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HALLITUKSEN ESITYS YKSITYISEN OSAKEYHTIÖN VÄHIMMÄISPÄÄOMAVAATIMUKSEN POISTAMISEKSI
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia niin, että yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron
vähimmäispääomavaatimus poistetaan. Lisäksi ehdotetaan helpotettavaksi osakepääoman rekisteröintiä
koskevia vaatimuksia siten, että vaatimus osakepääoman maksua koskevasta tilintarkastajan lausunnosta
tai muusta selvityksestä koskee vain julkisia osakeyhtiöitä ja sellaisia yksityisiä osakeyhtiöitä, joiden
osakepääoma on vähintään 80 000 euroa.
Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa
ilman henkilökohtaista vastuuta. Ehdotus helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien
mikroyritysten perustamisessa, muutenkin vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä ja on
norminpurkutavoitteen mukaista. Lisäksi ehdotuksella helpotetaan yhtiön digitaalista ilmoittamista ja
rekisteröinnin automatisointia.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joitakin kuukausia lain vahvistamisen jälkeen.

1 Nykytila
1.1 Osakeyhtiölainsäädäntö
Osakepääoman vähimmäismäärä. Vuoden 1895 osakeyhtiölain (OYL) päätavoitteena oli tarjota
teollisuuden ja kaupan yrittäjille paremmat ulkonaiset puitteet riskipääoman hankkimiseen yleisiltä
pääomamarkkinoilta. Laille luonteenomaista oli pyrkimys suojata yleisöä petollisilta yhtiöhankkeilta ja
velkojia osakepääoman takaisinmaksulta, erityisesti suurehkojen yritysten osalta.
Vuoden 1978 OYL-uudistuksen eräänä keskeisenä tavoitteena oli pohjoismaisen yhtenäisyyden
saavuttaminen osakeyhtiölainsäädännön alalla. Osakeyhtiölainsäädännön ajanmukaistamiselle nähtiin
myös laajempaa kansainvälistä merkitystä. Useimmilla – ilmeisesti jopa kaikilla – emo- tai tytäryhtiön
kotipaikkana kysymykseen tulevilla mailla oli huomattavasti uudenaikaisempi yhtiölainsäädäntö kuin
Suomella. Suomen lainsäädännön saattamisella ajan tasalle oli myös se erityisen tärkeä merkitys, että
ulkomaisilla yhtiöillä ei uudistuksen jälkeen ollut enää Suomessa yleisesti ottaen suurempaa
yhtiöoikeudellista vapautta kuin kotimaassaan. Elinkeinoelämästämme ja oikeusjärjestyksemme tasosta
syntyvään kuvaan ulkomailla saattaa myös vaikuttaa se, miten hyvin yhtiölainsäädäntömme täyttää
nykyaikaiselle lainsäädännölle asetettavat oikeussuoja- ja muut vaatimukset, arvioitiin hallituksen
esityksessä vuoden 1978 osakeyhtiölaiksi (HE 27/1977 vp, s. 5 ja 6).
Vuoteen 1978 asti OYL:ssa ei säädetty vähimmäispääomavaatimuksesta. Vuoden 1978 OYL:ssa
vähimmäispääomaksi säädettiin 15.000 markkaa (noin 2.500 euroa) uusien perustettavien yhtiöiden osalta.
Pääomavaatimusta pidettiin kansainvälisesti ottaen varsin alhaisena ja sen arvioitiin kattavat pienten
yhtiöiden perustamisvaiheen kustannukset. Vähimmäispääomavaatimuksen katsottiin jonkin verran
vaikeuttavan katteettomien ”paperiyhtiöiden” perustamista (HE 27/1977, s. 7).
Vähimmäispääomavaatimuksen asettamista perusteltiin muiden maiden osakepääomavaatimuksilla ja sillä,
ettei liiketoiminnan harjoittamista varten saa perustaa ilman henkilökohtaista vastuuta yrityksiä, joilla ei ole
todellisia varoja. Toisaalta niukat pääomat ja pääomavaatimuksen puuttuminen vanhasta laista puolsivat
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vähimmäismäärän asettamista alemmaksi kuin muualla (HE 27/1978, s. 18). Vuoden 1978 OYL:n valmistelu
perustui pääosin edellisen vuosikymmenen yhteispohjoismaiseen osakeyhtiölainsäädännön
yhdenmukaistamistyöhön (KM 1969:A20), missä yhteydessä Suomeen ehdotettiin 5 000 markan
osakepääomavaatimusta. Ehdotusta perusteltiin sillä, että muissakin pohjoismaissa oli ennestään
pääomavaatimuksia, joita ehdotettiin vielä korotettavaksi Tanskassa ja Ruotsissa1, ja muuten perusteilla,
jotka toistetaan hallituksen esityksessä vuoden 1978 osakeyhtiölaiksi (KM 1969:A20, s. 64).
Jatkovalmistelussa pääomavaatimusta korotettiin rahan arvon muutosta vastaavasti mm. Suomen
Pankkiyhdistyksen ja Suomen Asianajajaliiton ehdottaman suuntaisesti (Yhdistelmä osakeyhtiölakikomitean
mietinnöstä annetuista lausunnoista, Lainvalmistelukunta 1971, s. 22).
Vuoden 1997 laajassa OYL:n osittaisuudistuksessa pääomavaatimusta korotettiin rahan arvon muutosta
vastaavasti ja ottaen huomioon uusi julkisia osakeyhtiöitä koskeva pääomavaatimus. Tässä yhteydessä
säädettiin EU-vaatimusten täyttämiseksi erikseen yksityisistä ja julkisista osakeyhtiöistä siten, että
yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimukseksi tuli 50 000 markkaa (nimellisarvo vuoden 2001
euromuuntokertoimella n. 8.400 euroa) ja julkisen osakeyhtiön osalta vaatimukseksi tuli 500 000 markkaa.
Pääomavaatimusten euroiksi muuttamisen yhteydessä yksityisen osakeyhtiön
vähimmäispääomavaatimukseksi säädettiin 8 000 euroa ja julkisen osakeyhtiön osalta vaatimukseksi tuli
80 000 euroa.
Vuonna 2006 toteutuneessa osakeyhtiölain kokonaisuudistuksessa yksityisten osakeyhtiöiden
pääomavaatimus alennettiin 2 500 euroon, mikä vastaa nimellisarvoltaan vuoden 1978 OYL:n
pääomavaatimusta. Perusteluna oli yhtiön perustamisen helpottaminen (TaVM 7/2006).
Osakepääoman maksun todentamisvaatimukset. Osakeyhtiölain mukaan osakkeiden merkintähinta on
maksettava talletuspankin tai vastaavan luottolaitoksen tilille 2ja osakkeen apporttimaksusta on määrättävä
perustamissopimuksessa (OYL 2 luvun 5 ja 6 §). Yhtiön perusilmoitukseen on liitettävä yhtiön johdon
vakuutus OYL:n noudattamisesta yhtiön perustamisessa sekä tilintarkastajan todistus OYL:n
noudattamisesta osakkeiden maksamisessa tai, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa, muu selvitys
osakepääoman maksusta (esim. perustettavan yhtiön tiliote). Jos osake on maksettu apportilla, vaaditaan
lisäksi aina tilintarkastajan lausunto apporttimaksusta (OYL 2 luvun 8 §:n 3 ja 4 momentti). Vastaavat
vaatimukset koskevat osakepääoman korotusta osakeannin yhteydessä tai ilman osakeantia (OYL 9 luvun
14 § ja 11 luvun 4 §). Vaatimusten taustalla on edellä mainituista syistä tarpeellisena pidetyn
osakepääomavaatimuksen noudattamisen varmentaminen. Sääntelyn mallina ovat pääosin vuoden 1978
osakeyhtiölaki ja julkisia osakeyhtiöitä koskevat EU:n direktiivin vaatimukset. Vaatimuksia sovelletaan
lähtökohtaisesti samalla tavalla riippumatta osakepääoman tai sen korotuksen määrästä ja merkityksestä
yhtiön velkojien ja muiden sidosryhmien kannalta.
Osakepääoman maksun käsittelyyn yhtiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sovelletaan myös kirjanpitolakia
(1336/1997), joten maksun ja sen käsittelyn todentamiseen sovelletaan myös kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja
tilintarkastusta koskevia kirjanpitolain ja tilintarkastuslain (1141/2015) vaatimuksia.
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Tanskassa DKR 30 000, Ruotsissa SKR 20 000 ja Norjassa NOK 10 000. Lisäksi mietinnössä viitataan muiden
eurooppalaisten valtioiden julkisia osakeyhtiöitä koskeviin pääomavaatimuksiin (esim. Saksan Liittotasavallassa DEM
100 000, Ranskassa FFR 100 000 ja Sveitsissä SFR 100 000) mainitsematta samojen maiden rajavastuuyhtiömuotojen
(esim. GmbH ja Sarl) vähimmäispääomavaatimuksia.
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Holvi Payment Services Oy on jo vuosia ehdottanut, että OYL:ssa otettaisiin huomioon luvanvaraisen
maksulaitoslainsäädännön kehitys ja sallittaisiin osakepääoman maksu myös tällaisen maksulaitoksen tilille. Tulisiko
tässä yhteydessä muuttaa myös osakepääoman maksua koskevaa OYL 2:5 §:ää siten, että siihen lisätään maininta
maksulaitoksen tilistä osakepääoman suoritustapana?
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Osakepääoman menetyksen rekisteröintivaatimus. Jos osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma
pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteriilmoitus. Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän
rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekisteri-ilmoitukseen liitetystä selvityksestä
ilmenevällä tavalla yli puolet osakepääomasta. Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus
valita tilintarkastaja, taseen ja muun selvityksen on oltava tilintarkastettuja (OYL 20 luvun 23 §:n 1
momentti). OYL:n vaatimukset perustuvat oletukseen, että osakepääoma toimisi velkojiensuojan puskurina
(HE 109/2005 vp, s. 29).
1.2 Yhtiö- ja kaupparekisterikäytäntö
1.2.1 Perustettavien yksityisten osakeyhtiön osakepääoma, sen menettäminen ja yhtiön lakkaaminen
Yksityinen osakeyhtiö perustetaan lähes aina 2 500 euron vähimmäispääomalla (keskimäärin noin 85%
vuosittain perustettavista yhtiöistä). Esimerkiksi vuonna 2017 perustettiin 11 994 yksityistä osakeyhtiötä
2 500 euron osakepääomalla (86,62%), 1 530 yhtiötä 2 501 – 10 000 euron osakepääomalla (11,05%), 222
yhtiötä 10 001 – 50 000 euron osakepääomalla (1,6%), 22 yhtiötä 50 001 – 80 000 euron osakepääomalla
(0,16%) ja 79 yhtiötä vähintään 80 000 euron osakepääomalla (0,57%).
Vuoden 2017 lopussa kaupparekisterissä oli 270 000 osakeyhtiötä. Vuosina 2014 – 2017 kunakin vuonna
noin tuhat osakeyhtiötä on ilmoittanut kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä ja noin viidesosa
näistä yhtiöistä (155 – 197) on ilmoittanut tilanteen korjautuneen saman vuoden aikana. Heinäkuussa 2018
kaupparekisterissä on noin 6 400 osakeyhtiön kohdalla merkintä osakepääoman menettämisestä.
Osakepääoman menettämistä koskeva merkintä on ollut voimassa keskimäärin lähes 3 vuotta.
Käytettävissä ei ole tietoa siitä, ilmoittavatko yhtiöt viivytyksettä osakepääoman menettämisen
rekisteröitäväksi.
Vuosina 2006-2017 kaupparekisteriin rekisteröitiin noin 162 000 osakeyhtiötä. Näistä on edelleen
kaupparekisterissä noin 147 300 yhtiötä (noin 91 %) ja lakanneiksi on merkitty noin 14 600 osakeyhtiötä.
Lakanneet olivat kaupparekisterissä keskimäärin viisi vuotta. Lakanneeksi merkityistä osakeyhtiöistä lähes
3 400 (23 %) toimi yli 7 vuotta ja noin 11 000 (77 %) toimi vähemmän kuin 7 vuotta. Noin 4 000
osakeyhtiötä (27 % lakanneista) toimi alle 3 vuotta.
(Verohallinnolta on pyydetty tietoja osakeyhtiöiden elinkaaresta (toiminnan lopetus/keskeytysilmoituksen
tekevien yhtiöiden lkm ja perustamisvuosi) ja perustamista seuraavien vuosien kannattavuudesta (onko
verotettavaa tuloa ensimmäisinä vuosina)).
1.2.2 Kaupparekisterin tietopalvelut
Patentti- ja rekisterihallitus tallentaa tilinpäätösasiakirjat yhtiöiden ilmoittamassa muodossa
tietopalveluiden käyttöön. Tilinpäätösten sisältöä tarkisteta, niistä ei kerätä mitään tietoja eikä
tallennetuista asiakirjoista koota mitään tietoja (asiakirjat ovat kuvamuodossa). On arvioitu, että suurin osa
käytetyistä tietopalveluista kohdistuu pienten ja mikroyritysten tietoihin, koska suurin osa yrityksistä on
tällaisia.
Vuonna 2017 patentti- ja rekisterihallituksen kautta julkistettiin hieman yli 221 000 kirjanpitovelvollisen
tilinpäätösasiakirjat. Patentti- ja rekisterihallitus ei tarkista tilinpäätöstietojen oikeellisuutta. Osakeyhtiöitä
oli kaupparekisterissä vuoden 2017 lopussa hieman yli 270 000. Lukujen perusteella ei voi tehdä täysin
luotettavia johtopäätöksiä, koska vuonna 2017 aikana julkistettuihin tilinpäätösasioihin on voinut kuulua
saman yhtiön tilinpäätöstiedot useammalta vuodelta. Osakeyhtiöistä osa on asunto-osakeyhtiölain
tarkoittamia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, joilla ei ole velvollisuutta julkistaa tilinpäätösasiakirjoja.
Vuonna 2017 tilinpäätösten toimittamisvelvollisuuden osalta kattavuus oli 71,1 prosenttia.
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Teknisen rajapinnan kautta tilinpäätösdokumentteja haettiin viime vuonna (2017) 145 000 kertaa (eli
palveluihin, joissa ne pdf luovutetaan sellaisenaan palveluntarjoajan asiakkaalle tai käytetään itse omassa
toiminnassa). Virre-tietopalvelun käyttöliittymän kautta (www.virre.fi) tehtiin viime vuonna 89 000
tilinpäätöshakua ja sieltä ostettiin verkkokaupan kautta 15 600 tilinpäätösdokumenttia.
Osakepääomatieto on saatavana kaupparekisteriotteella ja osana kaupparekisterin poimintapalvelua
(jatkuva keskeisten kaupparekisteritietojen toimitus asiakkaille). Kaupparekisteriotteista suurin osa välittyy
teknisten rajapintojen kautta.
Virren sovelluskyselyitä oli viime vuonna (2017) esim. 1,1 miljoonaa (näiden osalta ei ole suoraan erittelyä
mitkä koskivat kaupparekisteriotetta ja mitkä muita tuotteita). Käyttöliittymän kautta sopimusasiakkaat
ostivat noin 5 400 otetta, tilinpäätöstä tai yhteisösääntöjä taikka yrityksen laajoja tietoja. Virrestä
verkkokaupan kautta erilaisia otteita ja tietoja, joissa osakepääomatiedot osana, ostettiin 53 000 kertaa).
PRH:sta tilattiin tai ostettiin tiskiltä 8 200 kaupparekisteriotetta (tilinpäätöksiä 330 kpl).
Kaikki rekisteröidyt tilinpäätösdokumentit toimitetaan päivittäin kahdeksalle sopimusasiakkaalle (mm.
Tilastokeskus, Suomen Asiakastieto Oy ja Alma Talent Oy).
1.3 Luottotietokäytännöt
Yrityksen luottokelpoisuuden arvioimiseksi rahoittajat, palveluiden tarjoajat, sopimuskumppanit ja muut
hankkivat tiedon ensisijaisesti luottotietoyrityksiltä. Olemassa olevien asiakkuuksien osalta yritykset
käyttävät myös omia tietoja kohdeyrityksen luottokelpoisuudesta (asiakkuuden kesto,
maksukäyttäytyminen jne).
Osakepääomalla ei ole perustettavien uusien osakeyhtiöidenkään kohdalla olennaista merkitystä
luottokelpoisuusluokituksen kannalta. Perustettavien mikro ja pienyritysten luottokelpoisuuden arvioinnin
kannalta olennaisia ovat yrityksen vastuuhenkilöiden taustatiedot, kuten henkilökohtaiset maksuhäiriöt ja
positiiviset tiedot sekä vastuuhenkilöiden yrityskytkennät.
Yrityksen tilinpäätöstiedoilla on keskeinen merkitys luottokelpoisuuden arvioinnissa. Käytännössä
tilinpäätösanalyysiä varten tilinpäätös pyydetään kohteelta itseltään.
Maksukäyttäytymistiedot ovat olennaisia yritysten luottokelpoisuuden arvioinnissa. Luottotietoyritykset
hankkivat maksuhäiriötietoja Oikeusrekisterikeskuksesta, Verohallinnolta, ulosottopiireistä, rahoittajilta ja
perintäyhtiöiltä. Lisäksi luottotietoyhtiöt hankkivat asiakkailtaan ja kumppaneiltaan tietoja yritysten
maksukäyttäytymisestä. Tieto on olennainen luottokelpoisuuden arvioimisessa koska se on ajantasaista ja
sisältää myös positiivista tietoa yritysten maksujen suorittamisesta.
Yritysten vertailua vastaavan toimialan yrityksiin tehdään maksuhäiriö- ja maksutapatietojen, tilinpäätösten
tunnuslukujen osalta.
Sosiaalisen median tietoja luottotietoyritykset hyödyntävät hankkiessaan yrityksen todellista toimialaa
kuvaavaa tietoa, päättäjätietoja, yhteystietoja sekä tietoja toiminnan aktiivisuudesta. Sosiaalisen median
tietojen oikeellisuuden varmistaminen on haastavaa.
1.4 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö
2000-luvun kansainvälinen kehitys on kohti osakepääomavaatimuksen poistamista yksityistä osakeyhtiötä
vastaavilta yhtiömuodoilta. Nykyisin yksityisen osakeyhtiön tai sitä vastaavan rajavastuuyhtiön voi perustaa
ilman vähimmäispääomaa tai 1 euron tai sitä vastaavalla pääomalla 19:ssä EU:n jäsenvaltiossa: Tanskassa,
Virossa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Luxembourgissa, Alankomaissa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa,
Irlannissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Tšekissä, Kreikassa, Bulgariassa, Kyproksella, Kroatiassa,
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Latviassa ja Liettuassa. Osassa näitä maita yhtiön on toiminnan aikana kerrytettävä osalla voitoista
osakepääomaa tiettyyn vähimmäismäärään asti (Tanska, Saksa, Belgia, Luxembourg, Espanja, Latvia).
Ruotsissa vähimmäispääoma on 50.000 SEK (n. 4.900 euroa). Itävallassa lähtökohtainen vähimmäispääoma
on 35.000 euroa, mutta lisäksi on start-up privileged capital –etuoikeussäännös, jonka mukaan
vähimmäispääoma on 10.000 euroa. Tällöin yhtiön on kerrytettävä 10 vuodessa 35.000 euron
osakepääoma. Puolassa vähimmäispääomavaatimus on 5.000 zlotya (n. 1.140 euroa), Unkarissa 10.000
euroa, Romaniassa 200 leuta (n. 43 euroa), Sloveniassa 7.500 euroa, Slovakiassa 5.000 euroa ja Maltalla
1.165 euroa. Norjassa vähimmäispääomavaatimus on 30 000 NOK (noin 3 100 euroa).
Yksityisen osakeyhtiön osakepääomasta on rekisteriviranomaiselle toimitettava jonkin lainen selvitys 16
Euroopan maassa ja 10 maassa selvitys apporttina maksetusta osakepääomasta.3
Suomalaisen julkisen osakeyhtiön pääomavaatimus 80 000 euroa on korkein Euroopassa. Muista EUjäsenvaltioista vähimmäispääomavaatimus on noin 25 000 euroa kymmenessä jäsenvaltiossa ja noin 30 000
– 50 000 euroa 11 jäsenvaltiossa. Viidessä jäsenvaltiossa pääomavaatimus on 60 000 – 67 000 euron
luokkaa ja Suomen lisäksi Tsekissä 80 000 euroa.

2. Muutostarve
Käytännössä nykyisellä 2 500 euron pääomavaatimuksella ei ole merkitystä velkojiensuojan kannalta.
Velkojiensuojan kannalta merkitystä on ajantasaisilla tilinpäätöstiedoilla ja muilla avoimuusvaatimuksilla,
varojenjaon edellytyksillä (tase- ja maksukykytesti) ja johdon ja osakkaiden vastuulla, jotka ovat Suomen
osakeyhtiölaissa yksityisen osakeyhtiön osalta Euroopan kärkitasoa velkojiensuojan kannalta. Lisäksi
velkojien kannalta merkitystä on johdon ja pääosakkaiden henkilötiedoilla, joista johdon tiedot ovat
helposti kaikkien saatavana myös kaupparekisterin kautta. Noteeraamattomien yhtiöiden omistajatietoja
on sähköisesti, digitalisoidussa muodossa saattavana nyt vain yksityisten palveluntarjoajien kautta. Vuoden
2019 alusta alkaa velvollisuus rekisteröidä tietoja yhtiöiden tosiallisista edunsaajista Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin.
Yritystoimintaa harjoittavilla osuuskunnilla ei ole koskaan ollut vähimmäispääomavaatimusta ja yli 110
vuoden kokemuksen perusteella tiedossa ei ole vähimmäispääomavaatimuksen puuttumisesta
aiheutuneita ongelmia osuuskunnan sidosryhmille.
Nykyinen yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus ja siihen liittyvät hallinnolliset vaatimukset
voivat jossain määrin rajoittaa uusien yritysten perustamista erityisesti palvelualoilla.
Vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen helpottaisi osakeyhtiön sähköisen rekisteri-ilmoituksen
kehittämistä yksinkertaiseksi (ei tarvita selvitystä osakepääoman maksusta) ja ilmoitusten käsittelyn
automatisointia.
3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
3.1 Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa ammatinharjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman
henkilökohtaista vastuuta. Ehdotus helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien
mikroyritysten perustamisessa, muutenkin vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä ja on
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http://www.ecrforum.org/wp-content/uploads/2018/05/International-Business-Registers-Report-2017.pdf. Raportin
mukaan Amerikoissa, Aasiassa ja Afrikassa tällaiset vaatimukset ovat harvinaisia. Raportissa on myös tietoja muun
maailman maiden vähimmäispääomavaatimuksista, jotka ovat vielä harvinaisempia kuin Euroopassa.

6
norminpurkutavoitteen mukaista. Lisäksi ehdotuksella helpotetaan yhtiön digitaalista ilmoittamista ja
ilmoitusten tarkastamisen automatisointia.
3.2 Toteutusvaihtoehdot
Pääomavaatimus. Pääomavaatimuksen kokonaan poistamiselle on vaihtoehtoja.4 Yksi vaihtoehto olisi
velvoittaa yhtiö rahastoimaan osa toiminnan aikaisesta voitosta esimerkiksi nykyisen vähimmäispääoman
määrään asti, kuten joissakin EU:n jäsenvaltioissa säädetään.
Käytännössä verotus vaikuttaa olennaisesti rahastointivelvoitteen tehokkuuteen. Esimerkiksi
osuuskuntapuolella vain laajasti omistetuissa osuuskunnissa ja osuuspankeissa on merkittäviä
vararahastoja, vaikka osuuskuntalaissa säädetään velvollisuudesta rahastoida osa ylijäämästä 2 500 euroon
asti. Määrältään nykyistä vähimmäispääomavaatimusta ja toteutukseltaan osuuskuntalakia vastaava
rahastointivelvoite ei vaikuttaisi myönteisesti velkojiensuojaan, mutta siitä aiheutuisi kuitenkin lisävaivaa
yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja varojenjakopäätösten tekemisessä. Käytännössä vaatimus tulisi
sovellettavaksi vain kannattavissa yhtiöissä, joiden riskin kannalta näin vähäisellä rahastointivelvollisuudella
ei ole merkitystä. Näistä syistä rahastointivelvoitteesta ei tule säätää osakeyhtiölaissa
vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen yhteydessä ja osakeyhtiön vähimmäispääoman vuoksi 5
Rekisteröinnin helpottaminen. Yhtiön perustamisen yhteydessä osakepääoman rekisteröintiä voidaan
helpottaa siten, että kaupparekisteri-ilmoitukseen ei tarvitse liittää erillistä selvitystä osakepääoman
maksusta (tilintarkastajan todistus, tiliote ja tilintarkastajan lausunto apporttimaksusta). Sisällöltään
vastaavat tiedot voitaisiin antaa esimerkiksi tilinpäätöksessä vastaavasti kuin osuuskuntien kohdalla.
Helpotus voisi koskea kaikkia yksityisiä osakeyhtiöitä tai alle 80 000 euron osakepääomalla toimivia
yksityisiä osakeyhtiöitä.
Oman pääoman menetyksen ja palautumisen ilmoittaminen kaupparekisteriin. Pääomavaatimuksen
poistamisen positiivisen vaikutuksen kannalta olennaista on myös se, että samalla yksityisten
osakeyhtiöiden osalta lievennetään osakepääoman menettämiseen perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta tai
poistetaan ilmoitusvelvollisuus (20 luvun 23 §). Ilmoitusvelvollisuuden poistaminen on johdonmukainen
ratkaisu pääomavaatimuksen poistamisen kanssa. Kymmenien tuhansienkaan suuruisella osakepääomalla
ei yleensä ole merkitystä velkojiensuojan kannalta, kun otetaan huomioon tällaisella pääomalla toimivien
yhtiöiden investointi- ja käyttöpääoman tarve. Osakeyhtiömuotoja yhdenvertaisesti kohteleva muutos olisi
ilmoitusvelvollisuuden rajaaminen koskemaan julkisia osakeyhtiöitä ja kaikkia yksityisiä osakeyhtiöitä,
joiden osakepääoma on vähintään 80 000 euroa.
Toinen vaihtoehto on uuden yhtiön rekisteröinnistä laskettava määräaika pääoman menetyksen
ilmoittamisvelvollisuuden alkamiselle. Perustettava yksityinen osakeyhtiö ei yleensä ole kannattava
ensimmäisinä vuosina, suurella osalla perustettavista yhtiöistä ei ole ulkopuolista velkaa ja keskimäärin
yhtiön elinkaari (toiminnan aloittamisesta lopettamiseen) on kolme vuotta6. Näistä syistä voitaisiin harkita
ilmoitusvelvollisuuden rajaamista koskemaan julkisten osakeyhtiöiden lisäksi vain sellaisia yksityisiä
osakeyhtiöitä, joiden rekisteröimisestä on kulunut vähintään 3 (tai 5) vuotta. Toisaalta tämä vaihtoehto ei
4

Poistetaanko vähimmäispääomavaatimus myös asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetuilta asunto-osakeyhtiöiltä ja
keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä? Asunto-osakeyhtiölain pääomavaatimusta on aiemmin muutettu samaan tahtiin
kuin osakeyhtiölain pääomavaatimusta on muutettu. Vähimmäispääomavaatimuksella ei ole velkojiensuojan kannalta
merkitystä asunto-osakeyhtiöissäkään.
5
Poistetaanko samalla osuuskuntalaissa säädettävä rahastointivelvollisuus? Tarkoittaisi osuuskuntalain 16:7.1 §
momentin kumoamista (OKL 16:7.1 §: Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia
taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta.
Vararahastoa on kerrytettävä vähintään 2 500 euroon).
6
Lisätiedot/varmennus ETLA/VH/Uusyrityskeskus?
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olisi tarkoituksenmukainen, koska kymmenien tuhansienkaan suuruisella osakepääomalla ei ole merkitystä
velkojien kannalta ja vaihtoehto edellyttäisi yhtiöltä, velkojilta ja sopimuskumppaneilta yhtiön
rekisteröintiajankohdan huomioon ottamista päivittäisessä toiminnassaan vuosien ajan, mikä lisäisi
transaktiokuluja.
Lisäksi pääoman menetyksen julkistamisen vaikutuksia voidaan rajata siten, että merkinnän poistamiseen
riittäisi positiivinen oma pääoma.
3.3 Keskeiset ehdotukset
Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus ehdotetaan poistettavaksi. Muutoksen myötä
myös ennen uuden lain voimaantuloa perustetut yhtiöt voivat luopua osakepääomastaan siten kuin OYL:ssa
säädetään osakepääoman alentamisesta.
Osakepääoman rekisteröintiä koskevia vaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että alle 80 000 euron
osakepääoman yksityisen osakeyhtiön kaupparekisteri-ilmoituksiin ei tarvitse liittää selvitystä
osakepääoman maksusta.7 Voimassa olevaa lakia vastaavat tiedot on ehdotuksen mukaan annettava
tilinpäätöksen liitetietoina.
Osakepääoman menetystä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että alle 80 000
euron osakepääoman yksityisen osakeyhtiön ei tarvitse ilmoittaa osakepääoman menetystä erikseen
kaupparekisteriin vaan vastaavat tiedot ilmenevät seuraavasta tilinpäätöksestä. Lisäksi pääoman menetystä
koskevan merkinnän poistamiseen riittää ehdotuksen mukaan suuremman osakepääoman yksityisissä ja
julkisissa osakeyhtiöissä positiivinen oma pääoma.
4 Esityksen vaikutukset
4.1 Taloudelliset vaikutukset
Ehdotus helpottaa jossain määrin ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman
henkilökohtaista vastuuta. Ehdotus helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien
mikroyritysten perustamisessa, muutenkin vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä ja on
norminpurkutavoitteen mukaista. Täydennetään kaupparekisterin tietopalveluista ja
yritysluottotietopalveluista saatavien tietojen perusteella (so. miten vaikuttaa transaktiokuluihin).
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Yksityisten osakeyhtiöiden rekisteri-ilmoitusmenettelyä ja ilmoitusten käsittelyä voidaan yksinkertaistaa ja
automatisoida. Toisaalta PRH:n tietojärjestelmän muutoksesta arvioidaan aiheutuvan kertaluonteisia
kuluja.
Verohallinto, muut viranomaiset ja yhtiöiden sidosryhmät voivat tarvittaessa pyytää osakepääoman
maksusta lisätietoja verotuksen toimittamista tai muuta viranomaistoimintaa varten.
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Sulautumisen ja jakautumisen rekisteri-ilmoitusta ja rekisteröintiä koskevia vaatimuksia (OYL 16:14.1.2 §,
17:14.1.2 § ja 19:1.3 §) ei muuteta vastaavasti, koska nämä tilintarkastajan lausunnot ovat laajempia ja ne
on tarkoitettu suojaamaan erityisesti myös yhtiöiden olemassa olevia velkojia yritysjärjestelyyn liittyvässä
erityisessä velallisenvaihdostilanteessa.
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5. Asian valmistelu
Oikeusministeriössä virkatyönä laaditussa arviomuistiossa ehdotettiin keväällä 2016 tämän hallituksen
esityksen suuntaisesti:
- yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista tai laskemista 1 euroon;
- yksityisen osakeyhtiön osalta osakepääoman maksun todentamista koskevien edellytysten keventämistä
siten, että rekisteri-ilmoituksen liitevaatimuksista luovutaan ja tilinpäätöstiedot riittävät, sekä
- yksityisen osakeyhtiön pääomamenetystä koskevan rekisteri-ilmoitusvelvollisuuden poistamista tai
lykkäämistä ja että merkinnän poistamiseen riittäisi positiivinen oma pääoma.
Arviomuistiosta järjestettiin 18.5.-18.8.2016. avoin lausuntokierros (lausuntoa pyydettiin 55:ltä taholta ja
saatiin 41 lausuntoa, linkki julkaisuun).
Vähimmäispääomavaatimusta kommentoineista lausunnonantajista lähes kannattivat ehdotusta.
Ehdotusta nimenomaisesti vastusti vain Harmaan talouden selvitysyksikkö sillä perusteella, että harmaan
talouden yrityksissä on lähes poikkeuksetta kevyt taserakenne.
Osakepääoman maksun todentamisen osalta enemmistö ehdotusta kommentoineista kannatti vaatimusten
keventämistä. Nykyvaatimusten katsottiin olevan esimerkki julkisia osakeyhtiöitä koskevan EU-sääntelyn
tarpeettomasta ulottamisesta kaikkiin osakeyhtiöihin, tilintarkastajan todistusta perustamishetkellä
tarpeettomana selvityksenä ja osakkeiden maksun todentamista tilinpäätöksen yhteydessä toimivana
mallina. Toisaalta maksukontrolli tilinpäätöshetkellä johtaisi lausunnonantajien mukaan sattumanvaraisiin
lopputuloksiin, kun kaikilla yhtiöillä ei ole tilintarkastajaa ja että tämä malli korostaisi tarvetta ajantasaisten
tilinpäätöstietojen saatavuuteen kaupparekisteristä.
Osakepääoman menetyksen ilmoitusvelvollisuuden säilyttämistä jossain muodossa kannatti suurin osa
osakepääomavaatimuksen poistoa kannattaneista (esimerkiksi ilmoitus oman pääoman negatiivisuudesta
eikä osakepääoman menettämisestä, merkinnän poistamiseen riittäisi ilmoitus oman pääoman
positiivisuudesta). Osa näistä lausunnonantajista arvioi, että vaatimuksen poistaminen lisäisi
sopimusvelkojien selonottotarvetta ja siten lisäisi sopimuskustannuksia. Osa näistä lausunnonantajista
kaipasi selvennystä siihen, minkälaiset toimet ovat mahdollisia pääoman menetyksen korjaamiseksi ilman
rekisteri-ilmoitusta. Toisaalta ilmoituksen muuttaminen vapaaehtoiseksi sai kannatusta ja osa
lausunnonantajista ehdotti ilmoitusvelvollisuudesta luopumista.
Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön
kanssa arviomuistion ja siitä saadun palautteen, kaupparekisterin toiminnasta ja tietopalvelusta,
yritysluottotietoiminnasta ja –palveluiden käytöstä ja muista yritysten liikekumppaneiden, rahoittajien
asiakkaiden ja viranomaisten käytössä olevista tiedonhankintakeinoista ja niiden käytöstä sekä
kansainvälisestä kehityksestä hankitun selvityksen perusteella.
Valmistelun aikana on kuultu elinkeinoelämän, patentti- ja rekisterihallituksen, valtiovarainministeriön ja
verohallinnon edustajia.
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 Lakiehdotukset
1. Osakeyhtiölaki
1 Luku
Osakeyhtiön keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen
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3 §. Vähimmäispääoma ja pääoman pysyvyys. Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että
siitä poistetaan yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus ja maininta siitä, että yhtiöllä on aina
oltava osakepääoma. Muutoksen perustelut ovat edellä yleisperusteluissa. Muutos ei vaikuta yhtiön
toimintaa koskevan erityislainsäädännön pääomavaatimuksiin.
Myös yksityisellä osakeyhtiöllä voi edelleen olla osakepääomaa, johon sovelletaan osakepääomaa koskevia
tämän lain säännöksiä ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä.
Muutoksesta seuraa, että yksityinen osakeyhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa tai siten,
että perustettavan yhtiön osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Tämä on mahdollista, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeen nimellisarvosta, jota
vastaava määrä merkintähinnasta on aina merkittävä osakepääomaan (lain 3 luvun 5 §:n 3 mom).
Myös ennen uuden lain voimaantuloa perustettu yksityinen osakeyhtiö voi alentaa osakepääomaansa alle
aiemman vähimmäispääomavaatimuksen siten kuin tässä laissa säädetään osakepääoman alentamisesta.
Jos perustettavan yksityisen osakeyhtiön osakkeista ei makseta yhtiölle osakepääomaan tai sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon merkittävää määrää, yhtiön perustamiskirjaan (2 luvun 2 §) osakkeesta
yhtiölle maksettava määrä merkitään nollaksi tai todetaan, että osakkeesta ei makseta yhtiölle eikä
osakkeen maksuaikaa mainita. Tällaisen yhtiön perustamiseen ei sovelleta 2 luvun 5-7 §:n säännöksiä
osakkeen maksamisesta eikä saman luvun 8 §:n 2 momentin vaatimusta rekisteröitävien osakkeiden
täydestä maksusta (eikä yhtiön perusilmoituksessa anneta saman luvun 8 §:n 3 momentin 2 tarkoitettua
selvitystä osakepääoman maksamisesta). Vastaavasti rekisteriviranomaiselle toimitettavaan yhtiön
perusilmoitukseen osakepääoma merkitään nollaksi (kaupparekisterilain 9 §:n 6 kohta).
Voimaantulosäännöksen perusteella aiemman lain aikana rekisteriviranomaiselle saapuneeseen perus- ja
muutosilmoitukseen ja niiden rekisteröintiin sovelletaan aiemman lain säännöksiä.
2 luku
Osakeyhtiön perustaminen
8 §. Yhtiön rekisteröiminen. Pykälän 3 momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä säädetyistä
perusilmoituksen liitetietovaatimuksista vain yhtiön johdon vakuutus koskee kaikkia osakeyhtiöitä.
Vaatimus osakepääoman maksua koskevasta tilintarkastajan lausunnosta tai muusta selvityksestä
ehdotetaan siirrettäväksi 4 momenttiin siten muutettuna, että vaatimus koskee vain julkista osakeyhtiötä ja
sellaista yksityistä osakeyhtiötä, jonka osakepääoma on vähintään 80 000 euroa. Samalla 3 momentin
vaatimus osakepääoman apporttimaksusta rekisteriviranomaiselle toimitettavasta selvityksestä ehdotetaan
muutettavaksi siten, että se koskee vain julkista osakeyhtiötä ja yksityistä osakeyhtiötä, jonka osakepääoma
on vähintään 80 000 euroa. Osakeyhtiömuotojen yhdenvertaisen kohtelun vuoksi vaatimuksia sovelletaan
edelleen suuremman osakepääoman yksityisiin osakeyhtiöihin.8 Näitä liitetietovaatimuksia ei sovelleta
yksityisen osakeyhtiön rekisteröintiin siinäkään tapauksessa, että vähintään 80 000 euron suuruinen
osakkeiden merkintähinta merkitään perustettavan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Luvun 6 §:n vaatimuksia osakkeiden merkintähinnan apporttimaksusta perustamissopimuksessa
annettavista tiedoista sovelletaan edelleen kaikkiin osakeyhtiöihin, koska nämä vaatimukset on tarkoitettu
myös muiden osakkeita merkitsevien suojaksi.
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KRA 12 §:ää on muutettava vastaavasti

10
8 luku
7 §. Toimintakertomuksen tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 kohta, jonka mukaan yhtiön toimintakertomuksessa on annettava
selostus tilikaudelle kuuluvasta 2 luvun 6 §:ssä, 9 luvun 12 §:ssä tai 11 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta osakkeen
apporttimaksusta. Vaatimus liittyy edellä 2 luvun kohdalla ehdotettuun, alle 80 000 euron osakepääoman
rekisteröintiä koskevien liitetietovaatimusten vähentämiseen apporttimaksun osalta. Vaatimuksen
täyttämiseksi riittää, että toimintakertomuksessa annetaan kirjanpitolainsäädännön mukaan tilikaudelle
kohdistuvasta osakepääoman apporttimaksusta tämän lain 2 luvun 6 §:ssä, 9 luvun 12 §:ssä tai 11 luvun 4
§:ssä tarkoitetut tiedot.
Kirjanpitolain (1336/1997. KPL) 1 luvun 4a ja 4b §:ssä tarkoitettu pien- ja mikroyritys ei ole velvollinen
laatimaan toimintakertomusta, ellei se poikkeuksellisesti ole KPL 1 luvun 9 §:n mukainen yleisen kannalta
merkittävä yritys (KPL 3 luku 1 § 3 momentti 2 kohta). Toisaalta pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä
esitettävistä tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1753/2015, VNA) nojalla tällaisenkin yrityksen
tilinpäätöstiedoista on käytävä ilmi oman pääoman muutokset (VNA 1 luku 1 §:n 5 momentti 2 kohta)
vaikka se ei laadi toimintakertomusta. Lisäksi mikro- ja pienyrityksessäkin tilinpäätöksen tulee antaa oikea
ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja yrityksen taloudellisesta asemasta (KPL 3 luku 2 §). VNA 3 luvun 1
§:n 1 momentti puolestaan edellyttää pien- tai mikroyrityksen tilinpäätöstä laadittaessa noudatettujen
arvostusperiaatteiden ja -menetelmien esittämistä liitetietona silloin, kun ne ovat valinnaisia. Näiden
säännösten nojalla osakepääoman maksua apporttiomaisuudella on pidettävä oikean ja riittävän kuvan
kannalta olennaisena arvostuksellisena seikkana, josta on ilmoitettava erikseen perustettavan mikro- tai
pienyrityksen ensimmäisessä tilinpäätöksessä.
Muutoksen toteuttamiseksi 4 ja 5 kohtaan tehdään teknisiä muutoksia sisältöä muuttamatta.
9 luku
Osakeanti
14 §. Uusien osakkeiden rekisteröiminen. Pykälän 3 momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että
vaatimus osakepääoman maksua koskeva tilintarkastajan todistuksesta tai muusta selvityksestä siirretään 3
momenttiin siten muutettuna, että vaatimukset koskevat vain julkista osakeyhtiötä ja sellaista yksityistä
osakeyhtiötä, jonka osakepääoma on vähintään 80 000 euroa. Vaatimus koskee sellaista yksityistä
osakeyhtiötä, jonka osakepääoma on korotuksen rekisteröinnin jälkeen vähintään 80 000 euroa. Samalla 4
momentin vaatimus osakepääoman apporttimaksusta rekisteriviranomaiselle toimitettavasta selvityksestä
ehdotetaan muutettavaksi siten, että se koskee vain julkista osakeyhtiötä ja yksityistä osakeyhtiötä, jonka
osakepääoma on vähintään 80 000 euroa. Ehdotus vastaa sisällöltään edellä 2 luvun 8 §:n kohdalla
ehdotettua. Viittaussäännöksen perusteella uusia vaatimuksia sovelletaan vastaavasti myös osakepääoman
korotukseen, jonka yhteydessä ei anneta uusia osakkeita (lain 11 luvun 4 §:n 1 momentti).
20 luku
Yhtiön purkaminen
23 §. Yhtiön varojen vähentyminen. Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että vaatimus
yhtiön osakepääoman menettämisen ilmoittamisesta kaupparekisteriin koskee vain julkisia osakeyhtiöitä ja
sellaisia yksityisiä osakeyhtiöitä, joiden osakepääoma vastaa vähintään julkisen osakeyhtiön
vähimmäispääomavaatimusta. Muutos koskee lainvoimaantulosta lähtien myös sellaista yksityistä
osakeyhtiötä, joka on menettänyt osakepääomansa aiemman lain aikana. Momentin toisen virkkeen
perusteella kaikki osakeyhtiöt voivat ilmoittaa oman pääoman tilanteen korjautumisesta, jos yhtiöllä on
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momentissa mainitun selvityksen perusteella positiivista omaa pääomaa. Viimeksi mainitun ilmoituksen
voivat tehdä myös kaikki sellaiset yksityiset osakeyhtiöt, jotka ovat aiemman lain aikana ilmoittaneet
osakepääoman menetyksen rekisteröitäväksi.
2 Voimaantulo
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan (joitakin kuukausia lain vahvistamisen
jälkeen). Ennen lain voimaantuloa rekisteriviranomaiselle saapuneiden perus- ja muutosilmoituksiin ja
rekisteröintiin sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä. Käytännössä perusilmoitusten käsittelyaika
on 4 työpäivää ja muutosilmoituksen käsittelyaika on 2-7 työpäivää ilmoituksen sisällöstä riippuen., joten
siirtymäsäännöstä sovelletaan lähinnä vähän ennen lain voimaantuloa tehtyihin ilmoituksiin.
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraava lakiehdotus:
LAKIEHDOTUKSET
1. Lakiehdotukset
1. Osakeyhtiölaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti,
lisätään osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 7 §:ään uusi 6 kohta, sekä
muutetaan 1 luvun 3 §:n 1 momentti, 2 luvun 8 §:n 3 ja 4 momentti, 8 luvun 7 §:n 4 ja 5 kohta, 9 luvun 14
§:n 3 ja 4 momentti ja 20 luvun 23 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä 2 luvun 8 §:n 3 momentti on laissa 585/2009 ja saman pykälän 4 momentti on laissa
461/2007 sekä 20 luvun 23 §:n 1 momentti laissa 1415/2007, seuraavasti:
1 Luku
Osakeyhtiön keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen
3§
Vähimmäispääoma ja pääoman pysyvyys
Julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 80 000 euroa.
--2 luku
Osakeyhtiön perustaminen
8§
Yhtiön rekisteröiminen
--Yhtiö voidaan rekisteröidä, kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu yhtiön hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu tämän lain säännöksiä.
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, julkinen osakeyhtiö ja yksityinen osakeyhtiö, jonka osakepääoma
on vähintään 80 000 euroa, voidaan rekisteröidä, kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu:
1) yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että tämän lain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on
noudatettu. Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa,
osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys; ja
2) apporttiomaisuudella maksetusta osakkeesta tilintarkastajan lausunto 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
selvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.
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8 luku
7 §. Toimintakertomuksen tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
Toimintakertomuksessa on annettava selostus:
--4) yhtiön aikaisemmin antamiin optio-oikeuksiin ja muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin
perustuvan osakemerkinnän pääasiallisista ehdoista;
5) hallituksen voimassa olevista osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista; sekä
6) tilikaudelle kuuluvasta 2 luvun 6 §:ssä, 9 luvun 12 §:ssä tai 11 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta osakkeen
apporttimaksusta.
9 luku. Osakeanti
14 §. Uusien osakkeiden rekisteröiminen
--Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että
osakkeiden antamisessa on noudatettu tämän lain säännöksiä.
Jos yhtiö on julkinen osakeyhtiö tai yksityinen osakeyhtiö, jonka osakepääoma on vähintään 80 000 euroa,
rekisteri-ilmoitukseen on myös liitettävä
1) yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että tämän lain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on
noudatettu. Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa,
osakkeiden maksamisesta on liitettävä muu selvitys; ja
2) apporttiomaisuudella maksetusta osakkeesta tilintarkastajan lausunto 12 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
selvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.
20 luku
Yhtiön purkaminen
23 §
Yhtiön varojen vähentyminen
Jos julkisen osakeyhtiön tai yksityisen osakeyhtiön, jonka osakepääoma on vähintään 80 000 euroa, hallitus
havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman
menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa
yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiöllä on omaa pääomaa rekisteri-ilmoitukseen
liitetystä taseesta ja 2 momentin mukaisesta muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla. Jos yhtiössä on lain
tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, taseen ja muun selvityksen on oltava
tilintarkastettuja.
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