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Soveltamisohje koodista poikettaessa annettavista selityksistä
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on laadittu noudatettavaksi ns. Comply or Explain -periaatteen
(noudata tai selitä -periaate) mukaisesti siten, että yhtiön tulee noudattaa koodin kaikkia suosituksia.
Yhtiö voi kuitenkin poiketa yksittäisestä suosituksesta, jolloin sen on selostettava poikkeaminen ja sen
perustelut. Yhtiön on kerrottava koodin noudattamisesta ja koodista poikkeamisesta perusteluineen
internetsivuillaan sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuosittain antamassaan selvityksessä.
Arvopaperimarkkinayhdistys ry on 20.1.2012 antanut soveltamisohjeen. Ohje koskee selityksiä, jotka
on annettava koodin suosituksista poikettaessa. Ohje sinänsä ei ole listayhtiöitä velvoittava. Ohjeessa
tuodaan esille Comply or Explain -periaatteen sitovuus, joka perustuu lakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännöstöön. Lisäksi ohjeessa annetaan esimerkkejä siitä, miten poikkeamiset tulisi ilmoittaa
ja perustella laadukkaasti.
Ohjeen tarkoitus on selventää ja tukea Comply or Explain -periaatteen käyttämistä osana listayhtiöiden Corporate Governance -järjestelmää. Esimerkiksi Euroopan Unionin komissio on tunnustanut
periaatteen, mutta on myös esittänyt huolensa yhtiöiden antamien selitysten puutteellisesta laadusta.
Komissio julkaisi huhtikuussa 2011 EU:n Vihreän kirjan yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää
koskevasta kehyksestä. Vihreästä kirjasta järjestetyssä konsultaatiossa useat vastaajat kannattivat
sitä, että yrityksiltä voidaan vaatia yksityiskohtaisempia perusteluja ja että yritysten tulisi myös tarjota
laadukkaampia perusteluja poikkeamisille. Malli, jossa poikkeamisen ilmoittamisen lisäksi tuodaan
esille yrityksen valitsema vaihtoehtoinen tapa toimia, on myös saanut laajaa kannatusta. Komissio
suunnitteleekin nyt jatkotoimenpiteitä muun muassa selitysten laadun parantamiseksi.
Arvopaperimarkkinayhdistys pitää tärkeänä, että Comply or Explain -periaate toimii hyvin ja että sen
sisältämä perusteluvelvollisuus toimii käytännössä hyvin. Tällä tavoin voidaan turvata periaatteen
säilyminen olennaisena osana Corporate Governance -järjestelmää ja vähentää lisäsääntelyn painetta.
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