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Keskisuomalainen Oyj:n sisäpiiriohje  

 

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Keskisuomalainen Oyj noudattaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin 

sääntöjä, Finanssivalvonnan ohjeita ja Keskisuomalainen Oyj:n sisäpiiriohjetta, joka koostuu Nasdaq Helsingin 

sisäpiiriohjeesta sekä Keskisuomalainen Oyj:n täsmennysasiakirjasta. Nasdaq Helsingin sisäpiiriohje liitteenä 1.  

 

Keskisuomalainen Oyj:tä koskevat täsmennykset:  

 

SISÄPIIRILÄISET 

  

Sisäpiiriläiset on jaettu Keskisuomalainen Oyj:ssä kahteen kategoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä 

hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin. Lisäksi Keskisuomalainen Oyj:llä on sisäiset menettelyohjeet ns. laajennetun 

kaupankäyntikiellon piiriin kuuluville. 

  

Johtohenkilöllä tarkoitetaan MAR:n mukaan henkilöä, joka on jäsen liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- tai 

valvontaelimessä. Johtohenkilöllä tarkoitetaan myös ylemmän tason johtajaa, jolla on säännöllinen pääsy kyseistä 

yhteisöä suoraan tai välillisesti koskevaan sisäpiiritietoon ja jolla on valtuudet tehdä johdolle kuuluvia yhtiöön 

vaikuttavia päätöksiä. Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöt muodostuvat hallituksesta, toimitusjohtajasta ja 

konsernin johtoryhmästä.  

 

Liikkeeseenlaskijan on laadittava rekisteri kaikista johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista. 

Keskisuomalainen Oyj ylläpitää johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään rekisteriä, joka ei ole julkinen.  

 

Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava johtohenkilöille kirjallisesti MAR:sta johtuvista velvoitteista ja säilytettävä 

jäljennös tästä ilmoituksesta. Keskisuomalainen Oyj:n johtotehtävissä toimivan henkilön ilmoitusvelvollisuus -

lomake liitteenä 2. Lisäksi johtohenkilöiden on ilmoitettava heidän lähipiiriinsä kuuluville kirjallisesti MAR:sta 

johtuvista velvoitteista ja säilytettävä jäljennös tästä ilmoituksesta. Keskisuomalainen Oyj:n lähipiiriläisen 

ilmoitusvelvollisuus -lomake liitteenä 3. 

 

Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä Keskisuomalainen Oyj pitää puolestaan hankekohtaisia sisäpiirirekisterejä, jotka 

eivät ole julkisia. Keskisuomalainen Oyj ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirirekisterejä sellaisista hankkeista, joilla 

toteutuessaan todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusvälineiden tai niihin 
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liittyvien johdannaisten arvoon. Hanke eroaa selvästi yhtiön tavallisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai 

luonteensa puolesta. Henkilö, joka saa hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa, merkitään hankekohtaiseen 

sisäpiirirekisteriin. Mikäli sisäpiiritietoa annetaan Keskisuomalainen-konsernin ulkopuolisille tahoille, Keski-

suomalainen Oyj voi pyytää näitä tahoja ylläpitämään sisäpiirirekisteriä hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa 

saaneista.  

 

Keskisuomalainen Oyj:n toimielimiin kuuluvat ja palveluksessa olevat, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla 

säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon sekä muut henkilöt, jotka muun sopimuksen perusteella työskentelevät tälle 

ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon, on 3.7.2016 alkaen saatettu ns. laajennetun kaupankäyntikiellon 

piiriin. Esityksen laajennetun kaupankäyntikiellon piiriin merkittävästä henkilöstä tekee Keskisuomalainen Oyj:n 

johtohenkilöihin lukeutuva Keskisuomalainen Oyj:n talousjohtajalle.  

 

LIIKETOIMIA KOSKEVAT ILMOITUKSET JA OMISTUKSEN JULKISUUS 

 

Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien on ilmoitettava Keskisuomalainen 

Oyj:lle sekä Finanssivalvonnalle kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt Keskisuomalainen Oyj:n osakkeisiin tai 

vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät 

liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5.000 euron raja-arvon. Keskisuomalainen Oyj:llä on velvollisuus julkistaa 

liiketoimista pörssitiedote viipymättä ja 3 työpäivän kuluessa liiketoimesta. Tiedot liiketoimia koskevien ilmoitus-

ten tekemisestä löytyvät Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilta www.keskisuomalainen.com kohdasta ”Sijoitta-

jalle”. 

 

Keskisuomalainen Oyj soveltaa 3.7.2016 alkaen käytäntöä, jonka mukaan ilmoitusvelvollisilla johtohenkilöillä on 

kuitenkin velvollisuus ilmoittaa Keskisuomalainen Oyj:lle kaikista Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusvälineillä 

tekemistään liiketoimista eli myös raja-arvon ylittymistä edeltävistä liiketoimista.  

 

Keskisuomalainen Oyj ei ylläpidä julkisia omistustietoja 3.7.2016 alkaen.  

 

KAUPANKÄYNTIRAJOITUKSET 

  

Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusvälineillä ennen 

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 

http://www.keskisuomalainen.com/
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vuorokautta ennen puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää 

seuraavana päivänä (”suljettu ikkuna”).  

 

Keskisuomalainen Oyj:n laajennetun kaupankäyntikiellon piiriin merkittävät henkilöt, jotka ovat osallisina 

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen valmistelemisessa ja laatimisessa eivät saa 

käydä kauppaa Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusvälineillä ennen Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsauksen ja 

tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen puolivuosikatsauksen ja 

tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä (”laajennettu suljettu 

ikkuna”). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa 

Keskisuomalainen-konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen 

merkitys koko Keskisuomalainen-konsernin tuloksen kannalta.  

 

Keskisuomalainen Oyj:n hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa Keskisuomalainen Oyj:n 

rahoitusvälineillä, peruuttaa tai muuttaa annettua toimeksiantoa eikä suositella toiselle tällaisten 

rahoitusvälineiden kauppaa tai houkutella toista tällaisten rahoitusvälineiden kauppaan sen jälkeen, kun hän on 

saanut tiedon hankkeesta. Jos hanke kohdistuu toiseen julkisesti noteerattuun yhtiöön, hankekohtainen 

sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa myöskään sellaisilla toisen yhtiön rahoitusvälineillä. 

 

SISÄPIIRIASIOIDEN VALVONTA 

 

Keskisuomalainen Oyj:n sisällä finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta 

tulee ilmoittaa sähköpostitse Keskisuomalainen Oyj:n talousjohtajalle. Mikäli epäilty rikkominen kohdistuu edellä 

mainittuun, tulee finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta ilmoittaa 

sähköpostitse Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajalle. 

  

SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTO 

 

Keskisuomalainen Oyj:n sisäpiirihallintoon kuuluvat seuraavat tehtävät: 

 sisäpiiriasioista tiedottaminen  

 sisäpiirirekistereiden laatiminen ja ylläpitäminen 

 johtohenkilöitä koskevien ilmoitusten vastaanottaminen ja julkistaminen 

 sisäpiiriasioiden valvonta  
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Keskisuomalainen Oyj:n sisäpiirihallinnosta vastaa Keskisuomalainen Oyj:n talousjohtaja ja sisäpiirihallintoa 

hoitaa Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen sihteeri.  

 

Sisäpiirihallinto antaa tarvittaessa koulutusta sisäpiiriasioissa. Tästä huolimatta sisäpiiriläinen on henkilö-

kohtaisesti vastuussa siitä, että hän noudattaa soveltuvia lakeja, määräyksiä ja ohjeita. 

 

VOIMAANTULO 

 

Keskisuomalainen Oyj:n sisäpiiriohje edellä kerrotussa muodossa on Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen 

hyväksymä ja se on voimassa 1.1.2017 alkaen. 

 

Keskisuomalainen Oyj:n sisäpiiriohje, joka koostuu Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeesta ja tästä täsmennys-

asiakirjasta on luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilta www.keskisuomalainen.com kohdasta ”Sijoit-

tajalle”.  

 

Liitteet 

Liite 1. Nasdaq Helsingin sisäpiiriohje 

Liite 2. Keskisuomalainen Oyj:n johtotehtävissä toimivan henkilön ilmoitusvelvollisuus -lomake 

Liite 3. Keskisuomalainen Oyj:n lähipiiriläisen ilmoitusvelvollisuus -lomake 
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