä. Muodollinen puoli siis turvaa, että eri osapuolten toisiinsa 

kohdistamat käyttäytymisodotukset realisoituvat ja luottamus yhteistoiminnassa säilyy. (Pönkä 

2012, 231–232) Yhtiön loukatessa yhdenvertaisuusperiaatteen muodollista puolta, on yleensä 

yhdenvertaisuusloukkaus helppoa todeta. Tällainen tilanne on käsillä, jos esimerkiksi yhtiössä 

suoritetaan varojenjakoa samalle osakkeelle enemmän kuin toiselle osakkeelle, joka on 

samanlajinen. (Pönkä 2013b, 219-220) 
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Aineellinen puoli sen sijaan perustuu oikeuksien väärinkäytön kieltoon. Kielto täydentää 

olettamasäännöstä osakkeiden yhtäläisistä oikeuksista kieltämällä yhtiökokousta tai johtoa 

sellaisesta päätöksenteosta tai toimenpiteestä, joka näennäisesti on osakeyhtiölain tai 

yhtiöjärjestyksen sallima, mutta jonka todellisena motiivina on epäoikeutetun edun tuottaminen. 

Tarkoituksena oikeuksien väärinkäytön kiellolla on estää oikeuksien hyödynnys toisten suojattua 

oikeutta tai perustavia yhteiskunnallisia arvoja loukkaavalla tavalla. Itsessään se, minkälainen 

toiminta voidaan nähdä oikeuksien väärinkäyttönä, riippuu kunkin tapauksen olosuhteista. 

Väärinkäytölle voidaan kuitenkin nähdä tunnusmerkkejä. Vahinkotunnusmerkillä tarkoitetaan, että 

oikeuksien käytöstä on seurauksena vahinko. Tarkoituksenvastaisuuden tunnusmerkki viittaa 

siihen, että toimi on vastoin sen varsinaista tarkoitusta. (Pönkä 2012, 233–234) 

OYL:n 1:9 sisältää periaatteen tahdonvaltaisuudesta ja sen mukaan osakkaat voivat 

yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. OYL 1:7:n määrittelemistä seikoista ensimmäisestä 

voidaan siis poiketa yhtiöjärjestykseen otetulla määräyksellä. Kyläkallio et al. (2012, 54) kuitenkin 

huomauttavat, että jälkimmäisestä ei voida lähtökohtaisesti poiketa, mutta mikäli osakkeiden 

tuottamien oikeuksien yhtäläisyydestä poiketaan yhtiöjärjestyksen määräyksellä, saattaa se johtaa 

tilanteeseen, että omistajia, jotka omistavat erilaisia oikeuksia tuottavia osakkeita, kohdellaan niiltä 

osin toisistaan poikkeavasti. 

Villan (2008, 566–567) mukaan OYL:n yhdenvertaisuusperiaatetta on tulkittu siten, että kunkin 

osakkeenomistajan oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava samoissa olosuhteissa samansisältöiset 

ja että omistajien oikeusasema suhteessa toisiin omistajiin säilyy muuttumattomana siten, miten se 

ilmenee osakeyhtiölaista ja oikeusjärjestyksestä. Myöskin varojen jaon on tapahduttava suhteessa 

osakeomistuksen mukaisesti. (Villa 2008, 566-567) Toisaalta yhdenvertaisuusperiaate ilmentää 

myös osakeyhtiön kapitalistista luonnetta, sillä sen mukaan osakkeenomistajia ei henkilöinä ole 

kohdeltava yhdenvertaisesti, vaan heillä on oikeus omistettujen osakkeiden määrään perustuvaan 

samanveroiseen kohteluun. Osakkeenomistaja, joka on sijoittanut muita enemmän pääomaa 

yhtiöön ja omistaa muita enemmän osakkeita, on näiden osakkeiden määrään perustuen oikeutettu 

käyttämään suurempaa valtaa kuin muut. (Laine 2016, 151) 

Osakeyhtiölain esitöissä todetaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen olevan yksi 

osakeyhtiöoikeuden keskeisistä periaatteista, päällimmäisenä tarkoituksena vähemmistöomistajien 

suojaaminen. Toisaalta vähemmistösuojajärjestelmässä yhdenvertaisuusperiaatetta korostaa 
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osakeyhtiöiden monimuotoisuus sekä yhteiskunnan monimutkaistuminen. Näistä syistä 

yksityiskohtaisilla säännöillä ei kyetä normittamaan osakeyhtiöiden toimintaa kattavasti. (HE 

109/2005) Myös Savela (2010, 4) mainitsee, että on mahdotonta laatia tarpeeksi yksityiskohtaista 

sääntelyä kaikista tilanteista, joita eteen voi mahdollisesti tulla ja että yksityiskohtiin menevä 

sääntely olisi myös helppoa kiertää.  

Erityisesti osakeyhtiön vähemmistöosakkaiden suojaaminen on keskeistä, sillä määräävien 

osakkeenomistajien opportunistiselta käyttäytymiseltä on vaikeampi suojautua, kun johdon 

opportunistiselta käyttäytymiseltä. Yhtiön johto voidaan nimittäin tarvittaessa vaihtaa, sen sijaan 

määräävän osakkeenomistajan asemaan ei voida samalla tavalla vaikuttaa, mikäli määräävän vallan 

omaava osakkeenomistaja haluaa pysyä yhtiössä. (Mähönen & Villa 2012, 354)  

Airaksinen et al. (2010, 36) puolestaan toteavat yhdenvertaisuusperiaatteen olevan osa 

vähemmistönsuojaa. Yhdenvertaisuusperiaatteen yhdessä muiden OYL:n 

vähemmistönsuojasäännösten kanssa on tarkoitus luoda suojajärjestelmä sijoittajalle, joka ei saa 

määräysvaltaa. Yhdenvertaisuusperiaatteen tarkoituksena on siis tehdä mahdolliseksi myös 

vähemmistösijoitukset. Savela (2010, 4) mainitseekin, että osakeyhtiöihin sijoittamisen 

houkuttelevuus vähenee oleellisesti, jos vähemmistöosakkaille ei tarjota jonkinasteista suojaa 

enemmistöomistajan väärinkäytöksiä vastaan. Perustelu yhdenvertaisuudelle on siis pitkälti 

taloudellinen, sillä vähemmistöosakkaiden suojan kokonaan puuttuessa, pienenkin enemmistön 

omaavat osakkaat voisivat pitää yhtiön varat ja tämä toisaalta tekisi vähemmistöosakkeista 

arvottomia. (Savela 2010, 4) Myös Pönkä (2012, 3) korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen keskeistä 

roolia niiden osakkeenomistajien suojana, joilla ei ole tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta yhtiön 

päätöksiin. 

Osakeyhtiössä enemmistöperiaatteeseen perustuva päätöksenteon rakenne ja yhtiöorgaanien 

muodostuminen tekevät enemmistölle helpommaksi sen mahdollisuudet käyttää 

enemmistöasemaa väärin muiden osakkeenomistajien loukkaamiseksi. Väärinkäyttö voi ilmetä 

monella eri tavalla, tyypillisiä tapauksia ovat kuitenkin suunnattujen antien järjestäminen, 

liiketoimintatransaktiot kontrollia käyttävien tahojen kanssa, johdon palkkiot sekä voiton jakamatta 

jättäminen, vaikka yrityksen taloudellinen tila sen sallisi. Väärinkäytön toimet heikentävät 

osakkeenomistajan asemaa suoraan tai välillisesti. Suora vaikutus tulee varojen siirron seurauksena 

ja välillinen vaikutus varojen jakamatta jättämisen kautta. Niillä on kuitenkin sama heikentävä 
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taloudellisen hyödyn vaikutus, kun osakkeenomistaja kokee sekä alentuneen osakkeen arvon että 

voitonjaon. (Vahtera 2011, 231) 

On myös hyvä huomata, että yhdenvertaisuusperiaate ei rajoitu vain vähemmistön ja sen oikeuksien 

suojeluun. Pönkä (2011, 110) muistuttaa, että vaikka osakeyhtiön yhdenvertaisuusperiaate liittyy 

säännöksenä vähemmistön suojaan, se kuitenkin vastavuoroisesti suojelee myöskin yhtiön 

enemmistöä vähemmistövallan väärinkäytöksiltä. Tällaiset tilanteet, joissa vähemmistövaltaa 

käytetään väärin, eivät ole harvinaisia, mutta niiden laatu sekä merkitys samoin kuin motiivit 

väärinkäytölle vaihtelevat merkittävästi. Esimerkkinä voi olla tilanne, jossa vähemmistö pyrkii 

toiminnallaan aiheuttamaan yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia motiivina kiusanteko tai 

enemmistön painostaminen. Käytännön tasolla nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi toistuvia 

vaatimuksia ylimääräisen yhtiökokouksen tai erityisen tarkastuksen järjestämisestä. Pönkä (2011, 

110) 

Huomionarvoista on myös tarkentaa yhdenvertaisuusperiaatteen ulottuvuudesta. Periaate ei 

lähtökohtaisesti suojaa osakkeenomistajan henkilökohtaisia edellytyksiä. Osakkeenomistajan 

sellaiset subjektiiviset odotukset, jotka eivät kohdistu ns. sopimusehtoihin, eli OYL:n säännöksiin tai 

yhtiöjärjestyksessä oleviin määräyksiin, eivät ole yhdenvertaisuusperiaatteen suojan kohteena. 

Esimerkiksi mikäli yhtiön päätös varojenjakotavasta kohtelee jotakin osakkeenomistajaa 

verotuksellisesti epäedullisemmin kuin muita omistajia, osakkeenomistaja ei voi vedota 

yhdenvertaisuusperiaatteeseen yksinomaan. Käytännössä myös henkilökohtaisten edellytysten 

suojaaminen olisi mahdotonta etenkin suuressa anonyymin omistajapiirin yhtiössä, sillä päätösten 

tekeminen käytännössä edellyttäisi osakkeenomistajien henkilökohtaisten olosuhteiden 

selvittämistä yksittäin. (Pönkä 2012, 258)  

Lisäksi ulottuvuudessa on huomioitava, että oletus yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisesta on 

jo lähtökohtaisesti yhtiön tarkoituksen mukaisessa toiminnassa. Siispä kun erilaisille 

liiketoimintapäätöksille voidaan esittää hyväksyttävissä oleva liiketaloudellinen peruste, ei 

yhdenvertaisuusperiaatteeseen nojautuen voida puuttua menettelyyn. Käytännön esimerkkinä 

lähipiiritransaktiot ovat mahdollisia eikä OYL:n 1:7 niitä estä, kunhan toiminta edistää yhtiön eli 

viimekädessä sen kaikkien osakkeenomistajien pitkän tähtäimen etua. (Pönkä 2012, 351) 

Enemmistöomistajalle muodostuu myös kannustin ohjata yhtiön toimintaa huolellisuudella, sillä 

suurimman panoksen yhtiöön sijoittanut omistaja kärsii luonnollisesti eniten huonon 



19 
 

 

liiketoimintapäätöksen johdosta. Taloudellisen analyysin näkökulmasta voi myös todeta, että 

päätöksentekovallan siirrosta muille omistajille seuraisi tehottomuutta. (Pönkä 2013a, 217) 

Osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen lisäksi myös muualta lainsäädännöstä voidaan saada 

tukea yhdenvertaisuuden toteutumiseen osakeyhtiössä. Arvopaperimarkkinalain 2012/746 (AML) 

11:7:ssa todetaan vaatimus arvopaperien haltijoiden tasapuolisesta kohtelusta 

ostotarjoustilanteessa. Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunta 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2014, 3) on katsonut lausuntoselosteessaan, että tämän AML:n 

säädöksen voidaan tulkita vastaavan OYL:n yhdenvertaisuusperiaatetta sekä edellyttävän samoista 

lähtökohdista tarkasteltuna osakkeenomistajien oikeuksien ja velvollisuuksien samanlaisuutta. 

AML:n tasavertaisen kohtelun vaatimuksen voidaan myös ajatella sisältävän periaatteen sijoittajien 

tasapuolisesta kohtelusta tai ainakin niin että se voidaan siitä johtaa (Villa 2008, 563) 

Toisaalta keskustelua on käyty OYL:n yhdenvertaisuusperiaatteen ja AML:n tasapuolisen kohtelun 

periaatteen yhteismitallisuudesta (Villa 2008, 563). Savelan (2010, 4) mukaan AML:n ja OYL:n 

periaatteet ovat lähellä toisiaan, mutta eivät kuitenkaan täysin yhteismitallisia. Vahtera (2011, 162) 

esittää OYL:n mukaisen yhdenvertaisuuden kohdistuvan sisäiseen päätöksentekoon yhtiössä, siinä 

missä AML:n tasavertaisen kohtelun periaate korostaa sijoittajien yhdenvertaista kohtelua. Pönkä 

(2012, 248) huomauttaa, että osakkeiden ostotarjoustilanteessa yhtiön ulkopuolista tahoa ei 

velvoita osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimus, eli käytännössä ostajan ei 

edellytetä tekevän ehdoiltaan yhdenmukaista ostotarjousta samanlajisten osakkeiden omistajille, 

mutta tähän poikkeuksen muodostaa julkinen ostotarjoustilanne, jolloin ostotarjousta esittävää 

tahoa sitoo AML:n vaatimus sijoittajien tasapuolisesta kohtelusta. 

Vahtera (2011, 165) myös toteaa, että keskeistä AML:n edellyttämälle tasapuolisen kohtelun 

säännökselle ja OYL:n yhdenvertaisuusperiaatteelle on molempien pyrkimys suojata markkinoilla 

olevia sijoittajia rajoittamalla sallittujen menettelyjen määrää. Rajoitus kohdistuu kaikkiin 

päätöksentekijöihin osakeyhtiössä sekä arvopaperimarkkinoilla markkinatoimijoihin. Kun sääntely 

onnistuu varmistamaan osakkeenomistajien ja sijoittajien ennakoitavuutta turvaten markkinoiden 

luottamusta järjestelyjen yhdenvertaisuuteen ja tasapuolisuuteen, pienenee riskipreemio 

sijoittajien tuottovaatimuksessa. Näin osakkeenomistajien asema vahvistuu ja yhtiöiden 

näkökulmasta se näyttäytyy matalampana kustannuksena oman pääoman ehtoisen rahoituksen 

kohdalla (Vahtera 2011, 165). 
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Lisäksi Pönkä (2012, 191–192) on tarkastellut perustuslain 731/1999 (PL) yhdenvertaisuuspykälän 

suhdetta osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Eräs esimerkki perustuslain 2:6:n eli 

yhdenvertaisuussäännöksen vaikutuksesta on ns. ulkomaalaislausekkeen kieltäminen. 

Ulkomaalaislausekkeella tarkoitetaan yhtiöjärjestykseen otettua määräystä, jolla kielletään 

ulkomaalaisten oikeus hankkia tai omistaa osakeyhtiön osakkeita. Mahdollisuus tämänkaltaiseen 

määräykseen on perustunut sittemmin kumottuun lakiin ulkomaalaisten ja eräiden yhteisöjen 

oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita (219/1939). Pönkä kuitenkin toteaa, 

että tällaista ulkomaalaisiin kohdistuvaa rajoitusta hankkia osakkeita pidettäisiin lähtökohtaisesti 

syrjivänä nykyaikaisessa yhteiskunnassa. (Pönkä 2012, 191–192) 

Osakeyhtiöiden toimivuuden kannalta yhdenvertaisuusperiaatteella ja sen toteutumisella on siis 

keskeinen rooli suojamekanismina. Mikäli tällaista periaatetta ei olisi, osakeyhtiöihin sijoittaminen 

ei olisi kovin houkuttelevaa. Tällöin luonnollisesti pääomamarkkinoiden toiminta ja yhtiöiden 

rahoituksen hankinta vaikeutuisivat selkeästi. Kuten Airaksinen et al. (2010, 36) ovat todenneet, 

tarkoituksena on suojajärjestelmän luominen sijoittajalle, jolla ei ole määräysvaltaa.  

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisessä roolissa ovat julkiset, pörssissä noteeratut osakeyhtiöt ja 

niiden sijoittajat. Pörssiyhtiöiden omistus on tyypillisesti hajaantunut hyvin laajalle omistajakunnalle 

ja tarve suojata vähemmistöomistajia korostuu. Toimiva yhdenvertaisuusperiaate osakeyhtiöissä 

myös turvaa rahoituksen saatavuutta ja toisaalta vaihdannan tehokkuutta, kun 

vähemmistösijoitusten tekeminen on aidosti houkuttelevaa ja suojamekanismiin voidaan yleisesti 

luottaa. Myös Vahtera (2011, 171) korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen yleislausekkeen tärkeyttä 

todeten, että sen tarkoituksena on varmistaa osakkeenomistajan ennakoitavuutta eli odotuksia 

siitä, että yhtiön ansaitsema voitto jaetaan osakkeenomistusten mukaisessa suhteessa ottaen 

huomioon mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset osakkeiden erilajisuudesta. 

Julkisen arvopaperipörssin tapauksessa noteerattujen osakkeiden tunnuspiirteenä on niiden vapaa 

vaihdettavuus ja tämä tuo tiettyjä lisäulottuvuuksia sille, kuinka yhtiössä tehdään päätöksiä. Vahtera 

(2011, 192) on pohtinut enemmistöperiaatteesta ja vapaasta luovutettavuudesta aiheutuvaa 

liiketoiminnallista riskiä. Pörssissä noteerattuihin osakkeisiin sijoittavaan kohdistuu riski sen kautta, 

että osakkeenomistajakunta muuttuu jatkuvasti. Niinpä yksittäinen osakkeenomistaja ei voi luottaa 

siihen, että yhtiössä valtaa käyttävien omistajien preferenssit olisivat pysyviä. Mikäli 

osakkeenomistajakunta muuttuu merkittävästi, on usein seurauksena enemmistön preferenssien 

muutos, erityisesti kontrolliosakkeenomistajan vaihtuessa. Preferenssien muutokset voivat 
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vaikuttaa yhtiön tapaan toteuttaa tarkoitustaan. Kun huomioidaan enemmistöperiaate, 

osakkeenomistaja on siis jatkuvasti riskin kohteena sille, että yhtiön kulloisella hetkellä olevan 

enemmistön tahto toiminnan tarkoituksen toteutukseen tietyllä ansaintalogiikalla muuttuu. 

Vapaaseen vaihdettavuuteen liittyvä riski on suurempi, kun puhutaan määräenemmistön 

preferenssien muuttumisesta. Tällöin kyseeseen saattaa tulla esimerkiksi yhtiöjärjestyksen tai 

yritysrakenteen muutokset. (Vahtera 2011, 192-193) 

Haastavuutta yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen ja sen arviointiin käytännön yritystasolla 

tuo varmasti se, että osakeyhtiö luonteensa vuoksi tekee jatkuvasti liiketoiminnallisia päätöksiä ja 

ajoittain väistämättä törmätään yhtiön edun ja yhdenvertaisuusperiaatteen väliseen jännitteeseen. 

Pönkä (2012, 350) toteaakin, että periaatteen käytännön soveltamisen kannalta vaikeiksi tilanteiksi 

muodostuvat ne, joissa tietylle menettelylle on löydettävissä liiketaloudellisesti hyväksyttävä 

peruste, mutta jonka silti väitetään loukkaavan yhdenvertaisuutta. Lisäksi vaikka 

yhdenvertaisuusperiaatteelle on annettu osakeyhtiölain oikeussuojajärjestelmässä vahva 

painoarvo, voidaan kyseenalaistaa se, että tuoko periaate niin suuren suojavaikutuksen kuin sillä 

väitetään tavoiteltavan (Savela 2010, 5) 

 

2.3 Painava taloudellinen syy 

OYL:n 9:4 edellyttää suunnatulta osakeannilta yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. Voidaan 

siis todeta, että kun pääsääntönä on yhdenvertaisuutta toteuttava osakkeenomistajien etuoikeus 

merkitä osakkeita antitilanteessa, on tästä yhdenvertaisuudesta mahdollista poiketa 

nimenomaisella painavalla taloudellisella syyllä. Yhtiölle suunnatulla annilla saavutettavan edun 

tulee olla luonteeltaan taloudellista. Suunnattu anti on kehittynyt osakeyhtiöoikeudellisena 

välineenä juuri yhtiöiden rahoitustarpeiden sanelemana, joten edun hahmotus taloudelliseksi on 

luontevaa.  (Laine 2019, 3, 22)  

Laissa ei ole tarkemmin määritelty painavan taloudellisen syyn sisältöä tai määritelmää. 

Osakeyhtiölain esitöissä (HE 109/2005) annetaan kuitenkin esimerkkejä painavista taloudellisista 

syistä. Syitä ovat esimerkiksi rahoituksen turvaaminen, yrityskaupan rahoitus sekä johdon ja 

henkilökunnan kannustinjärjestelmät. Näiden voitaisiin ajatella yksittäistapauksellisen ja 
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yksilökohtaisen arvioinnin tuloksena pidettävän OYL:n suunnatuille anneille edellyttäminä painavina 

taloudellisina syinä. (HE 109/2005) 

Yhtiön rahoituksen turvaaminen voi edellyttää, että omaa pääomaa hankitaan muiltakin kuin yhtiön 

nykyisiltä osakkeenomistajilta. Kyläkallio et al. (2012, 64) mainitsevat, että tällainen tilanne voi olla 

käsillä, mikäli osakkeenomistajilta ei voida joko odottaa saatavan rahoitusta lainkaan tai odottaa 

saatavan yhtiön kannalta yhtä edullisesti kuin yhtiön ulkopuolelta. Kun osakeanti suunnataan 

ulkomaille, voidaan myös mahdollisesti saada riskipääomaa edullisesti ja samalla lisätä siellä yhtiön 

tunnettavuutta. (Kyläkallio et al. 2012, 64).  

Aikaisemmissa osakeyhtiölain esitöissä (HE 11/1992) nostetaan esille, että yhtiön omistuspohjan 

laajentamisella voidaan parantaa yhtiön mahdollisuuksia kerätä omaa pääomaa jatkossa, jolloin 

suunnatut annit edesauttavat oman pääoman keräämistä merkintäetuoikeusanneilla. 

Omistuspohjan laajentamisella voidaan myös saada lisättyä yhtiön osakkeiden likviditeettiä, joka 

samalla nostaa niiden arvoa. On myös syytä muistaa, että ns. yleisöanti on myös suunnattu anti eikä 

omistuspohjaa voida laajentaa ilman uusmerkintää ja siten poikkeamatta osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta (Mäntysaari 2002, 397). 

Myös yhtiön taloudellisen tilan tervehdyttämiseen tähtäävä saneeraustilanne voi mahdollisesti 

onnistua vain siten, että osakeanti suunnataan tahoille, jotka voivat vielä ajatella sijoittavansa 

yhtiöön uusia varoja (Kyläkallio et al. 2012, 64). Tällainen halukas taho voi olla vaikkapa yhtiön 

pääomistaja (Koski, Sillanpää, Vahtera 2022). Lisäksi annin yhteydessä voidaan toimia niin, että 

saatavia yhtiöltä omaavat muuttavat saatavansa osakkeiksi. (Kyläkallio et al. 2012, 64) Lisäksi Koski 

et al. (2022) nostavat esiin, että yhtiön toiminnan jatkamiseksi välttämättömän luoton ehtona voi 

olla rahoittajalle itselleen suunnattava osakeanti, jolla se voi saada välittömästi tai tarpeen vaatiessa 

määräysvallan sen rahoittamassa yhtiössä.  

Yrityskaupan toteuttaminen voi aiheuttaa tarpeen suunnatun osakeannin toteuttamiselle, kun 

yrityskauppa tehdään ns. osakevaihtona ja rahoitetaan niin, että yhtiö hankkii ostettavan yhtiön 

osakekannan tarjoamalla sen omistajille omia osakkeitaan vastikkeena (HE 109/2005). Toisaalta 

Mäntysaari (2002, 396) muistuttaa, että mikäli painavaa taloudellista syytä itse yrityskauppaan ei 

ole, ei myöskään ole painavaa taloudellista syytä sen rahoittamiseen eikä siten sen rahoittamiseen 

suunnatulla osakeannilla. Yrityskauppa itsessään ei siis muodosta lain edellyttämää painavaa 

taloudellista syytä annin toteuttamiseksi. Kyläkallio et al. (2012, 64) myös mainitsevat, että 
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fuusiotilanteessa vastaanottava yhtiö voi antaa fuusiovastikkeena osakkeita. Lisäksi yrityskaupan 

rahoittaminen kokonaan tai osittain omilla osakkeilla voi olla yhtiölle rahasuoritusta edullisempaa, 

sillä vaikka lainarahoitusta ei tarvittaisi yrityskaupan rahoittamiseksi, omilla osakkeilla yrityskaupan 

maksaminen voi osoittautua paremmaksi vaihtoehdoksi koska siten saadaan uusi taho jakamaan 

riskiä. Toisaalta myyjän hyväksyessä osakkeet vastikkeeksi, on se usein merkki siitä, että tämä uskoo 

kohdeyrityksen olevan myös tulevaisuudessa kannattava. (Koski et al. 2022) Vuoden 1992 esitöissä 

(11/1992) on rinnastettu yrityskauppaan verrattavissa olevaksi painavaksi taloudelliseksi syyksi 

yhteistyön aloittamisen toisen yrityksen kanssa tai yhteistyön edistämisen. 

Henkilökunnan kannustinjärjestelmät voivat myös muodostaa painavan taloudellisen syyn 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. Kyläkallio et al. (2012, 65) toteavat, että henkilöstön 

pysyvyyttä, motivaatiota ja yhteenkuuluvuutta yhtiöön voidaan yrittää parantaa tuomalla antiin 

oikeutetut osallisiksi yritystoiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi voi olla edellytys, että esimerkiksi 

ulkomaisten yritysjohtajien saamiseksi yhtiöön, heille varataan mahdollisuus saada taloudellista 

etua yhtiön menestyksen kautta myös osakkeenomistajan roolissa. (Kyläkallio et al. 2012, 65) 

Yritysjohtajille suunnatuilla anneilla voidaan myös pienentää päämies-agentti ongelmaa. 

Osakkeenomistajapiirin ulkopuolelta valitun johtajan tavoitteena voi olla omien intressien 

edistäminen ja hänen ollessa taloudellisesti rationaalinen toimija, oman henkilökohtaisen hyödyn 

maksimointi. (Pönkä 2011, 21) Johto toimii osakeyhtiössä osakkeenomistajien agenttina ja omaa 

tiedollisen etulyöntiaseman. Tästä aiheutuu informaatioasymmetria, joka mahdollistaa johdon 

opportunistisen toiminnan. Ongelmaa voidaan ratkaista tarjoamalla johdolle osakkeita, jolloin 

saadaan yhdenmukaistettua yhtiön ja osakkeenomistajien intressit ja johto toimimaan 

osakkeenomistajien edun mukaisesti. Toisaalta tällaisia järjestelyjä voidaan myös kritisoida, sillä 

osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä korostaa osakkeen vaihdanta-arvon nousua, kun taas 

osakeyhtiön toiminnan tarkoituksen voidaan ajatella olevan voiton tuottaminen yhtiölle, josta se 

voidaan jakaa osakkeenomistajille. (Laine 2016, 310) Osakkeiden suuntaaminen palkkiona johdolle 

korostaakin markkina-arvon merkitystä ja voi kannustaa johtoa maksimoimaan osakkeen arvoa, kun 

taas omistajien intressissä voi ajatella olevan toimet voitontuottamiskyvyn parantamiseksi ja niiden 

realisoituminen yhtiöstä omistajille jaettavina osinkoina. Kuten Laine (2016, 313) toteaa, 

tavoitteena tulisi olla yhtiön voitontuottamiskyky, joka itsessään sitten heijastuu yhtiön ja sen 

osakkeen arvoon. 
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Kärkkäinen & Vahtera (2007, 6) puolestaan ovat esittäneet, että henkilökuntansa ammattitaitoon 

vahvasti nojautuvan yhtiön tapauksessa avainhenkilöstön sitouttaminen yhtiöön voisi toimia 

perusteena poikkeamiselle käyvän arvon vaatimuksesta suunnatussa annissa. Tällaisessa tilanteessa 

nimittäin vaihtoehtona saattaisi olla näiden avainhenkilöiden siirtyminen jollekin kilpailijalle, jolloin 

yhtiön toiminta voisi pahimmillaan päättyä. Luonnollisesti kuvatussa tilanteessa on selvästikin 

perusteltavissa yhtiön kannalta painavan taloudellisen syyn olemassaolo. Oleellinen kysymys on 

myös, kuinka laaja-alainen henkilöstön sitouttamiseen tähtäävän suunnatun annin tulisi olla. 

Osakeperusteisten palkkioiden ulottamista laajasti koko yhtiön henkilöstä koskevaksi ei välttämättä 

ole perusteltavissa, koska vain yhtiön johtotasoilla toimivilla henkilöillä on mahdollisuuksia 

ratkaisujensa kautta vaikuttaa omistaja-arvon kasvattamiseen. Toisaalta laajemmin henkilöstölle 

suunnattu anti voi motivoida tehokkaasti sitä parempiin suorituksiin sekä sitouttamaan yhtiöön. 

(Laine 2016, 314-315) Koski et al. (2022) huomauttavat, että kannustinjärjestelmiä tarkasteltaessa 

julkisissa osakeyhtiöissä painavaksi taloudelliseksi syyksi tulkittavat olosuhteet täyttyvät 

tyypillisemmin kuin pienten osakeyhtiöiden kohdalla. 

Yhtiön omistussuhteiden muutosten estäminen tai tietyn omistajan enemmistöaseman 

turvaaminen eivät voi koskaan olla painava taloudellinen syy (HE 109/2005). Kuten Mähönen & Villa 

(2012, 293) huomauttavat, nämä syyt olisivat nimittäin vastoin OYL:n 1:7 

yhdenvertaisuusperiaatetta sekä OYL:n 1:8:n säädettyjen johdon velvoitteiden vastaisia. Tästä 

johtuen suunnattua antia ei siis voida käyttää esimerkiksi yritysvaltauksen torjumiseen (Pönkä 

2013b, 752). Omistusasemiin liittyvät muutokset eivät sinällään kuitenkaan estä annin 

toteuttamista suunnattuna, jos on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy jollain muulla 

perusteella (Kyläkallio et al. 2012, 65). Voidaan siis summata, että osakkeenomistajien 

hallinnoimisoikeuksiin vaikuttaminen ei voi olla suunnatun annin nimenomaisena tarkoituksena 

(Pönkä 2012, 363). Tosin Siikarla (2006, 195) on huomauttanut, että käytännön tasolla suunnattuja 

anteja tehdään valitettavan usein tarkoituksena juuri nujertaa vähemmistö, jotta saataisiin heidät 

luopumaan osakkeistaan halpaan hintaa. Myöskään painavaa taloudellista syytä ei ole, mikäli 

ehdotettu toimenpide olisi vastoin OYL:n muita säädöksiä tai yhtiöjärjestystä (Mäntysaari 2002, 

395) 

Immonen & Nuoliaho (2017, 156) toteavat, että maininta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta 

syystä on tulkinnanvarainen. Kuitenkin arvioitaessa ehdon täyttymistä, on kiinnitettävä huomiota 

ainakin seuraaviin: annin suhteellinen määrä, kenelle anti on suunnattu ja mitkä ovat annin ehdot, 
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joista erityisesti tarkastelun kohteena merkintähinnan ja käyvän hinnan suhde. (Immonen & 

Nuoliaho 2017, 156) Tilannetta kuitenkin arvioidaan tapauskohtaisesti, eli onko suunnattu osakeanti 

kokonaisuutena osakkeenomistajien edun mukainen. Esitöissä kuitenkin huomautetaan myös, että 

suurissa julkisissa yhtiöissä painavaksi taloudelliseksi syyksi katsottavat olosuhteet ovat useammin 

läsnä kuin pienissä yhtiöissä (HE 109/2005). 

Oleellista on huomioida, että arvioitaessa painavaa taloudellista syytä osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, tarkastelu tehdään yhtiön kannalta. Tarpeen vaatiessa 

yhtiön asiana on osoittaa edellytyksen täyttyminen, mikäli painavan taloudellisen syyn olemassaolo 

kiistetään. Arvio on suoritettava lähinnä sen hetken mukaan, jolloin päätös suunnatusta annista 

tehdään. (Kyläkallio et al. 2012, 64) Suunnatun annin päätösehdotuksessa on esiteltävä riittävän 

selkeästi sen vaikutukset, jotta osakkeenomistajat voivat ennen ratkaisun tekemistä arvioida näiden 

vaikutusten, kuten mahdollisen epäoikeutetun edun ja suunnatulla annilla saatavan painavan 

taloudellisen edun suhdetta toisiinsa (Koski et al. 2022) 

Esitöissä todetaan, että painavan taloudellisen syyn vaatimus korostuu sitä enemmän, mitä 

enemmän merkintähinta alittaa osakkeen käyvän hinnan (HE 109/2005). Maksullisessa suunnatussa 

osakeannissa lähtökohtana on siis se, että merkintähinta vastaa käypää arvoa (Kärkkäinen & 

Vahtera 2007, 5). Villa (2018, 724) mainitsee tässä yhteydessä, että käyvän hinnan vaatimukseen 

liittyy eräänlainen sisäänrakennettu käsitys, että vaikka osakkeenomistajan omistuksen määrä 

yhtiössä laimenee, osakkeenomistuksen arvo kokonaisuutena pysyy muuttumattomana. Laine 

(2016, 363) myös toteaa, että kun anti toteutetaan käypää arvoa vastaan, vältytään taloudellisen 

yhdenvertaisuuden loukkaamiselta. Kyläkallio et al. (2012, 64)  esittävät, että suunnatun annin 

ollessa vähämerkityksellisen yhtiön ja sen omistajien kannalta, muodostuvat myös painavan 

taloudellisen syyn edellytykset pienemmiksi. Esimerkiksi yhtiön lisätessä osakkeiden lukumäärää 

vain marginaalisesti, voi painavaksi taloudelliseksi syyksi muodostua yksinkertaisesti jo se, että 

merkintäetuoikeuden noudattaminen voisi olla käytännössä mahdotonta ja yhtiölle aiheutuisi 

suhteettoman suuria kustannuksia. (Kyläkallio et al. 2012, 64) Näin ollen on luonnollista ajatella, 

että osakkeiden lisääntyessä vain vähäisesti, mittavan prosessin läpikäyminen tällaisessa tilanteessa 

ei palvele yhtiötä ja sen osakkeenomistajia, vaan on huomattavasti kevyempää ja 

kustannustehokkaampaa toteuttaa anti suunnattuna. 

On siis selvää, että suunnatussa antitilanteessa, jossa merkintähinta on alle käyvän arvon, 

tarkastelun keskiöön nousee se, onko anti tosiasiallisesti yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien 



26 
 

 

edun mukainen. Mäntysaari (2002, 401) muistuttaa, että tällaisessa tilanteessa nousee myös syy 

epäillä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen hyväksyttävyyttä tai että poikkeaminen voisi olla 

epäoikeutetun edun kiellon vastaista. Lisäksi on myös kiinnitettävä huomiota uusien osakkeiden 

määrään ja siitä aiheutuvaan laimennusvaikutukseen. Luonnollista kuitenkin on, että asiassa on 

käytettävä kokonaisharkintaa, sillä yhtiöiden kohtaamat tilanteet ja olosuhteet vaihtelevat. Kuten 

Vahtera (2011, 248) esittää, painavan taloudellisen syyn kriteeriä täytyy arvioida siihen etuun minkä 

yhtiö saa, eli sen toiminnan tarkoitusta edistävään seikkaan ja annin laajuuteen sekä ehtoihin. 

 

2.4 Suunnatun osakeannin hyväksyttävyys ja yhdenvertaisuusperiaate 

OYL:n 1:7 toteaa kaikkien osakkeiden tuovan yhtiössä yhtäläiset oikeudet, ellei yhtiöjärjestyksessä 

toisin mainita sekä kieltää yhtiökokouksen, hallituksen, toimitusjohtajan tai hallintoneuvoston 

ryhtymästä päätökseen tai toimenpiteeseen, jotka voisivat tuottamaan osakkeenomistajalle tai 

muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. 

Suunnattu osakeanti kytkeytyy vahvasti yhdenvertaisuusperiaatteeseen, sillä suunnatussa annissa 

ohitetaan aina OYL:n lähtökohta, eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeus. Sellaisen 

osakkeenomistajan, jonka etuoikeus merkitä osakkeita syrjäytetään, määräysvalta laimenee 

yhtiössä. Toisaalta suunnatussa annissa osakkeista tulevalle vastikkeella on keskeinen merkitys 

yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta, sillä mikäli suunnatun annin hinta on alihintainen, merkitsee 

se varallisuuden siirtoa vanhoilta omistajilta uusille osakkeiden merkitsijöille. (Airaksinen et al. 2010, 

662, 672)  

Myös Laine (2017, 79) tähdentää suunnatussa maksullisessa annissa käytettävän merkintähinnan 

vaikutusta yhdenvertaisuuteen todeten, että jos maksettu merkintähinta vastaa käypää arvoa, niin 

annissa sivuutettujen osakkeenomistajien yhdenvertaisuus pysyy loukkaamattomana siltä osin kuin 

se on luonteeltaan taloudellista. Tämän voi myös mieltää niin, että annin ulkopuolelle jäävien 

osakkeenomistajien ns. tosiasiallinen tai taloudellinen omistus säilyy muuttumattomana (Laine 

2017, 79–80) Osakkeen oikein mitoitettu merkintähinta siis turvaa taloudellisen yhdenvertaisuuden 

toteutumisen (Laine 2016, 363) 

Laimenemisvaikutuksen jakautuminen hallinnoimisoikeuksien ja varallisuuspitoisien oikeuksien 

laimenemiseen on myös hyvä huomioida yhdenvertaisuusperiaatetta arvioitaessa. 
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Osakkeenomistajan, jonka mahdollisuudet vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon ovat käytännössä 

olemattomat, kiinnostus kohdistuu ensisijaisesti osakkeeseen liittyvään taloudellinen arvoon. 

Yhdenvertaisuusongelmat suunnattuihin anteihin liittyen keskittyvätkin juuri varallisuuspitoisten 

oikeuksien laimentumiseen. Toisaalta annin vaikutukseen suhteessa hallinnoimisoikeuksiin ei tule 

suhtautua merkityksettömänä ja erityisesti pörssiyhtiöissä suurimpien osakkeenomistajien kohdalla 

laimentuminen voi olla merkitsevää. (Pönkä 2012, 364) Myös Laine (2019, 7) korostaa 

varallisuuspitoisten oikeuksien ensisijaisuutta viittaamalla OYL:n 1:5 

voitontuottamisperiaatteeseen, jolloin osakkeenomistajan intressi keskittyy suhteellisen osuuden 

säilyttämiseen yhtiön varallisuudesta. Lisäksi voidaan ajatella, että hallinnoimisoikeuksien 

palvelevat varallisuuspitoisten oikeuksien toteutumista (Laine 2016, 159). Aikaisemmissa esitöissä 

(HE 11/1992) on tosin todettu, että suunnatun annin vaikutus varallisuuspitoisiin oikeuksiin on sen 

mukainen, kuinka korkea merkintähinta on ja kuinka tehokkaasti käytetään hyväksi annilla saatua 

varallisuutta. Hallinnoimisoikeuksien laimenemiseen esitöissä (HE 11/1992) on otettu kantaa 

todeten suunnatulla annilla olevan erityistä vaikutusta, kun äänivaltasuhteet muuttuvat siten että 

se vaikuttaa hallinnoimisoikeuksien käyttöön sekä vähemmistönsuojasäännöksiin. 

Lisäksi erityisen herkkään tulkintatilanteeseen yhdenvertaisuusperiaatteen kohdalla saatetaankin 

joutua, mikäli tietty osakkeenomistaja tai yhteiseen lukuun toimivat osakkeenomistajat saavat 

suunnatun annin seurauksena OYL:n 18 mukaisen lunastusoikeuden tai vaikutus valtasuhteisiin 

tekee vähemmistöomistajien osakeyhtiölakiin perustuvien oikeuksien käyttämisestä mahdotonta 

tai selvästi vaikeampaa. (Villa 2020, 221–222) Vahtera (2007, 110–111) on nostanut esiin raja-

arvoja, joiden alle vähemmistöosakkeenomistajien omistusosuuden saaminen suunnatun annin 

keinoin voi ilmentää vaikutusvallan väärinkäyttöä. Tällaisia rajoja ovat ainakin 1/3 omistusosuus, 

jolla voidaan estää yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja 1/10 omistusosuus, jota edellytetään tiettyjen 

vähemmistöoikeuksien käyttämiselle. (Vahtera 2007, 110–111)  

Myrkkypilleri on Suomessa käsite, jota käytetään kuvaamaan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä olevaa 

määräystä, jonka perusteella osakkeenomistaja on velvollinen tekemään ostotarjouksen yhtiön 

kaikista osakkeista, kun ko. osakkeenomistajan omistusosuus tai äänimäärä saavuttaa lakisääteistä 

alemman, yhtiöjärjestyksen mukaisen rajan. Myrkkypillerillä voidaan parantaa nykyisten 

osakkeenomistajien asemaa, sillä se turvaa mahdollisuuden irtautua yhtiöstä tilanteessa, jossa 

määräysvalta yrityksessä vaihtuu tai yhtiöön on muodostunut sellainen vähemmistö, joka vaikuttaa 

päätöksentekoon merkittävästi. (Raade 2010, 116, 119-120) Yhdysvalloissa myrkkypilleri tarkoittaa 
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laajasti ymmärrettynä yritysvaltauksen torjuntamekanismia. Tyypillisesti sillä viitataan järjestelyyn, 

jossa osakkeenomistajilla on oikeus ostaa yhtiöltä osakkeita huokeaan hintaan jonkun tahon 

saadessa haltuunsa jonkin tietyn prosenttimäärän kokonaisosakemäärästä. Tällainen 

osakeantijärjestely tekee mahdollisen yritysvaltauksen vaikeammaksi, sillä se laimentaa valtaajan 

omistusosuutta. (Pönkä 2008, 752) Myrkkypillerin käyttö Suomessa siten kuin se Yhdysvalloissa 

ymmärretään, on kuitenkin ongelmallista, sillä annille on oltava painava taloudellinen syy eikä 

omistussuhteiden muutosten estäminen tai tietyn omistajan enemmistön turvaaminen täytä sen 

tunnusmerkkejä (HE 109/2005). 

Villan (2018, 726) mukaan painavan taloudellisen syyn arvioinnissa on otettava huomioon ja 

suhteutettava yhdenvertaisuusperiaate yhtiön etuun ja sen kaikkien osakkeenomistajien yhteiseen 

etuun. Suunnatulla osakeannilla yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeaminen voi olla perusteltua, 

jos kokonaisuutena arvioiden anti on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. 

Toisaalta on huomioitava, että on hyvin vaikea hahmottaa kaikkien osakkeenomistajien yhteinen 

etu. Se voidaan kuitenkin nähdä yhtiön edun ja sen toiminnan tarkoituksen kautta. Tähän sen sijaan 

kytkeytyy yhtiön toimiminen liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. (Villa 2018, 726–727) 

OYL:n 1:5:n mukaisesti osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ellei 

yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Laissa ei tarkemmin määritellä, mitä itse voiton 

tuottamisella tarkoitetaan. Villa (2020, 4) pohtii, että voitto voidaan tulkita esimerkiksi 

tilinpäätöksen tuloslaskelman osoittamaksi voitoksi, taseen oman pääoman määrään tai 

jakokelpoisiin varoihin. Kokonaisuudessa voitontuottamisperiaate voidaan kuitenkin nähdä 

viittauksena osakkeenomistajan arvon maksimoinnille (Pönkä 2010, 96). Huomionarvoista kuitenkin 

on, että voiton maksimoinniksi ei mielletä velvollisuutta tuottaa mahdollisimman suurta voittoa 

lyhyellä aikajänteellä, vaan voitontuottamiskyvyn tarkastelu on tehtävä pidemmällä aikavälillä. 

(Pönkä 2010, 96 ; Mähönen & al. 2006, 32-33)  

Villa (2020, 165) näkee toiminnan tarkoituksen osakkeenomistajien määräyksenä yhtiön johdolle 

siitä, kuinka sen on toimittava osakeyhtiössä, mutta se ei kuitenkaan sellaisenaan kerro 

yksityiskohtaisemmin siitä, miten liiketoiminnallisesti tavoite pyrittäisiin saavuttamaan. Yhtiön 

voitontuottamistarkoitus liittyykin keskeisesti OYL 1:8:n mukaiseen johdon velvollisuuteen toimia 

huolellisesti. Pykälän mukaan johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. OYL 1:8:n 

mukainen huolellisuusvelvoite voidaan jaotella kahteen osaan. Yhtiön johdolla on velvollisuus 
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toimia huolellisesti, jolloin puhutaan huolellisuusvelvoitteesta sekä toisaalta velvollisuus toimia 

yhtiön edun mukaisesti, jolloin kyse on lojaliteettivelvollisuudesta (Mähönen & al. 2006, 42).  

Huolellisuusvelvoite perustuu johdon määriteltyihin tehtäviin sekä yhtiön toiminnan tarkoitukseen, 

jota johdon on huolellisesti toimien edistettävä. Huolellisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota 

objektiivisuuteen. Tällöin lähtökohtana on vaatimus siitä, että johdon on toimittava siten kuin 

huolellinen henkilö toimisi vastaavassa tilanteessa eikä vaikutusta ole johtohenkilön kyvyillä tai 

miten hän omia asioita hoitaa (Mähönen et al. 2006, 46) Huolellisuusvelvoitteen voidaan todeta 

täyttyvän, kun johto on tiettyä liiketoimintatilannetta varten hankkinut edellytetyn ja 

asianmukaisen tiedon ja sen perusteella on tehty johdonmukainen päätös eivätkä siihen ole 

vaikuttaneet johdon eturistiriidat (Siikarla 2006, 23) Lojaliteettivelvollisuudessa on kyse 

velvollisuudesta toimia kaikkia osakkeenomistajia kohtaan lojaalisti. Tällöin osakkeenomistajien 

eduksi katsotaan osakkeenomistajakollektiivin yhteinen etu, eli lähtökohtaisesti yhtiön voiton 

maksimointi. Johto ei siis saa toimia omia etuja tai tiettyjen osakkeenomistajien etuja ajaen. 

Voidaan myös katsoa, että lojaliteettivelvollisuuteen sisältyy kielto johdolle käyttää yhtiön 

varallisuutta sen omaksi hyväksi tai tavoitella itselleen etua yhtiön osakkeenomistajien 

kustannuksella (Mähönen 2006, 46-47)  

Villa (2021, 4) tulkitsee yhtiön etua niin, että yhtiön edun mukainen toimi palvelee kaikkien yhtiön 

osakkeenomistajien etua ja arvioinnin keskiöön nouseekin kulloisessakin liiketoimintatilanteessa 

yhtiön edun hahmottaminen. Lisäksi esitöissä (HE 109/2005) huomautetaan, että 

huolellisuusvelvoite edellyttää nimenomaan yhtiön edun ajamista, eikä vain keskeisten 

omistajatahojen. Mähönen et al. (2006, 48) myös katsovat, että lojaliteettivelvollisuus yhtiön 

osakkeenomistajia kohtaan on ehdoton ja se kieltää johdolta liittoutumisen tietyn 

osakkeenomistajan kanssa muiden omistajien vahingoksi.  Siikarla (2006, 23) kuitenkin huomauttaa, 

että liiketoiminta käytännössä edellyttää usein nopeita päätöksiä epävarmoissa oloissa, jolloin 

päätöksenteon tueksi ei aina ehditä hankkia riittävästi tarvittavaa tietoa. Airaksinen et al. (2022) 

myös toteavat, että yksittäisten liiketoimintaan liittyvien päätösten kohdalla on lähestulkoon 

mahdotonta etukäteen tai jälkikäteen osoittaa niiden olevan juuri paras vaihtoehto yhtiön varoille.  

Mähönen et al. (2006, 46) toteavat että yritystoimintaan kuuluu riskin ottaminen ja 

huolellisuusvelvoite korreloi sen kanssa, eli päätöksen tai toimen riskin kasvaessa myös 

huolellisuusvaatimus korostuu.  
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Pönkä (2010, 96) puhuu valistuneesta voitonmaksimoinnista, jolla viitataan siihen, että yhtiön 

toiminnan tulisi edistää voitontuottamiskyvyn parantumista. Ajatus valistuneesta 

arvonmaksimoinnista antaa kuitenkin yhtiön johdolle huomattavaa harkintavaltaa sille, millaisia 

liiketoiminnallisia päätöksiä yhtiössä tehdään ja kuinka sen varoja käytetään. Kun voiton tuottamista 

tarkastellaan pidemmällä aikajänteellä, yhtiön varoja on mahdollista käyttää esimerkiksi yrityksen 

investointeihin kuten tuotantokoneiston parantamiseen, tuotekehitykseen sekä henkilöstön 

kouluttamiseen. Nämä toimet voivat lyhyemmällä aikavälillä pienentää voittoa, mutta pitkällä 

aikavälillä toimien tavoitteena on yrityksen tuottavuuden edistäminen. (Pönkä 2011, 96-97 ; Siikarla 

2006, 21) Voitontuottamiskyvyn parantuessa yhtiön arvo kohoaa ja osakkeenomistajan 

taloudellinen hyvinvointi lisääntyy. Tämä näkyy käytännön tasolla markkinoilla, kun yhtiön osakkeen 

arvo kohoaa sekä kun yhtiö kykenee tuottamaan sen olemassaolon aikana mahdollisimman paljon 

jaettavia varoja (Mähönen & al. 2006, 33 ; Pönkä 2011, 97 ; Siikarla 2006, 21)  

Yhtiön ja sen johdon toimia yhtiön voitontuottamiskyvyn parantamiseksi onkin siis syytä tarkastella 

pitkällä aikavälillä. Tietyt liiketoiminnalliset päätökset, kuten investoinnit voivat vaikuttaa hyvinkin 

negatiivisesti yhtiön lähivuosien tuloksentekokykyyn, pidemmän ajan kuluessa ne voivat kuitenkin 

parantaa yhtiön kilpailuasemaa ja kykyä toteuttaa sen tarkoitusta, eli lähtökohtaisesti tuottaa 

voittoa osakkeenomistajille. Pörssiyhtiöt tyypillisesti raportoivat taloudellisesta suoriutumisestaan 

osavuosikatsauksina neljästi vuodessa, jolloin yhtiön taloudellisen menestyksen seurantasykli on 

hyvinkin lyhyt ja johto voi näin kokea painetta painottaa lyhyemmän aikavälin tuloskehitystä, vaikka 

yhtiön kykyä tuottaa voittoa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Tähän johdon toimintaan voivat 

vaikuttaa palkitsemisjärjestelmät, jotka ovat kytköksissä osakkeen arvon kehittymiseen ja joiden on 

havaittu ohjaavan johtoa lyhytnäköiseen toimintaan osakekurssin nousun ajamiseksi (Laine 2016, 

314). Kuten Airaksinen et al. (2022) muistuttavat, lyhyen aikavälin voiton maksimointi voi olla 

vastoin voiton tuottamisen tarkoitusta, mikäli yhtiön johto on tietoinen, että se rasittaa yhtiön 

pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä. 

On syytä huomata, että yhdenvertaisuusperiaate ei ole ehdoton periaate, joka painaisi aina yhtiön 

ja kaikkien osakkeenomistajien etua enemmän. Oleellista on sen pyrkimys estää 

enemmistöomistajien suosiminen vähemmistöomistajien kustannuksella. (Villa 2018, 726–727) 

Suunnatun annin toteuttamista estävä syy ei voi olla jonkin tietyn osakkeenomistajan osuuden 

alentaminen, mikäli enemmistöllä on toiminnan tarkoitusta tukevat perusteet annin järjestämiseen 

ja sen ehdot täyttävät yhdenvertaisuusperiaatteen edellytykset. (Vahtera 2011, 249). Lisäksi Savela 
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(2010, 17) muistuttaa, että osakkeenomistajat eivät juurikaan hyödy yhdenvertaisuudesta, mikäli 

yhtiö ei menesty taloudellisessa mielessä. 

Toisaalta kirjallisuudessa on myös esiintynyt kriittistä keskustelua vähemmistöomistajia suojaavista 

yksityiskohtaisten säännösten tarpeellisuudesta. Mähönen & Villa (2019, 359) kyseenalaistavat 

painavan taloudellisen syyn vaatimuksen pohtimalla, että eikö yhdenvertaisuusperiaate itsessään 

riittäisi suojaamaan vähemmistöä. Laine (2019, 11) pohtii erityisen aineellisen perusteen 

tarpeellisuutta annin suuntaamisen edellytyksenä viitaten Skandinavian maiden, Saksan ja Ison-

Britannian osakeyhtiölainsäädäntöihin, joissa suunnatun annin sallittavuutta arvioidaan ilman 

lainsäädännössä olevaa nimenomaista perustetta suuntaamiselle. Laineen mukaan olisi varmasti 

mahdollista, että myös Suomessa arvioitaisiin osakeannin suuntaamisen hyväksyttävyyttä ilman 

nykyistä säännöstä yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä. Tässä voitaisiin nojautua 

yhdenvertaisuusperiaatteen yleislausekkeeseen ja arvioida olisiko suuntaamisesta koituva etu 

osakkeisiin oikeutetuille osapuolille yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisella tavalla epäoikeutettua 

vai ei. (Laine 2019, 11–12) 

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden loukkaukseen on lähtökohtainen riski, jos merkitsijöiden 

joukossa on merkittäviä osakkeenomistajia tai näiden lähipiiriläisiä. Tällöin suunnatun annin 

toteuttamisen edellytyksen arviointi tulee tehdä erityisen tarkkaan. Toisaalta on hyvä huomata, että 

tällaisen merkittävän osakkeenomistajan osallistumiselle antiin voi olla hyväksyttäviäkin syitä. 

Institutionaalisille sijoittajille antia suunnattaessa voisi olla perusteetonta sulkea pois muihin 

merkitsijöihin nähden samankaltainen sijoittaja vain siksi että kyseessä on jo ennestään yhtiön 

osakkeenomistaja. Lisäksi on muistettava, että osakeyhtiölaki ei myöskään rajoita osakeannin 

suuntaamista tietyille henkilöille, kuten yhtiön lähipiiriläisille (Airaksinen et al. 2010, 672, 675). 

Myös Villa (2019, 723) korostaa, että suuntaamisen perusteluiden on oltava vahvemmat tilanteessa, 

jossa yhdenvertaisuusperiaate näyttää olevan ristiriidassa suunnatun annin kanssa. Vahtera & 

Kärkkäinen (2007, 7) toteavat, että epäselvissä tapauksissa kaikkien osakkeenomistajien etu ja 

yhtiön kannalta painava taloudellinen syy eivät selvästikään ole sama. Näissä tapauksissa arviointi 

on tehtävä osakkeenomistajien enemmistön kannalta ja tämä myös ilmenee suunnatulle annille 

asetetusta määräenemmistövaatimuksesta päätökselle. (Vahtera & Kärkkäinen 2007, 7) 

Yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta herkässä suuntaamistilanteessa tarkastelussa korostuvat 

yhtiön toimintaedellytysten paraneminen ja osakkeenomistajien omistusosuuden laimenemisen 
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keskinäinen suhde. Tapauskohtaisessa arvioinnissa osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden 

loukkaamista ilmentävien piirteiden, kuten annin suuntaaminen määräysvaltaa käyttävälle tai 

selvästi käyvän arvon alittavan merkintähinnan esiintyessä, täytyy annilla saavutettavan yhtiön 

toimintaedellytyksen paranemisen ja annin merkityksen olla selkeämmin todennettavissa. (Villa 

2020, 225) Toisaalta Mäntysaari (2002, 402) tuo esiin sen näkökulman, että mitä enemmän 

merkintäetuoikeudesta poikkeamisella rikotaan yhtiön vanhojen osakkeenomistajien etua, sitä 

todennäköisemmin rikotaan myös epäoikeutetun edun kieltoa. Lisäksi tällaisessa tilanteessa voi 

nousta epäily sille, että poikkeamalle merkintäetuoikeudesta olisi ainakin joiltakin osin ei-

hyväksyttävä syy (Mäntysaari 2002, 402) 

Pöngän (2011, 209) mukaan yhdenvertaisuusperiaatteen laajentava tulkitseminen voisi 

automaattisesti johtaa siihen, että suunnatut osakeannit nähtäisiin OYL 1:7:n vastaisina. Pönkä 

(2012, 232) kuitenkin huomauttaa, että suunnatun osakeannin kohdalla kyse on osakeyhtiön 

toimielimiä sitovien sopimusehtojen, tässä tapauksessa OYL 9:4:n sallimasta toimenpiteestä, eikä 

yhdenvertaisuusperiaatteen muodollisen puolen rikkomisesta. On siis oleellista huomata, että 

yhdenvertaisuusperiaate ei sinällään estä enemmistövallan käyttöä, vaan estää vähemmistön 

kustannuksella tapahtuvan enemmistön suosimisen (Villa 2018, 724). Lisäksi Villa (2020, 224) 

muistuttaa OYL 1:6:n enemmistöperiaatteen merkityksestä ja toteaa että suunnatun osakeanninkin 

kohdalla on kyse oikeudesta päättää periaatteeseen perustuen yksilölliset toimet, joilla yhtiön 

tarkoitusta toteutetaan. 

Myös Vahtera (2018, 782) tuo esiin sen, että kun tarkastellaan suunnatun annin hyväksyttävyyttä, 

osakeyhtiön tarve suunnatun annin kautta omien hyväksyttävien ja yhdenvertaisuusperiaatteen 

mukaisten taloudellisten etujen saavuttamiseen on edellytyksenä huomattavasti tärkeämpi kuin 

yksittäisten osakkeenomistajien mahdollisesti kokema subjektiivinen menetys. Lisäksi vaikka 

suunnattu osakeanti mielletään toimenpiteenä, joka sisältää riskin osakkeenomistajan 

altistumisesta väärinkäytöksille, kuuluu suunnatun osakeannin käyttö liiketoiminnallisten 

hankkeiden toteutuksessa enemmistöperiaatteeseen ja liiketoiminnalliseen päätöksentekoon. 

(Vahtera 2018, 782) Pohdittavaksi tulee myös minkä verran painoarvoa annetaan liiketoiminnan 

sujuvuudelle tehokkaasti ja kuinka kirjaimellisesti yhdenvertaisuusperiaatetta tulisi noudattaa. 

Aiheelliseksi kysymykseksi nousee myös, voiko tiukka ja ylikorostunut yhdenvertaisuusperiaatteen 

tulkinta vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan. (Markkanen 2014, 239) 
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Toisaalta on myös esitetty, että osakkeenomistajien omistaessa yhtiön osakkeita eri syistä, koetaan 

järjestelyt nimenomaan yhtiön edun mukaisiksi tai vastaisiksi. Osakkeenomistaja, joka on tehnyt 

sijoituspäätöksen ainoastaan kurssinousua odottaen, kokee todennäköisesti itselleen suunnatun 

osakeannin epäedullisesti sillä ollessa lyhyen aikavälin negatiivinen kurssivaikutus. Vastaavasti 

pitkäjänteisemmän sijoitusstrategian omaava sijoittaja todennäköisesti jakaa yhtiön hallituksen 

näkemyksen järjestelyn edullisuudesta pitkää aikaväliä ajatellen. (Kärkkäinen & Vahtera 2007, 6–7) 

Niinpä siis osakkeenomistajan henkilökohtaisella motiivilla olla yhtiössä omistaja, kuinka tämä 

vastaanottaa päätöksen osakeannista. Toisaalta on syytä pitää mielessä, että osakeyhtiön 

voitontuottamistarkoituksen voidaan perustella viittaavan nimenomaan yhtiön pitkän aikavälin 

voitontuottamisedellytysten paranemiseen (Airaksinen et al. 2022 ; Pönkä 2011, 96-97 ; Siikarla 

2006, 21) Tällöin lyhyen aikavälin osakkeen arvonkehityksen voi ajatella olevan toissijaista, kun 

toiminnan tarkoituksena olevan voiton tuottaminen ulottuu kaikkiin osakkeenomistajiin 

yhdenvertaisesti. Tämä ajatus realisoituu OYL:n varojenjakomekanismissa voitonjaon ollessa 

luonteeltaan yhdenvertaisuusperiaatetta noudattavaa, kun taas osingonjaosta pidättäytyminen voi 

olla sen vastaista. (Laine 2016, 313) 

Kun yhdenvertaisuusperiaatetta ja suunnattua osakeantia suhteutetaan toisiinsa, on selvää, että 

kyseessä on tilanne, jossa joudutaan tasapainoilemaan toisaalta osakkeenomistajien 

yhdenvertaisuuden kanssa, mutta toisaalta yhtiön liiketoiminnan ja sen edellytysten turvaamisen 

kanssa. Villa (2018, 726) mainitsee, että yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista arvioitaessa on 

tarkasteltava, vastaako yhtiön toimintaedellytysten paraneminen kaikkien omistajien näkökulmasta 

katsottuna suunnatusta annista seuraavaa laimenemisvaikutusta objektiivisesti ja 

liiketoiminnallisesti perusteltavalla tavalla. Myös Pöngän (2012, 371) mukaan arvioinnissa on 

katsottava, kompensoiko yhtiön parantunut voitontuottamisedellytys pitkällä aikavälillä annin 

ulkopuolelle jääneiden osakkeenomistajien kokeman menetyksen. 

Haasteeksi liiketoiminnallisten ja voiton tuottamisen edellytysten paranemisen arvioinnissa 

muodostuu varmasti se, että kun suunnattu anti on toteutettu, määräysvallan laimeneminen 

realisoituu. Kuitenkin yrityksen liiketoiminnallisten edellytysten paraneminen ei välttämättä näy 

samanaikaisesti, vaan realisoituu vasta joskus tulevaisuudessa huomattavasti annin suorittamisen 

jälkeen. Laine (2016, 189) nostaakin esiin haasteellisuuden vertailtaessa yrityksen 

voitontuottamiskyvyn vahvistumista annissa ulkopuolelle jääneiden omistajien kokemaan 

menetykseen. Kaikkia osakkeenomistajia hyödyttävät vaikutukset ja niiden ajallinen realisoituminen 
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jäävätkin siis tosiasiallisesti tulkinnanvaraiseksi. Lisäksi on hyvä huomata laajempi tilannekohtainen 

konteksti suunnatussa osakeantitilanteessa. Suuren pörssiyhtiön ollessa kyseessä erityisesti 

piensijoittajien huomio ja intressi kiinnittyy nimenomaan varallisuusoikeuksien mahdolliseen 

laimenemiseen, sillä tällaisessa tilanteessa käytännön mahdollisuudet vaikuttaa yhtiön 

päätöksentekoon ovat alun alkaenkin olleet alhaiset. Savelan (2010, 17) mielestä omistukseltaan 

hajaantuneessa pörssiyhtiössä ainoa osakkaita kiinnostava seikka on heidän saamansa voitto 

osakkuudestaan ja että osakkaiden kannalta on merkityksetöntä se, jos muu osakas tai yhtiön johto 

hyötyy ratkaisusta muita osakkaita enemmän, kunhan toimenpide maksimoi osakkaiden voiton. 

Tässä tutkielmassa aineistona ovat pörssiyhtiöt, jolloin kiinnostus kohdistuu suunnattujen antien 

merkintähinnan lisäksi osakkeiden markkina-arvoon, joka noteerataan pörssissä jokaisena 

kaupankäyntipäivänä. Huomio on erityisesti merkintähinnan ja osakkeen markkinahinnan välisessä 

erossa, sillä tällä on merkitystä painavan taloudellisen syyn puntaroinnissa. Vahtera (2011, 251) 

nostaa esiin, että pörssiyhtiön järjestäessä suunnatun osakeannin, osakkeenomistajia suojaa 

osakkeen markkinahinta. Kun arvioidaan käypää hintaa osakkeelle, pörssiyhtiössä arviota helpottaa 

olettama siitä, että markkina-arvoa käytetään osakkeen käypänä hintana. (Vahtera 2011, 251) 

Yksityisen osakeyhtiön tapauksessa vastaavaa keinoa saada osakkeelle käypä arvo päivän markkina-

arvon mukaan ei luonnollisestikaan ole, kun osakkeita ei noteerata julkisessa pörssissä. 

Varallisuusoikeuksien merkitystä yksittäisille osakkeenomistajille voi ajatella korostavan se, että 

osakkeiden hinnoittelu pohjautuu sijoittajan yrityksestä saamien kassavirtojen nykyarvoon. 

Käytännössä nämä kassavirrat muodostuvat osingoista. Sijoittajan saama tuotto siis perustuu 

kaikkiin niihin osinkoihin, jotka sijoittaja voi odottaa yhtiöstä tulevaisuudessa saavansa. Tämä johtaa 

siihen, että osakkeen hinta rakentuu diskonttaamalla nykyhetkeen kaikki nämä tulevaisuudessa 

odotettavissa olevat osingot. (Knüpfer & Puttonen 2018, 94–99) 

 

 

2.5 Esimerkkejä suunnatuista osakeanneista ja niiden arvioinnista 

Tässä alaluvussa luodaan katsaus aikaisempiin suunnattuihin osakeanteihin, joiden kohdalla on 

arvioitu niiden hyväksyttävyyttä. Luvussa käydään ensin läpi KKO:n ratkaisua vuodelta 2018 ja sen 

jälkeen Kaivososakeyhtiö Talvivaaran vuonna 2012 toteuttamaa suunnattua osakeantia. Lisäksi 

luodaan katsaus ulkomaiseen kirjallisuuteen esittelemällä ulkomaisia esimerkkejä suunnatuista 

osakeanneista ja toisaalta niiden yhteydestä yhdenvertaisuusperiaatteeseen. 
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KKO 2018:19 ratkaisua ovat arvioineet ja analysoineet ainakin Vahtera (2018) sekä Villa (2018). 

Markkanen (2014) on artikkelissaan käsitellyt ja arvioinut Kaivososakeyhtiö Talvivaaran vuonna 

2012 suorittamaa suunnattua osakeantia. 

 

2.5.1 Jäteyhtiön suunnatun osakeannin hyväksyttävyys - KKO 2018:19 

Tapauksessa KKO 2018:19 oli kyse tilanteesta, jossa arvioitavaksi tuli painavan taloudellisen syyn 

täyttyminen ja vähemmistöosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Kyseessä oli jäteyhtiö B Oy Ab, 

jonka omistuksesta 99,62 prosenttia oli kaupungeilla sekä kunnilla ja 0,38 prosenttia yksityisessä 

omistuksessa. Jäteyhtiön oli määrä fuusioitua toiseen, kunnallisten tahojen täysin omistamaan 

jäteyhtiöön. Lähtökohtana fuusion toteuttamiseksi kuitenkin oli, että B Oy Ab:n yksityinen omistus 

tuli poistaa. Tähän syynä olivat hankintalait ja direktiivit, jotka eivät sallineet yksityistä omistusta ns. 

in house yhtiössä, hankintalain tarkoittamassa kaupungin ja kunnan omistamassa sidosyksikössä. 

Fuusioselvityksessä todettiin, että yksityisen omistuksen poistamisen tulisi ensisijaisesti tapahtua 

omia osakkeita ostamalla vapaaehtoisin kaupoin. Selvityksen mukaan osakeyhtiölain mukaiseen 

lunastukseen jouduttaisiin turvautumaan, mikäli tilanteessa ei saataisi toteutettua vapaaehtoisia 

kauppoja. OYL:n 18:1 sallii lunastusmenettelyn ja lunastusoikeuden käyttämisen tilanteessa, jossa 

yhdeksän kymmenesosaa osakkeista on samalla omistajalla. (KKO 2018:19) 

Tapauksessa vapaaehtoiset kaupat omia osakkeita hankkimalla eivät kuitenkaan onnistuneet, jolloin 

päätettiin fuusiosuunnitelman mukaisesti toteuttaa osakkeiden hankinta OYL:n 18 luvun mukaisella 

lunastuksella. Lunastusmenettely järjesteltiin siten, että B Oy Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 

valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista ja hallitus päätti suunnatusta 

osakeannista, jolla annettiin yhden B Oy Ab:n kuntaomistajan tytäryhtiölle C merkittäväksi B Oy Ab:n 

osakkeita. Merkinnän jälkeen kunta- ja kaupunkiomistajat tekivät järjestelyn osakevaihdolla, jolla C 

Oy:lle tuli omistukseen yli 99 prosenttia jäteyhtiö B:n osakkeista. Kunta- ja kaupunkiomistajista sen 

sijaan tuli C Oy:n omistajia. Myöhemmässä B Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttiin 

alun perin suunniteltu yhdistyminen B Oy Ab:n ja toisen, täysin julkisten tahojen omistaman 

jäteyhtiön kanssa. (KKO 2018:19) 

Myöhemmin yksityinen vähemmistöomistaja nosti kanteen ja moitti B Oy Ab:n päätöksistä sekä 

ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta että myöhemmässä ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa tehtyä yhdistymispäätöstä. Suunnattua osakeantia koskevan moitteen kohdalla 
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vähemmistöomistaja vaati suunnatun osakeantipäätöksen julistamista mitättömäksi. Perusteluna 

tähän oli vähemmistöomistajan mukaan se, että painavaa taloudellista syytä ei ollut suunnatulle 

osakeannille ja että päätös oli osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden vastainen. Kanteen mukaan 

päätös ei ollut kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen, vaan järjestelyssä oli tarkoitus poistaa 

yksityinen osakeomistus B Oy Ab:sta ja siten se oli julkisten omistajien edun mukainen päätös. (KKO 

2018:19) 

B Oy kuitenkin vastusti kannetta puolustaen painavan taloudellisen syyn olemassaoloa viitaten jo 

olemassa olevaan yhteistyöhön koskien Vantaalle rakennetun jätevoimalan käyttöä ja itse yhtiöiden 

suunnittelemaan yhdistymiseen. Lisäksi painavia taloudellisia syitä olivat B:n mukaan yhdistymistä 

seuraavat toiminnan laajuus- ja tehokkuushyödyt sekä riskienhallinta- ja investointihyödyt 

liiketoiminnassa. Fuusion toinen osapuoli oli myöskin asettanut yhdistymisen ehdoksi sen, että 

fuusiosta muodostuvalla yhtiöllä tuli olla ns. sidosyksikkö- eli in house-asema. B Oy Ab oli lisäksi 

saanut annissa antamistaan osakkeista käyvän hinnan, joka tuli huomioida painavien taloudellisten 

syiden olemassaolon arvioinnissa. (KKO 2018:19) 

KKO lopulta katsoi, että B Oy Ab:n hallituksen päätökselle suunnatusta osakeannista oli yhtiön 

kannalta painava taloudellinen syy eikä se ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja yksityisen 

omistajan kanne siten hylättiin. Korkein oikeus päätyi ratkaisuun äänin 3–2. Ratkaisussa nostettiin 

hyväksyttävyyden puolesta useita seikkoja: yhdistyvien yhtiöiden jo olemassa oleva yhteistyö ja sen 

syventäminen yhdistymisellä aikaansaavat yhtiön tarkoitusta edistävä liiketaloudellinen perustan, 

joka muodostaa yhtiön kannalta painavan taloudellisen syyn ja suunnatun osakeannin 

toteuttaminen käyvästä arvosta, jolloin yhtiö on saanut hyödykseen täyden vastikkeen. Lisäksi KKO 

nosti esiin suunnatun annin aikaansaaman vähäisen laimenemisvaikutuksen ja sen, että suunnattu 

anti ei ole muuttanut omistajien keskinäisiä päätösvaltasuhteita. (KKO 2018:19) 

Villan (2018, 727) mukaan ratkaisussa korostuvana seikkana on se, että yhtiön kokonaisedut luovat 

lähtökohdan ja perusteen annin hyväksyttävyyden ja painavan taloudellisen syyn arvioinnille, sen 

sijaan että perusteena olisi tiettyjen yksittäisten omistajien preferenssit. Suunnatun annin 

palvellessa perustellusti liiketaloudellisia tarpeita, yhdenvertaisuusperiaate ei loukkaannu, vaikka se 

olisi tietyn osakkeenomistajan edun vastainen. Mikäli pelkästään yhtiön intressissä suoritettu 

toimenpide, joka on liiketaloudellisesti perusteltu tuottaa etua tietylle osakkeenomistajalle, 

kyseisen osakkeenomistajan saama etu ei ole epäoikeutettu, vaan seuraus siitä, että on toimittu 

yhtiön edun mukaisesti. (Villa 2018, 727) Myöskin Vahteran (2018, 782) mukaan tarkasteltaessa 
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suunnatun annin hyväksyttävyyttä, osakeyhtiön tarve suunnatulle annille sen objektiivisesti 

hyväksyttävien ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisten taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi on yksittäisen osakkeenomistajan mahdollisesti kokemaa subjektiivista menetystä 

tärkeämpi edellytys. 

Lisäksi Villa (2018, 727–728) huomauttaa, että ainakin tässä tapauksessa yhdenvertaisuusperiaate 

on toissijainen yhtiön kokonaisetuun suhteutettuna sekä että yhtiön kokonaisetua ei voida sivuuttaa 

osakkeenomistajan oman, subjektiivisen intressin perusteella. Toisaalta Vahtera (2018, 782) 

kyseenalaistaa B:n pääomistajan fuusioitumisintressin ja hankintalain mukaiseksi sidosyhtiöksi 

muuttumisen hyväksyttävyyden. Hänen mielestään yhtiöoikeudellisesti se voisi olla OYL 17:n 

mukaisen yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, sillä edellä mainittu peruste ei ole objektiivisesti 

katsottavissa kaikkien osakkeenomistajien edun mukaiseksi. Vahtera (2018, 782) pohtiikin, 

hyväksytäänkö ratkaisussa vähemmistön loukkaaminen enemmistöllä ollessa hyvät perusteet ja kun 

vähemmistöllä on omistuksessaan vähäinen osuus yhtiöstä. 

Vahtera (2018, 781) toteaa, että antiin oikeutetun tahon luonteeseen voidaan myös kiinnittää 

huomiota suunnatun annin hyväksyttävyyttä arvioitaessa. Tässä tapauksessa anti suunnattiin 

taholle, jonka intressi oli yhteneväinen yhtiön pääomistajina olevien tahojen kanssa ja sen jälkeinen 

osakevaihto osoitti, että anti oli suunnattu intressipiiriin, joka vastasi pääomistajien intressejä. 

(Vahtera 2018 781) Tässä onkin juuri kiinnitettävä huomiota osakkeenomistajien profiiliin. Julkisilla 

kuntaomistajilla voi ajatella eroavan yksityisistä omistajista verrattain, sillä intressissä voi olla jo 

liiketoiminnallisesti erilaisia ajatuksia yhtiön johtamisesta ja liiketoiminnallisista päätöksistä. Kuten 

Villa (2018, 726) toteaa, suunnatun annin on täytettävä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaiset 

edellytykset ja oltava osakkeenomistajien yhteisen edun mukainen, joka lopulta hahmottuu yhtiön 

eduksi. Arvioitavaksi tulee siis, parantaako suunnattu osakeanti objektiivisesti yhtiön 

toimintaedellytyksiä ottaen huomioon laimenemisvaikutuksen suuruus. Tässä korostuu se, että 

arvion keskiössä on tiukasti pidettävä liiketaloustieteellinen näkökulma ja yhtiön hyötyminen. 

KKO:n tapaus osoittaa, kuinka hankalaa tosiasiallisesti yhdenvertaisuusperiaatteen ja painavan 

taloudellisen syyn arviointi voi olla ja toisaalta sen, mikä lopulta on käsitettävä yhtiön kokonaisedun 

mukaiseksi toiminnaksi. Lisäksi KKO:n päätyminen ratkaisuun äänin 3–2 osoittaa sen, että 

tapauksesta ei oltu täysin yksimielisiä. 
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2.5.2 Talvivaaran suunnattu osakeanti 2012 

Kaivososakeyhtiö Talvivaara tiedotti 16.2.2012 pörssitiedotteella aikeestaan laskea liikkeelle 

osakkeita enintään määrän, joka muodostaa noin 10 prosenttia yhtiön liikkeelle lasketuista 

osakkeista. Osakeanti oli tarkoitus suunnata sekä uusille, että nykyisille institutionaalisille 

omistajille. Suunnatulla annilla hankittavien varojen käytöksi yhtiö ilmoitti taloudellisen ja 

operatiivisen liikkumavaran kaivos ja tuotantoprosessien ylösajon aikana sekä mahdolliset 

investoinnit energian tuotantokapasiteettiin. Näiden toimien oli yhtiön mukaan määrä entisestään 

parantaa Talvivaaran strategisesti vahvaa asemaa ja auttaa sitä saavuttamaan ja parantamaan 

yhtiön kaivoksen asemaa entisestään alhaisen kustannustason tuottajana. (Talvivaara 2012a) 

Yhtiö ilmoitti, että suunnattu osakeanti on ehdollinen 12.3.2012 järjestettävässä ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa osakkeenomistajien hyväksynnälle. Tiedotteessa kuitenkin myös kerrottiin, että 

neljä suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustivat n. 45,2 % liikkeelle lasketuista osakkeista, olivat 

antaneet peruuttamattoman sitoumuksensa äänestää ylimääräisessä yhtiökokouksessa suunnatun 

osakeannin toteutumisen puolesta (Talvivaara 2012a) Samana päivänä yhtiö julkaisi tiedotteen, 

jonka mukaan se on kerännyt 83 miljoonaa euroa ennen palkkioita ja kuluja suunnatulla 

osakeannilla. Merkintähintana oli 3,38 euroa osakkeelta. (Talvivaara 2012b) 

Seuraavana päivänä 17.2.2012 julkaistussa ylimääräisessä yhtiökokouskutsussa yhtiö vielä perusteli 

merkintäetuoikeudesta poikkeamista sillä, että suunnattu osakeanti on nopea ja kustannustehokas 

tapa oman pääoman keräämiseen ja tämä luo painavan taloudellisen syyn osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen (Talvivaara 2012c) 

Markkanen (2014, 236-237) on luonnehtinut Talvivaaran perusteluja suunnatulle annille 

ylimalkaisiksi ja hänen mukaan yhtiö on joko tiedottanut puutteellisesti todellisen 

rahoitustarpeensa tai katsonut vain helppous- ja kustannustehokkuusnäkökohtia suunnatun annin 

järjestämisessä. Lisäksi hän toteaa, että jos antia käytetään vain ylimääräisten varojen 

hankkimiseen, on yhdenvertaisuudenmukaisuutta arvioitava kriittisemmin kuin tilanteessa, jossa 

suunnatun annin tarkoitus on esimerkiksi estää yhtiön päätyminen konkurssiin. 

Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamista voisi kuitenkin puoltaa esimerkiksi 

erityinen kiire yhtiölle saada lisärahoitusta, joka ei mahdollista merkintäetuoikeusannin 

järjestämistä ja rahoituksen hankkiminen muilla tavoin ei ole mahdollista tai mielekästä. Toisaalta 
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jos Talvivaaran tapauksessa yhtiöllä olisi ollut kiire saada rahoitusta, tämä näkökohta olisi pitänyt 

pörssitiedotteessa tuoda esiin. (Markkanen 2014, 237) 

Markkanen (2014, 237) myös kiinnittää huomiota Talvivaaran annin merkintähintaan, joka oli 14 

prosenttia alempi kuin edeltävän pörssipäivän päätöskurssi ja nostaa esiin sen, että huomiota 

herättävän alhainen merkintähinta, määrä joka vastaa 10 prosenttia liikkeelle lasketuista osakkeista 

ja hallituksen valitsemat merkintäoikeuden saajat ovat seikkoja, jotka nostavat epäilyksen siitä että 

painava taloudellinen syy jäisi täyttymättä ja osakkeenomistajien kustannuksella tuotettaisiin 

epäoikeutettua etua. 

Markkanen (2014, 240) toteaa tapauksesta lopuksi, että Talvivaaran perustelut painavalle 

taloudelliselle syylle ovat niin puutteelliset, että olisi ollut kiehtovaa nähdä, millaiseen ratkaisuun 

tuomioistuin olisi päätynyt, jos päätöksestä olisi nostettu kanne ja vedottu 

yhdenvertaisuusperiaatteeseen. 

Talvivaaran tapaus on mielenkiintoinen esimerkki, sillä yhtiön annissa on useita huomion kiinnittäviä 

seikkoja. Yhtiön perustelut vaikuttavat jokseenkin yleisluontoisilta. Lisäksi anti oli hinnoiteltu melko 

huomattavasti edellisen päivän päätöskurssia alemmalle tasolle, jolloin luonnollisesti korostuu se, 

että annille olisi tosiasiallisesti oltava painava taloudellinen syy ja riittävät perustelut. 

 

2.5.3 Suunnattu osakeanti ulkomaisessa lainsäädännössä 

Ventoruzzo (2013) on vertaillut Yhdysvaltain ja Euroopan lainsäädäntöä sen osalta, kuinka ne 

suhtautuvat osakkeiden suuntaamiseen ja olemassa olevien osakkeenomistajien etuoikeuteen 

merkitä tarjottavia osakkeita sekä esittänyt syitä eroavuuksille. Sääntely uusien osakkeiden 

antamisesta on yksi merkittävä yhtiöoikeuden osa-alue, joissa alueiden lähestymistavat eroavat 

toisistaan. (Ventoruzzo 2013, 517) 

Yhdysvalloissa yhtiöiden hallitukset nauttivat suurta valtaa uusien osakkeiden liikkeelle 

laskemisessa. Historiallisesti osakkeenomistajat Yhdysvalloissa ovat omanneet etuoikeuden merkitä 

yhtiön osakkeita osakeantitilanteessa laimentumisen estämiseksi. Nykyään oletuksena kuitenkin on, 

että merkintäetuoikeutta ei ole, ellei yhtiösopimuksessa nimenomaan mainita siitä. Yhdysvalloissa 

järjestelmä perustuu siis hyvin vahvasti luottamukseen yhtiön hallituksen jäsenten fidusiaarisista 

velvollisuuksista. (Ventoruzzo 2013, 3-6) Lisäksi Yhdysvalloissa on harvinaista, että tästä 
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oletusäännöstä poikettaisiin ottamalla sääntö merkintäetuoikeuksista yhtiösopimukseen (Armour, 

Davies, Enriques, Hansmann, Hertig, Hopt, Kanda, Kraakman, Parrgendler, Ringe & Rock 2017, 183). 

Eurooppalaisessa lainsäädännössä lähtökohtana on se, että osakkaiden yhtiökokous on päättävänä 

elimenä päätettäessä uusien osakkeiden liikkeelle laskemisesta. Lisäksi pääsääntönä on osakkaiden 

merkintäetuoikeus. Laajan kehyksen tälle antaa eurooppalaiset yhtiödirektiivit, jota kansalliset 

lainsäädännöt täydentävät. (Ventoruzzo 2013, 529) Toisaalta Macneil ja Oakes (2009, 162) tuovat 

esiin sen, että toisin kuin Yhdysvalloissa, Euroopassa ei ole vastaavaa yhtä ja yhteistä liittotason 

sääntelijäviranomaista, vaan yksittäisten valtioiden sääntelijäviranomaisilla on harmonisoinnista 

huolimatta huomattavaa valtaa. 

Ventoruzzo (2013, 529) pitää Italian osakeyhtiösääntelyä malliesimerkkinä yleiseurooppalaisesta 

sääntelystä uusien osakkeiden liikkeelle laskemisessa. Myös Meoli, Paleari ja Urga (2008, 2–3) 

korostavat nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden tärkeyttä italialaisessa sekä 

eurooppalaisessa järjestelmässä tuomalla esiin sen takaamaa suojaa yhtiöiden pienomistajille. 

Sääntely muodostaa myös selvän vastakohdan Yhdysvalloissa omaksuttuun järjestelmään, sillä se 

sisältää pakottavaa normistoa jättämättä juurikaan tilaa sopimusvapaudelle tai hallituksen jäsenten 

harkintavallalle uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseen. Italiassa yleisesti on annettu 

huomattavasti enemmän painoarvoa vanhojen osakkeenomistajien ja heidän omistusosuuksien 

suojelulle, kuin yhtiölle mahdollisuutta ylläpitää joustavaa rahoitusjärjestelmää. (Ventoruzzo (2013, 

529) 

Yhdysvalloissa hallituksille on annettu huomattavat vapaudet kerätä pääomia yhtiölle ja vanhojen 

osakkeenomistajien osuuksien liudentumista suojaa siis lähtökohtaisesti yhtiön hallitus ja sen 

jäsenten fidusiaariset velvollisuudet osakkaita kohtaan. Euroopassa sen sijaan lähtökohtana on 

tarjota osakkeita vanhoille omistajille ja siitä voidaan poiketa vain rajoitetusti, jolloin hallituksen 

jäsenten harkintavalta on huomattavan paljon pienemmässä roolissa. Euroopassa tosin 

osakkeenomistajat voivat halutessaan yhtiökokouksen päätöksellä antaa hallitukselle 

päätäntävaltaa osakeantien suuntaamiselle. (Ventoruzzo 2013, 540) 

Ventoruzzo (2013, 540–541) pyrkii myös selittämään eroavaisuuksia alueiden lähestymistavassa. 

Yhdysvalloissa yhtiöiden omistajuuden ja kontrollin eriävyys vahvistui jo aikaisessa vaiheessa. Tästä 

johtuen yhtiöiden johtohenkilöistä ja hallituksista tuli avaintoimijoita yhtiölainsäädännön 

kehittymisessä. Kun yhtiölle valitaan kotiosavaltiota, paikalliset lainsäätäjät voivat kokea painetta 
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johdon ja hallituksen taholta, mikä lisää painetta ohjata lainsäädäntöä heidän haluamaansa 

suuntaan. Tämä on mahdollisesti ollut eräs ajuri sille, miksi Yhdysvaltain osavaltioissa on luovuttu 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. (Ventoruzzo 2013, 540–541) Euroopan tilanne eroaa 

jo lähtökohtaisesti siinä, että usein hallitsevat osakkeenomistajat ovat vaikutusvaltaisessa roolissa 

yhtiöissä. Maanosan sääntely heijastelee tätä ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeus käsitetään 

yhä yhtiölainsäädännön kulmakivenä sekä osakkaiden rooli uusien osakkeiden liikkeelle 

laskemisessa on keskeinen. (Ventoruzzo 2013, 542) Macneil ja Oakes (2009 162–163) tuovat esiin 

myös sen, että suuri osa eurooppalaisesta taloudellisesta raportoinnista pohjautuu nimenomaan 

yhtiölainsäädäntöön ennemmin kuin arvopaperilainsäädäntöön, jolloin taloudellisen raportoinnin 

ja julkisten, listattujen yhtiöiden välinen side ei ole niin selvä kuin Yhdysvalloissa. 

Lisäksi Ventoruzzo (2013, 542) esittää lähestymistapojen eroavaisuudelle selitykseksi kulttuurisyyt 

osakeyhtiölainsäädäntöön suhtautumisessa. Yhdysvalloissa osakkeenomistajat käsitetään 

sijoittajiksi, joilla on kyky tehdä sopimuksia yhtiössä. Tässä ajattelussa merkintäetuoikeus nähdään 

tarpeelliseksi vain vapaaehtoispohjalta, sillä sopimusvapauden katsotaan olevan tarpeellinen suoja 

osakkeenomistajille ja mikäli he haluavat yhtiöön merkintäetuoikeuden, sellainen sisällytetään 

yhtiösopimukseen. Euroopassa sen sijaan tällaista samanlaista luottamusta sopimusvapauden 

tuomaan hyveellisyyteen ei ole, vaan osakkeenomistajien oikeuksien katsotaan olevan paremmin 

suojattu pakottavalla sääntelyllä, vaikka yhtiön rahoitusrakenteen joustavuus siitä kärsisikin. 

Toisaalta tasapainottavasti Yhdysvalloissa laajempaa harkintavaltaa omaavat yhtiöiden hallitusten 

jäsenet kohtaavat myös vahvemman uhan mahdollisista oikeuskanteista, mikäli he rikkovat 

fidusiaarisia velvollisuuksiaan, kun taas Euroopassa oikeuskanteiden rooli on pienempi. (Ventoruzzo 

2013, 542) Armour et al. (2017, 183) tuovat esiin, että vaikka Yhdysvaltain ”lojaaliuteen” perustuva 

järjestelmä altistaakin yhtiöiden hallituksia oikeuskanteille, niin tällainen ulkoapäin säätelemätön 

järjestelmä voi parhaimmillaan toimia hyvin ja tarjota suojaa pienomistajille jopa eurooppalaisen 

järjestelmän veroisesti. 

Vertailussa on kuitenkin tärkeää huomioida paikalliset erityispiirteet. Yhdysvalloissa osakeyhtiö 

nähdään ennen kaikkea suuren omistajapiirin yhtiönä, jossa johdolla on korostunut rooli yhtiön 

päätöksissä. Yhdysvalloissa johdolla on toimivalta monissa asioissa, jotka Pohjoismaissa ja muualla 

Euroopassa kuuluvat yhtiökokoukselle. Huomion keskiössä on tällöin luonnollisesti 

osakkeenomistajien ja johdon keskinäisten intressiristiriitojen ratkaisemisessa, jolloin ongelmat 

vähemmistön suojaamisessa jäävät taka-alalle. (Pönkä 2011, 224) Armour et al. (2017, 180) 
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kuvaavatkin myös päämies-agentti ongelmaa liittyen osakkeiden kokonaismäärän lisäämiseen. 

Osakkeenomistajilla on intressi olla laimentamatta omistusosuuksiaan osakeanneilla, kun taas 

yhtiön johdolla saattaa olla erilainen intressi. Johto voi olla kiinnostunut käyttämään osakeanteja 

yhtiön kokoluokan kasvattamiseen, johdon vaikutusvallan lisäämiseen ja vastaavasti omistajien 

vaikutusvallan laimentamiseen. (Armour et al. 2017, 180) 

Macneil ja Oakes (2009, 155–171) tuovat esiin yhdysvaltalaisen järjestelmän joustavuuden 

merkitystä pääomien keräämisessä, joka korostuu etenkin aikoina, jolloin rahoitusmarkkinoilla 

esiintyy volatiliteettia. Eurooppalaisessa mallissa yhtiön nykyisten osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeus ja sen ohittaminen suunnatulla annilla vie aikaa sen vaatiessa omistajien 

hyväksynnän. Tämä tekee kriisitilanteessa pääomien keräämisestä vaikeampaa eurooppalaisille 

yhtiöille. Macneil ja Oakes (2009, 167) nostavat esimerkiksi vuoden 2008 pankkikriisin, jolloin suuret 

yhdysvaltalaiset pankit, kuten JPMorgan, Goldman Sachs ja Bank of America kykenivät keräämään 

suuria määriä oman pääoman ehtoista rahoitusta nopeassa aikataulussa ja tämä tulkittiin 

markkinoilla positiivisesti. Yksi syy siihen, että näin nopea rahoitusjärjestely oli mahdollista, oli 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden puuttuminen yhdysvaltalaisessa sääntelyssä. Myös 

Armour et al. (2017, 182–183) ovat korostaneet nopean toiminnan ja viiveettömyyden tärkeyttä 

pääomien keräämisessä vuoden 2008 pankkikriisiin vastaamisessa. 

Vaikka Ventoruzzonkin (2013, 542) esiintuoma eurooppalainen tapa suojata osakkeenomistajien 

yhdenvertaisuutta pakottavalla sääntelyllä on sinänsä tärkeää, se kuitenkin rajoittaa kykyä toimia 

nopeasti oman pääoman keräämiseksi kriisitilanteessa. Macneil ja Oakes (2009, 170) tiivistävät, että 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeus jättää eurooppalaisen järjestelmän haastavampaan 

asemaan vaikeisiin markkinatilanteisiin vastaamisessa. Yhdysvaltalaisessa järjestelmässä 

lähtökohtainen merkintäetuoikeuden puute sallii joustavan oman pääoman keräämisen halukkailta 

rahoittajilta, kuten vuoden 2008 esimerkki pankkikriisistä osoittaa. Tässä keskustelussa esiin nousee 

kuitenkin myös se, paljonko arvoa halutaan antaa rahoitusjärjestelmän rakentamiseksi joustavaksi 

ja toisaalta, kuinka paljon arvostetaan yhtiöiden nykyisten osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden 

turvaamista merkintäetuoikeuksilla.  

 

 

 



43 
 

 

3. Toteutettujen suunnattujen osakeantien perustelut 

Tässä luvussa esitellään tutkimukseen kerätty aineisto sekä sen läpikäyntiin sovellettava 

tutkimusmenetelmä. Myöhemmin luvussa käydään läpi tutkimusaineistoa ja tehdään siitä työn 

kannalta oleellisia huomioita. Luvun tarkoituksena on kuvata tiiviisti aineisto ja läpikäydä 

toteutettujen suunnattujen osakeantien perusteluita ja tavoitteita. 

3.1 Tutkimusmenetelmän ja aineiston esittely 

Tutkimuksessa sovellettu tutkimusmenetelmä perustuu lainopilliseen ja liiketaloustieteelliseen 

lähestymistapaan. Osakeyhtiölaki antaa työlle teoreettisen perustan, mutta painava taloudellinen 

syy kytkeytyy vahvasti liiketaloustieteisiin, sillä syyn on oltava taloudellinen. Painavan taloudellisen 

syyn arviointi työhön valittujen suunnattujen osakeantien kohdalla, eli tutkimusongelma edellyttää 

siis lainopillisen näkökulman lisäksi taloudellista näkökulmaa. Näin saadaan paneuduttua antien 

perusteluiden taloudelliseen mielekkyyteen ja pätevyyteen. 

Tutkimusaineiston analysointimenetelmänä käytetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, joka sopii 

menetelmätavaksi dokumenttien systemaattiseen ja objektiiviseen analysointiin. Analyysi pyrkii 

luomaan sanallisen ja selkeän kuvauksen tutkimuskohteesta (Sarajärvi & Tuomi 2009, 103, 108). 

Dokumentit ovat tässä tutkimuksessa tärkeässä roolissa ja tämän empiirisen osion tarkoituksena on 

analysoida niiden sisältöä. Tutkimuksen kohteena olevien yhtiöiden julkaisemilla aineistoilla 

päästään pureutumaan työn kannalta keskiössä olevaan painavan taloudellisen syyn perusteluihin 

ja edellytyksiin.  

Teoriaohjaava analyysi ei välittömästi pohjaa teoriaan, mutta sisältää kytkentöjä siihen. 

Aikaisemman tiedon roolina on aukoa uusia ajatusväyliä ja ajatteluprosessi sisältää vaihtelua 

valmiiden mallien ja aineistolähtöisyyden välillä. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 108) Työn teoriaosa 

pohjautuu osakeyhtiölakiin ja sen tulkintaan. Empiirisen osion aineiston analyysilla toisaalta on 

yhteys teoriaan, sillä osakeyhtiölaki säätelee suunnatun osakeannin käyttöä. Teoriaohjaavassa 

analyysissa teoreettiset käsitteet tuodaan valmiina eli ilmiöstä jo tiedettynä. Painavan taloudellisen 

syyn käsittelystä on vähän oikeuskäytäntöä, joten työhön liittyy väistämättä myös tulkintaan sekä 

päättelyyn perustuvaa aineistolähtöistä sisällönanalyysiä (Sarajärvi & Tuomi 2009, 112)  
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Tutkimusaineisto perustuu 12 suomalaisen listatun pörssiyhtiön toteuttamaan suunnattuun 

osakeantiin. Aineistoon kuuluvat yhtiöt on valittu sattumanvaraisesti. Aikaotoksena ovat vuodet 

2005–2020, jolloin ajanjakso huomioi tasaisesti erilaiset talouden syklit eikä aineisto painotu liikaa 

tietyn taloudellisen suhdanteen ajanjaksoon. Suunnattujen osakeantien lähdeaineistona ovat 

yhtiöiden pörssitiedotteet, esitteet sekä lehdistössä julkaistut artikkelit, joissa anteja on käsitelty. 

Aineistoon kuuluvat yhtiöt ovat Atria Oyj, Basware Oyj, Caverion Oyj, Lemminkäinen Oyj, Nokian 

Renkaat Oyj, Nurminen Logistics Oyj, Oriola Oyj, Pihlajalinna Oyj, PKC Group Oyj, Solteq Oyj, 

Stockmann Oyj ja SSH Communications Security Oyj. Edellä mainittujen yhtiöiden kokoluokka 

vaihtelee ja lisäksi ne edustavat useita erilaisia toimialoja. Yhtiöt ovat toteuttaneet mittakaavaltaan 

erikokoisia suunnattuja osakeanteja tutkimuksen kohdeajanjaksolla. 

Aineiston avulla pyritään selvittämään, millaisia perusteluita yhtiöt esittävät suunnatuille 

osakeanneille. Tavoitteena on myös nostaa aineistosta esiin seikkoja, jotka toisaalta tukevat 

ajatusta painavan taloudellisen syyn edellytyksen täyttymisestä ja toisaalta näkökohtia, jotka voivat 

olla edellytyksen kanssa ristiriidassa. Pyrkimyksenä on havainnoida yhteneväisyyksiä yhtiöiden 

välillä ja nostaa esiin laajempia suuntaviivoja, jotka ovat mahdollisesti yhteisiä aineiston yhtiöille. 

Tutkimusongelman kohdalla keskiöön nousee se, muodostuuko yhtiöiden antamien tietojen 

pohjalta perusteet painavan taloudellisen syyn olemassaololle ja merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiselle. 

Tutkimuksen aineisto on koostettu tiivistetysti taulukkoon 1. Taulukkoon on jaoteltu tutkimuksen 

kohdeyhtiöt niiden järjestämien antien päivämäärän mukaan. Annin ilmoitusajankohta viittaa 

päivämäärään, jolloin yhtiöt ovat pörssitiedotteella ilmoittaneet aikomuksestaan järjestää 

suunnattu osakeanti. Uusien osakkeiden lukumäärä viittaa annissa liikkeelle laskettujen osakkeiden 

lukumäärään. Lisäksi taulukossa on esitetty uusien osakkeiden prosenttimääräinen osuus ennen 

antia olevasta osakkeiden kokonaismäärästä. Tämä kuvaa myös hyvin suunnatun annin aiheuttamaa 

laimennusvaikutusta. Taulukkoon on myös otettu mukaan merkintähinnan suhde osakeanti-

ilmoitusta edeltäneeseen osakkeen päätöskurssiin. Viimeinen sarake kuvaa annin kokoa 

absoluuttisena euromääränä miljoonissa. 
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Taulukko 1 Avainlukuja tutkimusaineistosta 

Yhtiö Annin 
ilmoitusajankoh
ta 

Uusien 
osakkeiden 
lukumäärä 
(kpl) 

Osuus ennen 
antia 
olevasta 
osakemääräs
tä  
 

Alennus 
suhteessa 
osakekurssiin 
(antipäätöstä 
edeltävä 
päätöskurssi) 

Annin koko (€) 

Nokian Renkaat 
Oyj 

16.2.2005 1 074 000 9,9 % -3,56 % 131M 

Atria Oyj 9.5.2006 1 110 000 
(A) 

4,96 % -3,06 % 20,9M 

Stockmann Oyj 23.6.2008 2 456 424 
(A) 
3 152 936 
(B) 
 
yht 5 609 
360 

9,99 % -6,56 % (A) 
-1,76 % (B) 

137,4M 

Oriola Oyj 2.6.2009 9 350 000 
(B) 

9,98 % -1,74 %  21M 

Lemminkäinen 
Oyj 

17.3.2010 2 623 514 13,35 % -0,77 % 61M 

Basware Oyj 14.2.2011 1 170 000 9,98 % -5,2 % 27,7M 

Solteq Oyj 20.3.2012 2 849 632 23,5 % -3,51 % 3,1M 

PKC Group Oyj 5.9.2013 2 140 000 9,9 % -6,04 % 45M 

Pihlajalinna Oyj 14.12.2015 1 500 000 7,8 % -8,21 % 25,5M 

SSH 
Communication
s Security Oyj 

15.6.2017 3 400 000 9,8 % -10,09 % 7M 

Caverion Oyj 14.6.2018 9 524 000 7,36 % -6,5 % 60M 

Nurminen 
Logistics Oyj 

12.11.2020 30 000 000 67 % -20,77 % 9,3M 

 

Taulukosta 1 voidaan havaita, että jokaisessa suunnatussa annissa on poikettu pörssissä 

noteeratusta käyvästä hinnasta. Merkintähinnan ja käyvän arvon suhteen vaihteluväli on ollut 

verrattain laaja, vaihdellen -0,77 prosentista jopa -20,77 prosentin alennukseen. Myös 

laimenemisvaikutuksessa on selvää vaihtelua, annissa annettavan osakemäärän suhteen antia 

edeltäneeseen osakemäärään ollessa 4,96 prosentin ja 67 prosentin välillä. 

Erityinen kiinnostus aineistossa kohdistuu suunnatun annin merkintähintaan ja sen suhteeseen 

osakkeen käypään hintaan. Suunnatun annin hyväksyttävyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota 

näiden kahden väliseen suhteeseen. Mitä enemmän merkintähinta alittaa käyvän arvon, sitä 
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painavampi taloudellinen syy yhtiöllä täytyy myös olla. Mikäli anti toteutetaan vahvasti 

alihintaisena, merkitsee se myös varallisuuden siirtoa vanhoilta osakkeenomistajilta uusille 

osakkeenomistajille. Aineistossa merkintähintaa on verrattu osakeantipäätöstä edeltäneeseen 

pörssin päätöskurssiin, jota voidaan pitää yhtiön osakkeen käypänä arvona pörssiyhtiön 

tapauksessa. Voidaan myös ajatella, että yhtiön pörssikurssi kuvaa lukuisten sijoittajien ja siten koko 

markkinan kollektiivista näkemystä yhtiön käyvästä arvosta. 

Lisäksi tarkastelun keskiössä on uusien osakkeiden määrän suhde antia edeltävään osakkeiden 

kokonaismäärään. Tämä kuvaa laimenemisvaikutusta, jonka annin ulkopuolelle jäävät 

osakkeenomistajat kärsivät suunnatun annin seurauksena. Myös laimenemisvaikutuksen 

suuruusluokka on otettava huomioon painavan taloudellisen syyn hyväksyttävyyttä arvioitaessa. 

Esimerkinomaisesti kohdeyhtiö Atria on ilmoittanut pörssitiedotteella 9.5.2006 klo 08:00 

valmistelevansa suunnattua osakeantia (Atria 2006a). Yhtiö ilmoitti seuraavana päivänä, 10.5.2006 

klo 08:00 pörssitiedotteella hallituksen päättäneen osakeannin toteuttamisesta varsinaisen 

yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Tässä tiedotteessa yhtiö on ilmoittanut hallituksen 

päättäneen osakkeen merkintähinnaksi 19,00 euroa (Atria 2006b). Atrian merkintähinnan 

julkistamista edeltävän päivän 9.5.2006 päätöskurssi on ollut 19,65 euroa. Näistä tiedoista saadaan 

laskemalla alennukseksi 3,06 prosenttia. Vastaavasti yhtiö on antipäätöksessään antipäätöksestä 

kertonut suoraan uusien osakkeiden muodostavan 4,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (Atria 

2006b). 

Kuvatuilla vaikutuksilla on suuri merkitys vanhojen osakkeenomistajien kannalta, sillä ne vaikuttavat 

suoraan heidän taloudelliseen asemaansa. Vaikutusta voidaan havainnollistaa esimerkinomaisesti 

niin, että mikäli yhtiö jakaa vakiomäärän osinkoja, on suunnatun annin toteuttamisen jälkeen 

osaketta kohden realisoituva osinkovirta pienempi kuin aikaisemmin, mikäli oletetaan että uusilla 

osakkeilla on samat oikeudet. Tämä johtuu osakkeiden lisääntyneestä määrästä ja muutos osaketta 

kohti realisoituvan voitonjaon määrässä on sitä suurempi, mitä laajempi suunnattu anti on ja mitä 

suurempi laimenemisvaikutus siitä seuraa. 
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3.2 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi tutkimusaineistoa ja arvioidaan suunnattujen antien 

edellyttävän painavan taloudellisen syyn hyväksyttävyyttä. Luvussa on jaoteltu annit päivämäärän 

mukaan, alkaen vanhimmasta. Aikaisemmin taulukossa 1 on esitelty antien perustiedot. Tässä 

luvussa keskitytään erityisesti painavan taloudellisen syyn edellytykseen ja yhtiöiden perusteluihin 

antien toteuttamiseksi. 

Nokian Renkaat Oyj 

Nokian Renkaat ilmoitti pörssitiedotteella 16.2.2005 valmistelevansa suunnattua osakeantia 

institutionaalisille sijoittajille. Yhtiön varsinainen yhtiökokous oli 5.4.2004 valtuuttanut hallituksen 

päättämään osakepääoman korottamisesta merkintäetuoikeudesta poiketen. (Nokian Renkaat 

2005a) Yhtiö tiedotti seuraavana aamuna 17.2.2005 suunnatun osakeannin toteuttamisesta ja 

merkintäsitoumusten vastaanottamisen lopettamisesta. Annissa päätettiin tarjota yhtiön osakkeita 

rajoitetulle määrälle suomalaisia ja institutionaalisia sijoittajia niin, että merkittäväksi annetaan 

enintään 1 074 000 uutta osaketta. Lisäksi osakeannin merkintähinnaksi oli päätetty 122,00 euroa 

osakkeelta. Yhtiö myös ilmoitti osakeantiehdoissaan syyn merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, 

joka ilmenee taulukosta 2. (Nokian Renkaat 2005b) 

Taulukko 2 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Nokian Renkaat Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiseen (painava taloudellinen 

syy) 

”Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, 

koska osakeannin tarkoituksena on liiketoiminnan suurten 

lisäinvestointien rahoittaminen käyttöpääomaa 

kasvattamalla, Yhtiön nopeutetun kasvun tukeminen ja 

Yhtiön omavaraisuusasteen ylläpitäminen sekä 

osakaspohjan laajentaminen. Yhtiö tavoittelee 

osakaskuntaa, joka parantaa Yhtiön osakkeen likviditeettiä 

jälkimarkkinoilla ja luo Yhtiölle edellytykset konsernin 

kasvun ja liiketoiminnan rahoittamiseen. 

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön 

kannalta painava taloudellinen syy.” 
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Nokian Renkaat ilmoittaa painavaksi taloudelliseksi syyksi liiketoiminnan suurten lisäinvestointien 

rahoittamisen, kasvun tukemisen, omavaraisuuden ylläpidon sekä osakaspohjan laajentamisen, 

jolla voidaan edistää osakkeen likviditeettiä ja luoda edellytyksiä kasvulle ja liiketoiminnan 

rahoittamiselle. Yhtiö ei siis esitä tarkkaan rajattua syytä merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle, 

vaan syitä on listattu osakeantiehdoissa useampi. 

Nokian Renkaat on vuoden 2004 tilinpäätöstiedotteessaan kuitenkin todennut seuraavaa: ”johtuen 

lukuisista kiinnostavista kasvun mahdollisuuksista, yhtiö arvioi pääomarakennettaan, erityisesti 

velan ja oman pääoman suhdetta, optimoidakseen pääomakustannuksensa ja säilyttääkseen 

taloudellisen joustavuutensa” (Nokian Renkaat 2005c).  Voidaan siis todeta, että yhtiöllä on ollut 

olemassa useitakin kiinnostavia mahdollisuuksia vauhdittaa kasvua, jotka ovat voineet edellyttää 

muutosten tekemistä pääomarakenteeseen. Kiinnostavaa kuitenkin on, että näitä lisäinvestointeja 

vaativia kasvumahdollisuuksia ei ole tarkemmin eritelty, vaan niistä puhutaan hyvin ylimalkaisella 

tavalla. Yhtiö ei siis kerro, onko kyse esimerkiksi nykyisen tuotantokapasiteetin laajentamisesta vai 

kenties kokonaan uusien kasvumahdollisuuksien rahoittamisesta. 

Nokian Renkaiden omavaraisuusaste on antia edeltävän tilikauden 2004 lopussa ollut 48,3 % 

(Nokian Renkaat 2005c). Yritystutkimus ry:n ohjearvojen mukaan yli 40 prosentin 

omavaraisuusastetta voidaan pitää hyvänä (Yritystutkimus ry 2017, 70). Yhtiön omavaraisuusaste 

on siis jo ollut juuri ennen antia erittäin vahvalla tasolla, jolloin maininta omavaraisuusasteen 

ylläpitämisestä painavan taloudellisen syyn yhteydessä herättää kysymyksiä, etenkin kun yhtiö ei 

ole eritellyt mitään selkeitä investointikohteita annilla kerätyille varoille. Tässä myös pohdittavaksi 

tulee, olisiko yhtiö voinut jo vahvan pääoma-asemansa turvin kerätä vieraan pääoman ehtoista 

rahoitusta, jonka kustannus olisi ollut vahvan taloudellisen aseman ansiosta todennäköisesti hyvin 

houkutteleva. Tässä tapauksessa olisi vältytty vanhojen osakkeenomistajien omistusosuuksien 

laimentamiselta. 

Kokonaisuudessaan annissa annettavien uusien osakkeiden alennus suhteessa osakkeen käypään 

arvoon on kuitenkin pieni, vain -3,56 prosenttia. Kun hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä 

erityisestä huomiota näiden kahden erotukseen, on selvää, että arviointi ei muodostu kovinkaan 

tiukaksi Nokian Renkaiden tapauksessa. Uudet osakkeet muodostavat 9,9 prosenttia vanhojen 

osakkeiden kokonaismäärästä, mutta uusista osakkeista on kuitenkin maksettu hinta, joka on hyvin 

lähellä niiden käypää arvoa. 
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Atria Yhtymä Oyj 

Atria julkaisi 9.5.2006 pörssitiedotteen, jossa se ilmoitti valmistelevansa suunnatun osakeannin 

järjestämistä institutionaalisille sijoittajille Yhtiön varsinainen yhtiökokous oli 3.5.2006 valtuuttanut 

hallituksen järjestämään osakeannin merkintäetuoikeudesta poikkeamalla. (Atria 2006a).  

Seuraavana aamuna 10.5.2006 Atria kertoi tiedotteella, että yhtiön hallitus on päättänyt toteuttaa 

suunnatun osakeannin valituille suomalaisille sekä kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja 

että merkintäsitoumusten vastaanottaminen on lopetettu. Annissa päätettiin tarjota enintään 

1 100 000 uutta A-sarjan osaketta 19,00 euron merkintähinnalla. Ehdoissa kerrottiin syy 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle, joka ilmenee taulukosta 3. (Atria 

2006b) 

Taulukko 3 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Atria Yhtymä Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 
(painava taloudellinen syy 

"Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poiketaan investointien rahoittamiseksi ja 

pääomarakenteen vahvistamiseksi ja täten 

yhtiön kansainvälisen kasvun jatkumisen 

mahdollistamiseksi. Merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta 

painava taloudellinen syy. " 

 

Atria kertoo painavaksi taloudelliseksi syyksi investointien rahoittamisen, pääomarakenteen 

vahvistamisen ja kansainvälisen kasvun. Suunnatun annin ehdoissa ei taustoiteta tarkemmin näitä 

syitä. Pörssitiedotteessa, jossa yhtiö kertoi valmistelevansa suunnattua osakeantia, kerrotaan 

kuitenkin yksityiskohtaisemmin meneillään olevista investoinneista osakeannin taustaksi. Atrialla on 

antihetkellä ollut käynnissä Nurmossa 70 miljoonan euron investointiohjelma, josta yli puolet liittyy 

sen logistiikkakeskuksen laajentamiseen. Tällä laajennuksella se kykenee kaksinkertaistamaan 

logistiikkakeskuksen kapasiteetin. Lisäksi Atria kertoo ostaneensa syksyllä 2005 Pietarin johtavan 

lihavalmisteiden valmistaja Pit-Productin. Haasteeksi yhtiö kertoo kuitenkin tuotantokapasiteetin 

riittävyyden, johon se on vastannut uuden logistiikkakeskuksen ja valmistuskapasiteetin 

suunnittelulla. Tämän investoinnin kokonaissuuruudeksi arvioidaan n. 40 miljoonaa euroa. 
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Tiedotteessa mainitaan, että suunnattu anti järjestetään näiden investointien rahoittamiseksi ja jo 

aikaisemmin mainitun pääomarakenteen vahvistamiseksi kansainvälisen kasvun 

mahdollistamiseksi. (Atria 2006a) 

Atria kertoo annin valmisteluvaiheessa hyvin suoraviivaisesti kerättyjen varojen käyttötarkoituksen 

nimeämällä sen käynnissä tai suunnitteilla olevia investointeja. Taulukosta 1 käy esiin 

kerättyjenvarojen yhteismäärä, 20,9 miljoonaa euroa, joka on määrällisesti pieni osuus yhtiön 

investointien yli 100 miljoonan euron kokonaissummasta. On siis selvää, että kerätyillä varoilla ei 

ole tarkoitus kokonaan rahoittaa investointeja, vaan pikemminkin olla osa rahoitusratkaisua. Vaikka 

yhtiö ilmoittaa antiehdoissa varojen käytöstä hyvin yleisellä tasolla, taustoitetaan investointeja 

konkreettisella tasolla valmisteluvaiheen pörssitiedotteessa. 

Atrian suunnattu anti toteutettiin 3,06 prosentin alennuksella pörssikurssiin ja uudet osakkeet 

muodostivat 4,96 prosenttia antia edeltävästä osakkeiden kokonaismäärästä. Merkintähinta on siis 

ollut hyvin lähellä käypää arvoa ja laimennusvaikutus on myös ollut maltillinen. Annin ulkopuolelle 

jääneet osakkeenomistajat eivät ole kokeneet kovin suurta omistusosuuden laimennusta ja uusista 

osakkeista on saatu vastine, joka on ollut hyvin lähellä niiden käypää arvoa. Koska investoinnit ovat 

antihetkellä olleet vielä kesken tai suunnitteluvaiheessa, on osakkeenomistajien kuitenkin ollut 

hankalaa arvioida niiden taloudellista menestystä ja siten koko yhtiölle koituvaa etua. 

 

Stockmann Oyj Abp 

Stockmann ilmoitti 23.6.2008 pörssitiedotteella suunnatun annin järjestämisestä (Stockmann 

2008a) Seuraavana päivänä 24.6.2008 yhtiö ilmoitti aikovansa laskea liikkeelle yhteensä 5 609 360 

uutta osaketta, koostuen 2 456 424 A-lajin osakkeesta ja 3 152 936 B-lajin osakkeesta. Lisäksi yhtiö 

julkaisi molemmille osakesarjoille merkintähinnaksi 24,50 euroa. Annilla oli siis tarkoitus kerätä 

pääomaa 137,4 miljoonan euron edestä. Päätös osakeannista perustui Stockmannin varsinaisen 

yhtiökokouksen 18.3.2008 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Syy merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiseen ilmenee taulukosta 4. (Stockmann 2008b) 
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Taulukko 4 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Stockmann Oyj Abp 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

”Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poiketaan, koska osakeannin tarkoituksena on 

kohtuullisin kustannuksin hankkia 

markkinaehtoista rahoitusta yhtiön 

pääomarakenteen vahvistamiseksi ja AB 

Lindexin hankintaa varten otetun velan 

lyhentämiseksi sekä laajentaa yhtiön 

omistuspohjaa. Merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta 

osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu 

painava taloudellinen syy.” 

 

Stockmann kertoi annin tarkoitukseksi markkinaehtoisen rahoituksen hankkimisen kohtuullisin 

kustannuksin, pääomarakenteen vahvistamisen, Lindex -yrityskauppaan liittyvän velan 

lyhentämisen sekä omistuspohjan laajentamisen. Yhtiö taustoitti pörssitiedotteessaan 23.6.2008 

suunnatun annin olevan strategian mukainen, sillä sen tavoitteena on ollut kohentaa joulukuussa 

toteutuneen Lindex -kaupan jälkeen omavaraisuusastetta. Tavoitteena on ollut omavaraisuusasteen 

saaminen vähintään 40 prosentin tasolle. Suunnattu anti yhdessä tulevien tilikausien voittojen 

kanssa tukee tätä tavoitetta. (Stockmann 2008a) 

Yhtiön pääasiallisena syynä osakeannille on siis selkeästi ollut yhtiön pääomarakenteen 

vahvistaminen toteutuneen yrityskaupan jälkeen. Yhtiö kertoi aikaisemmin vuoden 2007 

tilinpäätöstiedotteessaan Lindexin koko osakekannan hankintamenoksi 850,9 miljoonaa euroa. 

Tilikauden 2007 lopussa Stockmannin omavaraisuusaste oli 32,6 prosenttia. (Stockmann 2008c) 

Yritystutkimus ry:n ohjearvojen mukaan 20 – 40 prosentin omavaraisuusastetta voidaan pitää 

tyydyttävänä (Yritystutkimus ry). Yhtiön rahoitustilanne ei siis ole ollut hälyttävän heikko, mutta 

tavoitteena on ollut saada kohennettua omavaraisuusaste tyydyttävältä hyvälle, eli yli 40 prosentin 

tasolle. 
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Merkintähinnan alennus käypään hintaan on A-osakkeiden kohdalla ollut 6,56 prosenttia ja B-

osakkeiden kohdalla 1,76 prosenttia. Koska merkintähinta on ollut sama molemmille osakkeille, 

voidaan päätellä, että osakesarjojen pörssikurssit ovat jokseenkin eronneet toisistaan. Uusien 

osakkeiden kokonaismäärä on vastannut lähes 10 prosenttia ennen antia olevasta 

kokonaismäärästä. Uusista osakkeista on saatu vastine, joka B-osakkeiden kohdalla on hyvin lähellä 

niiden käypää arvoa. A-osakkeiden kohdalla alennus on ollut hieman suurempi. 

 

Oriola Oyj 

Oriola julkaisi pörssitiedotteen 2.6.2009, jossa yhtiö ilmoitti laskevansa liikkeelle 9 350 000 uutta B-

sarjan osaketta suunnattuna osakeantina (Oriola 2009a). Seuraavana päivänä, 3.6.2009 Oriola 

julkaisi tiedotteessaan annin ehdot, jossa myös todettiin merkintähinnaksi 2,25 euroa osakkeelta. 

Yhtiön annilla keräämien varojen yhteismäärä oli 21 miljoonaa euroa. Syyksi merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiselle yhtiö ilmoitti taulukosta 5 ilmenevän seikan. (Oriola 2009b) 

Taulukko 5 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Oriola Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

”Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poiketaan, koska osakeannin tarkoitus on 

vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. Siten 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on 

yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4§:n 

mukainen painava taloudellinen syy.” 

 

 Oriolan kuvaus painavasta taloudellisesta syystä on hyvin niukkasanainen. Annin tarkoituksena on 

vahvistaa yhtiön pääomarakennetta, mutta tätä ei täsmennetä sen enempää. Yhtiö ei myöskään 

taustoita asiaa tarkemmin antiin liittyvissä pörssitiedotteissa. Antia edeltävän tilikauden 2008 

tilinpäätöstiedotteessa Oriolan omavaraisuusasteeksi on ilmoitettu 25,1 prosenttia (Oriola 2009c). 

Yritystutkimus ry:n ohjearvojen mukaan tätä voidaan pitää tyydyttävänä, sillä se ylittää 20 prosentin 

raja-arvon. Omavaraisuusasteen voi kuitenkin katsoa olleen alhaisella tasolla, jolloin yhtiölle on ollut 

perusteltua vahvistaa tasettaan. 
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On kuitenkin huomiota herättävää, että Oriola ei taustoita pääomarakenteen vahvistamista 

suunnatulla annilla tarkemmin. Vaikka yhtiön omavaraisuusaste onkin alhainen, ei se kuitenkaan ole 

ollut tilikauden 2008 lopulla hälyttävällä tasolla. Onkin syytä pohtia, olisiko Oriolan tapauksessa 

omavaraisuusasteen kohentaminen ollut mahdollista muilla keinoin, kuin suunnatulla annilla. Yhtiö 

ei tätä valintaa perustele lainkaan tarkemmin. Painavan taloudellisen syyn perustelu on siis hyvin 

niukkasanainen ottaen huomioon, että uudet osakkeet muodostavat lähes 10 prosenttia antia 

edeltävästä osakemäärästä. Toisaalta vastaavasti merkintähinnan alennus käypään arvoon on ollut 

vain 1,74 prosenttia, joten uusista osakkeista on saatu vastineeksi lähes käypä hinta. Arviointi ei 

merkintähinnan hyvin pienen alennuksen vuoksi muodostu kovinkaan tiukaksi, mutta äärimmäisen 

niukka perustelu annille herättää kysymyksiä painavan taloudellisen syyn täyttymisestä. 

 

Lemminkäinen Oyj 

Lemminkäinen ilmoitti 17.3.2010 pörssitiedotteella yhtiön hallituksen päättäneen kahdesta 

erillisestä suunnatusta annista. Liikkeelle laskettavien osakkeiden yhteismääräksi kerrottiin 

2 623 514 osaketta ja merkintähinnaksi 23,25 euroa osakkeelta. Päätös perustui Lemminkäisen 

ylimääräisen yhtiökokouksen 12.11.2009 antamaan valtuutukseen. Uusista osakkeista 1 700 000 

tarjottiin ns. instituutioantina. Sen sijaan 923 514 osaketta tarjottiin osakevaihtoon liittyen. 

Osakevaihdolla Lemminkäisen oli tarkoitus saada täysi omistus tytäryhtiöihin Tekmanni Oy:hyn ja 

Lemminkäinen Talo Oy:hyn niiden vähemmistöomistajien luopuessa omistuksistaan Lemminkäisen 

osakkeita vastaan. Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen ilmenee taulukosta 6. 

(Lemminkäinen 2010) 

Taulukko 6 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Lemminkäinen Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

”Osakeanti toteutetaan Yhtiön strategian 

tukemiseksi sekä yhtiön taseen ja 

rahoitusaseman vahvistamiseksi. Lisäksi 

osakeanti mahdollistaa yhtiön osakaspohjan 

laajentumisen joka on omiaan lisäämään yhtiön 

osakkeen likviditeettiä.”   
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Osakevaihtoon liittyvä osuus Lemminkäisen annista on melko suoraviivainen. Yhtiön tarkoituksena 

oli saada tytäryhtiöt Tekmanni Oy ja Lemminkäinen Talo Oy omistukseensa kokonaisuudessaan. 

Yrityskauppa päätettiin tehdä suunnattua antia käyttäen osakevaihtona. Tällainen järjestely 

suunnatun annin käyttötarkoituksesta mainitaan OYL:n esitöissä. Lemminkäinen perustelee 

menettelyä sillä, että se selkeyttää konsernin omistusrakennetta (Lemminkäinen 2010). Yhtiö ei 

kuitenkaan esittele järjestelylle muita taloudellisia perusteluita. Vaikka Lemminkäinen saa näin 

kokonaan omistukseensa kaksi tytäryhtiötä, on muiden osakkeenomistajien haastavaa arvioida, 

millainen taloudellinen vastine siitä seuraa kompensaationa omistusosuuksien laimentumiselle. 

Toinen osa suunnatusta annista, eli ns. instituutioanti perustellaan strategian tukemiseksi sekä 

yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi. Yhdeksi syyksi on myös kerrottu osakaspohjan 

laajentaminen ja sitä seuraava osakkeen likviditeetin paraneminen. Yhtiö ei kuitenkaan tarkemmin 

taustoita, kuinka suunnattu anti strategiaa tukee tai kuinka annilla kerättyjä varoja käytetään siihen 

liittyen. Vaikka uusien osakkeiden määrä muodostaa 13,35 prosenttia antia edeltävästä 

osakemäärästä, on syytä huomioida, että merkintähinnan alennus käypään arvoon on vain 0,77 

prosenttia. Osakkeista maksetaan siis lähes käypä hinta, joka luonnollisesti tekee painavan 

taloudellisen syyn arvioinnista vähemmän ankaran Lemminkäisen kohdalla. 

 

Basware Oyj 

Basware Oy (Basware) ilmoitti 14.2.2011 pörssitiedotteella aikeestaan tarjota enintään 1 170 000 

uutta osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Lisäksi yhtiö kertoi 

tiettyjen suurimpien Baswaren osakkeenomistajien suunnittelevan enintään 800 000 nykyisen 

osakkeen tarjoamista samanaikaisesti osakeannin kanssa. Päätös perustui varsinaisen 

yhtiökokouksen 18.2.2010 yhtiön hallitukselle. antamaan valtuutukseen. (Basware 2011a) Basware 

julkaisi vielä myöhemmin 14.2.2011 tiedotteen osakeannin toteuttamisesta ja tuloksesta. Yhtiö 

ilmoitti laskevansa liikkeelle 1 170 000 uutta osaketta ja suurimpien henkilöomistajien myyneen 

800 000 yhtiön nykyistä osaketta osakeannin yhteydessä. Antiosakkeiden merkintähinta asetettiin 

23,70 euroon osakkeelta. Yhtiö ilmoitti myös osakeantiehdoissaan syyn merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiselle, joka käy ilmi taulukosta 7. (Basware 2011b) 
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Taulukko 7 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basware ilmoittaa painavaksi taloudelliseksi syyksi taloudellisen liikkumavaran lisäämisen ja 

valmiuden mahdollisiin yritysostoihin. Lisäksi yhtiö kertoo rahoituksen saatavuudesta ehdoilla, jotka 

eivät yhtiön hallituksen käsityksen mukaan olisi muuten saatavilla. Näihin ehtoihin lukeutuvat 

aikataulu ja hinta. Annin varojen käyttötarkoitusta ei eritellä tarkemmin, mutta annin 

suunnittelutiedotteessa 14.2.2011 viitataan yhtiön 25.1.2011 julkaisemaan tarkennettuun 

strategiaan ja päämääriin seuraavalle 4-vuotiskaudelle, joiden mukaisesti Basware fokusoi 

voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Lisäksi yhtiö odottaa sen toimialalla, 

verkkolaskumarkkinalla laajamittaista kansainvälistä konsolidaatiota, sillä markkinalla on suuri 

määrä pienen transaktiovolyymin omaavia toimijoita, jotka kärsivät heikosta kannattavuudesta. 

Basware ilmoittaa haluavansa olla yksi merkittävimmistä konsolidoijista. (Basware 2011a) 

Alkuvuonna, 25.1.2011 julkaistussa strategiatiedotteessa yhtiö kertoi harkitsevansa 

lisärahoitusjärjestelyä alkuvuoden aikana voimakkaan kansainvälisen kasvun tukemiseksi. Kasvun 

vahvistamiseksi yhtiö nosti esiin yrityskauppojen merkityksen. Tässä yhteydessä yhtiö mainitsee 

harkitsevansa lisärahoituksen keräämistä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja järjestely on 

suunniteltu toteutettavaksi osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille. 

(Basware 2021c) 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

”Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on 

Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,  

koska  Yhtiö   lisää   osakeannilla  

taloudellista  liikkumavaraansa  ja 

valmiuttaan  mahdollisiin yritysostoihin ja 

saa oman pääoman ehtoista rahoitusta 

ehdoilla  (mukaan  lukien  aikataulu  ja  

hinta), jotka eivät Yhtiön hallituksen 

käsityksen mukaan olisi muuten Yhtiön 

saatavilla.” 
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Koska antivarojen mahdolliset käyttökohteet tarkentuvat vasta tulevaisuudessa, on 

osakkeenomistajien haastavaa arvioida etukäteen annin mielekkyyttä. Yhtiö mainitsee valmiuden 

yritysostoihin yhtenä osana kasvun vauhdittamista, mutta niitäkin on mahdollista arvioida vasta 

jälkikäteen. Toisaalta yhtiön johdolla on luonnollisesti sellaista tietoa liittyen toimialaan ja 

yrityskauppamahdollisuuksiin, jota osakkeenomistajilla ei ole. Lisäksi yhtiön hallituksen voi olettaa 

tutkineen myös muita rahoitusvaihtoehtoja, sillä annin perusteluissa viitataan siihen, että vastaavaa 

oman pääoman rahoitusta ei olisi hallituksen käsityksen mukaan muuten yhtiön saatavilla. Uusien 

osakkeiden määrä muodostaa 9,98 prosenttia ennen antia liikkeellä olevien osakkeiden 

kokonaismäärästä ja merkintähinnan alennus käypään hintaan 5,2 prosenttia. Vaikka 

laimennusvaikutus on lähes 10 prosenttia, on uusista osakkeista saatu kuitenkin hinta, joka ei 

dramaattisesti poikkea käyvästä hinnasta. 

 

Solteq Oyj 

Solteq ilmoitti pörssitiedotteella 20.3.2012 järjestävänsä suunnatun osakeannin institutionaalisille 

sijoittajille. Päätös perustuu yhtiökokouksien 23.3.2007 ja 14.3.2012 hallitukselle antamiin 

valtuuksiin. Uusien osakkeiden kokonaismääräksi päätettiin 2 849 632 ja merkintähinnaksi 1,10 

euroa osakkeelta. Syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen näkyy taulukossa 

8. (Solteq 2012a) 

Taulukko 8 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Solteq Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

”Osakeannilla poikettiin osakkeenomistajien 

merkintäoikeudesta 20.3.2012 

julkistetun Aldata Solution Finland Oy:n 

osakekannan hankkimisen 

rahoittamiseksi ja osakaspohjan 

laajentamiseksi institutionaalisiin 

sijoittajiin.” 

 

 

Solteqin peruste annin suuntaamiseen liittyi yritysjärjestelyyn, eli Aldata Solution Finland Oy:n 

osakekannan hankkimiseen. Lisäksi yhtiö esitti perusteen osakaspohjan laajentamisesta 
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institutionaalisiin sijoittajiin. Solteq ilmoitti 20.3.2012 ostavansa Aldatan osakekannan noin 8,3 

miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskauppa oli mittaluokaltaan Solteqille merkittävä, sillä 

Aldatan edellisen tilikauden 2011 liikevaihto oli lähes puolet Solteqin liikevaihdosta vastaavalla 

tilikaudella. Yrityskaupan taloudellista rationaliteettia perusteltiin mm. seuraavasti: ”Yrityskauppa 

toteuttaa yhtiön strategiaa ja edistää oleellisesti määriteltyjen tavoitteiden täyttymistä. Yhtiön 

johdon arvion mukaan uusi kokonaisuus synnyttää Suomeen kaupan alan markkinajohtajan 

palvelualueillaan”. Tässä tiedotteessa yhtiö jo viittaa suunnatun osakeannin toimivan osana 

yrityskaupan rahoitusta. Solteq kerää annilla 3,1 miljoonaa euroa rahoitusta yrityskaupan 

kauppasumman ollessa 8 miljoonaa euroa. (Solteq 2012b) 

Yhtiö näkee siis yrityskaupalla selkeän strategisen perusteen ja se on Solteqille huomattava 

kokoluokaltaan. Suunnatun annin laimentumisvaikutus on huomattavan, sillä uusien osakkeiden 

kokonaismäärä vastaa jopa 23,5 prosenttia antia edeltävästä osakemäärästä. Toisaalta tämä kuvaa 

myös hyvin yrityskaupan suhteellista kokoluokkaa, sillä suunnatulla annilla rahoitetaan alle puolet 

koko kauppasummasta ja laimenemisvaikutus on jo lähes neljäsosan. Merkintähinnan alennus 

käypään arvoon on kuitenkin varsin maltillinen, 3,51 prosenttia. Yhtiö näkee varmasti suunnatun 

annin edellyttävän painavan taloudellisen syyn täyttyvän, sillä yrityskauppaa perustellaan juuri sillä, 

että se toteuttaa yhtiön strategiaa. Toisaalta osakkeenomistajien on omasta näkökulmastaan 

haastavaa arvioida tätä etukäteen, sillä heillä ei ole kaikkia tietoja käytettävissä toisin kuin yhtiön 

johdolla. Toisaalta yrityskaupan tapauksessa sen onnistumista ja taloudellista menestyksekkyyttä 

on hyvin vaikeaa arvioida etukäteen. Tämä tarkastelu voi olla usein mahdollista tehdä vasta vuosien 

kuluttua. Yrityskauppaan liittyvässä tiedotteessa Solteq kertoo, että se pyrkii saamaan 0,5-1,0 

miljoonan euron synergiahyödyt vuoden 2013 loppuun mennessä (Solteq 2012b). Esimerkiksi 

näiden synergiahyötyjen toteutumista on mahdotonta varmasti arvioida etukäteen. 

Yhtiö myös toteaa suunnatun annin perusteena olevan osakaspohjan laajentamisen 

institutionaalisiin sijoittajiin. Tähän liittyen Solteq mainitsee saaneensa keskinäiseltä vakuutusyhtiö 

Eläke-Fennialta sekä keskinäiseltä työeläkevakuutusyhtiö Varmalta peruuttamattomat 

merkintäsitoumukset annille. Suunnatulla annilla kyetään saamaan rahoitusta mainituilta 

institutionaalisilta sijoittajilta, mutta tärkeäksi kysymykseksi nousee, onko sinänsä itseisarvo saada 

yhtiöön osakkeenomistajiksi institutionaalisia sijoittajia. Toisaalta ajatukselle osakaspohjan 

laajentamisesta painavana taloudellisena syynä voidaan löytää tukea vuoden 1992 esitöistä (HE 

11/1992), jossa todetaan, että osakaspohjan laajentaminen voi auttaa oman pääoman keräämisessä 
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jatkossa. Tämän voi ajatella myös korostuvan, jos osakaspohjaa onnistutaan laajentamaan 

institutionaalisiin sijoittajiin. 

 

PKC-Group Oyj 

PKC-Group (PKC) ilmoitti 4.9.2013 valmistelevansa suunnattua osakeantia rajoitetulle määrälle 

kokeneita kansainvälisiä ja kokeneita kotimaisia institutionaalisia sijoittajia. Osakeannin kerrottiin 

perustuvan yhtiökokouksen 30.3.2013 antamaan valtuutukseen (PKC-Group 2013a). Seuraavana 

päivänä, 5.9.2013 yhtiö tiedotti suunnatun annin toteuttamisesta ja kertoi annista tarkentavia 

tietoja. Uusia osakkeita päätettiin tarjota yhteensä 2 140 000 ja yhden osakkeen merkintähinnaksi 

ilmoitettiin 21,00 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiö kertoi syyn merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, 

joka ilmenee taulukosta 9. (PKC-Group 2013b) 

Taulukko 9 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, PKC-Group Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

”Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poiketaan, koska Osakeannista saatavat varat 

on tarkoitus käyttää jälleenrahoitukseen sekä 

yleisiin rahoitustarpeisiin. Lisäksi varojen on 

tarkoitus varmistaa riittävän vahva 

pääomarakenne Yhtiön strategian ja 

kasvusuunnitelman toteuttamiseen, mukaan 

lukien mahdollisten yrityskauppojen 

rahoittaminen. Siten merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiseen on yhtiön kannalta 

osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen painava 

taloudellinen syy.” 

 

PKC luettelee useita syitä, joiden se näkee täyttävän painavan taloudellisen syyn edellytykset. Syyt 

liittyvät rahoitukseen ja pääomarakenteen, mutta toisaalta myös laajemmin yhtiön strategian 

toteuttamiseen ja mahdollisiin yrityskauppoihin. Yhtiöllä ei siis ole mitään yksittäistä, tarkemmin 

rajattua syytä suunnatun annin järjestämiselle. Kiinnostavaa on myös huomata, että yhtiö puhuu 
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yrityskaupoista mahdollisuutena varojen käytölle, mutta mitään varmistunutta yritysjärjestelyä ei 

antihetkellä ole, jonka rahoittamiseen varoja annissa kerättäisiin. Toisaalta yhtiön 

omavaraisuusaste on ollut 33,9 prosenttia edellisen tilikauden 2012 lopussa (PKC-Group 2013c). 

Pääomarakenne on siis ollut ainakin tyydyttävällä tasolla omavaraisuusasteella mitattuna. Toisaalta 

yhtiö viittaa siihen, että vahvalla pääomarakenteella on tarkoitus varmistaa strategian ja 

kasvusuunnitelman toteuttaminen. Annilla kerättyjen varojen yhteyttä yhtiön strategiaan ja 

kasvusuunnitelmaan ei kuitenkaan tarkenneta tiedotteissa enempää, lukuun ottamatta mainintaa 

mahdollisista yrityskaupoista. Perustelut ovat siis hyvin karkeatasoiset eikä niissä esitetä juuri 

mitään konkreettisia käyttötarkoituksia lukuun ottamatta mainintaa jälleenrahoituksesta. 

Annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 9,9 prosenttia antia edeltävästä osakemäärästä ja 

merkintähinnan alennus 6,04 prosenttia käypään arvoon verrattuna. Vanhojen osakkeenomistajien 

on kuitenkin vaikeaa objektiivisesti katsoen arvioida, vastaako annilla saatava taloudellinen hyöty 

koettua laimentumista, sillä annin perustelut ovat niin yleisluontoisia. 

 

Pihlajalinna Oyj 

Pihlajalinna Oyj (Pihlajalinna) julkaisi pörssitiedotteen 14.12.2015, jossa yhtiö ilmoitti aikomuksensa 

tarjoavansa enintään 1 500 000 uutta osaketta rajatulle joukolle institutionaalisia sijoittajia. Päätös 

perustuu samana päivänä, 14.12.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan 

valtuutukseen laskea liikkeelle uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poiketen. Samassa tiedotteessa yhtiön suuromistaja Sentica ilmoitti aikomuksensa myydä osakkeita 

yhdessä antiosakkeiden kanssa määrän, jonka kerrottiin riippuvan sijoittajakysynnästä. (Pihlajalinna 

2015a) Seuraavana päivänä 15.12.2015 Pihlajalinna tiedotti osakeannin lopputuloksesta ja ehdoista. 

Yhtiön hallitus oli kokouksessaan hyväksynyt osakeantiehtojen mukaisesti tehdyt osakkeiden 

merkinnät. Osakkeita laskettiin liikkeelle 1 500 000 kappaletta ja merkintähinta annissa oli 17,00 

euroa. Samassa tiedotteessa myös suuromistaja Sentica ilmoitti myyneensä annin yhteydessä 

1 500 000 osaketta 17,00 euron myyntihintaan. Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen ilmenee 

taulukosta 10 (Pihlajalinna 2015a, Pihlajalinna 2015b) 
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Taulukko 10 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Pihlajalinna 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 
(painava taloudellinen syy) 

”Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiselle on Yhtiön kannalta 

osakeyhtiölain 9 luvun     4 §:ssä tarkoitettu 

painava taloudellinen syy, koska Osakeannin 

järjestämiseen liittyvät kustannukset ja riskit 

ovat alhaisemmat kuin merkintäoikeusannissa, 

Osakeanti on nopeampi toteuttaa kuin 

merkintäoikeusanti ja lisäksi koska Osakeannin 

kautta Yhtiön omistuspohjaa voidaan laajentaa 

ja osakkeen likviditeettiä kasvattaa. 

 

Osakeannista saatavilla varoilla on tarkoitus 

rahoittaa joulukuussa 2015 julkistettujen 

Tampereen Lääkärikeskus Oy:n, Röntgentutka 

Oy:n ja Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n 

hankinnat ja muita mahdollisia yrityskauppoja 

sekä tukea Yhtiön kasvustrategiaa.” 

 

Pihlajalinna ilmoittaa annin ehdoissaan painavan taloudellisen syyn perusteluissa suunnatulla 

annilla olevan alhaisemmat kustannukset ja riskit kuin merkintäetuoikeusannissa. Yhtiö myös viittaa 

annin järjestämisen nopeuteen sekä omistuspohjan ja osakkeen likviditeetin kasvattamiseen. 

Pörssitiedotteessa mainittiin myös perusteluiksi julkistettujen yrityskauppojen hankinnat, muut 

mahdolliset yrityskaupat sekä kasvustrategian tukeminen. On kiinnostavaa huomata, että yhtiö 

jakaa annin perustelut kahteen erilliseen osioon. Toisaalta se mainitsee pörssitiedotteessaan hyvin 

tarkan käyttötarkoituksen annin varoille eli nimettyjen yritysostojen rahoituksen, mutta toisaalta 
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annin ehdoissa luetellaan syitä, jotka ovat selvästi yleisluonteisempia. (Pihlajalinna 2015a, 

Pihlajalinna 2015b) 

Pihlajalinna julkaisi joulukuussa 2015 yrityshankintoja, jotka sisälsivät yli 90 prosentin hankinnan Itä-

Suomen Lääkärikeskus Oy:n osakekannasta, Tampereen Lääkärikeskus Oy:n koko osakannan ja 50 

prosenttia Röntgentutka Oy:n osakekannasta. Yrityskauppojen yhteiskauppasumma oli 28 

miljoonaa euroa. Pihlajalinna totesi jokaisen yrityskaupan kohdalla seuraavaa: ”Yrityskauppa 

vahvistaa Pihlajalinna-konsernin strategian mukaisesti yhtiön kasvua Suomen johtavaksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimijaksi.” (Pihlajalinna 2015c, Pihlajalinna 2015d) Yhtiön yritysostot ovat siis sen 

strategian mukaisia ja suunnatulle annilla on tarkoitus kerätä varoja yrityskauppojen 

toteuttamiseen. Myös yhteiskauppasumma, 28 miljoonaa euroa, vastaa lähes antivarojen 

yhteissummaa, 25,5:tä miljoonaa euroa. Annin ehdoissa sen sijaan korostetaan suunnatun annin 

kustannusten, riskien ja nopeuden merkitystä merkintäetuoikeusantiin verrattuna. Nämä tekijät 

luonnollisesti ovat yhtiölle etuja tilanteessa, jossa yrityskauppoja varten on järjestettävä rahoitusta 

nopealla aikataululla. 

Pihlajalinnan näkökulmasta suunnatun annin järjestäminen on varmasti ollut luonteva askel, sillä se 

mahdollistaa yrityskauppojen tekemisen joustavasti oman pääoman ehtoisella rahoituksella, kun 

sen keräämiseksi käytetään suunnattua antia. Osakkeenomistajien näkökulmasta yrityskauppojen 

rationaalisuutta ja taloudellista menestyksekkyyttä on kuitenkin vaikeaa arvioida. Lisäksi 

yrityskauppojen tuloksellisuus voi selvitä vasta vuosien päästä. On myös luonnollista, että 

yrityskauppojen toteutushetkellä johdolla on ollut selvästi enemmän niihin liittyvää informaatiota 

kuin osakkeenomistajilla. Tästä syystä painavan taloudellisen syyn kannalta on vaikeaa arvioida, 

täyttyvätkö sen edellytykset. Toisaalta on myös vaikeaa argumentoida sitä vastaan, sillä johdolla on 

käytössään sellaista tietoa, jota muille tahoilla ei ole. Merkintähinnan alennus oli annissa -8,21 

prosenttia ja uudet osakkeet vastasivat 7,8 prosenttia antia edeltävästä osakemäärästä. Etenkin 

merkintähinnan alennus on varsin suuri, joka korostaa painavan taloudellisen syyn pätevyyden 

tärkeyttä. 

 

SSH Communications Security Oyj 

SSH Communications Security Oyj (SSH) ilmoitti pörssitiedotteella 15.6.2017 tarjoavansa 3 400 000 

uutta osaketta institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille. Merkintäetuoikeudesta 
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poikkeaminen perustui varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2017 yhtiön hallitukselle antamaan 

valtuutukseen. SSH myös tiedotti, että yhtiön hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Tatu Ylönen on 

sitoutunut merkitsemään osakeannissa osakkeita 500 000 eurolla suoraan tai 

määräysvaltayhteisöjen kautta. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Timo Syrjälä 

sitoutui merkitsemään osakkeita 1,5 miljoonalla eurolla joko suoraan tai määräysvaltayhteisöjen 

kautta, merkinnän ollessa kuitenkin ehdollinen sille, ettei hänen suora ja välillinen omistus ylitä 

10:tä prosenttia SSH:n kaikista osakkeista. (SSH Communications Security 2017a) SSH ilmoitti 

myöhemmin 15.6.2017 keskeyttäneensä merkintätarjousten vastaanottamisen osakeannin 

tavoitteiden täytyttyä (SSH Communications Security 2017b) Yhtiö ilmoitti vielä samana päivänä 

osakeannin tuloksesta ja ehdoista. Uusia osakkeita merkittiin 3 400 000 kappaletta ja yhden 

osakkeen merkintähinta oli 2,05 euroa. Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen ilmenee 

taulukosta 11. (SSH Communications Security 2017c) 

Taulukko 11 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, SSH Communications Security Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

”Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on 

Yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama 

painava taloudellinen syy. Osakeannin 

tarkoituksena on kerätä varoja Yhtiön 

13.6.2017 julkistaman Yhtiön tulevaisuuden 

kannalta merkittävän tuotelanseerauksen ja 

uuden strategisen suunnan toteuttamiseen, 

mahdollistaa sen mukainen markkina-aseman 

laajentaminen sekä vahvistaa Yhtiön 

kassatilannetta.” 

 

SSH ilmoittaa painavaksi taloudelliseksi syyksi varojen keräämisen merkittävän tuotelanseerauksen 

ja uuden strategian toteuttamisen sekä markkina-aseman laajentamisen ja kassatilanteen 

vahvistamisen. Syyt liittyvät siis sekä strategiaan että yhtiön taloudenhallintaan. Suunnatun annin 

järjestämisestä kertovassa tiedotteessaan SSH viittasi 13.6.2017 ilmoitettuun aikomukseen 

suunnata yhtiön strategiaa pilviympäristöihin julkaisemalla uuden pilviympäristöjen 

pääsynhallintaratkaisun. Yhtiö myös kertoi jättäneensä useita kansainvälisiä patenttihakemuksia 
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uuteen tuotteeseen liittyen ja näkevänsä datatalouteen liittyvissä muutoksissa, joihin tuote pyrkii 

vastaamaan, merkittävän liiketoimintamahdollisuuden. Tässä tiedotteessa yhtiö ei julkaissut 

numeerista informaatiota liittyen mahdollisiin liiketoimintamahdollisuuksiin tai tuotelanseerauksen 

edellyttämiin investointeihin. (SSH Communications Security 2017d) 

Yhtiön painavan taloudellisten syiden perusteluiden mukaan tuotelanseeraus ja uusi strateginen 

suunta ovat merkittäviä sen tulevaisuuden kannalta. Tähän liittyvien investointien voi siten nähdä 

olevan merkittäviä, koska SSH on päätynyt keräämään siihen liittyen varoja suunnatulla annilla. 

Aikaisemmin vuonna 2017 julkaistussa tilinpäätöksessä vuodelta 2016 yhtiö vielä kuvasi 

kassatilannettaan hyväksi. Lisäksi SSH:n omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 63,1 prosenttia, 

jota yhtiö niin ikään kuvasi hyväksi. Myös Yritystutkimus Ry:n ohjearvojen mukaan 

omavaraisuusastetta voidaan pitää hyvänä, kun se ylittää 40 prosenttia. Aikaisemman tilikauden 

2016 lopussa yhtiön taloudellinen tilanne on siis ollut hyvässä kunnossa. 

Uutta tuotelanseerausta ja strategiaa ajatellen SSH:n lähtökohta on taloudellisesti ollut varsin hyvä. 

Yhtiö ei kuitenkaan tiedotteissaan erittele niiden vaatimia taloudellisia panostuksia. SSH:n 

näkökulmasta investoinnit voivat olla merkittäviä koska suunnattuun antiin on päädytty, mutta 

osakkeenomistajien on mahdotonta arvioida tiedotteiden pohjalta niiden kokoluokkaa. Koska yhtiö 

kuvaa lanseerauksen ja uuden strategian olevan merkittäviä yhtiön tulevaisuuden kannalta, on 

niiden yhtiön näkökulmasta nähty täyttävän painavan taloudellisen syyn edellytyksen. Uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja yhtiön lanseerausten menestyksekkyyttä tosin on kaikkiaan 

mahdotonta arvioida etukäteen. Annin merkintähinnan alennus on 10,09 prosenttia käyvästä 

hinnasta ja laimennusvaikutus 9,8 prosenttia. SSH:n annissa alennus ja laimennusvaikutus ovat 

kohtuullisen suuria, jolloin painavan taloudellisen syyn edellytyksen täyttyminen korostuu. 

 

Caverion Oyj 

Caverion Oyj ilmoitti pörssitiedotteella 14.6.2018 aikovansa alustavasti tarjota uusia osakkeita 

institutionaalisille sijoittajille noin 60 miljoonan euron edestä merkintäetuoikeudesta poiketen. Anti 

perustui Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antamaan valtuutukseen. Yhtiön suurin 

osakkeenomistaja Security Trading Oy ilmaisi kiinnostuksensa osallistua osakeantiin 

osakeomistuksensa suhteessa. (Caverion 2018a) Seuraavana päivänä 15.6.2018 Caverion ilmoitti 

osakeannin toteuttamisesta, tuloksesta sekä annin ehdoista. Yhtiö päätti tarjota 9 524 000 uutta 
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osaketta institutionaalisille sijoittajille ja yhtiön hallitus hyväksyi annin ehtojen mukaisesti tehdyt 

merkinnät. Yhden uuden osakkeen merkintähinta annissa oli 6,30 euroa (Caverion 2018b). Syy 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen käy ilmi taulukosta 12 (Caverion 2018a). 

 

Taulukko 12 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Caverion Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

”Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on 

vahvistaa Yhtiön taseasemaa nopeasti ja 

kustannustehokkaasti strategisen 

joustavuuden säilyttämiseksi Yhtiön 12.6.2018 

julkistamalla pörssitiedotteella tiedottaman 

kilpailuoikeudellisen sakon maksamisen 

jälkeen. Osakeannilla Yhtiö voi myös laajentaa 

omistuspohjaansa ja parantaa osakkeen 

likviditeettiä.” 

 

Caverion kuvailee painaviksi taloudellisiksi syiksi yhtiön taseaseman vahvistamisen nopeasti ja 

kustannustehokkaasti, jotta se voi säilyttää strategisen joustavuuden kilpailuoikeudellisen sakon 

maksamisen jälkeen, josta yhtiö ilmoitti pörssitiedotteella 12.6.2018. Lisäksi yhtiö mainitsi 

omistuspohjan laajentamisen ja osakkeen likviditeetin parantamisen painaviksi taloudellisiksi syiksi. 

Caverion tiedotti 12.6.2018 päässeensä sovintoon Saksan liittovaltion kilpailuviraston kanssa 

kartelliasiasta, joka oli ollut tutkinnassa vuodesta 2014 asti. Tutkimuksen kohteena oli useita 

kiinteistöteknisten palveluiden tarjoajia Saksassa. Caverion Deutschland GmbH:n todettiin 

osallistuneen vuosien 2005 ja 2013 kilpailua rajoittaviin toimiin. Tiedotteen mukaan Caverion 

Deutschland GmbH:lle määrättiin enintään 40,8 miljoonan euron sakko, joskin lopullisen määrän 

kerrottiin vahvistuvan vielä myöhemmin. Tässä yhteydessä Caverion myös ilmoitti seuraavaa: 

”Caverion on valmistellut rahoitusvaihtoehtoja ja ilmoittaa valituista vaihtoehdoista, kun lopulliset 

päätökset asiassa on tehty.”. (Caverion 2018c) 

Kaksi päivää myöhemmin, 14.6.2018 julkaistussa suunnatussa annissa yhtiö ilmoitti tarjoavansa 

uusia osakkeita 60 miljoonan euron edestä, eli summalla, joka selvästi ylittää yhtiön saamien 
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sakkojen kokonaismäärän. Suunnattu anti pyrki siis toimimaan rahoitusratkaisuna sakkojen 

maksamiseen ja siten yhtiön taloudellisen tilan turvaamiseksi. Caverionin omavaraisuusaste on 

edellisen tilikauden 2017 lopussa ollut 27,9 prosenttia ja tätä lukua voidaan pitää tyydyttävänä 

(Caverion 2018d, 27; Yritystutkimus Ry 2017, 70). Arvioitaessa yhtiön saamaa 40,8 miljoonan euron 

sakkoa ja sen pääomarakennetta, on kuitenkin selvää, että Caverionin omavaraisuusaste ja siten 

taloudellinen tila olisi joutunut kovan rasituksen kohteeksi ilman lisäpääoman keräämistä. Yhtiön 

näkökulmasta suunnattu anti on ollut nopea ja tehokas tapa vahvistaa sen rahoitustilannetta ja 

varmistaa vakavaraisuus kilpailuoikeudellisen sakon maksamisen jälkeen. Laimennusvaikutus 

annissa oli 7,36 prosenttia ja osakkeen merkintähinnan alennus käypään hintaan 6,5 prosenttia. 

Laimennusvaikutus ja merkintähinnan alennus eivät ole suuruusluokaltaan täysin mitättömiä, mutta 

toisaalta kohtuullisia ottaen huomioon sen, että yhtiölle on ollut tärkeää turvata sen rahoitustilanne 

sakkopäätöksen jälkeen. Lisäksi annin perusteluissa viitataan sen kustannustehokkuuteen, joten on 

syytä olettaa, että yhtiö on tutkinut ja vertaillut myös muita rahoitusvaihtoehtoja tilanteessa. 

 

Nurminen Logistics Oyj 

Nurminen Logistics Oyj (Nurminen) ilmoitti 12.11.2020 pörssitiedotteella suunnittelevansa 9,3 

miljoonan euron suunnatun osakeannin toteuttamista ostaakseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Ilmariselta enemmistöosuuden Helsingin Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta 

kiinteistöosakeyhtiöstä. Yhtiö kuvasi suunnatun annin, kiinteistöjärjestelyn sekä Oma Säästöpankin 

kanssa sovitun kiinteistö- ja käyttöpääomarahoituksen parantavan merkittävästi sen kustannus- ja 

taserakennetta sekä kykyä panostaa voimakkaasti kasvavaan Kiinan ja Euroopan väliseen 

konttijunaliikenteeseen. (Nurminen Logistics 2020a) 

Nurminen kertoi allekirjoittaneensa aiesopimuksen Ilmarisen kanssa kiinteistöosakeyhtiön 

enemmistöosuudesta. Yhtiö kertoi olevansa kiinteistössä tällä hetkellä vuokralaisena ja järjestelyn 

jälkeen Nurminen säilyisi vuokralaisena myös järjestelyn jälkeen Ilmarisen jäädessä 

kiinteistöosakeyhtiön toiseksi omistajaksi. Yhtiö myös kertoo kiinteistöjärjestelyn kasvattavan sen 

omaa pääomaa 9,3 miljoonalla eurolla vuokrasopimusvelkojen vähentyessä noin 26,3 miljoonalla 

eurolla. Lisäksi se arvioi vuotuisiksi kustannussäästöiksi noin miljoona euroa kiinteiden 

vuokrakustannusten vähentyessä. Yhtiö kertoi saaneensa sijoittajilta peruuttamattomat 

merkintäsitoumukset uusien osakkeiden merkinnöistä 9,3 miljoonan euron edestä. Tiedotteessa 
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kerrottiin myös yhtiön kutsuvan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamaan hallitus 

päättämään suunnatusta osakeannista. Osakkeenomistajat, jotka omistavat 76 prosenttia yhtiön 

osakkeista ja niiden tuottamista äänistä olivat lisäksi sitoutuneet osallistumaan ylimääräiseen 

yhtiökokoukseen ja äänestämään antivaltuutuksen antamisen puolesta.  (Nurminen Logistics 2020a) 

Yhtiö julkaisi myöhemmin 12.11.2020 yhtiökokouskutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa 

asialistalla oli hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista (Nurminen 

Logistics 2020b). Nurmisen ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuutuksen antamisesta 4.12.2020 

(Nurminen Logistics 2020c) Yhtiö tiedotti vielä 7.12.2020 sen hallituksen päättäneen valtuutuksen 

perusteella suunnatun osakeannin järjestämisestä. Uusia osakkeita kerrottiin laskettavan liikkeelle 

enintään 30 000 000 kappaletta tietyille kotimaisille sijoittajille. Tiedotteessa myös esitettiin 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle painava taloudellinen syy, joka ilmenee taulukosta 13. 

(Nurminen Logistics 2020d) 

 Taulukko 13 Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, Nurminen Logistics Oyj 

Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen 

(painava taloudellinen syy) 

Suunnatusta osakeannista saatavat tuotot 

käytetään rahoittamaan enemmistöosuuden 

hankkimisen Helsingin Vuosaaren 

terminaalikiinteistön omistavasta 

kiinteistöosakeyhtiöstä Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Transaktio”), 

kuten Yhtiön 12.11.2020 julkaisemassa 

pörssitiedotteessa on kuvattu. Koska Suunnattu 

osakeanti voidaan katsoa parhaana mahdollisena 

tapana rahoittaa Transaktiota, jonka onnistunut 

toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla 

palvelee Yhtiön etua ja tarkoitusta, ja on myös 

kaikkien osakkeenomistajien yhteinen etu, on 

olemassa painava taloudellinen syy 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiseen. 
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Nurminen ilmoittaa painavaksi taloudelliseksi syyksi enemmistöosuuden hankkimisen Vuosaaren 

terminaalikiinteistöstä, jonka onnistuneen toteuttamisen parhaalla tavalla kerrotaan palvelevan 

yhtiön etua sekä tarkoitusta. Syy varojen keräämiselle suunnatulla annilla on siis investoinnin 

tekeminen ja yhtiö esittää siten hyvin tarkkaan rajatun syyn merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. 

Yhtiö myös esittää annin suunnittelutiedotteessa taloudellisia lukuja tukemaan investoinnin 

rationaalisuutta, vuokravelkojen vähentyessä 26,3 miljoonalla eurolla ja vuotuisten kiinteiden 

kustannusten vähentyessä miljoonalla eurolla kiinteistöjärjestelyn seurauksena. Toisaalta 

järjestelylle esitetään myös strategisia perusteita sen mahdollistaessa yhtiölle hyvät 

kasvuedellytykset sen pääliiketoiminnassa. Rahoitusvaihtoehtojen arvioinnin suhteen yhtiö toteaa, 

että nykyisissä markkinaolosuhteissa suunnattu osakeanti on sen kannalta edullisin vaihtoehto 

lisäpääoman keräämiseksi sen nopeuden, tehokkuuden ja kustannusten puolesta. (Nurminen 

Logistics 2020a) 

Nurmisella on suunnatulle annille selkeästi rajattu peruste, eli suuren kokoluokan investoinnin 

toteuttaminen. Yhtiö esittää sekä strategisia että taloudellisia perusteita, joilla investointia ja sen 

rahoittamiseksi tarvittavaa suunnattua osakeantia oikeutetaan. Kyseessä on yhtiölle erittäin suuren 

mittaluokan järjestely, sillä annin laimennusvaikutus on peräti 67 prosenttia. Lisäksi merkintähinnan 

alennus osakkeen käypään hintaan on 20,77 prosenttia. Alennus on siis laimennusvaikutuksen 

ohella varsin suuri. Toisaalta yhtiö kuvaa annin olevan paras tapa rahoittaa järjestely. Vaikka alennus 

osakkeen käypään hintaan on suuri, on perusteltua ajatella, että yhtiö on valmisteluvaiheessa 

arvioinut eri rahoitusvaihtoehtoja investoinnin rahoittamiseksi, jotta tähän johtopäätökseen on 

päästy.  

Investoinnin ja sen rahoittamiseksi vaaditun mittavan suunnatun annin mielekkyyden arviointi on 

kuitenkin haastavaa osakkeenomistajille, sillä järjestelyn järkevyyttä voidaan luotettavasti arvioida 

vasta pidemmän aikavälin kuluessa. Osa sen tuomista hyödyistä, kuten realisoituvat 

kustannussäästöt kiinteiden kustannusten osalta ovat kuitenkin varsin konkreettisesti arvioitavissa 

jo etukäteen. Strategiset perustelut kuten mahdollisuus panostaa kasvavaan konttiliikenteeseen 

Euroopan ja Kiinan välillä ovat varsin konkreettisia, mutta niiden toteutumista on annin 

toteutushetkellä haastavampaa arvioida konkreettisesti. Tähän vaikuttavat myös yleiset 

epävarmuustekijät, joihin yhtiö ei välttämättä kykene vaikuttamaan. 



68 
 

 

 

4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusaineistosta saatuja tuloksia ja havaintoja. Tavoitteena on myös 

käsitellä kriittisesti yhtiöiden antiperusteluja ja osakeyhtiölainsäädäntöä.  

Suunnatun osakeannin lähtökohtana on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. OYL:n 

9:4 ei tarkemmin määrittele painavan taloudellisen syyn sisältöä, mutta sille on annettu esimerkkejä 

osakeyhtiölain esitöissä (HE 109/2005). Kirjallisuudessa painavaa taloudellista syytä onkin pidetty 

tulkinnanvaraisena (Immonen & Nuoliaho (2017, 156). Suunnattu anti on erityisen herkkä 

toimenpide osakeyhtiön yhdenvertaisuusperiaatteen kautta, sillä siinä väistämättä kajotaan 

osakkaiden yhdenvertaisuuteen ohittamalla OYL:n 9:3 mukainen vanhojen osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeus. Suunnatussa annissa osakkeen merkintähinta on keskeinen, sillä alihintainen 

anti merkitsee tosiasiallisesti varallisuuden siirtoa vanhoilta omistajilta uusien osakkeiden 

merkitsijöille. Oikein arvioitu merkintähinta siis suojelee taloudellisen yhdenvertaisuuden 

toteutumista antitilanteessa (Laine 2016, 363). 

Kirjallisuudessa on arvioitu varsin vähän oikeuskäytäntöä suunnatuista osakeanneista. Päätöksessä 

KKO 2018:19 Korkein oikeus päätyi ottamaan kantaa painavan taloudellisen syyn täyttymiseen ja 

vähemmistöosakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Villa (2018, 727) on todennut, että tapauksessa 

korostuu yhtiön kokonaisedun toimiminen arvion lähtökohtana yksittäisen osakkeenomistajan 

preferenssien sijasta. Ulkomaisessa kirjallisuudessa on käsitelty yhdysvaltalaisen ja eurooppalaisen 

lainsäädännön suhtautumista vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden ohittamiseen. 

Ventoruzzo (2013, 542) on tässä yhteydessä todennut, että Yhdysvalloissa luotetaan enemmän 

sopimusvapauteen osakkeenomistajien oikeuksien turvaamisessa, siinä missä Euroopassa 

lähtökohtana on ollut näiden oikeuksien turvaaminen lainsäädännön avulla.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut luoda ymmärrystä sille, millaisia suunnattuja osakeanteja 

suomalaiset pörssiyhtiöt ovat toteuttaneet 2000-luvulla. Keskiössä on erityisesti painavan 

taloudellisen syyn arviointi ja se, kuinka yhtiöt ovat huomioineet edellytyksen perusteluissaan. 

Painavan taloudellisen syyn edellytys alleviivaa liiketaloustieteellisen näkökulman tärkeyttä, sillä syy 

voidaan ymmärtää luonteeltaan taloudelliseksi. 
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Tutkielmassa on käsitelty 12 pörssiyhtiön suunnattuja osakeanteja vuosilta 2005-2020. Yhtiöiden 

perustelut eroavat jokseenkin toisistaan, mutta niistä on löydettävissä myös samankaltaisuuksia. 

Joillakin yhtiöillä antien perustelu oli hyvin tarkasti rajattu ja määritelty, kun taas osa yhtiöistä 

perusteli antejaan huomattavasti yleisluonteisimmilla syillä. Osakkeenomistajan näkökulmasta tällä 

on merkitystä, sillä esimerkiksi yksittäistä julkistettua yrityskauppaa varten toteutettu suunnattu 

osakeanti voi olla huomattavasti helpommin hahmotettavissa ja ymmärrettävissä, kuin annin 

perusteleminen karkeammalla tasolla esimerkiksi strategian tukemiseen tai mahdollisiin 

tulevaisuudessa toteutuviin yrityskauppoihin viitaten. 

Nokian Renkaiden kohdalla annin perustelu viittasi useisiin syihin. Mainintoja suurten 

lisäinvestointien rahoittamisesta tai nopeutetun kasvun tukemisesta ei avattu tarkemmin ja annin 

julkaisuhetkellä niiden tarkempaa sisältöä oli mahdotonta arvioida. Toisaalta on huomioitava, että 

yhtiön näkökulmasta lisäinvestointeihin liittyvä tieto voi olla sellaista, jota se ei vaikkapa 

kilpailullisista syistä voi tarkemmin avata antihetkellä. Maininta omavaraisuusasteen ylläpitämisestä 

tuskin riittänee itsessään painavaksi taloudelliseksi syyksi, sillä kyse ei ole HE 109/2005:n mukaisesta 

rahoituksen turvaamisesta. Nokian renkaiden kohdalla merkintähinnan alennus käypään arvoon oli 

kuitenkin pieni, vain 3,56 prosenttia, joten arvio ei yhtiön kohdalla muodostu kovin tiukaksi. 

Atrialla perusteluissa oli yhtenä osana investointien rahoittaminen ja yhtiö avasi näitä investointeja 

tarkemmin osakeannin suunnittelutiedotteessa. Tämä viestintä on selkeää, sillä se auttaa 

konkreettisesti hahmottamaan antivarojen käyttökohteita, vaikka investointien menestyksekkyyttä 

ei voikaan varmuudella ennalta arvioida. Pöngän (2011, 96-97) ajatuksen mukaisesti voiton 

tuottamista ajatellessa pitkällä aikavälillä, yhtiön varoja on mahdollista käyttää esimerkiksi 

investointeihin. Toisaalta kuten Airaksinen et al. (2022) muistuttavat, yksittäisten liiketoimintaan 

liittyvien päätösten kohdalla on lähes mahdotonta etukäteen tai jälkikäteen arvioida olevan juuri 

paras vaihtoehto yhtiön varoille. Atrian tapauksessa investointien onnistumisella voi olla 

huomattava vaikutus yhtiön voitontuottamiskykyyn ja sitä myöten arvoon pidemmällä aikavälillä. 

Atrialla merkintähinnan alennus päätöskurssiin oli vain 3,06 prosenttia, joten Atriankaan kohdalla 

arvio ei ole kovin tiukka. 

Stockmannin kohdalla painavan taloudellisen perustelun voi välillisesti tulkita liittyvän yrityskaupan 

rahoittamiseen, sillä perusteluina mainitaan pääomarakenteen vahvistaminen ja AB Lindexin 

hankintaa varten otetun velan lyhentäminen. Esitöissä yrityskauppa on lueteltu yhtenä esimerkkinä 

painavasta taloudellisesta syystä (HE 109/2005). Toisaalta on hyvä huomata, että yrityskauppa 
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itsessään edellyttää painavan taloudellisen syyn, mutta se ei sellaisenaan ole painava taloudellinen 

syy (Mäntysaari 2002, 396) Yhtiön tase ei ole ollut hälyttävän heikossa kunnossa, mutta yhtiö on 

halunnut päästä yrityskaupan jälkeen yli 40 prosentin omavaraisuusasteelle. Yrityskaupan arviointia 

painavana taloudellisena syynä hankaloittaa se, että sen menestyksekkyys selviää usein vasta 

jälkikäteen ja ns. synergiahyödyt voivat realisoitua vasta vuosien kuluessa. 

Oriolan perustelu painavalle taloudelliselle syylle oli huomattavan niukkasanainen. Yhtiö kertoi 

annin tarkoitukseksi vahvistaa pääomarakennetta. Vaikka yhtiön omavaraisuusaste oli alhainen, se 

ei kuitenkaan ollut hälyttävällä tasolla. Tilanteen ei siis voi sanoa vastaavan esitöiden (HE 109/2005) 

mukaista rahoituksen turvaamista. Oriola ei taustoittanut perusteluissa asiaa enempää, esimerkiksi 

vaihtoehtoisten rahoitusvaihtoehtojen osalta. Niukasta perusteluista ja tiedottamisesta johtuen 

Oriolan anti herättääkin kysymyksiä painavan taloudellisen syyn ehdon täyttymisestä. Toisaalta 

annin pieni, vain 1,74 prosentin alennus käypään hintaan ei aseta arviointia kovinkaan tiukaksi. 

Lemminkäisen suorittama suunnattu anti jakaantuu kahteen osaan. Yhtiö antoi osakkeita 

vastineeksi saadakseen kaksi tytäryhtiötä kokonaan omistukseensa. Vaikka tällainen järjestely 

mainitaan esitöissä (HE 109/2005) esimerkkinä painavasta taloudellisesta syystä, ei järjestelylle 

konsernirakenteen selkeyttämisen lisäksi mainita muita perusteluita. Kuten Mäntysaari (2002, 396) 

on muistuttanut, täytyy myös yrityskaupalle olla painava taloudellinen syy. Lemminkäisen antamilla 

tiedoilla on mahdotonta arvioida, täyttyykö tämä edellytys, sillä konsernirakenteen selkeyttäminen 

ei sellaisenaan riittäne painavaksi taloudelliseksi syyksi. Toinen osa suunnatusta annista perusteltiin 

strategian tukemiseksi sekä taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi. Tätä perustelua ei 

kuitenkaan avattu tarkemmin, joten erityisesti maininta strategian tukemisesta jää hyvin abstraktille 

tasolle. Koska merkintähinnan alennus oli vain 0,77 prosenttia, osakkeista saatiin kuitenkin lähes 

käypä hinta ja arviointi ei muodostu kovin ankaraksi. 

Basware perusteli antinsa taloudellisen liikkumavaran lisäämisellä ja mahdollisilla yritysostoilla. 

Yhtiön annin voi siis nähdä ikään kuin ennakoivana toimena. Annin perusteluiden pätevyyttä on 

hankalaa arvioida, sillä on perusteltua olettaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään erityistä 

tietoa, joita ei voida annin julkaisuhetkellä kertoa julkisuuteen. Tämä voi liittyä mahdollisiin 

yritysostokohteisiin, joita varten yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, vaikka yhtiö ei antihetkellä kerrokaan 

yritysjärjestelyistä. On myös hyvä huomioida, että Basware kertoo yhtiön hallituksen todenneen 

annin edullisimmaksi tavaksi kerätä rahoitusta, sillä sen mukaan rahoitusta ei olisi muuten saatavilla 

vastaavilla ehdoilla. Koska anti tehdään tulevaa ennakoiden, on taloudellisen syyn painavuutta 
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haastavaa lähteä kyseenalaistamaan, sillä mahdolliset antirahoitusta tarvitsevat yritysjärjestelyt 

tapahtuvat vasta tulevaisuudessa. Arvioon vaikuttaa myös merkintähinta, jonka 5,2 prosentin 

alennus ei tee arvioinnista suunnattoman ankaraa. 

Solteqin annin perustelu liittyi yrityskaupan, eli Aldatan osakekannan hankintaan. Yhtiön 3,1 

miljoonan euron suunnattu anti toimi osana 8,3 miljoonan euron kauppasumman rahoitusta. Solteq 

kuitenkin perusteli yrityskaupan strategista perustetta ja toi myös konkreettisia taloudellisia 

perusteita esittämällä arvioituja synergiahyötyjä. Perustelut myös tuovat tukea suunnatun annin ja 

yrityskaupan toteutukselle, sillä kuten Mäntysaari (2002, 396) toteaa, yrityskauppa itsessään 

edellyttää painavan taloudellisen syyn, jotta se on rahoitettavissa suunnatulla osakeannilla. Näitä 

syitä Solteq tuo esiin numeerisessa muodossa. Merkintähinnan alennus käypään hintaan on varsin 

pieni, vain 3,51 prosenttia, joten arvio ei muodostu kovinkaan tiukaksi. 

PKC-Groupin perustelu suunnatulle osakeannille oli varsin yleisluonteinen, eikä varoille ollut 

osoitettu mitään selkeästi määriteltyä käyttötarkoitusta. Yhtiö kertoi, että varat on tarkoitus käyttää 

jälleenrahoitukseen sekä yleisiin rahoitustarpeisiin. Lisäksi kuvasi, että varojen on tarkoitus 

vahvistaa riittävän vahva pääomarakenne sen strategian ja kasvusuunnitelman toteuttamiseen, ml. 

mahdollisten yrityskauppojen rahoittaminen. Konkreettisin käyttötarkoitus perusteluissa on 

jälleenrahoitus, mutta muuten PKC:n perustelut jäävät kovin karkeaksi. Perustelut myös herättävät 

kysymyksen, oliko yhtiöllä annin julkaisuhetkellä tiedossa painavaa taloudellista syytä annin 

toteuttamiselle, sillä annin yhteyttä strategia ja kasvusuunnitelmaan ei tarkemmin avata sekä 

yrityskaupoistakin puhutaan vain ”mahdollisina”. PKC:n annin merkintähinnan alennus käypään 

hintaan on 6,04 prosenttia, eli ero ei ole täysin mitätön. 

Pihlajalinna kertoi annin ehdoissa painavantaloudellisen syyn perusteluissa suunnatun annin 

omaavan alhaisemmat kustannukset ja riskit kuin merkintäetuoikeusannissa. Annin 

pörssitiedotteessa kerrottiin tarkemmin varojen käyttötarkoitukseksi julkistettujen yrityskauppojen 

rahoittamisen. Yhtiö ei esitä yrityskaupoille tarkempia perusteluita, vaan tyytyy toteamaan niiden 

vahvistavan sen strategian mukaista kasvua maan johtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimijaksi. Yrityskauppoja on siis ulkopuolelta haastavaa arvioida. On hyvä huomata, että 

Pihlajalinna oikeuttaa suunnatun annin toteuttamista viittaamalla sen alhaisempiin kustannuksiin ja 

riskeihin merkintäetuoikeusantiin verrattuna. Tästä voidaan myös vetää johtopäätös, että 

merkintäetuoikeusannin kohdalla julkistettujen yrityskauppojen rahoituksella ja siten toteutuksella 
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olisi ollut kohonnut mahdollisuus vaarantua. Pihlajalinnan annin merkintähinnan alennus käypään 

hintaan oli 8,21 prosenttia, eli painavan taloudellisen syyn pätevyys korostuu. 

SSH:n perusteli suunnattua osakeantiaan merkittävällä tuotelanseerauksella, uuden strategisen 

suunnan toteuttamisella ja markkina-aseman laajentamisella sekä kassatilanteen vahvistamisella. 

Yhtiö kertoi aikaisemmin julkistetusta merkittävästä tuotelanseerauksesta, johon liittyen se oli myös 

jättänyt useita kansainvälisiä patenttihakemuksia. SSH ei kuitenkaan kertonut tarkemmin rahallisten 

panostusten suuruudesta tuotelanseeraukseen liittyen. Toisaalta ajatus osakeyhtiön 

voitontuottamistarkoituksesta voidaan kytkeä nimenomaan yhtiön kykyyn tuottaa voittoa pitkällä 

aikavälillä (Airaksinen et al. 2022 ; Pönkä 2011, 96-97 ; Siikarla 2006, 21) Niinpä yhtiötä 

taloudellisesti lyhyellä aikavälillä rasittava toimenpide, kuten investointi uuteen tuotteeseen 

voidaan nähdä perusteltuna. SSH:n tase on lähtökohtaisesti ollut vahva antihetkellä, joten 

rahoituksen kerääminen juuri suunnatulla annilla herättää kysymyksiä. Merkintähinnan alennus 

10,09 prosenttia käypään hintaan verrattuna on kohtuullisen suuri, joten on syytä pohtia, olisiko 

muita, osakkeenomistajille edullisempia rahoitusmuotoja ollut saatavilla. 

Caverionin perustelu suunnatulle osakeannille oli varsin tarkasti ja selkeästi rajattu, sillä yhtiö kertoi 

tavoitteekseen vahvistaa tasetta nopeasti ja kustannustehokkaasti yhtiön Saksassa saaman 

kilpailuoikeudellisen sakon jälkeen. Lisäksi perusteluissa viitattiin lyhyesti annin laajentavan sen 

omistuspohjaa ja osakkeen likviditeettiä. Yhtiöllä on siis ollut selkeä peruste kerätä lisärahoitusta 

sakon kokoluokan vuoksi. Koska Caverion viittaa annin olevan nopea ja kustannustehokas tapa 

taseen vahvistamiseksi, on perusteltua ajatella yhtiön pohtineen myös muita vaihtoehtoja. Toisaalta 

on hyvä huomata, että yhtiön omavaraisuusaste on ollut tyydyttävällä tasolla ennen sakkojen 

määräämistä, joten ilman antia sakko olisi selkeästi rasittanut sen tasetta. Sakon suuruusluokkaa on 

luonnollisesti ollut vaikeaa arvioida ennakkoon, joten suunnattu anti on toiminut joustavana ja 

nopeana tapana kerätä varoja taseen vahvistamiseksi. Merkintähinnan 6,5 prosentin alennus 

käypään hintaan ei ole ollut mitätön, mutta olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen, sillä yhtiö on 

kyennyt turvaamaan sen avulla pääoma-asemansa nopeassa aikataulussa. 

Nurmisen perustelu suunnatulle osakeannille oli kiinteistötransaktion rahoittaminen, jolla sen oli 

tarkoitus saada enemmistöosuus Helsingin Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta 

kiinteistöosakeyhtiöstä. Transaktio oli yhtiön kokoluokkaan nähden merkittävä. Yhtiö kuvasi varsin 

kattavasti järjestelyn tuomia taloudellisia sekä strategisia hyötyjä. Samalla se totesi, että suunnatun 

annin voidaan katsoa olevan paras mahdollinen rahoitusratkaisu sekä järjestelyn onnistuneen 
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toteutumisen palvelevan parhaalla tavalla yhtiön etuja ja tarkoitusta, ollen kaikkien 

osakkeenomistajien yhteinen etu. Annissa osakkeen merkintähinnan alennus käypään hintaan oli 

peräti 20,77 prosenttia, joten on selvää, että tällainen suunnattu anti vaatii taakseen erittäin pätevät 

perustelut ja syyn. Nurminen on kyennyt viestimään varsin hyvin järjestelyn perusteluista ja se on 

suoraan myös kertonut numeerisesti sen tuomista eduista. 

Työn alussa on asetettu oheiset tutkimuskysymykset, joihin tämä yhteenveto vielä lopuksi vastaa: 

Kuinka perusteluita tulisi arvioida painavan taloudellisen syyn edellytyksen valossa? 

Miten yhtiöt perustelevat suunnattuja antejaan? 

Onko yhtiöiden suunnatuille osakeanneille olemassa yhteisiä suuntaviivoja aineiston perusteella? 

Yhtiöiden perustelut vaihtelevat, mutta niissä on myös yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi Solteqin, 

Pihlajalinnan, Nurmisen ja osittain myös Lemminkäisen ja Stockmannin osakeannit liittyvät selkeästi 

yrityskauppojen toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Yrityskaupat ovat melko selkeä, myös esitöissä 

(HE 109/2005) peruste kerätä lisärahoitusta järjestelmällä osakeanti. Haastavuus tulee 

yrityskauppojen kannattavuuden arvioinnissa. Annin ulkopuolelle jäävän osakkeenomistajan on 

vaikeaa arvioida yrityskaupan kannattavuutta ennakkoon. Eräs aineistossakin havaittu tapa 

vahvistaa yrityskaupan ja sen rahoittamiseksi tarvittavan annin perusteita on esittää taloudellista 

informaatiota. Tätä informaatiota omissa perusteluissaan esittivät Solteq ja Nurminen, jotka toivat 

esiin potentiaalisia synergiahyötyjä. Yrityskaupan on oltava kannattavaa koko yritykselle ja sen 

kaikille osakkeenomistajille, jotta suunnattu anti voidaan perustella. Toisaalta yrityskaupan 

kannattavuutta voidaan luotettavasti arvioida vasta huomattavasti sen toteutumisen jälkeen. 

Vastaava ajatus pätee kuitenkin yrityskauppojen lisäksi investoinneille. Esimerkiksi Atrian 

perustelun liittyessä investointien rahoittamiseen, on näiden investointien menestyksekkyyttä 

mahdotonta arvioida antihetkellä. 

Aineistossa esiintyi myös perusteluita, jotka selkeästi jäävät vaille konkretiaa. Oriolan 

pääomarakenne ei ollut hälyttävällä tasolla, mutta se silti kertoi niukkasanaisesti suunnatun annin 

tarkoitukseksi vahvistaa pääomarakennetta. Toisaalta Nokian Renkaiden maininta nopeutetun 

kasvun tukemisesta, PKC:n kommentti riittävän vahvan pääomarakenteen ylläpitämisestä sen 

strategian ja kasvusuunnitelman toteuttamiseen sekä Baswaren kertoma tavoite taloudellisen 

liikkumavaran lisäämisestä jäävät yleisesti ottaen perusteluina varsin karkealle tasolle. Näitä 

perusteluita on erittäin hankalaa arvioida painavan taloudellisen syyn edellytyksen valossa. 
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Toisaalta on ymmärrettävää, että yhtiön johdolla on erilaista tietoa kuin vaikkapa pienomistajalla, 

joita se ei voi kertoa julkisuuteen. Esimerkiksi Caverionin tapauksessa annin konkreettista 

perustelua oli helppo ymmärtää, sillä rahoituksen kerääminen liittyi yhtiön saamaan 

kilpailuoikeudelliseen sakkoon. 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että painavan taloudellisen syyn edellyttämissä perusteluissa 

on suurta vaihtelevuutta konkretian osalta. Osalla yhtiöistä on selkeä käyttökohde kerättäville 

varoille, kun taas osalla yhtiöistä käyttötarkoitus jää enemmän hämärän peittoon. On kuitenkin 

selvää, että kun on olemassa konkreettinen kohde kerättäville varoille, on suunnatun annin etu 

kaikille osakkeenomistajille selkeämmin perusteltavissa ja hahmotettavissa. Konkreettinen 

perustelu myös edesauttaa sen ymmärtämistä, että yhtiö on aidosti pyrkinyt perustelemaan annin 

välttämättömyyttä sen ulkopuolelle jääville osakkeenomistajille. Suunnatun annin onnistunut 

perustelu ja toteutus heijastuu hyötynä sen ulkopuolelle jääville osakkeenomistajille. Annin 

palvellessa yhtiön etua objektiivisesti arvioituna, tuo se nimittäin taloudellista hyötyä joka lopulta 

ulottuu kaikkiin osakkeenomistajiin. 

On hyvä huomioida, että tutkimusaineiston yhtiöt ovat Helsingin pörssissä listattuja julkisia 

osakeyhtiöitä. Niihin kohdistuu siis huomattavasti enemmän sääntelyä kuin yksityisiin 

osakeyhtiöihin, esimerkiksi tiedottamiseen liittyen. Siksi niihin kohdistuu myös selvästi enemmän 

seurantaa. Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa syventyä yksityisten osakeyhtiöiden suorittamiin 

suunnattuihin osakeanteihin, niiden perusteluihin ja mahdollisiin riitautuksiin. Haasteena tässä voi 

tosin olla materiaalin kerääminen, joka pörssinoteerattujen yritysten kohdalla oli huomattavasti 

helpompaa. 
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