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ESIPUHE 5. PAINOKSEEN

Viidenteen, uudistettuun painokseen on tehty muuttuneen lainsäädännön ja uusimman oikeuskäytännön edellyttämät korjaukset. Edellisessä,
neljännessä toukokuussa 2013 julkaistussa painoksessa korostuivat vuoden 2006 osakeyhtiölakiin (624/2006) tehdyt lukuisat muutokset. Muutokset painottuvat tälläkin kertaa osakeyhtiötä koskevaan III osaan,
mutta myös henkilöyhtiöitä koskevaan II osaan.
Edellisen painokseen jälkeen osakeyhtiölakia on muutettu viisi kertaa, viimeksi 21 päivänä kesäkuuta 2017 voimaan tulleella lailla (349/
2017). Tällä kertaa lainvalmistelussa ei ole enää korjattu osakeyhtiölain
valuvaiheessa syntyneitä hiushalkeamia, vaan muutokset ovat johtuneet
lähinnä direktiivien implementoinneista ja komission asetuksista. Osakeyhtiöoikeudellisesti merkityksellisenä muutoksena voidaan pitää
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta [(EU) N:o 909/2014]
(arvopaperikeskusasetus) johtuvia kansallisia muutoksia osakeyhtiölakiin, joista keskeisimmät liittyivät muodollisesti OYL 4 luvun kumoamiseen ja asiallisesti osakeluettelon korvaamiseen osakasluettelolla. Toimintaympäristön kansainvälistymiskehityksen jatkuva kiihtyminen
sekä tulevat osakeyhtiösääntelyä koskettavat direktiivimuutokset pitävät
huolen siitä, että lainvalmistelutyötä riittää myös tulevaisuudessa. Seuraava laajempi tuleva muutos liittyy osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutosten implementointiin. Euroopan Parlamentti hyväksyi
14.3.2017 direktiiviehdotuksen osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin (2007/36/EY) muuttamisesta osakkeenomistajien pitkä15
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aikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/
34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta. Näiden muutosten implementointityö on
alussa. Tällöin on mahdollista myös paikata vielä paikkaamattomat halkeamat.
Lain sisällön vaaliminen on tärkeää. Tehokas, joustava ja toimivia
mekanismeja tarjoava osakeyhtiösääntely on arvo jo sinänsä, mutta
sääntelyn arvo mitataan sen mukaan, kuinka hyvin se kykenee palvelemaan yhtiöiden ja eri sidosryhmien tarpeita mahdollisemman oikeudenmukaisella ja tarpeettomia transaktiokustannuksia säästävällä
tavalla. Tästä syystä lain sisältöä on jatkuvasti vaalittava. Yli kymmenen
vuoden osakeyhtiölain voimassa olon jälkeen voidaan jo arvioida lain
toimintaa ja tehokkuutta. Kokemukseni ovat myönteiset ja kansainvälisestä keskustelusta saadun palautteen perusteella uskallan todeta, että
esimerkiksi nimellisarvottoman pääomajärjestelmän sekä maksukykyisyystestin käyttöön ottaminen ovat olleet onnistuneita sääntelyvalintoja,
joita seurataan ja joista otetaan mallia maailmalla yhä kasvavassa määrin.
Henkilöyhtiöitä koskeva II osa on päivitetty vastaamaan erityisesti
1.1.2016 voimaan tullutta lakia (1444/2015), jonka seurauksena avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön syntyminen on kytketty rekisterimerkintään. Muutos on ollut merkittävä, ja sen seurauksena monivivahteinen henkilöyhtiöiden syntymistä koskeva doktriini on jäänyt historiaan.
Teoksen laajuus on pyritty pitämään ennallaan. Tässä on mielestäni
onnistuttu, koska teoksen pituus on kasvanut vain noin 20 sivulla,
vaikka sääntelyä on tullut paljon lisää. Teoksen systematiikkaa ei ole
muutettu. Johdanto-osassa esitetään yritystoiminnalle keskeiset peruspiirteet, organisoitumisen tarpeet sekä henkilöyhtiöitä ja osakeyhtiötä
koskevat yleiset periaatteet. Yleisiin periaatteisiin syvennytään lisää jaksoissa II ja III. Kirjoittamistavassa on korostettu käytännönläheisyyttä.
Tästä syystä kirjallisuusviitteitä ei ole juurikaan lisätty. Teoksessa on
otettu huomioon 13.11.2017 mennessä tehdyt säädösmuutokset ja julkaistu oikeuskäytäntö.
Tämänkään painoksen tavoitteena ei ole ollut tuottaa tyhjentävää
esitystä henkilöyhtiöistä ja osakeyhtiöstä. Teos on suunnattu yliopistol16
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liseksi perusoppikirjatarvetta tyydyttäväksi yleisesitykseksi sekä hyödyttämään niitä, jotka haluavat saada luotettavan peruskuvan henkilöyhtiöistä ja osakeyhtiöstä rajatun sivumäärän puitteissa. Teoksen ideana on antaa väline sen ymmärtämiseksi, miten yritystoiminta voidaan
organisoida yhtiön muotoon.
Osoitan suuren kiitoksen Alma Talentin asiantuntevalle toimitukselle, joka on saattanut tämän teoksen julkaisukuntoon. Erityiset kiitokset ansaitsevat Inka Remonen-Niitepöld ja Arja Lappeteläinen.
Porthaniassa, joulukuun 20. päivänä 2017
Seppo Villa
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