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TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
37/2000 vp
Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 21 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n
muuttamisesta (HE 186/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- lainsäädäntöneuvos Manne Airaksinen, oikeusministeriö
- osastopäällikkö Antti Maijala, Teollisuuden
ja Työnantajain Keskusliitto
- Senior Legal Councel Kaarina Ståhlberg, Nokia Oyj.

HALLITUKSEN ESITYS
Osakeyhtiölakiin ehdotetuilla muutoksilla helpotetaan erityisesti ulkomaisten osakkeenomistajien osallistumista suomalaisten osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin.
Osakeyhtiölakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus osallistua arvo-osuusjärjestelmään liittyneen osakeyhtiön yhtiökokoukseen
määräytyy sen perusteella, kuka osakasluettelon
mukaan omistaa yhtiön osakkeita kymmenen
päivää ennen yhtiökokousta. Määräpäivän jälkeen omistuksessa tapahtuneilla muutoksilla ei
ole vaikutusta osakkeenomistajan oikeuteen
osallistua yhtiökokoukseen eikä osakkeenomistajan äänimäärään.
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää
nykyisin henkilökohtaisen arvo-osuustilin avaamista. Esityksessä ehdotetaan, että hallintarekisteröity osakkeenomistaja voisi tilapäisesti rekisteröidä osakkeensa osakasluetteloon. Tilapäinen rekisteröinti ei edellytä arvo-osuustilin
avaamista. Arvo-osuusjärjestelmän avulla tuoHE 186/2000 vp

tettuun osakasluetteloon liitetään hallintarekisteröinnin hoitajien ilmoitukset osakkeenomistajista, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa tulla
tilapäisesti rekisteröidyiksi.
Voimassa olevan lain mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajien
on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ennakkoilmoittautumispäivä voi olla enintään kymmenen päivää ennen kokousta.
Osakeyhtiölakia ehdotetaan muutettavaksi
myös siten, että yhtiökokouksiin voidaan osallistua teknisten apuvälineiden avulla kokouspaikkakunnan ulkopuolelta. Apuvälineitä käytettäessä on keskeistä se, että osakkeenomistaja
voidaan nykyiseen verrattavalla tavalla tunnistaa ja että mahdolliset äänestykset voidaan järjestää luotettavasti.
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Valtuuttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että asiamies voi muullakin luotettavalla tavalla kuin valtakirjalla
osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Muutoksen tavoitteena on, että
kansainväliset valtuuttamiskäytännöt eivät Suomessa aiheuta oikeudellista epävarmuutta.

Vakuutusyhtiölakiin ehdotetaan tehtäväksi
vastaava muutos kuin osakeyhtiölakiin. Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Muut osakeyhtiölakiin tehtävät muutokset
koskevat vakuutusyhtiöitä vakuutusyhtiölaissa
olevien viittaussäännösten kautta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Talousvaliokunta pitää lakiehdotuksia perusteltuina ja ehdottaa että ne hyväksytään. Muutokset ovat tarpeen yritysten toimintaympäristössä
tapahtuneiden muutosten johdosta, ja niillä
lähennetään yhtiölainsäädäntöä vastaamaan kansainvälistä käytäntöä.
Lakiin tehtävillä muutoksilla parannetaan
osakkaiden yhdenvertaisuutta ja yhtiökokousten
luotettavuutta, kun osakkaiden ja yhtiökokouksiin osallistujien määrä kasvaa. Muutosten tavoitteena on vähentää yhtiökokousten järjestämisestä yhtiölle aiheutuvia kustannuksia ja lisä-

tä kiinnostusta suomalaisten osakeyhtiöiden
osakkeisiin sijoituskohteena. Mahdollisuus
aikaistaa viimeistä ilmoittautumispäivää yhtiökokoukseen on tarpeen käytännön syistä niissä
yhtiöissä, joissa on suuria määriä osakkeenomistajia.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Leena Luhtanen /sd
Mari Kiviniemi /kesk
Janina Andersson /vihr
Klaus Hellberg /sd
Susanna Huovinen /sd (osittain)
Mikko Immonen /vas
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.
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Kalervo Kummola /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Olli Nepponen /kok (osittain)
Antti Rantakangas /kesk
Mauri Salo /kesk
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Jari Leppä /kesk
Veijo Puhjo /vas.

