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1. JOHDANTO 

 

1.1Tutkimuksen aihe, tavoitteet ja rajaukset 
 

Tämän tutkielman päätavoitteena on keskittyä tarkastelemaan suomalaisten 

pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja siihen liittyviä rikkomuksia. Suomessa 

pörssiyritysten tiedonantovelvollisuus on ollut viime aikoina esillä esimerkiksi 

arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistusehdotuksessa helmikuussa 2011. Ehdotuksen 

on suunnitellut valtiovarainministeriön asettama työryhmä ja sen päätavoitteena on 

esimerkiksi lainsäädännön ymmärrettävyyden ja selkeyden parantaminen. Yksi työryhmän 

keskeisistä ehdotuksista käsitteli Finanssivalvonnan sanktiojärjestelmän muuttamista 

ankarammaksi. (VM 2011a). Tässä vaiheessa onkin mielenkiintoista tutkia millaisia 

sanktioita tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta on langetettu ennen lakiuudistusta.  

 

Tutkielman suurin mielenkiinto kohdistuu tiedonantovelvollisuuteen liittyvään 

lainsäädäntöön sekä muihin säädöksiin ja velvollisuuden täyttämistä valvoviin tahoihin, eli 

Pörssin omaan markkinavalvontaan sekä kurinpitolautakuntaan ja Finanssivalvontaan. 

Lakeihin ja säädöksiin painottuvaa teoriaa tuodaan käytännön tasolle perehtymällä 

suomalaisten pörssiyritysten tiedonantoon liittyviin rikkomuksiin vuosina 2009–2011. 

Empiirisessä osassa käydään läpi valvontatapauksia ja esitellään esimerkkitapauksia 

sanktioihin johtaneista rikkomuksista. Käsitellyiltä vuosilta on pyritty löytämään kattava 

määrä esimerkkitapauksia, jotta aiheesta voidaan muodostaa kokonaiskuva, mutta täysin 

kokonaisvaltainen tutkimus tämä ei ole. Tutkimuksessa käsiteltävät tapaukset koostuvat 

Helsingin Pörssin markkinavalvonnan ja kurinpitolautakunnan tekemistä päätöksistä, 

Finanssivalvonnan käsittelemistä tapauksista sekä oikeuteen asti menneistä tapauksista. 

Kurinpitolautakunnan sihteerin antamista muistutuksista empiirisessä osiossa ei ole 

esimerkkitapauksia, sillä sihteeri on Pörssin edustaja ja tutkielman rajallisuuden vuoksi 

Pörssin osalta keskitytään markkinavalvonnan käsittelemiin tapauksiin.    Tutkielma on 

laadultaan deskriptiivinen, eli kuvaileva ja selittävä. Empiria on tutkimuksessa välillisesti 

mukana tutkittavien tapausten kautta. Tutkielman sisältö koostuu sekä yritysjuridiikan, 

laskentatoimen että rahoituksen aihealueisiin liittyvistä materiaaleista. 
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Kuvio 1. Oppiaineiden linkittyminen käsiteltävään aiheeseen 

Tutkielmassa käsitellään paljon tiedonantoon liittyvää lainsäädäntöä ja aihe sivuaa tältä 

osin yritysjuridiikkaa. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden myötä tutkielma liittyy vahvasti 

laskentatoimeen ja rahoitus on tutkimuksessa mukana arvopaperimarkkinoiden myötä.  

Tutkimuksen pääongelma on seuraava:  

 Millaisia pörssiyhtiöiden tiedonantoon liittyviä rikkomuksia Suomessa on tapahtunut 

vuosina 2009–2011?  

Pääongelman tutkimiseksi asiaa on hyvä lähestyä alaongelmien kautta. Tutkimuksen 

alaongelmat ovat seuraavat: 

 Miten tiedonantovelvollisuutta säädellään Suomessa?  

 Miten pörssiyritysten tiedonantoa valvotaan?  

 Millaisia sanktioita tiedonantovelvoitteen rikkomisesta seuraa?  

Tutkimuksen alaongelmat liittyvät vahvasti tutkielman teoreettiseen osuuteen. 

 

1.2 Teoreettinen viitekehys 

 

Yrityksen julkinen noteeraaminen edellyttää muutosta myös yrityksen viestintäkulttuurissa. 

Merkittävin muutos liittyy siihen, että pörssissä noteerattu yritys ei voi enää itse päättää 

millaisista asioista se tiedottaa ja millaisista ei, sillä tiedotusvelvollisuus perustuu lakiin. 

Yritysjuridiikka Laskentatoimi Rahoitus 

Lainsäädäntö Taloudelliset raportit 

(Säännöllinen 

tiedonantovelvollisuus) 

Arvopaperi-

markkinat 

Suomalaisten pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja siihen liittyvät rikkomukset 
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(Mars, Virtanen & Virtanen 2000, 26-27) Arvopaperimarkkinalain (AML 1989/495) 2 luvun 

7 § (2005/297) määrää seuraavasti: ”Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan 

arvopaperin liikkeeseenlaskijan on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava ja toimitettava 

asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle tiedoksi kaikki sellaiset päätöksensä 

sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti 

vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon. Liikkeeseenlaskijan on pidettävä julkistamansa 

tiedot yleisön saatavilla.” 

 

Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on varmistaa, että markkinoilla toimivilla tahoilla 

on samanaikaisesti käytössään riittävä ja oikea tieto arvopaperin liikkeellelaskijasta. Näin 

ollen osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvo voidaan tältä osin määrittää oikein 

perustein. Tiedonantovelvollisuus koskee pörssiyritysten lisäksi myös niitä yhtiöitä tai 

yhteisöjä, jotka ovat laskeneet liikkeelle joukkovelkakirjalainoja tai muita arvopapereita, 

jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. (Mars et al. 2000, 51,56) 

Listautumisvaiheessa yrityksen tiedonantovelvollisuus koostuu listalleottoesitteestä ja 

tämän jälkeen säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Suomen 

arvopaperimarkkinalaki korostaa sijoittajien tasapuolista mahdollisuutta tiedonsaantiin 

sekä tiedonannon oikea-aikaisuutta. Yrityksen on lain mukaan julkistettava tiedot ilman 

aiheetonta viivytystä. (Fiva 2012a) Tiedonannon oikea-aikaisuus ja tasapuolisuus ovat 

tärkeitä periaatteita myös esimerkiksi Iso-Britanniassa.  Iso-Britannian rahoituspalvelualaa 

valvova viranomainen, FSA (the Financial Services Authority) on hahmotellut seuraavat 

pääperiaatteet ohjaamaan listattujen yhtiöiden jatkuvia velvoitteita, kuten jatkuvaa 

tiedonantoa: 

• Olennaisen informaation oikea aikainen julkistaminen 

• Sijoittajien yhdenmukainen kohtelu 

(Omoyele 2005, 310–311) 

 

Arvopaperimarkkinoilla tiedon merkitys on keskeinen, sillä osakkeen arvo määrittyy pitkälti 

sen tiedon perusteella, joka markkinoilla on kyseessä olevan yrityksen nykytilasta sekä 

sen tulevaisuudesta. Tiedon merkitys liittyy keskeisesti rahoitusteorian sisältämään 
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käsitteeseen informaation epäsymmetriasta. Normaalisti yritysjohdolla on käytössään 

enemmän tietoa yrityksestä kuin sijoittajilla, joten tilannetta, jossa informaation 

epäsymmetriaa ei esiintyisi lainkaan, ei käytännössä tapahdu. Mitä suurempi informaation 

epäsymmetria markkinoiden ja yhtiön välillä vallitsee, sitä suuremman riskin sijoittajat 

kokevat osakkeeseen liittyvän. Merkittävän tiedon julkistaminen pienentää epäsymmetriaa 

ja edesauttaa sitä, että markkinoiden näkemys yrityksen arvosta (market value) on 

mahdollisimman lähellä johdon näkemystä (fair value). (Virtanen 2010, 14, 26-27) 

McLaughlin & Safieddine (2008, 72-73) ovat tutkimuksessaan käsitelleet informaation 

epäsymmetrian ja säätelyn suhdetta. Kyseisen empiirisen tutkimuksen tulokset tukevat 

oletusta siitä, että säätelyllä on informaation epäsymmetriaa pienentävä vaikutus.  

 

Arvopaperimarkkinat ovat osittain valtion säätelemää toiminta-aluetta ja valtiovalta luo 

puitteet tahdonvaraiselle markkinatoiminnalle. Säätelytoimintaa on perusteltu yleisen edun, 

eli järjestyksen, turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. (Huovinen 2004, 5) 

Sääntelyteoriaa käsittelevän kirjallisuuden mukaan valvojat pystyvät parhaiten ohjaamaan 

sääntöjen noudattamiseen silloin, kun heillä on käytössään laaja sanktiojärjestelmä. On 

myös väitetty, että laaja sanktiojärjestelmä ja sen käyttäminen ehkäisisi lain rikkomuksia 

tulevaisuudessa ja johtaisi täten laajempaan lakien noudattamiseen. (Welsh 2009, 2) 

Euroopan Unionin (EU) alueella yritysten tiedonantoon liittyvillä vaatimuksilla on tärkeä 

rooli sääntelyn välineenä. Sørensen (2009, 256) on tutkimuksessaan käsitellyt EU:n 

listayhtiöiden hallinnointikoodia (EU Corporate Governance) ja tiedonantovelvollisuutta. 

Hänen mukaan hallinnointikoodin säätely on viime vuosina lisääntynyt ja julkistettavan 

tiedon määrä on täten kasvanut.  Myös tiedonantovelvollisuuden taustalla olevat tavoitteet 

ovat laajentuneet. (Sørensen 2009, 256) Suomessa tiedonantovelvollisuuden sisältö 

määräytyy pitkälti arvopaperimarkkinalain ja siihen implementoitujen EU-direktiivien 

pohjalta.  Suhteellisen nuoren lainsäädännön etuna on ollut melko vähäinen tarve 

lisäohjeistukseen esimerkiksi tiedonantovelvollisuuden periaatteiden osalta (Virtanen 

2010, 31-33). Vertailupohjana voidaan pitää esimerkiksi Yhdysvaltain 

arvopaperimarkkinoita. Lipman & Bird (2009, 18) toteavat suurten yritysskandaalien 

johtaneen USA:ssa jatkuvasti kiristyviin tiedonantovelvoitteisiin. Esimerkiksi vuonna 2000 

USA:ssa puututtiin informaation tasapuoliseen julkistamiseen ja USA:n 

rahoitusmarkkinoita valvova SEC hyväksyi ”Regulation Fair Disclosure” – määräykset 

(SEC 2012a). Pari vuotta myöhemmin SEC vahvisti uuden Sarbanes-Oxley Act lain, joka 
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vaatii johdon henkilökohtaista vastuuta yhtiön raportoinnista (SEC 2012b). Suomalaiseen 

arvopaperimarkkinalakiin on implementoitu tiedonantovelvollisuutta koskevia Euroopan 

unionin direktiivejä, mutta periaatteellinen sisältö ei ole juurikaan muuttunut (Virtanen 

2010, 33). Tulevaisuudessa suomalaiseen arvopaperimarkkinalainsäädäntöön on tulossa 

muutoksia kokonaisuudistuksen myötä. Arvopaperimarkkinalainsäädännön 

kokonaisuudistusta käsitellään tarkemmin luvussa 2.1.1 arvopaperimarkkinalaki. 

 

1.3 Kansainvälisten tutkimusten nykytilanne (State of the Art) 
 

Kansainvälisten tutkimusten tarkastelulla pyrin kuvaamaan tiedonantovelvollisuuteen 

liittyvien tutkimusten nykytilaa kansainvälisessä ympäristössä. Tutkielman teorian ja 

empirian pohjautuessa pitkälti suomalaiseen lainsäädäntöön ja suomalaisiin 

pörssiyrityksiin, on tärkeää saada tutkimukseen vertailupohjaa myös kansainvälisistä 

tutkimuksista. Relevantteja tutkimuksia löytääkseni lähin liikkeelle sellaisten asiasanojen 

etsimisestä, joita voidaan käyttää hakutermeinä kansainvälisissä kirjastotietokannoissa. 

Etsin englanninkielisiä ja aiheeseen liittyviä hakusanoja sekä Finanssivalvonnan että 

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan SEC:n (the U.S. Securities and Exchange 

Commission) internetsivuilta. Sopivia hakusanoja löytyi myös Arvopaperipörssin sääntöjen 

englanninkielisestä versiosta, Rules of the Stock Exchange. Näiden lähteiden perusteella 

avainsanoiksi valikoituivat securities act (arvopaperilaki), breach (rikkomus), enforcement 

actions (täytäntöönpanotoimet), disclosure obligation (tiedonantovelvollisuus), ongoing 

disclosure obligation (jatkuva tiedonantovelvollisuus), disclosure of periodic information 

(säännöllinen tiedonantovelvollisuus), listed companies (listayhtiöt), surveillance 

(valvonta), fine (sakko/maksu) ja sanctions (seuraamukset). Lopullisiksi hakusanoiksi 

näiden joukosta valitsin ”disclosure obligation”, ”breach”, ”sanctions” ja ”listed companies”. 

Lopullisten hakusanojen valitsemiseen vaikutti termien liittyminen läheisimmin tutkielman 

aiheeseen. Näiden hakusanojen avulla tein tiedonhakuja ABI/inform Global -tietokantaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa tein tietokantaa haun termeillä disclosure obligation, breach ja 

sanctions. Näillä hakutermeillä löytyi yhteensä 1842 artikkelia. Rajasin hakua valitsemalla 

lähteen tyypiksi tieteelliset lehdet (Scholarly Journals). Rajauksen tuloksena artikkeleita 

löytyi 1375. Seuraavaksi tein haun näiden 1375:n artikkelin joukosta termillä ”listed 

companies” ja haun tuloksena tietokannasta löytyi 130 artikkelia. Löytyneistä artikkeleista 

karsin pois sellaiset artikkelit, jotka eivät liittyneet läheisesti käsittelemääni aiheeseen. 
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Tällaisia artikkeleita olivat esimerkiksi tilintarkastajan riippumattomuutta käsittelevät 

tutkimukset, sisäpiirikauppoihin liittyvät tutkimukset ja vapaaehtoista tiedonantoa 

käsittelevät artikkelit. Artikkelien yleisen tarkastelun myötä kantaviksi alateemoiksi 

muotoutuivat rahoitusalan sanktiot, itsesäätelytahot sekä listayhtiöiden hallinnointikoodi. 

Tutkielman rajallisuuden vuoksi valitsin näitä aihepiirejä käsittelevistä artikkeleista 

mielestäni kaikkein olennaisimmat jatkotarkasteluun. Valittujen kymmenen artikkelin avulla 

luodaan katsaus tiedonantovelvollisuuteen liittyvien tutkimusten nykytilaan 

kansainvälisessä ympäristössä. Tekstin jälkeen artikkelit on listattu taulukkoon ja 

tärkeimmät ajatukset on koottu kuvioon. Hakuprosessin kulku käy ilmi alla olevasta 

kuviosta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuvio 2. Tiedonhakuprosessi 

 

Falkner & Gerty (2006) ovat perehtyneet Iso-Britannian rahoituspalvelualaan valvovan 

FSA:n (The Financial Services Authority) langettamiin sanktioihin. Joulukuun 2001 ja 

heinäkuun 2005 välillä FSA suoritti 106 valvonta toimenpidettä (enforcement actions) jotka 

johtivat julkiseen kurinpidolliseen menettelyyn. Tapauksiin liittyi 50 valtuutettua yritystä 

(authorized firms), 38 arvostettua henkilöä ja kahdeksan listattua yritystä. Osa määrätyistä 

sakoista oli verrattain korkeita. Eräässä tapauksessa markkinoiden hyväksikäytöstä FSA:n 

määräämä sanktio oli 17 miljoonaa puntaa (yli 20 miljoonaa euroa). Toisaalta FSA:n 

keskimäärin määräämät sakot jäävät alhaisiksi verrattuna amerikkalaisia 

rahoitusmarkkinoita valvovan SEC:n langettamiin sanktioihin. Vuosina 2002 ja 2003 SEC:n 

1. vaihe: disclosure obligation AND breach 

AND sanctions 
1842 artikkelia 

2. vaihe: tieteelliset lehdet (Scholarly 

Journals) 

1375 artikkelia 

3. vaihe: ”listed companies” 130 artikkelia 

4. vaihe: artikkeleiden valinta 

jatkotarkasteluun. 10 artikkelia 
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määräämät sakot ja palautettavaksi määrätyt varat (disgorgements) olivat yhteensä viisi 

miljardia dollaria (noin 3,8 miljardia euroa). (Falkner & Gerty, 2006, 69-70) Friedlandin 

(2003, 35) mukaan sekä Iso-Britannia että USA suojelevat sijoittajia voimakkaasti. Iso-

Britannian hallinnointi- ja tiedonantojärjestelmät ovat luonteeltaan periaatepohjaisia ja 

täten pitkälti samanlaisia kuin muissa EU-maissa, jotka hyödyntävät parhaiden 

käytänteiden tapaa (codes of best practices). Friedland (2003, 36) toteaa, että yleisesti 

ottaen periaatepohjainen lähestymistapa vaikeuttaa rikostuomioiden saavuttamista lain 

rikkomuksista. The Financial Services and Markets Act (FSMA 2000) – laki antaa kuitenkin 

FSA:lle merkittävän vallan määrätä sanktioita lainsäädäntöä rikkoville yhteisöille ja 

henkilöille (Falkner & Gerty 2006,69).  FSA:lla on myös valtaa asettaa vaatimuksia 

listayhtiöiden hallinnointikoodista (Dewing & Russel 2008, 978).  

 

Tehokas listayhtiöiden hallinnointikoodijärjestelmä lisää sijoittajien suojaa ja vahvistaa 

luottamusta listayhtiöiden läpinäkyvyyteen ja on tärkeässä osassa arvopaperimarkkinoiden 

kehitystä (Staikouras 2008, 425). Osa listayhtiöiden hallinnointikoodisäännöistä on 

lainsäätelyn kohteena ja osa puolestaan liittyy erilaisiin markkinainstituutioihin. Säännöt 

voivat myös olla kirjoitettu hallinnointikoodin muotoon (corporate governance code), jolloin 

ne toimeenpannaan listaussääntöjen tai tiedonantosääntöjen avulla. (Black, Metzger, 

O’Brien & Shin, 2001, 548) Listayhtiöiden hallinnointikoodi on siis laaja käsite. Barnes, 

Johnson & Yarmus (2004, 260-261) esimerkiksi toteavat USA:n kehittävän uudistuksia 

listayhtiöiden hallinnointikoodiin nopeammin kuin Kanada. Monien yhtiöiden ollessa 

listattuna sekä Kanadan että Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoilla (interlisted) osa 

Kanadan sääntelyviranomaisista ja arvopaperipörsseistä ovat alkaneet aktiivisemmin 

määräämään uusia, kehitettyjä hallinnointikoodi standardeja. Hallinnointikoodiin on 

ehdotettu virallisempaa lähestymistapaa, jotta luottamus Kanadan markkinoihin säilyisi ja 

jotta maiden markkinat olisivat yhdenmukaisemmat. (Barnes, Johnson & Yarmus 2004, 

260-261)  Burke (2002) puolestaan käsitteli tutkimuksessaan listayhtiöiden 

hallinnointikoodin (corporate governance) säätelyä eri markkinapaikoissa. Vertailuun oli 

valittu New Yorkin, Toronton ja Lontoon pörssit. Burken (2000, 343, 346) mukaan 

arvopaperipörssit, jotka ovat osittain itsesääteleviä (quasi-self-regulatory) sopivat hyvin 

listayhtiöiden hallinnointikoodin säätelijöiksi. New Yorkin ja Toronton pörssit ovat 

esimerkkejä osittain itsesäätelevistä pörsseistä, sillä toiminta on osittain valtion valvomaa 

ja osittain itsesäänneltyä. Tällaisten osittain itsesäätelevien organisaatioiden 
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ominaisuudet, kuten joustavuus ja toimialaosaaminen ovat erittäin tärkeitä, sillä 

listayhtiöiden hallinnointikoodiin liittyvät asiat voivat muuttua nopeasti. Markkinoihin 

perustuvan sääntelyn haittoja ovat mahdolliset virheet ja sääntöjen riittämätön 

täytäntöönpano. Toisaalta valtion valvonta lieventää haittailmiöitä osittain itsesäädellyissä 

ympäristöissä. (Burke 2002 346,379) USA:ssa arvopaperimarkkinoiden itsesäätelytahojen 

(self-regulatory organizations) jäsenmäärät ovat ajansaatossa kasvaneet ja organisaatiot 

ovat vahvistuneet. Itsesäätelyorganisaatiot ovat nykyisin kuitenkin yhdistetty liittovaltioiden 

lainsäädäntöjärjestelmään ja organisaatiot toimivat SEC:n valvonnan alaisena. 

Organisaatiot ovat täten yhdistelmä yksityisen sektorin itsesäätelyä ja osittain valtion 

säätelyä. Itsesäätelytahojen etuna on toiminnan joustavuus verrattuna valtion laitoksiin, 

joiden toiminta voi olla byrokratian takia hitaampaa.  (Karmel 2008, 151,197)  

 

Suomessa sekä listayhtiöiden hallinnointikoodi että rahoitusmarkkinat ovat kokeneet 

muutoksia tultaessa 80-luvulta vuosituhannen vaihteeseen. Suomalainen 

rahoitusjärjestelmä oli 80-luvun alussa vielä pankkikeskeistä, mutta vuosituhannen 

loppuun mennessä osakemarkkinoiden vaikutus oli yhä kasvava. Listayhtiöiden 

hallinnointikoodi koki 80- ja 90-luvuilla merkittäviä muutoksia. Yksi suurimmista 

listayhtiöiden hallinnointikoodiin liittyvistä muutoksista koski kirjanpito, tilintarkastus ja 

tiedonanto sääntöjä. Kirjanpitolainsäädäntöä uudistettiin 90-luvulla ja muutos kavensi 

kuilua suomalaisen ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien välillä. Myös tilintarkastusta 

koskevaa säännöstelyä uudistettiin 90-luvulla. Hallinnointikoodin muutosten myötä 

sijoittajien suoja on parantunut ja luotonantajien suoja puolestaan heikentynyt.  

Huomattavaa on, että 80-luvun alussa luotonantajat olivat sijoittajia paremmin suojeltuja, 

mutta tilanne oli päinvastainen vuosituhannen vaihteeseen mennessä. (Hyytinen, Kuosa & 

Takalo, 2003, 60, 69- 71, 84) Myös Yhdysvalloissa tiedonantovelvollisuuden säätely on 

kehittynyt ajan saatossa. Muutokset SEC:n tiedonantovelvollisuuden sääntelyssä 1950-

2005 ovat johtaneet entistä laajempaan tietojen julkistamiseen ja kehityksen myötä 

julkaistuja tietoja voidaan pitää myös hyödyllisempinä. Muutokset ovat täten lisänneet 

arvopaperien hintojen informatiivisuutta.  (Gordon 2007, 1548) 
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Käsitellyt kansainväliset artikkelit on koottu taulukkoon 1. Taulukon alla olevaan kuvioon 

on koottu artikkeleissa käsiteltyjä aihepiirejä ja näkökulmia. Kuvioon on numeroin 

selvennetty missä artikkelissa aihetta käsitellään. 

 

Taulukko 1. Tiedonantovelvollisuuteen liittyvät artikkelit 

Numero Kirjoittajat Artikkeli Vuosi Käsiteltävä maa 

1. Barnes, 
Johnson & 
Yarmus 

Corporate governance reform in Canada 2004 Kanada 

2. Black, 
Metzger, 
O’Brien & 
Shin 

Corporate governance in Korea at the 
millennium: enhancing international 
competitiveness 

2001 Etelä-Korea 

3. Burke  Regulating corporate governance through 
the market: comparing the approaches of 
the United States, Canada and United 
Kingdom 

2002 Kanada, Iso-
Britannia, 
Yhdysvallat 

4. Dewing & 
Russel 

The individualization of corporate 
governance 

2008 Iso-Britannia 

5. Falkner & 
Gerty 

A summary of the Financial Services 
Authority’s enforcement procedures in the 
United Kingdom 

2006 Iso-Britannia, 
Yhdysvallat  

6. Friedland Reforming disclosure and corporate 
governance in the UK: Between Scylla 
and Charybdis 

2003 Iso-Britannia, 
Yhdysvallat 

7. Gordon The rise of independent directors in the 
United States, 1950-2005: of shareholder 
value and stock market prices 

2007 Yhdysvallat 

8. Hyytinen, 
Kuosa & 
Takalo 

Law of finance: evidence from Finland 2003 Suomi 

9. Karmel Should securities industry self-regulatory 
organizations be considered government 
agencies? 

2008 Yhdysvallat 

10. Staikouras  Corporate governance and investor 
protection in Greece: regulatory and 
supervisory reform from a law and finance 
perspective 

2008 Kreikka 
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Kuvio 3. Tiedonantovelvollisuus: nykytutkimusten sisältöä 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkielma etenee seuraavan kaavion mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Tutkielman rakenne 

1. Johdanto 

 

2. Pörssiyhtiöiden 

tiedonantovelvollisuus 

Lait ja 

säädökset 

Valvonta 

3. Tiedonantovelvollisuuden 

rikkomukset Suomessa 

Pörssin 

markkina

-valvonta  

 Fiva Oikeus-

tapaukset 

4. Yhteenveto 5. Johtopäätökset 

Tiedonantovelvollisuus 

SEC Tiedonantovelvolli-
suuden kehitys, 
USA 1950-2005 (7) 

Suomi 

Rahoitusjärjes
telmän ja 
listayhtiöiden 
hallinnointi-
koodin 
kehitys 1980-
2000 (8) 

Arvopaperimarkkinoiden 
itsesäätelytahot, USA (9) 

Hallinnointikoodin säätely 
markkinapaikoissa (3) 

Lontoo 

New York 

Toronto 

FSA  

Hallinnointi-
koodin kehitys 
Kanadassa (1) 

sanktiot 
(5) 

SEC:n sanktiot (5) 

Listayhtiöiden 

hallinnointikoodi 

(4) 

Listayhtiöiden 

hallinnointi-koodi (1, 

2,3,4,10,) 

() 

Sääntely:periaatepoh-
jainen/ sääntöihin 
perustuva (6) 

Kurin-

pitolau-

takunta 
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Johdantoluvun jälkeinen toinen luku käsittelee suomalaisten pörssiyhtiöiden 

tiedonantovelvollisuutta ja keskittyy erityisesti velvollisuutta käsitteleviin lakeihin ja 

säädöksiin sekä tiedonantoa valvoviin tahoihin. Kolmannessa kappaleessa teoria viedään 

käytännön tasolle ja perehdytään tiedonantovelvollisuuden rikkomuksiin 

esimerkkitapausten avulla. Esimerkkitapausten yhteenveto esitellään neljännessä 

kappaleessa ja tutkielman johtopäätös käsitellään viidennessä kappaleessa. 
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2. PÖRSSIYHTIÖIDEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS 
 

2.1 Lait ja säädökset 
 

Suomessa tiedonantovelvollisuuden olennaisin sisältö määräytyy arvopaperimarkkinalain 

ja siihen implementoitujen EU-direktiivien pohjalta. Arvopaperimarkkinalaki määrittelee 

vähimmäisinformaation, joka yhtiön on ainakin tuotava julkisuuteen. Lain ohella 

pörssiyritysten tiedottamista säätelevät valtiovarainministeriön asetukset, 

Finanssivalvonnan määräykset, Pörssin omat säännöt ja sekä myös muut itsesäätelyn 

pohjalta annetut suositukset. (Virtanen 2010, 31) Ennen arvopaperimarkkinalain 

säätämistä arvopapereihin liittyvä oikeus perustui pääsääntöisesti yleiseen velvoite-, 

sopimus ja kauppaoikeuteen, yksittäisiin lakeihin ja yhtiöoikeuteen. Markkinoilla toimineet 

tahot pyrkivät myös ennen lain säätämistä luomaan itsesäätelynormeja, joiden 

pyrkimyksenä oli sijoittajien luottamuksen lisääminen. Ongelmana oli kuitenkin se, että 

itsesäätelyn sanktiomuotoina voitiin ja voidaan edelleen käyttää huomautuksia, 

varoituksia, jäsenyyden irtisanomista, sopimukseen perustuvan toimintaoikeuden 

peruuttamista tai kurinpitomaksuja. (Karjalainen, Laurila & Parkkonen 2008, 2) Nykyisin 

arvopaperimarkkinoita säädellään siis sekä lainsäädännöllä että markkinaosapuolten 

itsesääntelyllä (Huovinen 2004, 38). Seuraava kuvio hahmottaa suomalaisten 

pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyvää säätelyä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuden sääntely Suomessa 

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuden säätely Suomessa 

       

Arvopaperimarkkinalaki 

Finanssivalvonnan 

standardit 

Standardi 5.1 

  

Standardi 5.2b 

Valtiovarain- 

ministeriön 

asetukset 

VMA153/2007 

VMA 818/2007 

VMA 452/2005 

Muu 

tiedonantovelvollisuu

teen vaikuttava 

lainsäädäntö 

KPL OYL Rikos-

lain 

luku 51 

  Itsesääntely 

Pörssin 

säännöt 

Muu 

itsesääntely 
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2.1.1 Arvopaperimarkkinalaki 

 

Arvopapereiden julkista kaupankäyntiä säätelevä arvopaperimarkkinalaki (AML 1989/495) 

astui voimaan 1989. AML:n tarkoituksena on alusta alkaen ollut parantaa sijoittajan suojaa 

ja siten lisätä luottamusta arvopaperimarkkinoita kohtaan. (Mars et al. 2000, 50-51) Valtio 

siis säätelee arvopaperimarkkinoita, tosin suurelta osalta kaupankäynti toteutuu 

markkinatahojen itseorganisoituvana ja tahdonvaraisena toimintana, jota ei aina voida 

säädellä yksityiskohtaisesti. Arvopaperimarkkinalaissa joudutaan täten turvautumaan 

periaatteisiin. (Huovinen 2004, 5)  

 

AML sisältää määräyksiä kaupankäynnin järjestämisestä, kaupankäynnin osapuolista 

(markkinapaikka, välittäjät, sijoituspalveluyritykset) ja niiden velvollisuuksista, 

arvopapereiden markkinoinnista sekä arvopaperien liikkeellelaskijoita koskevista 

velvollisuuksista. Arvopaperimarkkinalaissa määritellään, mitä tietoa julkisesti noteeratun 

yrityksen täytyy julkistaa ja miten julkistaminen toteutetaan. Laissa on myös määräyksiä 

sisäpiirisäännöksistä ja luottamuksellisesta yritystiedosta. (Mars et al 2000, 50) AML:n ja 

sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvova viranomainen on 

Finanssivalvonta (AML 7:1).  

 

Listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuden kaksi keskeisintä osaa AML:ssa ovat säännöllinen 

tiedonantovelvollisuus ja jatkuva tiedonantovelvollisuus. Säännöllisellä 

tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan listayhtiön taloudellista tiedottamista. Tähän luetaan 

kuuluvaksi osavuosikatsaus tai yrityksen johdon osavuotinen selvitys, tilinpäätöstiedote, 

tilinpäätös, toimintakertomus ja vuosikooste. Säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 

säädetään AML:n lisäksi Finanssivalvonnan standardissa 5.1 sekä valtiovarainministeriön 

asetuksessa. Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta käsitellään myös Helsingin Pörssin 

säännöissä ja Corporate Governance - suosituksessa.  Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden 

lähtökohtana puolestaan on se, että arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistettava kaikki 

sellaiset tiedot, jotka vaikuttavat olennaisesti arvopaperin arvoon.  (Karjalainen et al 2008, 

113-115) AML 2:7  mukaan yhtiön on julkistettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja 

toimitettava ne kaupankäynnin järjestäjän tietoon. Seuraavassa kuviossa on hahmoteltu 

säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen kuuluvia osa-alueita. 
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Kuvio 6. Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus  

 

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä lakiin on tulevaisuudessa 

tulossa muutoksia. Valtiovarainministeriö asetti 2.2.2009 työryhmän valmistelemaan 

kokonaisuudistusta ja työryhmä luovutti mietintönsä helmikuussa 2011. Työryhmän 

päätavoitteisiin kuului esimerkiksi arvopaperimarkkinalainsäädännön ymmärrettävyyden ja 

selkeyden parantaminen, lainsäädännön kilpailukyvyn lisääminen sekä yhtiöiden 

hallinnollisen taakan keventäminen. Työryhmän keskeisin ehdotus liittyy lakirakenteeseen, 

jossa nykyinen arvopaperimarkkinalaki jaettaisiin useammaksi laiksi. Mietinnössä 

ehdotetaan myös Finanssivalvonnan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän kehittämistä ja 

ankaroittamista. ”Järjestelmän ankaroittamista puoltaa työryhmän tekemä kansainvälinen 

vertailu ja vastaavaa lopputulemaa osoittavat komission tuoreet selvitykset”. (VM 2011a) 

Työryhmän esityksestä järjestettiin lausuntokierros, jonka lausuntoaika päättyi 

toukokuussa 2011. (VM 2012a) Valtiovarainministeriö pyysi lausuntoa 57 viranomaiselta 

sekä yhteisöltä ja 39 näistä antoi lausunnon. Tämän lisäksi kahdeksan tahoa toimitti 

lausunnon oma-aloitteisesti. Lausuntopalautteen mukaan arvopaperi-

markkinalainsäädännön kokonaisvaltaiselle tarkistamiselle nähtiin selkeä tarve. 

Lausunnon antajista 22 pitää uudistuksen toteuttamista tärkeänä ja suhtautuu siihen 

pääosin myönteisesti. (VM 2011b) Uudistuksen valmistelu valtiovarainministeriössä jatkuu 

kahdessa erillisessä hankkeessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltava hallituksen 

esitys sisältää esimerkiksi ehdotuksen uudeksi arvopaperimarkkinalaiksi ja esitys on 

tarkoitus luovuttaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2012. Toisessa vaiheessa 

-osavuosikatsaus                              
-johdon osavuotinen selvitys       
-tilinpäätöstiedote                           
-tilinpäätös                           
-toimintakertomus                    

-vuosikooste 

- kaikki sellaiset tiedot, jotka 

vaikuttavat olennaisesti 

arvopaperin arvoon 

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Jatkuva tiedonantovelvollisuus 
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keskitytään arvioimaan mahdollisuuksia kehittää arvopaperien moniportaista hallintaa ja 

selvitetään esimerkiksi kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Ehdotukset on 

tarkoitus valmistella toukokuun 2012 loppuun mennessä. (VM 2011c)  

 

2.1.2 Valtiovarainministeriön asetukset   

 

Valtiovarainministeriön asetukset täydentävät AML:n säätelyä. Lakia täydentävät 

esimerkiksi seuraavat asetukset: asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä 

tiedonantovelvollisuudesta, asetus eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja 

kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä sekä asetus arvopaperimarkkinalain 2 

luvussa tarkoitetusta esitteestä. (VM2012b) 

 

Asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 

(VMA153/2007) koskee säännöllisen tiedonantovelvollisuuden osa-alueita, eli 

osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen selvityksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen 

ja toimintakertomuksen sisältöä ja tietojen esittämistä. Asetus eräistä 

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista 

esitteistä (VMA 818/2007) täydentää myös osaltaan arvopaperimarkkinalainsäädäntöä. 

Kyseinen asetus koskee seuraavaa esitettä: 12 kuukauden ajalta laskettuun vasta-

arvoltaan yhteensä alle 2,5 miljoonan euron suuruiseen tarjoukseen sisältyvistä 

arvopapereista julkistettavan esitteen sekä kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tarkoitettua 

kiinteistörahastoa koskevan esitteen vähimmäissisältöä, sisältöä koskevia poikkeuksia ja 

annettavien tietojen esittämistapaa (VMA 818/2007). Valtiovarainministeriön asetus 

arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä (VMA 452/2005) viittaa 

arvopapereita koskevaan esitteeseen, joka arvopapereita yleisölle tarjoavan tahon on 

julkistettava ennen tarjouksen voimaan tuloa. Asetuksessa säädetään esimerkiksi esitteen 

julkistamistavasta, kielestä ja julkaisemisajasta. Asetuksen mukaan esite on julkaistava 

viimeistään kaksi pankkipäivää ennen kuin arvopapereita tarjotaan yleisölle. (VMA 

452/2005)  
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2.1.3 Pörssin säännöt  

 

Vuoden 1988 esityksessä arvopaperimarkkinalaiksi todetaan, että ”Arvopaperimarkkinalain 

säännökset sisältävät pääsäännöt ja yleiset periaatteet arvopaperimarkkinoiden 

toiminnasta. Niiden täydentäminen ehdotetaan jätettäväksi arvopaperipörssien 

itsesääntelyn varaan.” (HE 3:4 157/1988, 32) Liikkeeseenlaskijoita koskevat säännöt on 

listattu NASDAQ OMX-konsernin internet sivuille. Tässä kappaleessa käsitellään erityisesti 

yhtenäisiä tiedottamissääntöjä sekä arvopaperipörssin sääntöjä. Virtanen (2010, 52) 

toteaa Pörssin tiedottamissääntöjen olleen perinteisesti hyvin yksityiskohtaiset ja 

sisältäneen konkreettista tulkintaa. Tilanteeseen tuli muutos vuonna 2008, jolloin Helsingin 

Pörssi yhtenäisti tiedottamissääntönsä muiden NASDAQ OMX-konsernin pohjoismaisten 

pörssien kanssa. Muutoksen myötä tiedottamissäännöistä tuli luonteeltaan 

periaatepohjaisia, mutta tulkinta säilyi edelleen yksityiskohtaisena. (Virtanen 2010, 52)  

 

Yhtenäiset tiedottamissäännöt käsittelevät säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta 

sekä vain Pörssille annettavia tietoja. Tiedottamissääntöjen mukaisesti ”Pörssiyhtiö 

huolehtii siitä, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti käytettävissään yhtiötä 

koskevat arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot. Yhtiö huolehtii lisäksi siitä, 

että tällaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä tällaisia tietoja luovuteta 

asiattomasti kolmansille osapuolille ennen niiden julkistamista” (Yhtenäiset 

tiedottamissäännöt 2011, 3). Tiedottamissääntöjen mukaan yhtiön täytyy julkistaa 

viipymättä tieto sellaisista päätöksistä tai olosuhteista, jotka vaikuttavat olennaisesti 

arvopaperin arvoon. Olennaisia tietoja ei siis tule antaa esimerkiksi analyytikoille tai 

toimittajille, mikäli kyseisiä tietoja ei julkisteta samanaikaisesti myös markkinoille. Mikäli 

yhtiö saa tietoonsa, että jokin arvopaperin arvoon vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen 

ennen varsinaista julkistamista, täytyy yhtiön julkaista asiaa koskeva tiedote. Yhtenäisissä 

tiedottamissäännöissä on määräyksiä myös yhtiöiden internetsivuista. Yhtiöllä täytyy olla 

olemassa internetsivusto, jossa on julkaistuna tiedonantovelvollisuuden vaatima 

informaatio. Yhtenäisten tiedottamissääntöjen mukaan tietojen on oltava saatavilla 

vähintään kolme vuotta ja taloudellisten katsausten vähintään viisi vuotta. Säännöllisen 

tiedonantovelvollisuuden osalta tiedottamissäännöt säätelevät esimerkiksi 

tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkaisemisajankohtaa sekä taloudellisten 

katsausten sisältöä. Säännöt käsittelevät myös yhtiön raportointia seuraavista asioista: 
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odottamattomat muutokset taloudellisessa asemassa, arvopapereiden liikkeellelasku ja 

yrityskaupat. (Yhtenäiset tiedottamissäännöt 2011)  

 

Arvopaperipörssin säännöissä (Rules of the Stock Exchange) säädetään esimerkiksi 

listalleottamisesta, pörssiarvopaperin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta ja 

muista velvollisuuksista. Listautuvan yhtiön täytyy tehdä Pörssin kanssa kirjallinen 

sopimus osakkeen kaupankäynnistä pörssilistalla. Sopimuksessa yhtiö sitoutuu myös 

noudattamaan Pörssin sääntöjä. Arvopaperipörssin säännöissä on määrätty 

listalleottamisen edellytyksistä ja mahdollisuudesta siirtää yhtiön osake tarvittaessa 

tarkkailulistalle. Säännöt määräävät pörssiyhtiöihin liittyvän sääntelyn osalta seuraavasti: 

”Arvopaperipörssin sääntöjen lisäksi pörssiyhtiöt ja pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijat 

noudattavat Suomen arvopaperimarkkinalaissa, muussa lainsäädännössä ja alemman 

asteisessa sääntelyssä asetettuja velvollisuuksia.” Yhtenäisten tiedottamissääntöjen lailla 

arvopaperipörssin säännöissä säädetään tiedonantovelvollisuutta koskevista yleisistä 

säännöksistä sekä yhtiön säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Säännöt 

määräävät myös pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijaa ja sijoitusrahastoa koskevasta 

tiedonantovelvollisuudesta. (Arvopaperipörssin säännöt 2011) 

 

2.1.4 Finanssivalvonnan Standardit 5.1 & 5.2b  

 

Pörssiyhtiöiden säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta käsittelevät standardit 

muodostavat paketin, johon on koottu keskeinen listayhtiön tiedonantovelvollisuutta 

koskeva säätely. (Virtanen 2010, 68) Standardi 5.1 on nimeltään Säännöllinen 

tiedonantovelvollisuus. Se koostuu tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, 

tilinpäätöstiedotteen, osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen selvityksen sekä 

vuosikoosteen sisällön, julkaisemisajankohdan ja vuosikoosteen julkistamismenettelyn 

käsittelystä. Standardi ohjeistaa kiinnittämään huomiota erityisesti julkistamisen oikea-

aikaisuuteen, tasapuolisuuteen sekä johdonmukaisuuteen. Sääntely tähtää siihen, että 

sijoittajalla olisi käytössään riittävästi tietoa arvion tekemiseksi arvopaperista sekä sen 

liikkeellelaskijasta. Tavoitetta voidaan tarkastella sekä julkistamismenettelyiden että 

tietojen sisällön kannalta. Standardi pyrkii myös kokoamaan yhteen säännöllistä 
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tiedonantovelvollisuutta koskevan säätelyn arvopaperimarkkina-, kirjanpito- ja 

osakeyhtiölainsäädännöstä. (Standardi 5.1.)  

 

Standardi 5.2b on nimeltään Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan 

tiedonantovelvollisuus. Standardi käsittelee liikkeellelaskijan tiedonantovelvollisuutta, 

tietojen julkistamista sekä jakelua, tietojen saatavilla pitämistä ja osakkeenomistajan 

liputusvelvollisuutta. Liputusvelvollisuuden sääntelyllä standardi pyrkii edistämään listatun 

yrityksen läpinäkyvyyttä omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten 

osalta.  Listautumisvaiheessa yrityksen tiedonanto muodostuu esitteestä ja tämän jälkeen 

jatkuvasta ja säännöllisestä tiedottamisesta. Edellisessä luvussa käsitelty standardi 5.1 

antaa määräyksiä säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskien ja standardissa 5.2b 

käsitellään tietojen julkistamiseen, jakeluun sekä saatavuuteen liittyviä näkökulmia. 

Julkistettavilla tiedoilla tarkoitetaan säännöllisen tai jatkuvan tiedonannon piiriin kuuluvia 

tietoja, jotka listatun yrityksen on arvopaperimarkkinalain ja sen perusteella annettujen 

valtiovarainministeriön asetusten perusteella julkistettava. (Standardi 5.2b) 

 

2.1.5 Itsesäätely  

 

Pörssin sääntöjen lisäksi markkinoilla on myös muita itsesäätelyä harjoittavia tahoja. 

Virtasen (2010, 52) mukaan tällaisia tahoja ovat ainakin Arvopaperimarkkinayhdistys, 

Suomen IR-yhdistys ja Suomen sijoitusanalyytikot ry. Arvopaperimarkkinayhdistys on 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ja Keskuskauppakamarin 

perustama yhteistyöelin. Yhdistys osallistuu itsesäätelynormien laatimiseen ja hallinnoi 

suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodia (corporate governance).  

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2012) 

 

2.1.6 Muu tiedonantovelvollisuuteen vaikuttava lainsäädäntö 

 

Listayhtiöiden tiedonantoon vaikuttavat osaltaan myös kirjanpitolaki, osakeyhtiölaki sekä 

rikoslain luku 51. Kirjanpitolaki (KPL 1997/1336) sisältää säädöksiä esimerkiksi 

kirjanpitovelvollisuudesta ja kirjaamiskäytännöistä. Laissa säädetään myös tilinpäätöksen 
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ja toimintakertomuksen sisällöstä, jotka ovat osa säännöllistä tiedonantovelvollisuutta. 

Osakeyhtiölain (OYL 2006/624) tiedonantovelvollisuuteen liittyvä sisältö koostuu 

esimerkiksi osakkeenomistajan oikeuksista ja toimintakertomuksen sisällöstä, joista 

säädetään OYL:n kahdeksannessa luvussa. Arvopaperimarkkinarikoksista säädetään 

rikoslain luvussa 51 (RL 1889/39). Rikoslaissa on säädetty esimerkiksi sisäpiiritiedon 

väärinkäytöstä, kurssin vääristämisestä ja arvopaperimarkkinoita koskevasta 

tiedottamisrikoksesta. Seuraavassa taulukossa on listattu rikoslain mukaiset sanktiot 

edellä mainituista rikkomuksista.  

Taulukko 2. Rikoslain määräämät sanktiot arvopaperimarkkinarikoksista (RL 51, 1889/39) 

Rikkomus Sanktio 

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö Sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta 

Törkeä sisäpiiritiedon väärinkäyttö Vankeutta vähintään 4kk, enintään neljä vuotta 

Kurssin vääristäminen Sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta 

Törkeä kurssin vääristäminen Vankeutta vähintään 4kk, enintään neljä vuotta 

Arvopaperimarkkinoita koskeva 

tiedottamisrikos 

Sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta 

 

Sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta voidaan siis langettaa sisäpiiritiedon 

väärinkäytöstä, kurssin vääristämisestä tai arvopaperimarkkinoita koskevasta 

tiedottamisrikoksesta. Törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä tai törkeästä kurssin 

vääristämisestä voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään 

neljäksi vuodeksi. (RL 51, 1889/39) 

 

2.2 Valvonta 
 

Finanssivalvonta on Suomessa lainsäädäntöä valvova viranomainen, mutta Pörssi on 

markkinapaikkana taho, joka määrittelee käytännön toimintaohjeita ja valvoo 

tiedonantovelvollisuuden toteutumista käytännössä (Mars et al 2000, 79).  

Arvopaperimarkkinoita valvovat tahot pyrkivät ohjeistuksessaan usein periaatepohjaiseen 

lähestymiseen. Esimerkiksi Iso-Britannian FSA ja Suomen Finanssivalvonta kuvailevat 

määräyksenantoaan usein periaatepohjaiseksi. Mitä periaatepohjaisempia määräykset 

ovat, sitä enemmän markkinoilla jää tilaa tulkinnalle. Jotta markkinaosapuolten 
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oikeusvarmuus toteutuisi, tulee markkinoilla olla saatavissa käytännönläheisiä 

tulkitsemisohjeita. Tulkintaohjeita voivat antaa viranomaiset, Pörssi ja elinkeinoelämää 

edustavat itsesäätelytahot. (Virtanen 2010, 51)     

 

2.2.1 Pörssin markkinavalvonta ja kurinpitolautakunta 

 

Pörssin omasta valvonnasta on säädetty AML 3:22 (1989/495) seuraavasti: 

”Arvopaperipörssin on huolehdittava riittävän ja luotettavan valvonnan järjestämisestä 

tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä sääntöjensä 

noudattamisen turvaamiseksi.” Helsingin Pörssissä markkinavalvonta valvoo, että 

listayhtiöt sekä välittäjät toimivat arvopaperipörssin sääntöjen mukaisesti. Vakavammat 

rikkomukset käsitellään erillisessä kurinpitolautakunnassa. Kurinpitolautakunnan jäsenet 

ovat Pörssin ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta kurinpitolautakunnan sihteeri on Pörssin 

edustaja ja hänellä on oikeus antaa listayhtiöille muistutuksia. (Virtanen 2010, 61) 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin Pörssin omaa markkinavalvonta sekä 

kurinpitolautakuntaa.  

 

NASDAQ OMX Group on pörssitoimialan yritys, joka tarjoaa palveluita kuudella 

mantereella. NASDAQ OMX Nordic sisältää NASDAQ OMX -konsernin pohjoismaisten 

pörssien yhteisen tarjonnan Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Riiassa, 

Vilnassa sekä Islannissa. (NASDAQ OMX 2012) NASDAQ OMX:n 

markkinavalvontayksikkö vastaa kaupankäynnin sekä listayhtiöiden valvonnasta. Yksikkö 

vastaa myös osakkeiden sekä muiden rahoitusinstrumenttien listalle ottamisesta. Kuvio 7 

selventää Pörssin markkinavalvonnan rakennetta. 
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Kuvio 7.  Markkinavalvontatoiminta (mukaillen NASDAQ OMX 2012a)  

 

Markkinavalvontatoiminta (Surveillance) muodostuu kolmesta valvontayksiköstä. Yksiköt 

sijaitsevat Tukholman, Helsingin sekä Kööpenhaminan Pörsseissä. Kukin yksikkö koostuu 

kuvan mukaisesti kahdesta toiminnosta, kaupankäynnin valvonnasta (Trading 

Surveillance) ja listayhtiöiden valvonnasta (Issuer Surveillance). Markkinavalvonnan 

päätehtäviin kuuluu tarvittaessa aloittaa sääntöjen rikkomisesta johtuva prosessi. 

(NASDAQ OMX 2012a)  

 

Kurinpitoasioita käsitellään Pörssin lisäksi myös kurinpitolautakunnassa. Lautakunnan 

nimittää Pörssin hallitus ja lautakunnan jäsenet nimitetään neljäksi kalenterivuodeksi 

kerrallaan. (Arvopaperipörssin säännöt 2011) NASDAQ OMX Helsingin kurinpitolautakunta 

(The Disciplinary Committee) on ylin toimiva elin päätettäessä valvontatoimenpiteiden 

seuraamuksista. Kurinpitolautakunta on toiminut ylimpänä kurinpitoelimenä Helsingin 

Pörssissä vuodesta 1994. (NASDAQ OMX 2012b) Kurinpitolautakunta voi antaa sääntöjä 

rikkoneelle varoituksen tai määrätä kurinpitomaksun. Pörssille maksettava kurinpitomaksu 

on vähintään 10 000 euroa ja enintään 500 000 euroa. Jos rikkomus on erityisen vakava, 

voi kurinpitolautakunta varoituksen ja kurinpitomaksun lisäksi esittää Pörssille, että 

arvopaperi poistetaan pörssilistalta. Pörssi voi itse käsitellä vähäiset rikkomukset ja antaa 

niistä osapuolelle muistutuksen.  Kurinpitolautakunnan ja Pörssin täytyy ilmoittaa Fivalle 
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käsittelemästään kurinpitotapauksesta ja annetusta ratkaisusta. (Arvopaperipörssin 

säännöt 2011) Lautakunnan päätös seuraamuksesta on julkinen. Päätös julkistetaan 

viipymättä lautakunnan päättämässä laajuudessa. Pörssin antamat muistutukset eivät ole 

julkisia, ellei Pörssi päätä toisin. (Kurinpitolautakunnan säännöt 2010)  

 

2.2.2 Finanssivalvonta 

 

Laki määrittelee Finanssivalvonnan (Fiva) tavoitteita seuraavasti: ”Finanssivalvonnan 

toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja 

eläkelaitosten ja muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen 

turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan.” (Laki 

Finanssivalvonnasta 1:1 2008/878)  

 

Finanssivalvonta perustettiin tammikuussa 2009 Rahoitustarkastuksen ja 

Vakuutusvalvontaviraston yhdistyessä (Fiva 2012b). Pörssiyhtiöistä Fiva valvoo 

ensisijaisesti Helsingin Pörssissä noteerattujen suomalaisten pörssiyhtiöiden ja muiden 

liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden toteutumista.  Fiva valvoo myös sellaisten 

suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuutta, joiden arvopapereita on 

listattu Euroopan talousalueella sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, esimerkiksi 

Tukholman tai Lontoon pörsseissä. Valvonta kohdistuu pörssiyhtiöiden osalta 

säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen, sisäpiirin kaupankäyntiin sekä IFRS-

tilinpäätöksiin. (Virtanen 2010, 64-65) Valvonta on riskiperusteista ja osa valvonnasta 

kohdistetaan väärinkäytösepäilyihin, kuten sisäpiiritiedon väärinkäyttöön tai 

tiedottamissäännösten rikkomiseen. Jos tapauksessa epäillään rikosta, tekee Fiva asiasta 

tutkintapyynnön poliisille. (Finanssivalvonnan yleisesite, 4, 7) Listayhtiöiden tiedottamisen 

osalta Finanssivalvonnalla on käytössään seuraavia hallinnollisia sanktioita: julkinen 

huomautus ja varoitus sekä rike- ja seuraamusmaksu.  (Toiviainen 2010,14)  
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3. TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN RIKKOMINEN SUOMESSA VUOSINA 

2009–2011   
 

Tässä kappaleessa perehdytään suomalaisten pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen 

liittyviin rikkomuksiin. Ensin käsitellään Finanssivalvonnan valvontatapauksia ja 

rikkomuksista annettuja sanktioita. Tämän jälkeen perehdytään Helsingin Pörssin 

markkinavalvonnan ja kurinpitolautakunnan ratkaisuihin. Oikeuteen asti menneitä 

tapauksia käsitellään kappaleen viimeisessä alaluvussa.  

 

3.1 Finanssivalvonnan tapaukset 

 

Tietoja Fivan valvontatapauksista ja sanktioista on kerätty Fivan vuosittaisista 

toimintakertomuksista ja erillisistä valvontatoimenpide raporteista, jotka ovat 

lehdistötiedotteiden muodossa. Tapausten käsittely sijoittuu vuosille 2009–2011. 

Käsitellyistä valvontatapauksista sekä tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä rikkomuksista 

tehdään yhteenveto tutkielman neljännessä kappaleessa. 

 

3.1.1 Valvontatapaukset ja sanktiot 2009  

 

Vuoden 2009 aikana Finanssivalvonta tutki 74 valvontatapausta. Tapauksista 37, eli 

valtaosa koski epäilyä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Kurssin vääristämistä epäiltiin 17:ssa 

tapauksessa ja 16 tapausta koski epäilyä tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Muut 

neljä tapausta koskivat lähinnä menettelytapoja. Sanktioiksi Fiva antoi yhteensä viisi 

julkista huomautusta. Huomautuksista kaksi koskivat liputusvelvollisuuden laiminlyöntiä, 

yksi sisäpiiritiedon ilmaisukiellon rikkomista, yksi esitevelvollisuuden laiminlyöntiä ja yksi 

kurssin vääristämistä. (Fiva 2009, 33-34) Valvontatapaukset sekä rikkomukset ja niistä 

seuranneet sanktiot on koottu alla olevaan kuvioon ja taulukkoon. 
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Kuvio 8. Finanssivalvonnan valvontatapaukset 2009 

Taulukko 3. Finanssivalvonnan hallinnolliset seuraamukset 2009 

Rikkomus Sanktio 
Esitevelvollisuuden laiminlyönti Julkinen huomautus 

Liputusvelvollisuuden laiminlyönti (2kpl) Julkinen huomautus (2kpl) 

Sisäpiiritiedon ilmaisukiellon rikkominen Julkinen huomautus 

Kurssin vääristäminen Julkinen huomautus 

 

Valtaosa valvontatapauksista kohdistui sisäpiiritiedon väärinkäyttöepäilyihin, mutta myös 

kurssin vääristämistä ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntejä tutkittiin paljon. 

Hallinnolliset seuraamukset koostuivat tarkkailuvuoden aikana yksinomaan julkisista 

huomautuksista. Liputusvelvollisuuden laiminlyönnistä oli langetettu kaksi sanktiota ja 

muut rikkomukset toistuivat vain kerran. Seuraavassa kappaleessa esitellään 

esimerkkitapaukset esitevelvollisuuden ja liputusvelvollisuuden laiminlyönnistä. 

Esitevelvollisuus on tärkeä osa yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja siksi se on otettu 

tarkempaan käsittelyyn, vaikka huomautuksen saada on ruotsalainen yhtiö. 

Liputusvelvollisuudessa on kysymys osakkeenomistavan tahon velvollisuudesta ja sen 

säätelyllä pyritään läpinäkyvyyteen listayhtiön omistus – ja äänivaltarakenteessa.   

 

3.1.2 Esimerkkitapaukset: Esitevelvollisuuden laiminlyönti & liputusvelvollisuuden 

laiminlyönti  

 

Esitevelvollisuuden laiminlyönnistä Fiva huomautti ruotsalaista Fundior AB:ta. Fivan 

mukaan Fundior AB toimi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:n vastaisesti rikkoen 

esitevelvollisuutta. AML 2:3 mukaan ”Joka tarjoaa yleisölle arvopapereita tai hakee 

arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on velvollinen julkistamaan 

37 

17 

16 4 
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arvopapereita koskevan esitteen ennen tarjouksen voimaantuloa”. Finanssivalvonta tulkitsi 

yhtiön tarjonneen osakkeita yleisölle lähettäessään suomalaisille osakkeenomistajille 

osakeantia koskevan aineiston ja tarjotessaan osakkeita suomenkielisillä 

internetsivuillaan. Rahoitustarkastus (Rata) havaitsi 14.10.2008, että yhtiö tarjosi 

osakkeitaan internet sivuillaan, eikä yhtiöllä ollut Ratan tai muun Euroopan talousalueen 

viranomaisen hyväksymää esitettä osakkeiden tarjoamiseen. Ratan yhteydenoton jälkeen 

yhtiö poisti suomenkielisiltä internetsivuiltaan osakeantiin liittyvät viittaukset. Fundior yhtiön 

mukaan suomenkielisen aineiston julkaiseminen osakeannista tapahtui vahingossa. Yhtiö 

myös lähetti Suomessa asuville osakkeenomistajille osakeantiin liittyvän aineiston postitse. 

Finanssivalvonnan mukaan ”Sillä seikalla, että yhtiöllä ei ole ollut esitevelvollisuutta 

Ruotsissa, ei ole vaikutusta tapauksen arviointiin Suomessa. Yhtiö on toiminut aktiivisesti 

Suomessa ja sen olisi siksi tullut ottaa selvää AML:n vaatimuksista.” (Finanssivalvonnan 

päätös Dnro 1/413/2009) 

 

Liputusvelvollisuuden laiminlyönnistä Fiva huomautti sekä Danske Bank A/S Helsingin 

sivukonttoria sekä yhtä yksityishenkilöä. AML:2:9 mukaan ”Osakkeenomistajan on 

ilmoitettava osuutensa (omistusosuus) yhtiölle ja Rahoitustarkastukselle, kun se saavuttaa 

tai ylittää taikka vähenee alle kahdeskymmenesosan, kymmenesosan, kolmen 

kahdeskymmenesosan, viidesosan, neljäsosan, kolmen kymmenesosan, puolet tai kahden 

kolmasosan (raja) sellaisen suomalaisen yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden 

kokonaismäärästä, jonka osake on otettu julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan 

talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi 

(liputusilmoitus).” Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin tapauksessa 5 %:n liputusraja 

alittui, kun konttori antoi kahdelle yhtiölle lainaksi Alma Media Oyj:n osakkeitaan. 

Sivukonttori jätti liputtamatta lainaksi antamansa osakkeet ja näin markkinoille päätyi 

väärää tietoa sivukonttorin äänioikeuden suuruudesta. Osakelainauksessa saajaosapuoli 

voi käyttää osakkeisiin perustuvaa äänivaltaa yhtiökokouksessa. (Finanssivalvonnan 

lehdistötiedote 7/2009) Vuoden 2009 loput julkiset huomautukset kohdistuivat kahteen 

yksittäiseen henkilöön, joista toinen syyllistyi Fivan mukaan sisäpiiritiedon ilmaisukiellon 

rikkomiseen ja toinen kurssin vääristämiseen. Tapaukset olivat erillisiä. (Fiva, 

valvontatoimenpiteet) 
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3.1.3 Valvontatapaukset ja sanktiot 2010  

 

Vuonna 2010 Fiva tutki 70 arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöön liittyvää epäilyä. 

Epäilyistä 27 kohdistui sisäpiiritiedon väärinkäyttöön, 11 kurssin vääristämiseen 

(kurssimanipulaatio), 25 tiedonantovelvollisuuteen ja 7 epäilyä koskivat muita rikkomuksia. 

Fiva antoi yhteensä kolme julkista huomautusta, määräsi yhden rikemaksun ja teki 

yhteensä kolme tutkintapyyntöä poliisille. Julkisista huomautuksista kaksi koski 

sisäpiirirekisterien pitämiseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntiä ja yksi säännöllisen 

tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä. Rikemaksu puolestaan langetettiin sijoitusrahaston 

sääntöjen rikkomisesta. (Fiva 2010, 28-29) Maksu oli suuruudeltaan 5 000 euroa ja se 

määrättiin maksettavaksi valtiolle (Finanssivalvonnan lehdistötiedote 15/2010) 

Valvontatapaukset ja annetut sanktiot on koottu alla olevaan kuvioon ja taulukkoon.  

 

 

Kuvio 9. Finanssivalvonnan valvontatapaukset 2010 

Taulukko 4. Finanssivalvonnan hallinnolliset seuraamukset 2010 

Rikkomus Sanktio 
Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti Julkinen huomautus 

Sisäpiirirekisteri-velvollisuuksien laiminlyönti Julkinen huomautus 

Sijoitusrahaston sääntöjen rikkominen Rikemaksu (5 000e) 

Sisäpiirirekisteri-velvollisuuksien laiminlyönti Julkinen huomautus 
 

Hallinnolliset seuraamukset koostuivat jälleen suurelta osin julkisista huomautuksista, 

mutta Fiva langetti myös yhden rikemaksun. Rikkomukset olivat kuitenkin erilaisia 

edellisvuoteen verrattuna ja vuoden 2010 rikkomuksista korostuu sisäpiirirekisteri-

velvollisuuksien laiminlyönti, joka toistunut kaksi kertaa. Seuraavassa kappaleessa 

käsitellään esimerkkitapaukset sisäpiirirekisteri-velvollisuuksien sekä säännöllisen 

tiedonantovelvollisuuden laiminlyönteihin liittyen.   
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3.1.4 Esimerkkitapaukset: Sisäpiirirekisterien laiminlyönti & säännöllisen 

tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti  

 

Sisäpiirirekisterien pitämiseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyönneistä Fiva antoi julkiset 

huomautukset Icecapital Pankkiiriliike Oy:lle sekä SEB Enskilda Corporate Finance Oy 

Ab:lle. Icecapital Pankkiiriliikkeen tapauksessa laiminlyönnit ilmenivät tarkastuksessa, joka 

kohdistui hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihin. Fiva katsoi, että Icecapital Pankkiiriliikkeen 

toimintatapa ei noudattanut AML:n vähimmäisvaatimuksia hankkeita koskeviin 

sisäpiirirekistereihin liittyen. Yhtiö ei ollut esimerkiksi selkeästi määritellyt ajankohtaa, 

jolloin hankekohtaiset rekisterit on perustettu tai lopetettu. Sisäpiirirekisteri ei myöskään 

sisältänyt valvonnan kannalta olennaista tietoa ajankohdasta, jolloin henkilö on saanut 

sisäpiiritietoa hanketta koskien. Fiva katsoi myös, että Icecapital Pankkiiriliikkeen 

julkisessa sisäpiirirekisterissä oli puutteita. (Finanssivalvonnan lehdistötiedote 14/2010)  

 

SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab:n laiminlyönnit tulivat niin ikään ilmi 

tarkastuksessa, joka kohdistui hankerekistereihin. Laiminlyönnit liittyivät hankkeita 

koskeviin yrityskohtaisiin sisäpiirirekistereihin. Rekistereihin ei ollut esimerkiksi merkitty 

kaikkia sisäpiiritietoa saaneita henkilöitä eikä tietoa siitä milloin henkilöt olivat saaneet 

sisäpiiritietoa. (Finanssivalvonnan lehdistötiedote 18/2010) Arvopaperimarkkinalaissa on 

säännöksiä sekä julkisesta että yrityskohtaisesta sisäpiirirekisteristä. AML 5:7 säätelee 

yrityksen julkista sisäpiirirekisteriä ja AML 5 luvun pykälät 8-10 liittyvät yrityskohtaisiin 

sisäpiirirekistereihin. Sisäpiiritiedon hallinta on tärkeä markkinoiden luotettavuuteen 

vaikuttava tekijä ja yhtiöt ovat velvollisia pitämään sisäpiiriläisistään sisäpiirirekistereitä 

(Virtanen 2010, 204, 212).  Tämän takia yllä mainitut tapaukset on käsitelty tarkemmin, 

vaikka yhtiöiden yhtiömuoto on osakeyhtiö. 

 

Vuonna 2010 Fiva langetti julkisen huomautuksen myös säännöllisen 

tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Huomautus annettiin Honkarakenne Oyj:lle. 

Honkarakenne Oyj:n tilinpäätökset tai toimintakertomukset eivät vuosien 2003–2008 

aikana sisältäneet tietoa vuonna 1990 solmitusta ja silloin tiedotetusta 

osakassopimuksesta. Toimintakertomusten tai tilinpäätösten kautta ei täten välittynyt 

yhtiön tieto tahoista, joilla on määräysvalta yhtiössä. Tieto tulee julkistaa säännöllistä 
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tiedonantovelvollisuutta käsittelevän valtiovarainministeriön asetuksen perusteella. 

Laiminlyönti kävi ilmi Fivan esitetarkastuksen yhteydessä, joka liittyi vuoden 2010 

osakeantiin. (Finanssivalvonnan lehdistötiedote 12/2010)  

3.1.5 Valvontatapaukset ja sanktiot 2011  

 

Vuonna 2011 Fiva tutki 80 tapausta liittyen arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö 

epäilyihin. Tapauksista 34 kohdistui sisäpiiritiedon väärinkäyttöön ja 23 kurssin 

vääristämiseen (kurssimanipulaatio). Tiedonantovelvollisuuteen liittyviä epäilyjä oli 16 

tapausta ja muita tapauksia oli vuoden 2010 tapaan 7 kappaletta. Fiva antoi vuonna 2011 

kolme julkista huomautusta. Rikemaksuja määrättiin viisi kappaletta ja neljästä 

tapauksesta tehtiin poliisille tutkintapyyntö. Julkiset huomautukset olivat seurausta 

komission esiteasetuksen ja arvopaperimarkkinalain tiedonantovelvollisuuden 

laiminlyönnistä, liputusvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä niihin liittyvästä sisäisen 

valvonnan puutteellisuudesta ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. 

Rikemaksujen perusteena olivat sisäpiiri-ilmoitusten laiminlyönnit. (Fiva 2011,36) 

Valvontatapaukset ja annetut sanktiot on koottu alla olevaan kuvioon ja taulukkoon. 

 

Kuvio 10. Finanssivalvonnan valvontatapaukset 2011 

Taulukko 5. Finanssivalvonnan hallinnolliset seuraamukset 2011 

Rikkomus Sanktio 
Sisäpiiri-ilmoitusten laiminlyönti (5 kpl) Rikemaksu (5 kpl) 

Komission esiteasetuksen ja AML:n tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyönti 

Julkinen huomautus 

Liputusvelvollisuuden laiminlyönti ja sisäisen valvonnan 
puutteellisuus 

Julkinen huomautus 

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden rikkominen Julkinen huomautus 

 

34 

23 

16 
7 

Valvontatapaukset 2011 

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö

Kurssin vääristäminen

Tiedonantovelvollisuus

Muut
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Vuoden 2010 tavoin sisäpiirirekistereihin liittyviä rikkomuksia oli useampia. Sisäpiiri-

ilmoitusten laiminlyönneistä aiheutuneet sanktiot langetettiin kuitenkin vuonna 2011 

henkilöille yritysten sijaan. Neljä sanktion saanutta henkilöä kuului Atria Oyj:n 

hallintoneuvostoon ja he saivat kukin 250 euron suuruisen rikemaksun. Yksi tapaus oli 

erillinen. (Fiva, valvontatoimenpiteet; Fiva, Verkkouutinen 6/2011 ). Muut tapaukset 

toistuivat kerran ja sanktioiksi tapauksissa langetettiin julkinen huomautus. Seuraavassa 

kappaleessa käsitellään kaksi esimerkkitapausta tiedonantovelvollisuuden rikkomuksiin 

liittyen. 

 

3.1.6 Esimerkkitapaukset: Esiteasetuksen ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti  

 

Finanssivalvonta antoi Incap Oyj:lle julkisen huomautuksen arvopaperimarkkinalain 

mukaisen tiedonantovelvollisuuden ja komission esiteasetuksen laiminlyönnistä. Yhtiö 

antoi kesäkuussa 2010 päivätyssä listalleottoesitteessä lausunnon, joka käsitteli niin 

sanotun ”puhtaan” käyttöpääoman riittävyyttä. Lausunnon mukaan yhtiöllä oli seuraavaksi 

12 kuukaudeksi riittävä liiketoiminnan rahavirta ja lisäksi käyttämättömiä rahoituksen 

lähteitä. Yhtiöllä oli kuitenkin käynnissä rahoitusneuvotteluja, joiden vuoksi asiasta ei 

kuitenkaan ollut riittävää varmuutta. Finanssivalvonta katsoi, että yhtiö ei olisi tämän takia 

voinut antaa puhdasta lausuntoa, vaan sen olisi tullut pikemminkin esittää kuvaus siitä, 

kuinka se aikoi hankkia lisäpääoman. Yhtiö syyllistyi täten sekä arvopaperimarkkinalain 

että komission esiteasetuksen laiminlyöntiin. Finanssivalvonnan mukaan yhtiö ei antanut 

taloudellisesta asemastaan arvopaperimarkkinalain mukaisia olennaisia ja riittäviä tietoja. 

(Finanssivalvonnan lehdistötiedote 4/2011) 

 

Finanssivalvonta antoi julkisen huomautuksen myös Ålandsbanken Abp:lle. Huomautus oli 

seurausta arvopaperimarkkinalain säännöllisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. 

Finanssivalvonnan mukaan yritys oli osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen 

selostusosassa jättänyt toistuvasti kertomatta yhtiön lähiajan liiketoiminnallisista riskeistä 

sekä epävarmuustekijöistä. Laiminlyönneissä oli kysymys vuosien 2007–2009 

tilinpäätöstiedotteista sekä vuosien 2007–2009 ja vuoden 2010 kahden ensimmäisen 

vuosineljänneksen osavuosikatsauksista. (Finanssivalvonnan lehdistötiedote 5/2011) 
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3.1.7 Fivan valvontatapaukset 2009–2011 

 

Jokaisen tarkasteluvuoden valvontatapauksissa on korostunut kolme pääkategoriaa; 

epäilyt sisäpiiritiedon väärinkäytöstä, epäilyt kurssin vääristämisestä sekä 

tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiepäilyt. AML 5:2 kieltää sisäpiiritietoa saanutta 

käyttämästä tietoa hankkimalla tai luovuttamalla arvopaperia, jota tieto koskee. 

Sisäpiiritietoa saanut ei myöskään saa neuvoa toista tällaiseen kauppaan liittyen. 

Sisäpiiritiedon väärinkäyttöepäilyissä Fiva aloittaa tutkinnan arvopapereilla käydyn kaupan 

selvittämisellä. Tutkimuksessa kartoitetaan pitkän aikavälin kurssikehitystä sekä 

kaupankäyntimääriä. Alkukartoitusten jälkeen Fiva hankkii käyttöönsä liikkeeseenlaskijan 

yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin ja selvityksen kyseessä olevan tapauksen kulusta. 

Tutkimuksissa selvitetään sisäpiiritietoa saaneiden lähipiiri sekä myös ulkomaiset 

osapuolet. Tarvittaessa Fiva voi tehdä tapauksesta tutkintapyynnön poliisille. Mikäli 

kyseessä on muu kuin rikoslain määrittelemä rikkomus, voi Fiva aloittaa hallinnollisen 

sanktioprosessin. Sisäpiirisäännöksiä rikkoneelle voidaan määrätä sanktioksi julkinen 

huomautus tai varoitus tai sanktiomaksu. (Fiva 2012c)  

 

Osa valvontatapauksista kohdistui epäilyihin tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. 

Tiedonantovelvollisuuden osalta Fiva valvoo yhtiöiden säännöllisen ja jatkuvan 

tiedonantovelvollisuuden täyttämistä. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden osalta Fiva 

valvoo, että listayhtiöt julkaisevat arvopaperimarkkinalain vaatimat taloudelliset raportit 

aikataulun mukaisesti ja että niiden sisältö täyttää säännöksissä asetetut vaatimukset. 

Jatkuvan tiedonantovelvoitteen toteutumisessa Fiva kiinnittää huomiota siihen, että yhtiöt 

julkaisevat ilman aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset tiedot, joilla on vaikutusta 

arvopaperin arvoon.  (Fiva 2012d) 

 

Viimeisenä suurempana kategoriana valvontatapauksissa oli epäilyt kurssin 

vääristämisestä. Kurssin vääristämisestä säädetään AML 5 luvun 12§:ssä. Vääristämisellä 

tarkoitetaan esimerkiksi ”arvopaperia koskevaa harhaanjohtavaa osto- tai myyntitarjousta, 

näennäiskauppaa ja muuta vilpillistä toimintatapaa” tai ”arvopaperia koskevan väärän tai 

harhaanjohtavan tiedon julkaisemista tai muuta levittämistä, jos tiedon julkaisija tai levittäjä 

tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tiedon olevan väärää tai harhaanjohtavaa” tai muita 
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toimia, jotka antavat harhaanjohtavaa tietoa arvopapereiden kysynnästä, tarjonnasta tai 

hinnasta. Yhteenvetona voidaan siis todeta kurssinvääristämisen liittyvän 

näennäiskauppoihin, harhaanjohtaviin osto- ja myyntitarjouksiin ja virheellisen tai 

harhaanjohtavan tiedon levittämiseen.  

 

3.2 Pörssin markkinavalvonnan tapaukset 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi Helsingin Pörssin markkinavalvonnan vuosiraporteissa 

käsiteltyjä huomautuksia. Yhteenveto vuosien 2009–2011 tapauksista on tutkielman 

neljännessä kappaleessa.  

 

3.2.1 Markkinavalvonnan tapaukset 2009 

 

Vuonna 2009 Pörssin markkinavalvonta huomautti kolmea yhtiötä koskien informaation 

samanaikaista julkistamista. Yksi yhtiöistä ei julkaissut yhtiötiedotetta samanaikaisesti 

medialle, kun se toimitti tiedotteen Pörssille. Kaksi muuta yhtiötä olivat puolestaan 

lähettäneet yhtiökokouskutsut lehteen, ennen kuin hallituksen ehdotukset oli julkaistu 

pörssitiedotteella. Markkinavalvonta huomautti myös kolmea yhtiötä tiedonannon 

viivästymisestä. Kahden yhtiön viivästyneet tiedonannot liittyivät yhtiökokouksen 

päätöksiin. Yksi yhtiö ei puolestaan julkaissut pörssitiedotetta yrityskaupoista (acquisition) 

ilman aiheetonta viivytystä.  

Yksi yhtiö sai huomautuksen sillä ei julkaissut tilinpäätöstiedotetta Pörssin sääntöjen 

mukaisesti. Sääntöjen mukaan tiedote on julkaistava viimeistään kahden kuukauden 

kuluessa raportointikauden päättymisestä. Huomautus langetettiin myös, kun yksi yhtiö ei 

julkaissut selvää ja johdonmukaista selvitystä ylimääräisistä kulusäästöistä (extra cost 

savings) ja osa tiedoista oli saatavilla ennen varsinaista tiedon julkistamista. (NASDAQ 

OMX Nordic Surveillance 2009, 15) Yhtiöille annettuja huomautuksia on koottu alla 

olevaan taulukkoon. 
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Taulukko 6. Huomautukset vuonna 2009  

Rikkomus Sanktio 

Informaation eriaikainen julkistaminen Huomautus (criticism) 

Tiedonannon aiheeton viivästyminen Huomautus 

Tilinpäätöstiedotteen julkaiseminen sääntöjen vastaisesti Huomautus 

Epäselvä selvitys kulusäästöistä ja tiedon eriaikainen 
julkistaminen 

Huomautus 

 

3.2.2 Markkinavalvonnan tapaukset 2010 

 

Vuoden 2010 tapauksissa korostui jälleen tiedon oikea-aikaisen julkistamisen tärkeys. 

Tapaukset itsessään olivat hieman erilaisia edellisvuoteen verrattuna. Huomautusten 

taustalla olivat esimerkiksi myöhäinen tiedottaminen pääomatapahtumasta ja 

tiedottamisen lykkäyspäätöksestä. Huomautukseen johtivat myös pörssitiedotteen 

harhaanjohtava otsikointi, liian vähäinen yhteistyö arvopaperipörssin kanssa ja 

tulosvaroituksen viivästyminen. Huomautuksiin johtaneet tapaukset on koottu alla olevaan 

taulukkoon. (NASDAQ OMX Nordic Surveillance 2010, 30-31) 

 

Taulukko 7. Huomautukset vuonna 2010  

Rikkomus Sanktio 

Sijoittajille ei annettu riittävästi aikaa reagoida pääomatapahtuman 
(corporate action) informaatioon.  

Huomautus 

Informaatiota tiedottamisen lykkäyspäätöksestä ei annettu riittävän 
ajoissa. 

Huomautus 

Pörssitiedote julkaistiin harhaanjohtavalla otsikolla. Huomautus 

Ei tarpeeksi läheistä yhteistyötä arvopaperipörssin kanssa, liittyen 
yhtiötä koskeviin huhuihin. 

Huomautus 

Tulosvaroitusta ei julkaistu ilman aiheetonta viivytystä. Huomautus 

  

3.2.3 Markkinavalvonnan tapaukset 2011 

 

Vuonna 2011 huomautusten taustalla olivat esimerkiksi tapaukset, joissa listayhtiöt eivät 

olleet informoineet arvopaperipörssiä ennakkoon aikeestaan julkaista tietoa, jolla tulee 

olemaan merkittävä vaikutus arvopaperin hintaan. Tällainen rikkomus toistui useammassa 
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tapauksessa. Eräälle yhtiölle annettiin jopa moite (reprimand) sillä sen katsottiin toistuvasti 

rikkovan sääntöä 3.4.2, jonka mukaan listayhtiön on informoitava pörssiä ennakkoon, 

mikäli se aikoo julkaista tietoa, jolla oletetaan olevan merkittävä vaikutus arvopaperin 

hintaan. Yksi yhtiö sai huomautuksen julkaistessaan epätäydellistä informaatiota 

tilaukseen liittyen. Sijoittajien oli tällöin hankala arvioida tiedon mahdollisia vaikutuksia 

yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Samaa yhtiötä huomautettiin myös siitä, että 

se ei ollut julkaissut tekemiään muutoksia yhtiön tiedonantopolitiikkaan. Eräs listayhtiö sai 

myös huomautuksen, koska se ei ollut julkaissut ylimääräisen yhtiökokouksen tekemiä 

päätöksiä arvopaperipörssin sääntöjen mukaisesti. (NASDAQ OMX Nordic Surveillance 

2011, 31-35) Annetut sanktiot on koottu taulukkoon 8. 

Taulukko 8. Huomautukset vuonna 2011 

Rikkomus Sanktio 

Listayhtiö ei informoinut Pörssiä ennakkoon aikeestaan julkaista 
merkittävää informaatiota. 

Huomautus 

Arvopaperipörssin sääntöjen 3.4.2 toistuva rikkominen Moite 

Epätäydellisen informaation julkaiseminen Huomautus 

Tiedonantopolitiikkaan liittyvien muutosten ilmoittamatta jättäminen Huomautus 

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten julkaiseminen sääntöjen 
vastaisesti 

Huomautus 

 

 

3.3 Kurinpitolautakunnan tapaukset 
 

Tässä kappaleessa käsitellään Helsingin Pörssin erillisen kurinpitolautakunnan 

käsittelemiä tapauksia vuosina 2009–2011. Yhteenveto käsitellyistä tapauksista on 

tutkielman neljännessä kappaleessa.  

 

3.3.1 Kurinpitolautakunnan tapaukset 2009  

 

Vuonna 2009 kurinpitolautakunta julkaisi kaksi antamaansa sanktiota. Maaliskuussa 2009 

Pörssin kurinpitolautakunta antoi Cencorp Oyj:lle varoituksen Arvopaperipörssin sääntöjen 

(the Rules of Stock Exchange) rikkomisesta. Rikkomus liittyi yhtiön tiedotusmenettelyyn 

28.11.2008. Yhtiö ei ollut ennen pörssitiedotteen julkaisua ilmoittanut arvopaperipörssille 
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kolmannen osapuolen aikeista tehdä ostotarjous yhtiön osakkeista ja optio-oikeuksista, 

vaikka oli siitä tietoinen. Pörssitiedote sisälsi tiedon ostotarjoussuunnitelmasta. 

Arvopaperipörssin sääntöjen mukaan yhtiön täytyy ilmoittaa pörssille jos on tiedossa, että 

kolmas osapuoli on aikeissa tehdä julkisen ostotarjouksen yhtiön osakkeenomistajille. 

Ilmoitus on tehtävä, jos ostotarjousta ei ole vielä julkaistu, mutta on perusteltua olettaa että 

tarjous tehdään. Arvopaperipörssin sääntöjen mukaan yhtiön on myös informoitava 

Pörssiä, mikäli se on aikeissa julkaista informaatiota, jolla tulee olemaan merkittävä 

vaikutus arvopaperin arvoon. Varoituksen saaneen yhtiön olisi tullut tiedottaa Pörssiä 

kokonaisjärjestelyistä, johon sisältyi mainittu kolmannen osapuolen ostotarjous, 

suunnitteilla oleva yritysjärjestely sekä ehdollinen rahoituspaketti, sillä oli todennäköistä 

että järjestelyllä on merkittävä vaikutus arvopapereiden hintaan. Sääntöjen tarkoituksena 

on taata sijoittajien tasapuolinen tiedonsaanti. Sääntöjen mukaisesti Pörssin tulisi saada 

etukäteen tieto julkaistavasta asiasta harkitakseen täytyykö sen ryhtyä toimenpiteisiin 

asiaan liittyen. Pörssi pystyy esimerkiksi tarvittaessa keskeyttämään kaupankäynnin ja 

peruuttamaan vireillä olevat tarjoukset, jotta markkinoille jää mahdollisuus arvioida uutta 

informaatiota. Kurinpitolautakunta tulkitsi, että Cencorp Oyj rikkoi menettelyllään Pörssin 

sääntöjä, eikä neuvonantajien käyttö vähennä yrityksen vastuuta. Kurinpitolautakunta 

kuitenkin katsoi, että rikkomus ei ollut tahallinen, sillä se johtui pääasiassa yhtiön vastuulla 

olleista teknisistä tekijöistä. Tämä katsottiin olevan lieventävä seikka ja kurinpitolautakunta 

päätyi antamaan yhtiölle varoituksen. Kurinpitolautakunta huomautti myös, että yhtiö 

julkaisi pörssitiedotteen osan hyperlinkillä ja tämä menettely ei täytä Fivan standardin 5.2b 

vaatimuksia. (NASDAQ OMX 2009a)  

 

Toinen kurinpitolautakunnan vuonna 2009 antama sanktio liittyi Pörssin 

kaupankäyntisääntöjen rikkomiseen näennäiskaupoilla. Nordea Pankki Suomi Oyj ja sen 

meklari toteuttivat asiakkaan toimeksiannosta niin sanotun näennäiskaupan ja 

kurinpitolautakunta katsoi heidän rikkoneen kaupankäyntisääntöjä. Kurinpitolautakunta 

antoi meklarille sanktioksi varoituksen ja Nordea Pankki Suomi Oyj:lle 25 000 euron 

kurinpitomaksun. Tapausta ei tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin, sillä osion pääpaino 

on tiedonantovelvollisuuteen liittyvissä rikkomuksissa.  (NASDAQ OMX 2009b) Vuonna 

2010 kurinpitolautakunta ei julkaissut yhtään sanktiota. 

 



35 
 

3.3.2 Kurinpitolautakunnan tapaukset 2011  

 

Vuonna 2011 kurinpitolautakunta julkaisi yhden antamansa sanktion. Kyseessä oli varoitus 

Pörssin sääntöjen rikkomisesta, kun Biohit Oyj rikkoi tiedottamismenettelyä koskevia 

määräyksiä yrityskauppatiedotteen julkaisemisen yhteydessä. Yrityskauppaa koskeva 

tiedote oli vuotanut julkisuuteen ennen kuin se oli julkaistu pörssitiedotteena. Pörssin 

tietojen mukaan yrityskauppatiedote oli saatavissa yrityksen kotisivuilla 26.10.2011 klo 

18.04 ja yritys julkisti tiedon pörssitiedotteella klo 18.52. Tästä syystä Pörssi keskeytti 

kaupankäynnin yrityksen osakkeilla klo 18.13. Pörssin sääntöjen mukaan yhtiön on lisäksi 

julkaistava tiedote, mikäli sen tietoon tulee, että arvopaperin arvoon vaikuttava tieto on 

vuotanut ennen sen varsinaista julkistamista. Yhtiön antaman selvityksen mukaan 

yrityskauppatiedote oli saatavilla ennenaikaisesti yhtiön käyttämän palveluntarjoajan 

ohjelmointivirheen takia. Kurinpitolautakunta katsoi, että yritys ei ollut toimittanut 

yrityskauppatiedotetta samanaikaisesti kaikkien markkinaosapuolien tietoon. Rikkomusta 

voidaan pitää vakavana, sillä kyse on keskeisestä liikkeeseenlaskijan 

tiedonantovelvollisuuteen liittyvästä seikasta. Palveluntarjoajan käyttäminen ei vähennä 

yhtiön vastuuta, mutta kurinpitolauta katsoi, että virhe oli yksittäistapaus ja johtui 

inhimillisestä erehdyksestä. Muuten yrityksen tiedottaminen yrityskauppaprosessin aikana 

oli ollut asianmukaista ja yritys oli pyrkinyt toimimaan huolellisesti ja selvittämään 

tiedotukseen liittyvät vastuut. Seuraamukseksi kurinpitolautakunta määräsi yritykselle 

varoituksen. (NASDAQ OMX 2011) 

 

3.4 Oikeustapaukset  
 

Hallituksen esityksessä rikoslain täydentämiseksi arvopaperimarkkinarikoksia koskevilla 

säännöksillä (HE 254/1998) todetaan, että arvopaperimarkkinarikoksista on kertynyt vain 

vähän oikeuskäytäntöä. Rikosoikeudenkäyntiin johtaneissa tapauksissa on päädytty melko 

lieviin sanktioihin ja perusteena on käytetty esimerkiksi säännösten tulkinnanvaraisuutta. 

Nykyisin Rikoslain (RL 1889/39) 51 luvussa (1999/475) säädetään 

arvopaperimarkkinarikoksista ja luku määrittelee seuraavat rikkeet: sisäpiiritiedon 

väärinkäyttö, törkeä sisäpiiritiedon väärinkäyttö, kurssin vääristäminen, törkeä kurssin 

vääristäminen ja arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos.      Virtasen (2010, 255) 

mukaan vuosituhannen vaihteen tiedottamisen laiminlyönteihin ja sisäpiiririkoksiin liittyviä 
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tapauksia on käsitelty eri oikeusasteissa siten, että vasta vuonna 2009 saantiin hovi- tai 

korkeimman oikeuden päätöksiä vuosituhannen alun oikeustapauksista. 

 

3.4.1 Oikeustapauksien tiedonhakuprosessi 

 

Etsiäkseni tietoa vuosien 2009–2011 oikeustapauksista käytin hakusanoina rikoslain 

määrittelemiä rikkeitä. Hakutietokantana käytin Edilex-tietokantaa ja tein hakuja 

oikeuskäytäntöosioon. Hakujen kohteena ovat korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut, 

korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisut, hovioikeuksien ratkaisut, hallinto-

oikeuksien ratkaisujen lyhennelmät, markkina-oikeuden ratkaisut sekä erinäisten 

lautakuntien ratkaisut (esimerkiksi kirjanpitolautakunta ja työtuomioistuin). Tein hakuja 

termeillä sisäpiiritiedon väärinkäyttö, törkeä sisäpiiritiedon väärinkäyttö, kurssin 

vääristäminen, törkeä kurssin vääristäminen ja arvopaperimarkkinoita koskeva 

tiedottamisrikos. Termeillä sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja törkeä sisäpiiritiedon väärinkäyttö 

löytyi yksi tapaus, mutta se sijoittui ajankohdaltaan tarkasteluvuosien ulkopuolelle. Kurssin 

vääristämistä käsitelleet haut eivät tuottaneet yhtään osumaa. Termillä 

arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos löytyi yksi korkeimman oikeuden päätös, 

jota käsitellään seuraavassa kappaleessa tarkemmin. Tekemäni hakuprosessin kulku käy 

ilmi kuviosta 11. 

 

 

 

 
 

 

 

Kuvio 11. Oikeustapauksien tiedonhakuprosessi 

 

 

1. haku: Sisäpiiritiedon väärinkäyttö Helsingin HO 20.1.2012       

 

 

2. haku: Törkeä sisäpiiritiedon väärinkäyttö Helsingin HO 20.1.2012 (sama kuin edellinen) 

3. haku Kurssin vääristäminen Ei osumia 

4. haku: Törkeä kurssin vääristäminen Ei osumia 

5. Hakusana: arvopaperimarkkinoita koskeva 

tiedottamisrikos 
KKO:2009:1 
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3.4.2 KKO:2009:1 

 

Tapauksen KKO:2009:1 taustalla on TJ Group Oyj:n vuonna 2000 toteuttama osakeanti- ja 

myynti, jossa yhtiö liikkeeseen laski 2 880 000 uutta osaketta. Samassa yhteydessä yhtiön 

toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (A) sekä hallituksen puheenjohtaja (B) myivät kumpikin 

3 534 750 omistamaansa yhtiön osaketta. Yhtiö julkaisi tammikuussa 2000 

pörssitiedotteen, jonka mukaan yhtiö uskoi kuuluvansa niiden harvojen 

internetkonsultointiyritysten joukkoon, joiden liiketulos pysyy positiivisena. Helmikuussa 

2000 yhtiön julkaisemaan listalleottoesitteeseen liittyi osavuosikatsaus ja välitilinpäätös 

ajalta 7.1.- 31.12.1999. Yhtiö uskoi osavuosikatsauksessa saavuttavansa Euroopan 

markkinajohtajuuden kahden vuoden sisällä ja ennakoi tuloksen pysyvän positiivisena. 

Osakkeen myynti- ja merkintähinnaksi päätettiin 17,60 euroa ja osakeannilla yhtiö keräsi 

yhteensä 50 543 680 euroa. A ja B ansaitsivat kumpikin osakemyynneillään 

kauppahintana 62 211 600 euroa. Korkeimman oikeuden päätöksessä tapausta kuvaillaan 

seuraavasti: ”A ja B olivat ennen C Oyj:n osakeantia ja -myyntiä, jossa he myivät yhtiön 

osakkeita ja yhtiö laski osakkeitaan liikkeeseen, listalleottoesitteessä esittäneet yhtiön 

tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja ja 

käyttäneet niitä sisäpiirintietona hyväkseen osakkeita myytäessä syyllistyen 

arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen ja törkeään sisäpiirintiedon 

väärinkäyttöön.” 

 

Tapausta on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa, hovioikeudessa sekä lopulta 

korkeimmassa oikeudessa. Käräjäoikeudessa virallinen syyttäjä vaati A:lle ja B:lle 

rangaistuksia useammasta eri syytekohdasta. Rangaistusta vaadittiin esimerkiksi 

arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta. Syyttäjän mukaan A ja B 

julkaisivat pörssitiedotteessa totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sekä yhtiön 

tulevaisuuden näkymistä että tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Syyttäjä myös katsoi, 

että arvopaperiin liittyvää tulostietoa ei ollut annettu ilman aiheetonta viivytystä. A:lle ja 

B:lle vaadittiin rangaistusta myös törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Itse yhtiötä 

vaadittiin tuomittavaksi yhteisösakkoon ja A:lle ja B:lle vaadittiin ehdottomia 

vankeusrangaistuksia. Myös rikoksen tuottamia taloudellisia hyötyjä vaadittiin 

palautettaviksi. Sekä A ja B että yhtiö kiistivät syytteet. Antamassaan tuomiossa 26.1.2006 
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käräjäoikeus hylkäsi enemmälti syytteet ja vaatimukset, mutta tuomitsi A:n ja B:n 

sakkorangaistukseen arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta (syytekohta 

4).  

Syyttäjä valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, vaatien A:lle ja B:lle 

rangaistusta myös muista syytekohdista ja yhtiölle yhteisösakkoa. Myös A ja B valittivat 

hovioikeuteen vaatien, että syytekohta 4 hylätään. Hovioikeus kuitenkin tuomitsi A:n ja B:n 

useamman syytekohdan käsittelemistä rikoksista yhteiseen kahden vuoden 

vankeusrangaistukseen. Rangaistukset määrättiin ehdollisiksi 30.6.2010 päättyvin 

koeajoin. A ja B tuomittiin lisäksi maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena 

hyötynä 7 796 250 euroa. Yhtiö tuomittiin 50 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon. A:lle 

ja B:lle myönnettiin valituslupa menettämisseuraamuksen osalta, yhtiölle yhtiösakon osalta 

ja myös syyttäjä sai valitusluvan. Syyttäjä vaati sekä A:n ja B:n vankeusrangaistusten että 

menettämisseuraamusten korottamista. Vaatimuksena oli myös TJ Groupin yhteisösakon 

korottaminen ja että yhtiön tuomitaan menettämään rikoksen tuottama taloudellinen hyöty 

valtiolle. TJ Group puolestaan vaati yhteisösakon määrän alentamista. Henkilöt A ja B 

vaativat valituksissaan, että määrätty ehdollinen vankeusrangaistus muutetaan 

sakkorangaistukseksi ja että menettämisseuraamus poistetaan tai sitä alennetaan. 

Tuomiolauselmassa kuitenkin todettiin, että hovioikeuden päätöstä muutetaan ja A:lle ja 

B:lle tuomitut vankeusrangaistukset korotetaan 2 vuodeksi 4 kuukaudeksi vankeutta. TJ 

Groupille tuomittu yhteisösakko korotetaan 100 000 euroksi. Muilta osin hovioikeuden 

tuomiota ei muuteta. (KKO:2009:1) 
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4. Yhteenveto 
 

Tässä kappaleessa esitellään yhteenveto kolmannessa kappaleessa esitetystä 

aineistosta. Kappale on jaettu neljään osioon ja jokaisessa osiossa esitetään yhteenveto 

kyseisen valvovan tahon päätöksistä. Ensimmäisenä on yhteenveto Finanssivalvonnan 

tapauksista, toisena Helsingin Pörssin markkinavalvonnan tapausten yhteenveto. 

Kolmannessa osassa käsitellään yhteenveto kurinpitolautakunnan antamista sanktioista ja 

viimeisenä on yhteenveto oikeustapauksista. 

 

4.1 Finanssivalvonta 
 

Kaikkien vuosien valvontatapauksissa korostuivat sisäpiiritiedon väärinkäyttöepäilyt, 

epäilyt kurssin vääristämisestä sekä epäilyt tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. 

Sisäpiiritiedon väärinkäytösepäilyillä oli jokaisena vuotena suurin osuus valvontatapausten 

kokonaismäärästä. Valvontatapausten kokonaismäärät vaihtelivat tarkasteluvuosien 

aikana 70:n ja 80:n tapauksen välillä, eli kovin suuria vaihtelut eivät olleet. 

Valvontatoimenpiteiden osalta valvontatoiminnassa näyttäisi siis korostuvan 

arvopaperimarkkinalain luvut 2 ja 5.  AML 5:1 ja 5:2 säätelevät sisäpiiritietoa ja sen 

käyttöä. AML 5:12 puolestaan käsittelee kurssin vääristämistä. Tiedonantovelvollisuuteen 

liittyviä asioita käsitellään arvopaperimarkkinalain toisessa luvussa. Vuosittaiset 

valvontatapaukset on koottu alla olevaan kuvioon. 

 

 

Kuvio 12. Finanssivalvonnan valvontatapaukset 2009–2011 
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Finanssivalvonnan antamien arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöön kohdistuneiden 

sanktioiden määrä vaihteli vuosittain viiden ja kahdeksan välillä. Huomionarvoista oli, että 

kaikki annetut sanktiot eivät kohdistuneet pörssiyhtiöihin vaan sanktioita annettiin myös 

yksityishenkilöille ja osakeyhtiöille. Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuden 

laiminlyönneistä johtuneet sanktiot koostuivat yksinomaan julkisista huomautuksista.  

Rahalliset sanktiot kohdistuivat yksityishenkilöiden osalta sisäpiiri-ilmoitusten 

laiminlyönteihin ja yhdelle yhtiölle langetettu rahallinen sanktio liittyi sijoitusrahaston 

sääntöjen rikkomiseen. Esimerkkitapauksissa käsiteltiin esitevelvollisuuden, 

liputusvelvollisuuden, sisäpiirirekisterien ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntejä. 

Tiedonantovelvollisuuden osalta laiminlyönnit liittyivät erityisesti listalleottoesitteen ja 

taloudellisten raporttien sisältöön. Esimerkkitapauksia tarkastellessa korostuivat 

esimerkiksi Arvopaperimarkkinalain luku 2 (Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja 

tiedonantovelvollisuus) ja luku 5 (Markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset). 

AML:n luku 2 käsittelee esimerkiksi esitevelvollisuutta, tiedonantovelvollisuutta ja 

liputusvelvollisuutta. AML:n luvussa 5 on puolestaan säännöksiä sisäpiirirekistereihin 

liittyen. Seuraamuksia määrättäessä oli huomioitu myös valtiovarainministeriön asetus 

arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (VMA 

153/2007). 

 

4.2 Helsingin Pörssin markkinavalvonta 
 

Vuoden 2009 huomautuksiin johtaneissa rikkeissä korostui informaation eriaikainen 

julkistaminen ja aiheeton viivytys tietojen julkistamisessa.  Vuoden 2010 huomautusten 

taustalla olevien rikkeiden syyt olivat moninaisempia, joten niistä on vaikeampi muodostaa 

yleiskäsitystä. Aineiston perusteella kuitenkin aiheeton viivytys tiedonannossa korostui 

hieman ylitse muiden. Vuonna 2011 eniten huomautuksia aiheutti listayhtiöiden toiminta, 

jossa yhtiöt eivät informoineet Pörssiä ennakkoon aikeestaan julkaista informaatiota, jolla 

tulee oletettavasti olemaan merkittävä vaikutus arvopaperin hintaan. Tarkasteluvuosien 

yleisimmät huomautusten aiheet on listattu alla olevaan taulukkoon 9.  
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Taulukko 9. Yleisimmät huomautusten aiheet 2009–2011 

Vuosi Merkittävimmät huomautusten aiheet 

2009  Informaation eriaikainen julkistaminen  

 Aiheeton viivytys tiedon julkistamisessa  

2010  Aiheeton viivytys tiedon julkistamisessa 

2011  Listayhtiöt eivät informoineet pörssiä ennakkoon aikeestaan julkaista arvopaperin 
hintaan merkittävästi vaikuttavaa informaatiota 

 

 

4.3 Kurinpitolautakunta 
 

Kurinpitolautakuntaan asti menneitä tapauksia oli tarkasteltavien vuosien aikana yleisesti 

ottaen vähän. Kaksi kolmesta tapauksesta liittyi sääntöjen rikkomiseen 

tiedotusmenettelyissä ja tapauksissa korostuivat periaatteet tiedonannon 

tasapuolisuudesta ja samanaikaisuudesta.  Vuoden 2009 tapauksessa yhtiö ei tiedottanut 

Pörssille kolmannen osapuolen aikeista tehdä ostotarjous yhtiön osakkeista ja optio-

oikeuksista, ennen pörssitiedotteen julkaisemista. Vuoden 2011 tapauksessa 

yrityskauppaa koskeva tiedote oli vuotanut julkisuuteen ennen kuin se oli julkaistu 

pörssitiedotteena. Toinen vuoden 2009 tapauksista liittyi näennäiskauppojen 

toteuttamiseen, mutta tutkimuksen keskittyessä pääosin tiedonantovelvollisuuteen liittyviin 

rikkomuksiin, ei tapausta käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin. Kurinpitolautakunnan 

antamat sanktiot on koottu alla olevaan taulukkoon.  

 

Taulukko 10. Kurinpitolautakunnan tapaukset vuosina 2009–2011 

Vuosi Rikkomus  Sanktio 

2009 Arvopaperipörssin sääntöjen rikkominen. Rikkomus liittyi yhtiön 
tiedotusmenettelyyn. 

Varoitus 

2009 Pörssin kaupankäyntisääntöjen rikkominen. Näennäiskauppojen 
toteutus asiakkaan toimeksiannosta. 

Varoitus & 
Kurinpitomaksu 
25 000 euroa 

2010 Ei tapauksia  

2011 Tiedottamismenettelyä koskevien määräysten rikkominen 
yrityskauppatiedotteen julkaisemisen yhteydessä.  

Varoitus 
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4.4 Oikeustapaukset 
 

Vuoden 1998 hallituksen esityksessä rikoslain täydentämiseksi 

arvopaperimarkkinarikoksia koskevilla säännöksillä todettiin arvopaperimarkkinarikoksista 

kertyneen vain vähän oikeuskäytäntöä. Tekemäni haku Edilex – tietokantaan tuotti vieläkin 

vain yhden relevantin oikeustapauksen, eli julkisia oikeustapauksia on edelleen vähän. 

Käsitellyn tapauksen selvittämisen voidaan kuitenkin katsoa olleen aikaa vievää, sillä 

rikkomus oli tapahtunut jo vuonna 2000 ja lopullinen tuomiolauselma tapaukseen annettiin 

2009. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen A ja hallituksen puheenjohtaja B 

syyllistyivät tapauksessa arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen ja 

törkeään sisäpiirintiedon väärinkäyttöön. Tapauksesta annetut sanktiot olivat merkittäviä: A 

ja B saivat 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistuksen ja molemmat tuomittiin 

menettämään valtiolle 7 796 250 euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä ja 

yrityksen yhteisösakoksi määrättiin 100 000 euroa.  
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5. Johtopäätökset 
 

Tutkielmassa perehdyttiin suomalaisten pörssiyritysten tiedonantovelvollisuuteen ja siihen 

kohdistuneisiin rikkomuksiin vuosina 2009–2011.  Teoriaosa koostui 

tiedonantovelvollisuuteen vaikuttavan lainsäädännön ja asetusten käsittelystä sekä 

valvovia tahoja käsittelevästä osuudesta. Teorian jälkeisessä empiirisessä osiossa 

perehdyttiin asiaan käytännön tasolla ja tarkasteltiin esimerkkitapauksia 

tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta.  

Tutkimuksen alakysymyksinä käsiteltiin tiedonantovelvollisuuden säätelyä, valvontaa sekä 

sanktioita ja kysymykset oli aseteltu seuraavasti: 

 Miten tiedonantovelvollisuutta säädellään Suomessa?  

 Miten pörssiyritysten tiedonantoa valvotaan?  

 Millaisia sanktioita tiedonantovelvoitteen rikkomisesta seuraa?  

Vastaukset näihin kysymyksiin saatiin pääasiassa tutkielman teoreettisesta osiosta. 

Suomessa arvopaperimarkkinalaki määrittelee vähimmäisinformaation, joka yhtiön on 

ainakin julkistettava. Lain lisäksi myös valtiovarainministeriön asetukset, 

Finanssivalvonnan standardit, Pörssin omat säännöt, itsesäätely suositukset, kirjanpitolaki, 

osakeyhtiölaki ja rikoslain luku 51 vaikuttavat pörssiyhtiöiden tiedonantoon. 

Finanssivalvonta on lainsäädäntöä valvova viranomainen, mutta markkinapaikkana myös 

Pörssi valvoo tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Pörssin markkinavalvonta valvoo, 

että listayhtiöt noudattavat arvopaperipörssin sääntöjä, mutta vakavammat rikkomukset 

viedään erillisen kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Finanssivalvonnalla on listayhtiöiden 

tiedottamisen osalta käytössään seuraavia hallinnollisia sanktioita: julkinen huomautus ja 

varoitus sekä rike- ja seuraamusmaksu. Pörssi puolestaan voi itse käsitellä vähäiset 

rikkomukset ja antaa seuraamukseksi huomautuksen / muistutuksen. Kurinpitolautakunta 

voi antaa Pörssin sääntöjä rikkoneelle varoituksen, määrätä kurinpitomaksun tai 

vakavassa rikkomuksessa esittää pörssille, että arvopaperi poistetaan pörssilistalta.  

Kurinpitolautakunnan sihteeri on Pörssin edustaja ja hänellä on oikeus antaa listayhtiöille 

muistutuksia. Rikoslain määräämät rangaistukset vaihtelevat sakosta enintään neljän 

vuoden vankeusrangaistukseen. Alakysymysten osalta tutkielma pystyi siis vastaamaan 

tutkimusongelmana olleisiin kysymyksiin.  
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Tutkimuksen pääongelma liittyi tiedonantoon liittyviin rikkomuksiin ja ongelma oli muotoiltu 

seuraavasti: 

 Millaisia pörssiyhtiöiden tiedonantoon liittyviä rikkomuksia Suomessa on tapahtunut 

vuosina 2009–2011?  

Tähän laadulliseen kysymykseen haettiin vastausta tutkimuksen empiirisestä osiosta, eli 

luvusta 3 ja yhteenvetokappaleesta 4. Esimerkkitapausten myötä rikkomusten voidaan 

todeta liittyneen ainakin tiedon yhdenaikaiseen julkistamiseen kaikille osapuolille, 

sisäpiirirekisterien ylläpitoon, taloudellisten raporttien sisältöön ja tiedon julkistamiseen 

ilman aiheetonta viivytystä. Useita huomautuksia annettiin myös laiminlyönnistä, jossa 

yhtiöt eivät informoineet arvopaperipörssiä ennakkoon aikeestaan julkaista arvopaperin 

hintaan merkittävästi vaikuttavaa informaatiota. Pörssiyrityksille tiedonantovelvoitteen 

rikkomisesta seuranneet sanktiot koostuivat pääasiassa Fivan julkisista huomautuksista, 

Pörssin antamista huomautuksista ja kurinpitolautakunnan varoituksista. Merkittävimmät 

rahalliset sanktiot langetettiin vasta oikeustapauksessa.  Tulevaisuudessa olisi 

mielenkiintoista tutkia näkyykö esimerkiksi arvopaperimarkkinalainsäädännön 

kokonaisuudistus kiristyneinä sanktioina. 
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