
 
 1 (5)   

 
 
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT 
SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA 
LUOTTAMUSHENKILÖILLE 
 
 
 
1 LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
1.1 Arvopaperimarkkinalaki  
 
Tämä ohje korvaa 15.12.2000 annetut sisäpiiriohjeet. 
 
Yhtiön sisäpiiriä ja luottamuksellisen yritystiedon väärinkäyttöä arvopaperikaupassa säätelee 
arvopaperimarkkinalaki. Arvopaperimarkkinalain muutokset (13.5.2005/297) on päivitetty tähän 
ohjeeseen. Rahoitustarkastus on 16.8.2005 antanut standardin 5.3 sisäpiiri-ilmoitukset ja rekisterit. 
Helsingin Pörssi on lisäksi 9.12.2005 antanut sisäpiiriohjeen. 
 
Listatun yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluu, että sen johdolla ja muilla yhtiön sisäpiiriläisillä voi 
olla yhtiön liikkeeseenlaskeman arvopaperin arvoon vaikuttavia luottamuksellisia tietoja, jotka on 
tarkoitettu liiketoiminnan edistämiseen. Tiedot ovat luottamuksellisia, kunnes ne on julkistettu tai 
muutoin markkinoilla saatavissa. Tietoja ei saa käyttää arvopaperikaupoissa eikä tietoja saa ilmaista 
toiselle ilman hyväksyttävää syytä. 
 
Luottamuksellisen yritystiedon eli sisäpiiritiedon väärinkäyttö on määrätty rangaistavaksi 
arvopaperimarkkina- ja rikoslaissa. Sisäpiiritiedon väärinkäyttö koskee kaikkia henkilöitä, joilla on 
sisäpiirintietoa riippumatta siitä, mistä ja miten tieto on saatu. Siten sisäpiiritiedon väärinkäytön 
kielto koskee muitakin kuin yhtiön sisäpiiriläisiä. 
 
1.2 Lain tavoitteet 
 
Julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvän omistuksen julkisuutta koskevan sääntelyn 
tavoitteena on edistää yleistä luottamusta markkinoihin ja niillä toimiviin, parantaa sijoittajien 
tiedonsaantia sekä ehkäistä väärinkäytöksiä markkinoilla. Arvopaperimarkkinalain muutoksella on 
lain tavoitteiden mukaisesti tehostettu sisäpiirivalvontaa sekä lisätty sisäpiiriläisten 
arvopaperitransaktioiden julkisuutta. 
 
1.3 Sisäpiirintieto 
 
Sisäpiirintietoon yhtiön arvopaperiin liittyvä luonteeltaan täsmällinen tieto, jota ei ole julkaistu tai 
jota ei ole muutoin ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan 
sanotun arvopaperin arvoon. Arvopaperin arvoon vaikuttava tieto on julkistettu, kun tietoa koskeva 
yhtiön tiedote on annettu Helsingin Pörssille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan tieto, joka muutoin 
on ollut yleisesti markkinoiden saatavissa lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä. 
 
Luottamuksellisia yritystietoja ovat mm. tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen sisältö ennen niiden 
julkistamista, merkittävät yhtiön toimintaan vaikuttavat päätökset ja tapahtumat kuten osakeannit, 
suuret investoinnit, yrityskaupat ja sulautumiset. Myös julkistamaton tieto yhtiön taloudellisista 
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vaikeuksista tai parantumista sekä liikekumppanien vastaavat asiat kuuluvat luottamuksellisten 
yritystietojen piiriin. 
 
 
2 SISÄPIIRILÄISET 
 
2.1 Ilmoitusvelvollinen sisäpiiriläinen 
 
Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä yhtiön toimielinten jäseniä ovat: 
 
- toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamiehet 
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet 
- tilintarkastaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja (poikkeukset jäljempänä 

kohdassa 2.4). 
- johtoryhmän jäsenet 
 
2.2 Pysyvä yrityskohtainen sisäpiiriläinen 
 
Ilmoitusvelvollisuus voi seurata myös henkilön aseman, tehtävän tai toimen nojalla. 
Yleiselektroniikka Oyj:ssä pysyvästi toimen ja tehtäviensä perusteella ovat: 
 
- johtoryhmän sihteeri 
 
Ilmoitusvelvolliset ja pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset muodostavat yhtiön pysyvän sisäpiirin. 
 
2.3 Hankekohtainen sisäpiiriläinen 
 
Tilapäisesti tehtäviensä laadun perusteella sisäpiiriläisiä ovat: 
 
- ne yhtiön toimihenkilöt, jotka tehtävässään, toimielimen jäsenenä tai muuten saavat tietoonsa 

sellaisia yhtiötä koskevia tietoja, jotka julkiseksi tullessaan saattavat vaikuttaa yhtiön 
osakkeiden kurssiin 

- ne yhtiön ulkopuoliset henkilöt, jotka konsultti- tai asiantuntijatehtävässä tai muuten saavat 
tietoonsa yllä mainittuja seikkoja 

- pysyvästi sisäpiiriläisten nimeämät kulloinkin kysymyksessä olevan päätöksen valmisteluun 
osallistuvat henkilöt, joilla on tilapäisesti yhtiön asioista salassa pidettävää , luottamuksellista 
yritystietoa. 

 
Tilapäiseen sisäpiiriin henkilö tulee saatuaan luottamuksellista tietoa ja poistuu, kun kyseinen asia 
on julkistettu tai sen raukeamisesta erikseen ilmoitetaan. Talousjohtaja pitää luetteloa kunkin 
hankkeen mukaisista sisäpiirin jäsenistä ja ilmoittaa projektiin tai hankkeeseen osallistuville (myös  
pysyvästi yhtiön sisäpiiriin kuuluville henkilöille) liitteen 3 mukaisella ilmoituksella heidän 
kuulumisestaan hankkeen tai projektin johdosta yhtiön sisäpiiriin. Tilapäisten sisäpiiriläisten 
liittäminen ja poistaminen yhtiön sisäpiirirekisteriin tapahtuu liitteen 3 mukaisella ilmoituksella. 
 
2.4 Poikkeukset 
 
Tilintarkastajat 
 
- sisäpiirivelvollisuus ei koske varatilintarkastajaa, jollei hän osallistu tilintarkastukseen. 
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Määräysvaltayhteisöiksi tai vaikutusvaltayhteisöiksi ei tarvitse ilmoittaa: 
 
- asunto-osakeyhtiöitä 
- kiinteistöosakeyhtiöitä 
- aatteellisia yhdistyksiä, mm. urheilu- tai harrasteseuroja, opiskelijajärjestöjä tai ammattiliittoja 
- puolueita ja niiden järjestöjä 
- taloudellisia yhdistyksiä, kuten metsänhoitoyhdistyksiä, tienhoitokuntia tai kalastuskuntia, 
 
ellei kyseinen yhteisö harjoita aktiivista kaupankäyntiä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvilla 
arvopaperilla. 
 
3 ILMOITETTAVAT TIEDOT 
 
3.1 Perustiedot 
 
Ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava perustietoilmoituksella (LOMAKE 1): 
 
- omat perustiedot 
- ilmoitusvelvollisen lähipiiri: 

- aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen puolison tiedot 
- edunvalvonnassaan olevat henkilöt 
- samassa taloudessa yli vuoden asuneet muut perheenjäsenet 

- määräysvaltayhteisöt 
(yhteisö tai säätiö, jossa kohdassa 2 tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä 
tai toisen samassa kohdassa tarkoitetun henkilön tai tämän perheenjäsenten kanssa on 
määräysvalta) 

- vaikutusvaltayhtiöt 
(yhteisö tai säätiö, jossa kohdassa 2 tarkoitetulla henkilöllä on huomattava vaikutusvalta, eli hän 
on siinä kohdassa 2 tarkoitetussa tai siihen rinnastuvassa asemassa tai hän on avoimen yhtiön 
yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies) 

 
Tietojen muuttuessa ilmoitusvelvollisen on tehtävä muutosilmoitus, josta ilmenevät 
muutospäivämäärä ja muuttuneet tiedot. 
 
3.2 Omistustiedot 
 
Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten (kohta 2.1), heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhtiöidensä 
omistus on julkinen ja julkaistaan Yleiselektroniikka Oyj’n nettisivuilla. Omistustiedot ja muutokset 
niissä on ilmoitettava 7 päivän kuluessa kirjallisesti talousjohtajalle lomakkeella 2.  
 
4 ILMOITUKSEN TEKEMINEN 
 
Lomakkeita saa talousjohtajalta tai ne voi tulostaa Rahoitustarkastuksen nettisivuilta 
http://www.rahoitustarkastus.fi/Fin/Listayhtiolle/Sisapiiriohjeet/Sisapiiri-
ilmoitukset/lomakkeet.htm. 
 
Perusilmoitukset on tehtävä siten, että ne ovat perillä Yleiselektroniikka Oyj:ssä 14 päivän kuluessa 
ilmoitusvelvollisuuden aiheuttavan tehtävän vastaanottamisesta. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun 
henkilö on aloittanut tehtävässä; pelkkä valinta ei luo ilmoitusvelvollisuutta. 
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Muutosilmoitukset on tehtävä siten, että ne ovat perillä Yleiselektroniikka Oyj’ssä 7 päivän 
kuluessa muutoksesta.  
 
Ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönti on määrätty arvopaperimarkkinarikkomuksena rangaistavaksi 
arvopaperimarkkinalaissa. 
 
5 SALASSAPITO 
 
Yhtiön toimi- ja luottamushenkilön, konsultin tai asiantuntijan on pidettävä salassa saamansa 
luottamuksellinen yritystieto. Pysyvillä sisäpiirin jäsenillä on oikeus ilmaista tällainen tieto 
alaiselleen tai käyttämälleen konsultille silloin, kun se heidän johtamiensa hankkeiden toteuttamisen 
kannalta on välttämätöntä. Tästä on aina ilmoitettava yhtiön hallinnosta vastaavalle talousjohtajalle 
alempana kohdassa 8 määrätyllä tavalla. Muuten heillä ei ole oikeutta ilmaista yhtiössä 
valmisteltavaa hanketta. Tilapäisellä sisäpiirin jäsenellä ei ole oikeutta ilmaista tällaista hanketta, ei 
esimiehelleenkään eikä yhtiön johtoon kuuluville ilman toimitusjohtajan, hallinnosta vastaavan 
talousjohtajan kutakin tapausta varten erikseen antamaa lupaa. 
 
6 KAUPANKÄYNTIRAJOITUKSET 
 
Yhtiön sisäpiiriin kuuluva ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai niihin oikeuttavilla 
arvopapereilla silloin, kun hänellä on hallussaan julkistamaton tieto, joka on omiaan olennaisesti 
vaikuttamaan yhtiön osakkeiden tai em. arvopapereiden arvoon. 
 
Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yleiselektroniikka Oyj:n liikkeelle laskemilla 
arvopapereilla vähintään 21vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista. 
 
Tilapäiset sisäpiirin jäsenet eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai niihin oikeuttavilla 
arvopapereilla sinä aikana, kun he kuuluvat sisäpiiriin. 
 
Lyhytaikaisia sijoituksia rajoittava kuuden kuukauden kaupankäyntirajoitus on kumottu 
arvopaperimarkkinalain muutoksella, joten nopeatempoinenkin vaihdanta on sallittua. 
 
7 YHTIÖN PITÄMÄT REKISTERIT 
 
Yhtiö pitää erikseen rekisteriä AML:n mukaisista sisäpiiriläisistä ja yhtiön oman säätelyn 
mukaisista sisäpiiriläisistä. Osakeomistusrekisterit perustuvat lomakkeella 1 ilmoitettuihin 
perustietoihin, omistusilmoituksiin sekä arvo-osuusjärjestelmästä saatuihin omistustietoihin. 
Rekisterit ovat julkisia. 
 
8 TIEDOTTAMINEN SISÄPIIRIASIOISSA 
 
Yhtiön talousjohtaja vastaa yhtiön sisäpiiriasioiden asianmukaisesta tiedottamisesta sekä 
sisäpiirirekisterin ylläpitämisestä. 
 
Kukin pysyvästi sisäpiiriläinen on vastuussa siitä, että rekisteritiedot hänen osaltaan ovat oikeat. 
Pysyvästi sisäpiiriin kuuluvien tulee ilmoittaa talousjohtajalle yhtiön sisäpiiristä pitämiin 
luetteloihin ne henkilöt, joista on tullut tilapäisiä sisäpiiriläisiä. 
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Ilmoituksesta on käytävä ilmi henkilön nimi ja asema, missä asiassa henkilö kuuluu sisäpiiriin sekä 
päivämäärä ja kellonaika, jolloin henkilöstä on tullut tilapäinen sisäpiirin jäsen. Sisäpiirirekisterin 
ylläpidosta vastaava henkilö ilmoittaa tilapäisille sisäpiirin jäsenille, kun se asia, missä he ovat 
sisäpiirin jäseniä, on julkistettu tai rauennut. 
 
Tämän ohjesäännön soveltamisesta antaa lisätietoja yhtiön talousjohtaja. 
 
Rahoitustarkastuksen antamat sisäpiirirekisteriä koskevat tulkintaohjeet ovat saatavilla 
Yleiselektroniikka Oyj:n talousosastolta. 
 
 
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ 
 
 
Janne Silvennoinen  Marika Rusko 
toimitusjohtaja  talousjohtaja 


