
 
 
 
 
 

 1 

 
 
 
 

 
 
 

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 
 

voimassa 1.11. 2017 alkaen 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 2 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

1.  JOHDANTO 3 

2.  SISÄPIIRISÄÄNTELY 3 
2.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 3 
2.2 Sisäpiirintieto 4 
2.3 Rahoitusväline 4 
2.4 Sisäpiirintiedon väärinkäytön ja ilmaisemisen kielto 4 
2.5 Sisäpiirintiedon ilmaisun edellytykset ja markkinoiden tunnustelu 5 
2.6 Sisäpiirintiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen 5 
2.7 Julkinen tieto 6 

3. SISÄPIIRILUETTELOT 6 
3.1 Hankekohtaiset sisäpiiriläiset 7 
3.2 Sisäpiiriluettelot 7 

4. HANKE 7 
4.1 Henkilöiden lisääminen hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon 8 
4.2 Hankkeen päättäminen 8 
4.3. Salassapitoa koskevat käytännön ohjeet 8 

5.  JOHTOHENKILÖIDEN JA HEIDÄN LÄHIPIIRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS 9 
5.1 Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee? 9 
5.2 Ilmoitukset Johtohenkilöille ja lähipiiriläisille 10 
5.3 Ilmoitettavat liiketoimet 10 
5.4 Liiketoimien ilmoittaminen Eforelle ja Finanssivalvonnalle 11 
5.5 Liiketoimien julkistaminen 11 
5.6 Puutteellinen tai virheellinen ilmoitus 11 

6. KAUPANKÄYNTIRAJOITUS (SULJETTU IKKUNA) 12 
6.1 Johtohenkilöt 12 
6.2 Laajennettu suljettu ikkuna 12 
6.3 Kaupankäyntirajoituksen ulottuvuus 12 
6.4 Ennakkoarvio suunnitellusta liiketoimesta 13 
6.4 Kaupankäynti työsuhteen tai hallintoelimen jäsenyyden perusteella saaduilla 
Rahoitusvälineillä 14 

7. SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTO, VALVONTA JA SEURAAMUKSET 14 
7.1 Hallinto 14 
7.2 Valvonta 14 
7.3 Menettely finanssimarkkinoita koskevien rikkomusten ilmoittamisesta 15 
7.4 Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin ja sisäpiirintiedon väärinkäytön seuraukset 15 

 
 
  



 
 
 
 
 

 3 

1.  JOHDANTO 

Efore Oyj:n, osakkeenomistajien ja henkilöstön etujen mukaista on välttää kielteinen julkisuus 
liittyen epäilyyn sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Selkeät sisäpiiriohjeet ja niiden asianmukainen 
noudattaminen edistävät markkinoiden luottamusta Eforea kohtaan. Sisäpiirisäännösten 
rikkomisen välttämiseksi Efore on laatinut konsernitasoisen sisäpiiriohjeen, joka sisältää ohjeet mm. 
sisäpiirintiedon ilmaisemisen ja väärinkäytön kiellosta, sisäpiiriluetteloista, ilmoitusvelvollisuudesta 
ja kaupankäyntiä koskevista rajoituksista. Sisäpiiriohje on Eforen hallituksen vahvistama.  
 
Eforen sisäpiiriohje koskee kaikkia Efore-konsernin työntekijöitä kuten myös johtoryhmän ja 
hallituksen jäseniä.  
 
Ohjeen perustana ovat seuraavat säädökset ja määräykset: 

 Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014) (”MAR”) sekä sen perusteella annetut 
säädökset 

 Arvopaperimarkkinalaki (746/2012) 

 Rikoslaki (39/1889) 

 Finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008) 

 NASDAQ Helsinki Oy:n (”Pörssi”) sisäpiiriohje ja Pörssin säännöt 

 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeet 
 
Lisää tietoa aiheesta löytyy mm. osoitteista www.finanssivalvonta.fi ja 
http://omxnordicexchange.com/  
 

 
MUISTA 

 Jokaisen työntekijän tulee noudattaa Efore Oyj:n sisäpiiriohjetta.  

 Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa sisäpiirisäännösten noudattamisesta. 
 

2.  SISÄPIIRISÄÄNTELY 

Sisäpiiriasioissa noudatetaan sen maan lainsäädäntöä, jossa yhtiöllä on kotipaikka. Siten Efore 
noudattaa kaikissa sisäpiiriasioissa Suomessa voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä ja niihin liittyviä 
viranomaismääräyksiä.  

2.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 

Arvopaperimarkkinoiden sääntelyn tavoitteena on markkinoiden luotettavuus ja tasapuolisuus sekä 
kotimaisten että ulkomaisten markkinaosapuolten keskuudessa. Tästä johtuen sisäpiirintiedon 
väärinkäyttöä pidetään arvopaperimarkkinasääntelyn rikkomuksista raskauttavimpana. 
Sisäpiirisäännöksillä pyritään varmistamaan, että kaikilla sijoittajilla olisi arvopaperikauppaa 
tehdessään käytössään yhtäläiset tiedot. Säännöksillä halutaan estää sisäpiiriläisen mahdollisuus 
ajoittaa ostonsa ja myyntinsä muita sijoittajia paremmin. Jo pelkkä epäily siitä, että 
Rahoitusvälineillä käytävässä kaupassa olisi käytetty julkistamatonta sisäpiirintietoa, saattaa 
aiheuttaa haittaa Eforelle ja heikentää sijoittajien luottamusta Eforeen. 

http://www.finanssivalvonta.fi/
http://omxnordicexchange.com/
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2.2 Sisäpiirintieto 

Sisäpiirintieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka suoraan tai välillisesti 
koskee Eforea tai Eforen osaketta tai muuta Rahoitusvälinettä. Tällaisella tiedolla olisi, jos se 
julkistettaisiin, todennäköisesti huomattava vaikutus Eforen Rahoitusvälineiden hintaan tai niihin 
liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. 
 
Tiedon sisäpiiriluonne on arvioitava tapauskohtaisesti, eikä tyhjentävää luetteloa siitä, mikä on 
sisäpiirintietoa, ole mahdollista antaa. Sisäpiirintieto käsittää myös muuta kuin taloudellista tietoa 
ja tiedolla voi olla liittymiä useampaan liikkeeseenlaskijaan. 
 
Esimerkkeinä voidaan mainita aikaisemmin julkistamattomat tiedot 
 

 Eforen tuloksen ja taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta; 

 merkittävästä asiakastilauksesta tai investointipäätöksestä; 

 merkittävästä yhteistyösopimuksesta partnerin kanssa; 

 yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä (esim. 
yrityskauppa); 

 osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta Eforen Rahoitusvälineitä koskevasta 
muutoksesta; ja 

 mahdollisesta huomattavasta riidasta tai oikeudenkäynnistä. 

2.3 Rahoitusväline 

Rahoitusvälineellä tarkoitetaan tässä ohjeessa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia Eforen 
osakkeita, mahdollisia listaamattomia osakkeita ja vieraan pääoman ehtoisia välineitä, kuten 
joukko- ja vaihtovelkakirjat, rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja 
korkotodistukset sekä Eforen osakkeisiin ja vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin liittyviä 
johdannaisia, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luottoriskijohdannaiset ja 
hinnanerosopimukset, ja muita Eforen osakkeisiin ja vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin 
liittyvät rahoitusvälineet, kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osuudet (UCITS/AIF), 
indeksirahasto-osuudet, talletustodistukset, pörssinoteeratut rahastot (ETF) ja sijoitusobligaatiot 
(”Rahoitusväline” tai ”Eforen Rahoitusväline”). 

2.4 Sisäpiirintiedon väärinkäytön ja ilmaisemisen kielto  

Sisäpiirintiedon käyttäminen ja ilmaiseminen on kiellettyä. Kielto koskee kaikkia niitä henkilöitä, 
joilla on hallussaan sisäpiirintietoa riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on saatu. Merkitystä ei ole 
sillä, onko tieto saatu työtehtävien kautta vai muulla tavoin. 
 
Henkilö, jolla on hallussaan sisäpiirintietoa, ei saa: 

 tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja; 

 suositella että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja, tai houkutella toista henkilöä tekemään 
sisäpiirikauppoja; tai 

 ilmaista sisäpiirintietoa, ellei se tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai 
tehtävien tavanomaista suorittamista, esimerkiksi asianajajalle tai tilintarkastajalle tietoon 
liittyvän toimeksiannon yhteydessä, ja ilmaisulle on olemassa Eforen näkökulmasta 
hyväksyttävä syy, ja tiedon vastaanottaja tiedostaa saamansa tiedon luottamuksellisuuden ja 
sisäpiiriluonteen. Eforen ulkopuoliselta henkilöltä on lisäksi otettava erillinen 
salassapitositoumus, ellei henkilö ole lain nojalla salassapitovelvollinen. 
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Sisäpiirikaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on sisäpiirintietoa ja hän käyttää tämän 
tiedon hyväkseen hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai 
välillisesti Rahoitusvälineitä, joihin sisäpiirintieto liittyy. Sisäpiirikaupoiksi katsotaan myös 
sisäpiirintiedon käyttäminen peruuttamalla tai muuttamalla toimeksianto. 
 
Sisäpiirintiedon väärinkäytön ja ilmaisemisen kielto koskee esimerkiksi myös sellaisia henkilöitä, 
jotka ovat saaneet sisäpiirintietoa osakkeenomistajina sekä henkilöitä, jotka ovat saaneet 
Rahoitusvälineen hintaan vaikuttavaa ns. vihjetietoa henkilöltä, joka puolestaan on saanut tiedon 
oman asemansa johdosta. 
 
Vaikka yhtiön kaupankäynnin rajoitukset eivät koske sisäpiiriläisten lähipiiriä, sisäpiirisäännöksiä ei 
saa kiertää tekemällä kauppaa lähipiirin nimissä olevien rahoitusvälineiden kautta. 
 
Jokaisen, jolla on hallussaan sisäpiirintietoa, on asianmukaisesti huolehdittava tiedon 
salassapidosta. Käytännössä tämä vaatii muun muassa sitä, ettei sisäpiirintietoa sisältäviä asiakirjoja 
jätetä työpöydille ja että tietokoneiden näytöt lukitaan poistuttaessa työpisteeltä. Myös 
tulostuskäytäntöihin on kiinnitettävä huomiota. Sisäpiirintietoa sisältävät asiakirjat on tuhottava 
lukukelvottomiksi. Sisäpiirihankkeesta (ks. kohta 4) voi käyttää vain ennalta sovittua hankenimeä 
mainittaessa hanke esimerkiksi sähköpostiviesteissä tai asiakirjaluonnoksissa tai keskusteltaessa 
hankkeesta. 

2.5 Sisäpiirintiedon ilmaisun edellytykset ja markkinoiden tunnustelu 

Ainoastaan Eforen hallituksen puheenjohtajalla, toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus 
päättää sisäpiirintiedon ilmaisemisesta. 
 
Sisäpiirintiedon ilmaiseminen on sallittua ainoastaan, kun ilmaiseminen tapahtuu osana tiedon 
ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista, esimerkiksi 
asianajajalle tai tilintarkastajalle tietoon liittyvän toimeksiannon yhteydessä. Lisäksi edellytetään, 
että ilmaisulle on olemassa Eforen näkökulmasta hyväksyttävä syy, ja tiedon vastaanottaja tiedostaa 
saamansa tiedon luottamuksellisuuden ja sisäpiiriluonteen. Eforen ulkopuoliselta henkilöltä on 
lisäksi otettava erillinen salassapitositoumus, ellei henkilö ole lain nojalla salassapitovelvollinen. 
Uuden henkilön lisäämisestä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon on kerrottu kohdassa 4.1.  
 
Ilmaisemisen on katsottava tapahtuneen osana henkilön työtä, ammattia tai tehtävien tavanomaista 
suorittamista myös silloin, kun kyse on ”markkinoiden tunnustelusta”, jos tiedon ilmaiseva osapuoli 
noudattaa niitä vaatimuksia, joita MAR asettaa hyväksyttävälle markkinoiden tunnustelulle. 
Markkinoiden tunnustelulla tarkoitetaan ennen tietyn liiketoimen julkistamista tapahtuvaa tietojen 
välittämistä yhdelle tai useammalle mahdolliselle sijoittajalle tarkoituksena kartoittaa sijoittajien 
kiinnostusta mahdolliseen liiketoimeen ja siihen liittyviä ehtoja kuten kokoa tai hintaa. 
Markkinoiden tunnusteluksi katsotaan myös tietyin edellytyksin tilanne, jossa julkista ostotarjousta 
tai yhtiöön sulautumista suunnitteleva henkilö ilmaisee yhtiötä koskevaa tietoa osapuolille, joilla on 
oikeus arvopapereihin. 
 
Efore on laatinut erilliset markkinoiden tunnustelua koskevat menettelytavat, joita on aina 
noudatettava markkinoiden tunnusteluiden yhteydessä. 

2.6 Sisäpiirintiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen 

MAR velvoittaa yhtiötä julkistamaan suoraan yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon mahdollisimman 
pian. Julkistamisvelvollisuus kohdistuu siten lähtökohtaisesti myös valmisteilla oleviin päätöksiin. 



 
 
 
 
 

 6 

Tiedon julkistaminen voidaan kuitenkin lykätä yhtiön omalla vastuulla, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 
  

 välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut; 

 julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja  

 yhtiö pysyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. 
 
Eforella on määriteltyinä sisäiset prosessit lykkäyspäätöksen tekemiseen ja lykkäysperusteiden 
säilymisen seurantaan sekä valmius julkistaa tiedot tietovuototilanteessa. Sisäpiirintiedon 
julkistamisen lykkäämisestä ilmoitetaan Finanssivalvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen 
jälkeen. Ilmoittaminen tehdään Finanssivalvonnan verkkosivuilla olevalle lomakkeelle ja lomake 
lähetetään heille suojatulla sähköpostilla. 

2.7 Julkinen tieto 

Rahoitusvälineen hintaan vaikuttava tieto on julkistettu, kun tietoa koskeva tiedote on annettu 
Pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan myös tieto, joka muutoin 
on ollut markkinoiden saatavissa lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä, esim. markkina- ja 
yritysanalyyseissa.  

 
 
MUISTA 

 Sisäpiirintiedon väärinkäyttöä pidetään arvopaperimarkkinasääntelyn 
rikkomuksista vakavimpana. 

 Sisäpiirintietoon perustuva kauppa Rahoitusvälineillä on kiellettyä. Kiellettyä on 
myös toisen henkilön neuvonta Rahoitusvälineiden kaupassa. 

 Älä kierrä sisäpiirisäännöksiä tekemällä kauppaa lähipiirisi kautta. 

 Kuka tahansa voi tulla sisäpiiriläiseksi. 

 Sisäpiirintietoa voi saada myös sattumalta tai vahingossa. 

 Sisäpiirintiedon ilmaisu-, neuvonta- ja käyttökielto on voimassa aina, kun 
henkilöllä on hallussaan Eforeen tai sen Rahoitusvälineeseen liittyvää 
sisäpiirintietoa (riippumatta siitä, onko henkilö saanut sisäpiirintiedon haltuunsa 
tarkoituksella vai vahingossa ja onko henkilöä merkitty sisäpiiriluetteloon vai ei). 
 

3. SISÄPIIRILUETTELOT  

Eforella tai sen puolesta tai lukuun toimivalla on velvollisuus ylläpitää luetteloa henkilöistä, joilla on 
pääsy sisäpiirintietoon ja jotka 
 
a) työskentelevät sopimuksen perusteella; tai 
b) muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiirintietoon, kuten 

neuvonantajat, kirjanpitäjät tai luottolaitokset. 
 
MAR ei erottele pysyviä sisäpiiriläisiä ja hankekohtaisia sisäpiiriläisiä. Erillisen pysyviä sisäpiiriläisiä 
koskevan luettelon ylläpitäminen on yhtiön päätettävissä. Efore on päättänyt olla perustamatta 
pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa luetteloa.  
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3.1 Hankekohtaiset sisäpiiriläiset 

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo laaditaan kun Eforessa on meneillään hanke. Yhtiöllä voi olla 
käytössään useampia luetteloita kerralla. Kun Eforen hallitus tai toimitusjohtaja määrittelee 
valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn hankkeeksi, siitä vastaavan henkilön tulee ottaa 
yhteys Eforen sisäpiirivastaavaan hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustamiseksi. Hankekohtaisia 
sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osallistuvat hankkeen valmisteluun tai ovat muutoin tietoisia 
luottamuksellisena pidettävästä hankkeesta.  
Hankekohtainen sisäpiiriläisyys lakkaa, kun hanke julkistetaan pörssitiedotteella tai kun hanke 
raukeaa. Julkistetuista hankkeista, joissa sisäpiirintiedon julkistaminen on ollut lykättynä, tulee 
tehdä ilmoitus Finanssivalvonnalle viipymättä julkistuksen jälkeen. Rauenneista hankkeista 
tehdyistä lykkäyspäätöksistä ei tarvitse tehdä ilmoitusta Finanssivalvonnalle. Hanketta ja 
julkistamisen lykkäämistä käsitellään tarkemmin kohdissa 2.6 ja 4.  

3.2 Sisäpiiriluettelot  

Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Eforella on kuitenkin velvollisuus toimittaa Finanssivalvonnalle 
sisäpiiriluettelot mahdollisimman pian pyynnöstä. 
 
Efore ylläpitää sisäpiiriluettelot komission täytäntöönpanoasetuksen (EU 2016/347) sekä 
Finanssivalvonnan luettelomallien ja ohjeiden mukaisesti. Efore on tehnyt sopimuksen Euroclear 
Finland Oy:n kanssa sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta SIRE-järjestelmässä.  
 
Yhtiön sisäpiiriluetteloiden hoitaja ilmoittaa sisäpiiriluetteloon merkittävälle henkilölle 
mahdollisimman pian sähköpostitse henkilön merkitsemisestä luetteloon, henkilön 
sisäpiiriasemasta ja siitä heille aiheutuvista velvollisuuksista ja mahdollisista seuraamuksista. 
Samassa yhteydessä sisäpiiriluetteloon merkittävää henkilöä pyydetään kuittaamaan, että hän 
hyväksyy tähän liittyvät velvoitteet ja, että hän on tietoinen sisäpiirisääntelyyn liittyvistä 
seuraamuksista.. 
 
Yhtiön sisäpiiriluetteloiden hoitaja on päivitettävä luettelot viipymättä tietojen muuttuessa. 
Sisäpiiriluettelo on säilytettävä viisi vuotta sen laatimisesta tai päivittämisestä. 

4. HANKE 

Hankkeella tarkoitetaan yhtiön toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa 
toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on yhtiön käsityksen mukaan sisäpiirintietoa, ja jonka 
julkistamisen lykkäämisestä yhtiö on päättänyt. Efore arvioi tapauskohtaisesti, onko valmisteltavaa 
asiakokonaisuutta tai järjestelyä pidettävä hankkeena. Pörssin sisäpiiriohjeessa kuvataan tarkemmin 
hanketta ja sen edellytyksiä. 
 
Kun Eforen hallitus tai toimitusjohtaja määrittelee valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn 
hankkeeksi, siitä vastaavan henkilön tulee ottaa yhteys Eforen sisäpiirivastaavaan hankekohtaisen 
sisäpiiriluettelon perustamiseksi. Toimitusjohtajan tehdessä päätöksen hankkeesta hänen tulee 
viipymättä ilmoittaa asiasta hallitukselle.  
 
Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osallistuvat hankkeen valmisteluun tai ovat 
muutoin tietoisia luottamuksellisena pidettävästä hankkeesta. Hankekohtainen sisäpiiriluettelo on 
tilapäinen luettelo, johon kuulutaan määräaikaisen hankkeen keston ajan. Luetteloon merkityiltä 
henkilöiltä kielletään kaupankäynti Eforen Rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai 
julkistamiseen saakka. Jos hankkeen toisena osapuolena on julkisesti noteerattu yhtiö, Efore voi 
kieltää hankekohtaista sisäpiiriläistä käymästä kauppaa myös tämän toisen yhtiön rahoitusvälineillä. 
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Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon perustuva kaupankäyntirajoitus tulee voimaan aikaisintaan 
siitä hetkestä, kun hankekohtaiselle sisäpiiriläiselle on ilmoitettu rajoituksesta. 
Kaupankäyntirajoituksen alkamisajankohdasta riippumatta hankekohtainen sisäpiiriläinen on aina 
itse vastuussa siitä, että hän noudattaa sisäpiirisäännöksiä. 
 
Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa paljastaa mitään hanketta koskevaa luottamuksellista tietoa, 
ja hänellä on velvollisuus noudattaa sisäpiirintiedon väärinkäytön ja ilmaisemisen kieltoa (ks. edellä 
kappale 2.4).  

4.1 Henkilöiden lisääminen hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon 

Hankkeeseen voidaan ottaa mukaan uusia henkilöitä ainoastaan toimitusjohtajan, talousjohtajan tai 
näiden valtuuttaman projektin vetäjän päätöksellä. Päätöksestä on aina informoitava Eforen 
sisäpiirivastaavaa. Muut kuin edellä mainitut henkilöt eivät saa tuoda uusia henkilöitä hankkeeseen 
esimerkiksi kertomalla heille hankkeesta tai siihen liittyvistä tiedoista tai ottamalla heitä mukaan 
hankkeeseen kuuluviin työtehtäviin. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja/tai näiden valtuuttama henkilö ja Eforen sisäpiirivastaava 
informoivat tarpeen mukaan hankkeessa mukana olevia henkilöitä toisista mukana olijoista. 
 
Hankkeeseen liittyviä tietoja ei saa ilmaista kenellekään hankkeen ulkopuoliselle henkilölle! 

4.2 Hankkeen päättäminen 

Hanke ja siihen liittyvä hankekohtainen sisäpiiriluettelo voidaan päättää, kun hanke on julkistettu 
pörssitiedotteella tai se on rauennut. Päätöksen hankkeen päättymisestä voi tehdä vain sama taho 
(toimitusjohtaja tai hallitus), joka teki päätöksen sen perustamisesta. Yhtiön sisäpiiriluetteloiden 
hoitaja tai sisäpiirivastaava ilmoittaa sähköpostitse hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityille 
hankkeen päättämisestä ja/tai luettelon merkitsemisperusteen raukeamisesta yksittäisen henkilön 
osalta. Hankkeen päättäminen ei päätä normaalia salassapitovelvollisuutta Eforen asioista. 
 
Julkistetuista hankkeista, joissa sisäpiirintiedon julkistaminen on ollut lykättynä, tulee tehdä 
ilmoitus Finanssivalvonnalle viipymättä julkistuksen jälkeen. Rauenneista hankkeista tehdyistä 
lykkäyspäätöksistä ei tarvitse tehdä ilmoitusta Finanssivalvonnalle. 

4.3. Salassapitoa koskevat käytännön ohjeet 

Hankkeesta voi käyttää vain ennalta sovittua hankenimeä mainittaessa hanke esimerkiksi 
sähköpostiviesteissä tai asiakirjaluonnoksissa tai keskusteltaessa hankkeesta. Mainittaessa hanke on 
huolehdittava siitä, etteivät hankkeen ulkopuoliset saa tietoonsa hankkeeseen liittyvää tietoa. 
Käytännössä tämä vaatii muun muassa sitä, ettei asiakirjoja jätetä työpöydille ja että tietokoneiden 
näytöt lukitaan poistuttaessa työpisteeltä. Myös tulostuskäytäntöihin on kiinnitettävä huomiota. 
Hankkeeseen liittyvät asiakirjat on tuhottava lukukelvottomiksi. 
 
 
MUISTA 

 Sisäpiirintiedon väärinkäytön ja ilmaisemisen kielto koskee kaikkia henkilöitä, 
joilla on hallussaan sisäpiirintietoa riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on 
saatu. Näin ollen kielto koskee kaikkia Eforen työntekijöitä. 

 Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa sisäpiirisäännösten noudattamisesta. 

 Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityiltä henkilöiltä on kielletty kaikki 
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kaupankäynti Rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen 
saakka. Kaupankäyntikiellon päättymisestä ilmoitetaan erikseen. 

 Hankkeeseen liittyviä tietoja ei saa ilmaista kenellekään hankkeen ulkopuoliselle 
henkilölle! 

 Hankkeeseen voidaan ottaa mukaan uusia henkilöitä ainoastaan 
toimitusjohtajan, talousjohtajan tai näiden valtuuttaman projektin vetäjän 
päätöksellä. 

 Hankkeesta voi käyttää vain hankenimeä ja hankekohtaiset salassa pidettävät 
asiakirjat ja tiedot on säilytettävä luottamuksellisesti. 
 

5.  JOHTOHENKILÖIDEN JA HEIDÄN LÄHIPIIRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS  

5.1 Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee? 

Markkinoiden väärinkäyttöasetus velvoittaa Eforen johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriin kuuluvia 
ilmoittamaan Eforelle ja Finanssivalvonnalle Eforen Rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Myös 
Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on siten itsenäinen velvollisuus ilmoittaa 
liiketoimet Eforelle ja Finanssivalvonnalle.  
 
Efore on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriin 
kuuluvista henkilöistä. 
 
Eforen johtohenkilöitä (”Johtohenkilöt”) ovat: 
 

 hallituksen jäsenet; 

 toimitusjohtaja; ja 

 talousjohtaja. 
 

Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluu: 
 

 Johtotehtävissä toimivan henkilön aviopuoliso tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
aviopuolisoa vastaava kumppani (ts. Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja 
avopuoliso)1; 

 Johtotehtävissä toimivan henkilön huollettavana oleva lapsi; 

 Johtotehtävissä toimivan henkilön sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään 
vuoden ajan liiketoimen toteuttamisajankohtana; 

 Oikeushenkilö, trusti tai henkilöyhtiö2, jonka johtotehtävissä Eforen johtotehtävissä toimiva 
henkilö tai hänen lähipiirinsä kuuluva henkilö toimii3; 

 Oikeushenkilö, trusti tai henkilöyhtiö4, joka on johtotehtävissä toimivan henkilön tai hänen 
lähipiiriläisensä välittömässä tai välillisessä määräysvallassa5 tai joka on perustettu 

                                                        
1 Suomessa puolisoa vastaavalla kumppanilla tarkoitetaan rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettua 
parisuhteen osapuolta. Lisäksi puolisoa vastaavalla kumppanilla tarkoitetaan avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 
(26/2011) 3 §:n mukaisesti yhteistaloudessa asuvia parisuhteen (avoliiton) osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa 
vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. 
2 Lähipiiriyhteisön määritelmässä ei eritellä yhteisöjä niiden toiminnan luonteen perusteella. Asunto- osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, 
aatteelliset tai taloudelliset yhteisöt kuuluvat siten lähtökohtaisesti lähipiirin määritelmään. 
3 Liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimivan henkilön tai hänen lähipiirinsä kuuluvan luonnollisen henkilön katsotaan toimivan 
lähipiiriyhteisön johtotehtävissä, jos hän osallistuu tai vaikuttaa yhteisön päätöksentekoon liikkeeseenlaskijan 
rahoitusvälineillä tehtävistä liiketoimista.   
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johtotehtävissä toimivan henkilön tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön hyväksi tai jonka 
taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin johtotehtävissä toimivan henkilön tai hänen 
lähipiiriinsä kuuluvan henkilön taloudelliset edut6 
 

Edellä mainitut velvollisuudet perustuvat markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR)7 19 artiklaan. 
MAR on kaikissa EU-jäsenmaissa suoraan sovellettavaa oikeutta. 

5.2 Ilmoitukset Johtohenkilöille ja lähipiiriläisille 

Efore ilmoittaa Johtohenkilöille kirjallisesti ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä velvoitteista 
sisäpiiriohjeen liitteenä 1 olevan ilmoituksen perusteella.  
 
Johtohenkilöillä on myös velvollisuus ilmoittaa heidän lähipiiriinsä kuuluville kirjallisesti 
ilmoitusvelvollisuuteen johtuvista velvoitteista toimittamalla heille sisäpiiriohjeen liitteenä 2 olevan 
ilmoituksen. Jäljennös annetusta ilmoituksesta palautetaan sähköpostiosoitteeseen 
trading@efore.com. 
 
Johtohenkilöiden on ilmoitettava muutoksista asemassaan (esim. hallitusjäsenyyden tai muun 
johtotehtävän alkaminen tai päättyminen) lähipiirilleen ja vastaavasti muutoksista lähipiirissään 
yhtiölle toimittamalla siitä tiedon sähköpostitse osoitteeseen trading@efore.com. 

5.3 Ilmoitettavat liiketoimet 

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus kohdistuu kaikkiin liiketoimiin Eforen Rahoitusvälineillä.  
 
Ilmoitusvelvollisuus koskee esimerkiksi liiketoimia seuraavilla Rahoitusvälineillä: 
 

• Eforen listatut ja mahdolliset listaamattomat osakkeet; 
• Eforen vieraan pääoman ehtoiset välineet, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, 

rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja 
korkotodistukset; 

• Eforen osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin liittyvät johdannaiset, 
kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luottoriskijohdannaiset ja 
hinnanerosopimukset;  

• indeksiin sidotut tuotteet ja korituotteet, jos Eforen Rahoitusvälineen painoarvo on 
yli 20%; 

• sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osuudet, jos Eforen Rahoitusvälineen painoarvo on 
yli 20%. 

 
Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat myös kolmannen osapuolen Johtohenkilön tai hänen lähipiiriin 
lukuun tekemät liiketoimet Rahoitusvälineillä sekä ns. "vakuutuskuoren" sisällä tehtävät liiketoimet 

                                                                                                                                                                                           
4 Lähipiiriyhteisön määritelmässä ei eritellä yhteisöjä niiden toiminnan luonteen perusteella. Asunto- osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, 
aatteelliset tai taloudelliset yhteisöt kuuluvat siten lähtökohtaisesti lähipiirin määritelmään. 
5 Henkilöllä on määräysvalta yhteisössä, kun hänellä on: 1) enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai vastaavien osuuksien 
tuottamasta äänimäärästä ja ääntenenemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin 
verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; taikka 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai 
siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja nimittämis- tai erottamisoikeus perustuu samoihin 
seikkoihin kuin 1) kohdassa tarkoitettu ääntenenemmistö. 

6 Finanssivalvonnan kannanoton perusteella henkilöyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä toimiminen voi perustaa taloudellisen 
etuyhteyden. 
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä 
(markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 
2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta. 

mailto:trading@efore.com
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Rahoitusvälineillä silloin, kun ne koskevat sijoitussidonnaisiin henkivakuutussopimuksiin sisältyviä 
Rahoitusvälineitä (tästä tarkemmin Pörssin sisäpiiriohjeessa, osa 2, kohta 2.5). 

5.4 Liiketoimien ilmoittaminen Eforelle ja Finanssivalvonnalle 

MAR:n mukaan Johtohenkilöillä ja heidän lähipiiriin kuuluvilla on velvollisuus ilmoittaa Eforelle ja 
Finanssivalvonnalle kaikki omaan lukuun tekemänsä liiketoimet Eforen Rahoitusvälineillä 
viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Efore kuitenkin edellyttää, että 
Johtohenkilöt ja heidän lähipiiriin kuuluvat ilmoittavat liiketoimet Eforen Rahoitusvälineillä sekä 
yhtiölle että Finanssivalvonnalle viimeistään seuraavana päivänä liiketoimesta klo 12.00 Suomen 
aikaa mennessä. Vaatimus johtuu siitä, että Eforella on puolestaan velvollisuus julkistaa nämä 
liiketoimet pörssitiedotteella vastaavalla tavalla viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa 
liiketoimesta. 
 
Ilmoitukset tehdään Eforen kotisivujen Johdon liiketoimet –sivuston 
http://www.efore.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/johdon-liiketoimet kautta sähköisellä 
lomakkeella, joka lähetetään sähköpostitse yhtiölle osoitteeseen trading@efore.com sekä suojattuna 
sähköpostina Finanssivalvonnalle (https://securemail.bof.fi/) osoitteeseen 
johdonkaupat@finanssivalvonta.fi. Ilmoitus voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

5.5 Liiketoimien julkistaminen 

Eforen on julkistettava tiedot Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista 
Rahoitusvälineillä viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. 
Johtohenkilöiden ja lähipiirin liiketoimien julkistamisen tulee tapahtua pörssitiedotteella. 
 
Efore pitää liiketoimia koskevat julkistetut tiedot saatavilla internetsivuillaan viiden (5) vuoden ajan. 

5.6 Puutteellinen tai virheellinen ilmoitus 

Efore ei vastaa Johtohenkilön tai hänen lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta. 
Tilanteissa, joissa Eforella on syytä epäillä Johtohenkilön tai hänen lähipiirinsä ilmoitusten 
oikeellisuutta yhtiö pyrkii selvittämään tietojen oikeellisuuden ennen pörssitiedotteen julkistamista. 
Mikäli pörssitiedote on jo annettu, Johtohenkilön tai hänen lähipiirinsä antama puutteellinen tai 
virheellinen ilmoitus korjataan pääsääntöisesti uudella pörssitiedotteella, jossa yksilöidään aiemman 
ilmoituksen puutteet. 

 
 
MUISTA 

 Tarkista kuulutko ilmoitusvelvollisiin Johtohenkilöihin. 
 Johtohenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa heidän lähipiiriinsä kuuluville 

ilmoitusvelvollisuuteen johtuvista velvoitteista toimittamalla heille 
sisäpiiriohjeen liitteenä 2 olevan ilmoituksen.  

 Johtohenkilöiden on ilmoitettava muutoksista asemassaan lähipiirilleen ja 
vastaavasti muutoksista lähipiirissään yhtiölle. 

 Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläisten on noudatettava Eforen ohjeet 
liiketoimien ilmoittamisesta yhtiön kotisivujen Johdon liiketoimet -sivustolla ja 
ilmoitettava liiketoimet viipymättä ja viimeistään seuraavana päivänä 
liiketoimesta klo 12.00 Suomen aikaa mennessä. 

 Efore ei vastaa Johtohenkilön tai hänen lähipiirinsä ilmoittamien tietojen 
oikeellisuudesta. 

http://www.efore.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/johdon-liiketoimet
mailto:trading@efore.com
https://securemail.bof.fi/
mailto:johdonkaupat@finanssivalvonta.fi
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6. KAUPANKÄYNTIRAJOITUS (SULJETTU IKKUNA) 

6.1 Johtohenkilöt 

Eforen Johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäyntinsä Eforen Rahoitusvälineillä siten, ettei 
kaupankäynti heikennä luottamusta arvopaperimarkkinoihin. On suositeltavaa, että Johtohenkilöt 
tekevät Eforen Rahoitusvälineillä ainoastaan pitkäaikaisia sijoituksia. Niin ikään on suositeltavaa 
ajoittaa kaupankäynti Eforen Rahoitusvälineillä mahdollisimman pitkälle niihin hetkiin, jolloin 
markkinoilla on mahdollisimman täydelliset tiedot Eforen osakkeen hintaan vaikuttavista seikoista 
(esimerkiksi tulostietojen julkistamisen jälkeisenä päivänä).  
 
Eforen Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Eforen Rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen 
lukuun suoraan tai välillisesti ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin 
tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista 
seuraavana päivänä. Yhtiö ilmoittaa kuitenkin erikseen kaupankäyntirajoituksen piirissä oleville 
henkilöille, mikäli tilinpäätöstiedote poikkeuksellisesti ei sisällä kaikkea olennaista tietoa yhtiön 
taloudellisesta tilasta, ja suljettu ikkuna siten laajennetaan myös 30 päivään ennen tilinpäätöksen 
julkistamista.  
 
Muina ajankohtina kaupankäynti Eforen Rahoitusvälineillä on sallittua edellyttäen, ettei henkilö ole 
kyseisenä ajankohtana merkittynä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tai hänellä ei muutoin ole 
hallussaan sisäpiirintietoa ja henkilö on ennen kaupankäyntiä saanut kirjallisesti tai sähköpostitse 
Eforen sisäpiirivastaavalta arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole kohdan 6.4 mukaan. 

6.2 Laajennettu suljettu ikkuna 

Yhtiö on asettanut kaupankäyntikiellon ns. laajennetun suljetun ikkunan yhtiön taloudellisten 
raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuville henkilöille. Laajennettuun 
suljetun ikkunan piiriin kuuluvat muun muassa Eforen koko talousosasto maailmanlaajuisesti. Efore 
voi tapauskohtaisesti tarvittaessa laajentaa kaupankäyntirajoituksen myös muihin taloudellisten 
raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuviin henkilöihin. Kaupankäyntikielto 
alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen julkistamista ja 
päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ilmoittaa kuitenkin erikseen 
kaupankäyntirajoituksen piirissä oleville henkilöille, mikäli tilinpäätöstiedote poikkeuksellisesti ei 
sisällä kaikkea olennaista tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, ja suljettu ikkuna siten laajennetaan 
myös 30 päivään ennen tilinpäätöksen julkistamista.  
 
Muina ajankohtina kaupankäynti Eforen Rahoitusvälineillä on sallittua ainoastaan edellyttäen, ettei 
henkilö ole kyseisenä ajankohtana merkittynä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tai hänellä ei 
muutoin ole hallussaan sisäpiirintietoa ja henkilö on ennen kaupankäyntiä saanut kirjallisesti tai 
sähköpostitse Eforen sisäpiirivastaavalta arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole kohdan 6.4 
mukaan. 

6.3 Kaupankäyntirajoituksen ulottuvuus 

On suositeltavaa, että myös ne henkilöt, jotka eivät kuulu kaupankäyntirajoituksen piiriin yllä olevan 
mukaan noudattavat edellä mainittuja ohjeita käydessään kauppaa Eforen Rahoitusvälineillä. 
 
Kaupankäyntirajoitusta sovelletaan myös kaupankäyntirajoituksen piirissä olevien henkilöiden 
edunvalvonnassa oleviin vajaavaltaisiin henkilöihin. 
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Mikäli kaupankäyntirajoituksen piirissä olevat henkilöt käyttävät ulkopuolista omaisuudenhoitajaa, 
on suositeltavaa, että Eforen Rahoitusvälineet rajataan pois omaisuudenhoitosopimuksesta. Mikäli 
Eforen Rahoitusvälineet pidetään sopimuksen piirissä, tulisi omaisuudenhoitajan olla tietoinen 
henkilön asemasta ja omaisuudenhoitajan kanssa tulisi sopia, että kaupankäyntiä Eforen 
Rahoitusvälineillä ei tehdä suljettuun ikkunaan kuuluvien ajanjaksojen aikana. 
 
Efore voi poikkeuksellisissa olosuhteissa sallia, että johtotehtävissä toimiva henkilö tai muu suljetun 
ikkunan piirissä oleva henkilö saa luvan myydä Eforen Rahoitusvälineitä välittömästi suljetun 
ajanjakson aikana. Tämä vaatii aina erityisen luvan Eforen sisäpiirivastaavalta. Olosuhteiden, joissa 
poikkeus voidaan myöntää, pitää olla paitsi erittäin kiireellisiä myös odottamattomia ja pakottavia, 
eikä henkilö ole saanut vaikuttaa niiden syntymiseen, esim. kaupankäyntirajoituksen piirissä olevan 
vakavat rahoitusvaikeudet.  
 
On huomattava, että sisäpiirintiedon väärinkäytön ja ilmaisemisen kielto on voimassa myös 
kaupankäyntirajoituksesta poikettaessa. 

6.4 Ennakkoarvio suunnitellusta liiketoimesta 

Kaupankäynti Eforen Rahoitusvälineillä on aina kiellettyä silloin, kun kaupankäyntiä harkitsevalla 
henkilöllä on hallussaan sisäpiirintietoa. Edellyttäen, ettei henkilö ole kyseisenä ajankohtana 
merkittynä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tai hänellä ei muutoin ole hallussaan sisäpiirintietoa, 
kaupankäyntirajoituksen piirissä oleva henkilö voi käydä kauppaa Eforen Rahoitusvälineillä, jos 
henkilö on ennen kaupankäyntiä saanut kirjallisesti tai sähköpostitse Eforen sisäpiirivastaavalta 
arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole. 
 
Arvio pyydetään sähköpostitse sisäpiirivastaavalta ja arvio on voimassa viisi vuorokautta tarkoittaen, 
että kaupankäynnin on tapahduttava mainitun ajanjakson aikana. 
 
Pyytäessään arviota kaupankäynnin hyväksyttävyydestä ei ole tarpeellista ilmoittaa, onko hakija 
aikeissa ostaa tai myydä Eforen Rahoitusvälineitä, vaan pelkkä kysymys kaupankäynnin 
sallittavuudesta riittää. Puoltavan arvion antaminen on harkinnanvaraista ja edellyttää lisäksi, että 
kaupankäyntiä harkitseva itse varmistaa ja vakuuttaa, ettei tällä ole hallussaan sisäpiirintietoa, ja 
että kaupankäynnille ei ole tiedossa muutakaan laista tai näistä ohjeista johtuvaa estettä. 
 
Arviointimenettelystä huolimatta kaupankäyntirajoituksen piirissä oleva henkilö vastaa itse siitä, 
että hän noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, määräyksiä ja ohjeita.   
 
 
MUISTA 

 Kaupankäynti Eforen Rahoitusvälineillä on aina kiellettyä silloin, kun 
kaupankäyntiä harkitsevalla henkilöllä on hallussaan sisäpiirintietoa. 

 Mikäli hankit Eforen Rahoitusvälineitä, hanki niitä vain pitkän aikavälin 
sijoituksiksi. 

 Eforen Johtohenkilöt ja taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja 
julkistamiseen osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Eforen 
Rahoitusvälineillä suljetun ikkunan aikana.  

 Suljetun ikkunan ulkopuolella kaupankäynti on sallittua ainoastaan, jos 
kaupankäyntiä harkitsevalla henkilöllä ei ole hallussaan sisäpiirintietoa ja henkilö 
on ennen kaupankäyntiä saanut ennakkoarvion suunnitellusta liiketoimesta 
Eforen sisäpiirivastaavalta. 

 On suositeltavaa, että myös ne henkilöt, jotka eivät kuulu kaupankäynnin 
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rajoituksen piiriin noudattavat näitä ohjeita käydessään kauppaa Eforen 
Rahoitusvälineillä. 

 Jokainen on aina itse vastuussa siitä, että tehdyt kaupat eivät riko voimassaolevia 
sisäpiirisäännöksiä.  

6.4 Kaupankäynti työsuhteen tai hallintoelimen jäsenyyden perusteella saaduilla 
Rahoitusvälineillä 

Mikäli henkilö on mukana Eforen optio-ohjelmassa, on hän oikeutettu merkitsemään osakkeita 
merkintäajan alkamisen jälkeen Eforen antamien ohjeiden mukaisesti. Optio-oikeuksien myynti 
markkinoille, ns. myy- ja merkitse-järjestely tai optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden myyminen 
kuitenkin edellyttää, ettei henkilöllä ole hallussaan sisäpiirintietoa, joka voisi estää häntä käymästä 
kauppaa Eforen Rahoitusvälineillä. 
 
 
MUISTA 

 Optiot ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä ja kaupankäyntirajoitusten alaisia. 

 

7. SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTO, VALVONTA JA SEURAAMUKSET 

7.1 Hallinto 

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii Eforen talousjohtaja. Hänen tehtävänään on yhtiön sisäinen 
tiedottaminen ja kouluttaminen sisäpiiriasioissa ja sisäpiiriasioiden valvonta. Sisäpiiriluetteloiden 
hoitajana toimii Efore Oyj:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö ja tämän varahenkilönä toimii 
konsernin talousjohtaja. 
 
Sisäpiirivastaava vastaa myös kaupankäyntirajoituksen sekä johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin 
liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta. Hänen varahenkilönä tässä asiassa 
toimii Efore Oyj:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö.  

 7.2 Valvonta 

Efore on järjestänyt sisäpiiriluettelossa olevien sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden 
lähipiiriläisten kaupankäynnin ja ilmoitusvelvollisuuden säännöllinen valvonta, siten, että yhtiö 
tarkistuttaa ilmoitusvelvollisilla johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja lähipiiriläisillä ilmoitettavat 
tiedot vuosittain. Eforen valvontavelvollisuus ulottuu myös sisäpiiriluetteloon merkittyyn 
ulkopuoliseen neuvonantajaan, joka on ottanut tehtäväkseen sisäpiiriluettelon laatimisen ja 
ylläpidon. Näin ollen tällaisen ulkopuolisen neuvonantajan kanssa tulisi sopia kirjallisesti (esim. 
sähköpostitse) sisäpiiriluettelon ylläpidosta ja varmistaa, että ko. taho on tietoinen MAR:n ja tämän 
sisäpiiriohjeen mukaisista velvoitteista. 
 
Efore voi tarvittaessa järjestää myös muita kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvia henkilöitä 
koskevia tarkastuksia, esim. kun henkilö käy kauppaa suurilla arvopaperimäärillä tai käy jatkuvasti 
kauppaa Rahoitusvälineillä.  
 
Yhtiön tulee kohtuudella varmistaa, että kaikki henkilöt, joilla on pääsy sisäpiirintietoon, 
tunnustavat tähän liittyvät velvoitteet sekä ovat tietoisia sisäpiirintiedon väärinkäytön ja laittomaan 
ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista. 
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Finanssivalvonta valvoo kiellettyä sisäpiirintiedon väärinkäyttöä, Johtohenkilöiden ja heidän 
lähipiiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisuutta sekä sisäpiiriluetteloiden ylläpitämistä. Sisäpiiriasioita 
koskevista rikkeistä ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sen antamien ohjeiden mukaisesti. 

7.3 Menettely finanssimarkkinoita koskevien rikkomusten ilmoittamisesta 

Arvopaperimarkkinalain mukaan listayhtiöillä on oltava menettely, jota noudattamalla listayhtiön 
palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa listayhtiön sisällä riippumattoman kanavan kautta 
finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. Ilmoitusmenettely 
on kuvattu tämän sisäpiiriohjeen liitteessä 3.  

7.4 Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin ja sisäpiirintiedon väärinkäytön seuraukset  

Mikäli Efore-konserniin työsuhteessa oleva rikkoo tässä ohjeessa annettuja määräyksiä, annetaan 
hänelle siitä kirjallinen huomautus. Lisäksi Efore voi rikkomuksen laadusta riippuen antaa 
varoituksen sekä irtisanoa tai purkaa kyseisen henkilön työsuhteen. 
 
Seurauksena sisäpiirisääntelyn rikkomisesta voi olla Finanssivalvonnasta annetun lain mukainen 
hallinnollinen sanktio, joita ovat julkinen varoitus, seuraamusmaksu ja/tai määräaikainen 
kaupankäyntikielto enintään viideksi vuodeksi.  
 
Sisäpiirikaupoista, sisäpiirintiedon laittomasta ilmaisemisesta tai markkinoiden manipuloinnista 
voidaan määrätä seuraamusmaksu, joka on oikeushenkilölle enintään 15 prosenttia liikevaihdosta 
tai 15 miljoonaa euroa. Luonnolliselle henkilölle voidaan määrätä enintään 5 miljoonan euron 
seuraamusmaksu. Sisäpiirintiedon julkistamista koskevien säännösten rikkomisesta voidaan 
oikeushenkilölle määrätä seuraamusmaksuna enintään joko 2 prosenttia liikevaihdosta tai 2,5 
miljoonaa euroa, ja luonnolliselle henkilölle enintään miljoona euroa. Jos rikkomus koskee 
sisäpiiriluetteloita, johdon liiketoimia tai sijoitussuosituksia koskevia säännöksiä, seuraamusmaksu 
voi olla oikeushenkilölle enintään miljoona ja luonnolliselle henkilölle enintään 500 000 euroa. 
Sääntely mahdollistaa kuitenkin näitäkin rajoja korkeammat seuraamusmaksut, jos enimmäisrajat 
jäisivät rikkomuksesta saatua hyötyä pienemmäksi. 
 
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on rangaistavissa myös rikoslain nojalla. Sisäpiirintiedon 
väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Henkilö, joka 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää hyväksi sisäpiirintietoon perustuvaa neuvoa 
voidaan myös tuomita sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Tahallisen sisäpiirintiedon väärinkäytön 
yritys on myös rangaistava rikoslain nojalla. 
 
Henkilö, joka oikeudettomasti välittää, luovuttaa tai ilmaisee toiselle sisäpiirintiedon tai sitä 
koskevan neuvon, voidaan tuomita sisäpiirintiedon ilmaisemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. 
 
Vakavammissa tapauksissa voidaan rangaista törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Törkeästä 
tekomuodosta rangaistus on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. 
 
MUISTA 

 Efore valvoo omia sisäpiiriläisiään. 

 Sisäpiirisääntelyn rikkomisesta voidaan määrätä huomattava seuraamusmaksu ja 
rikosoikeudellinen seuraamus. 
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