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Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vai-

hde) 
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 
PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi 

Jakelussa mainituille 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-

toiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 

Valtiovarainministeriö pyytää kunnioittavasti jakelussa mainituilta lausun-

toa liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta. 

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki arvo-osuusjärjestelmästä ja 

selvitystoiminnasta sekä kumottavaksi voimassa oleva samanniminen laki. 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi osakeyhtiölakia, arvo-osuustileistä 

annettua lakia, arvopaperitileistä annettua lakia, sijoituspalvelulakia sekä 

Finanssivalvonnasta annettua lakia. Lisäksi ehdotetaan teknisiä muutoksia 

useisiin muihin arvopaperimarkkinoita koskeviin lakeihin.   

 

Esityksen tarkoituksena on tehdä Euroopan unionin niin sanotun arvopape-

rikeskusasetuksen voimaantulosta johtuvat välttämättömät muutokset kan-

salliseen lainsäädäntöön. Asetus tuli voimaan 17.9.2014. 

 

Valtiovarainministeriö valmistelee erikseen verolainsäädäntöön tarvittavat 

muutokset. Lisäksi valmistellaan kansainvälisen automaattisen verotietojen 

vaihdon aloittamista. 

 

Valtiovarainministeriön asettama rahanpesulainsäädännön uudistamistyö-

ryhmä valmistelee parhaillaan muutoksia rahanpesulainsäädäntöön. Työ-

ryhmämietintö julkaistaan marraskuun aikana. Työryhmä aikoo ehdottaa 

uutta julkista rekisteriä, johon kerättäisiin tiedot yritysten omistajista ja to-

siasiallisista edunsaajista, kun omistus tai määräysvalta ylittää 25 %. 

 

Pyydämme, että lausunnoissa keskityttäisiin ehdotuksiin: 

- osakeomistusten yleisöjulkisuuden turvaamisesta ja 

- viranomaisten tiedonsaannin turvaamisesta, kun tiedot arvopaperien 

omistajista ovat ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa tai ulkomaisessa 

säilyttäjäpankissa.  

 

Pyydämme lisäksi viranomaisia arvioimaan hallintarekisteröintikieltoa 

koskevaa nykytilaa pääomien vapaan liikkuvuuden näkökulmasta. 

 

Asiaa valmistelleen VM:n työryhmän muistioon kesällä 2014 toimitettu-

ja lausuntoja tai marraskuussa 2014 lausuntokierroksella esitettyjä seik-

koja ei ole tarve toistaa. Aiemmin saadut kommentit on huomioitu esi-

tyksen valmistelussa siinä laajuudessa kuin on ollut mahdollista.  
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Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään maanantaina 2.11.2015 

Word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. 

Sähköpostin otsikkoon toivotaan maininta ”Lausunto, VM033:00/2014”. 

Hankkeen erittäin tiukasta aikataulusta johtuen emme valitettavasti voi 

myöntää lausunnoille lisäaikaa. 

 

Valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot valtioneuvoston han-

kerekisterissä (www.valtioneuvosto.fi/hankkeet). Jos lausuntonne sisältää 

salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät koh-

dat sekä niiden JulkL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperus-

teen lausuntoon. 

 

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys viimeistellään ja se on 

tarkoitus antaa eduskunnalle niin pian kuin mahdollista. 

 

Lisätietoja asiassa antaa neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää, 

(etunimi.sukunimi@vm.fi), puh. +358 2955 30458 ja lainsäädäntöneu-

vos Armi Taipale (etunimi.sukunimi@vm.fi), puh. +358 2955 30399. 

 

 

 

 

Yksikön päällikkö, 

lainsäädäntöneuvos   Armi Taipale 

 

 

 

 

Neuvotteleva virkamies  Annina Tanhuanpää 

 

 

 

 

  

 

 

 

Liite Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvi-

tystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 

Jakelu Oikeusministeriö 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

 

Suomen Pankki 

Finanssivalvonta 

 

Korkein hallinto-oikeus 

Helsingin hallinto-oikeus 

Korkein oikeus 

Markkinaoikeus 
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Helsingin käräjäoikeus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Valtakunnansyyttäjänvirasto 

Valtakunnanvoudinvirasto 

 

Keskusrikospoliisi 

Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus 

Helsingin poliisilaitos  

Poliisihallitus 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

Patentti- ja rekisterihallitus 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Valtiokonttori 

Verohallinto 

Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö 

 

Akava ry 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Arvopaperilautakunta 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 

Euroclear Finland Oy 

Finanssialan Keskusliitto FK 

Hallitusammattilaiset ry 

Innovatics Oy 

Keskuskauppakamari 

Suomen Tilintarkastajat ry  

Listayhtiöiden neuvottelukunta 

NASDAQ OMX Helsinki Oy 

Oikeustoimittajat ry 

Osakesäästäjien Keskusliitto ry 

Politiikan toimittajat ry 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 

Suomen Journalistiliitto ry 

Transparency Suomi ry 

Suomen Asianajajaliitto 

Suomen Pörssisäätiö 

Suomen Yrittäjät ry 

Taloustoimittajat ry 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 

Tutkivan journalismin yhdistys ry 

Työeläkevakuuttajat TELA ry 

Viestinnän Keskusliitto ry 

 

Tiedoksi Valtiovarainministeriö 

 

 


