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1 Johdanto 

Tämä Nixun Oyj:n hallituksen vahvistama sisäpiiriohje täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n 
sisäpiiriohjetta (”Pörssin sisäpiiriohje”), jota Nixu noudattaa pörssin päälistayhtiöltä 
edellytettävällä tavalla.  

 
Tämä ohje sitoo kaikkia Nixu Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Nixu”) palveluksessa 
olevia henkilöitä sekä Nixu Oyj:n hallituksen jäseniä. Muualla kuin Suomessa 
rekisteröidyssä konserniyhtiössä noudatetaan tämän sisäpiiriohjeen lisäksi yhtiön 
sijaintivaltion kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Tällaisen konserniyhtiön 
johdon tulee tarvittaessa huolehtia siitä, että yhtiössä on vahvistettu kansallisen 
lainsäädännön edellyttämä sisäpiiri- ja kaupankäyntiasioita koskeva lisäohjeistus.  

 
Tämä ohje perustuu muun muassa seuraaviin lakeihin ja viranomaissäädöksiin: 

 markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, muutoksineen) ("MAR") sekä sen 
perusteella annetut säädökset 

 arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen) 

 rikoslaki (39/1889, muutoksineen) 

 finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008, muutoksineen) 

 pörssin voimassaolevat säännöt ja sisäpiiriohje 

 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeet. 

 
Pörssin sisäpiiriohje on tämän ohjeen liitteenä. Pörssin sääntely ja ohjeistus ovat myös 
saatavissa internetistä (Pörssin sisäpiiriohje). 

 
Tämä ohje määrittää sisäpiiritietoa, sisäpiiritiedon hallinnointia, sisäpiiriluetteloita, 
kaupankäyntiä Nixun rahoitusvälineillä, johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläisten 
ilmoitusvelvollisuutta sekä sisäpiiriaseman tunnistamista ja määrittämistä koskevat 
käytännöt Nixussa.  

 
Jokainen Nixun palveluksessa oleva henkilö on aina itse vastuussa siitä, että hän 
noudattaa tämän sisäpiiriohjeen lisäksi kaikkia kulloinkin voimassa olevia 
sisäpiiritietoa koskevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Nixun sisäpiirivastaavana toimii 
talousjohtaja, joka vastaa tätä ohjetta koskeviin kysymyksiin. 

 
Nixu asettaa tämän ohjeen Nixun johdon ja henkilöstön saataville.  

http://business.nasdaq.com/media/Sis%C3%A4piiriohje%203.1.2018%20final_tcm5044-20056.pdf
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2 Sisäpiiritieto ja sen kielletty käyttö 

2.1.1 Sisäpiiritiedon määritelmä 

Sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka suoraan tai 
välillisesti koskee Nixua tai Nixun rahoitusvälinettä. Tällaisella tiedolla olisi, jos se 
julkistettaisiin, todennäköisesti huomattava vaikutus Nixun rahoitusvälineiden 
hintaan tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. 

 
Rahoitusvälineiden määritelmä on laaja ja käsittää mm. Nixun julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevat osakkeet, mahdollisia listaamattomia osakkeita ja vieraan pääoman 
ehtoisia välineitä, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat sekä rahamarkkinavälineet (esim. 
sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistukset sekä Nixun osakkeisiin ja vieraan 
pääoman ehtoisiin välineisiin liittyviä johdannaisia, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, 
warrantit, luottoriskijohdannaiset ja hinnanerosopimukset, ja muita Nixun osakkeisiin ja 
vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet, kuten sijoitus- ja 
vaihtoehtorahastojen osuudet (UCITS/AIF), indeksirahasto-osuudet, talletustodistukset, 
pörssinoteeratut rahastot (ETF) ja sijoitusobligaatiot. 

 
Tiedon tosiasiallista vaikutusta rahoitusvälineen hintaan ei sisäpiiritiedon kriteerien 
täyttymiseksi edellytetä, vaan sisäpiiritiedon käsite ulottuu myös tietoon, joka julki tullessaan 
voisi vaikuttaa huomattavasti rahoitusvälineen hintaan, eli tietoon, jonka järkevästi toimiva 
sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. 

 
Tieto on julkista, kun sitä koskeva pörssitiedote on annettu. Julkiseen tietoon rinnastetaan 
tieto, joka muutoin on ollut yleisesti markkinoiden saatavilla lehdistössä tai sähköisissä 
tiedotusvälineissä.  

 
Tiedon sisäpiiriluonne on arvioitava tapauskohtaisesti, eikä tyhjentävää luetteloa siitä, mikä 
on sisäpiiritietoa, ole mahdollista antaa. Sisäpiiritieto käsittää myös muuta kuin taloudellista 
tietoa ja tiedolla voi olla liittymiä useampaan liikkeeseenlaskijaan.  

 
Esimerkkeinä sisäpiiritiedosta voidaan mainita aikaisemmin julkistamattomat tiedot 

 Nixun tuloksen ja taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta 

 Nixua koskevasta sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä 
yritysjärjestelystä 

 osakeannista, ostotarjouksesta tai muusta Nixun osakkeita koskevasta muutoksesta, 
kuten osakkeiden tai osakesarjojen yhdistämisestä tai jakamisesta 

 mahdollisesta huomattavasta riidasta tai oikeudenkäynnistä sekä 

 valmisteilla olevasta merkittävästä liiketoimintasopimuksesta tai investoinnista.  

 
Jokaisen Nixun palveluksessa olevan henkilön on itse huolellisesti arvioitava, onko 
hänellä oleva tieto sisäpiiritietoa. 
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2.1.2 Sisäpiiritiedon käyttöä koskeva kielto  

Sisäpiiritiedon käyttäminen ja ilmaiseminen on kiellettyä. Kielto koskee kaikkia niitä 
henkilöitä, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on saatu. 
Merkitystä ei ole sillä, onko tieto saatu työtehtävien kautta vai muulla tavoin. 

 
Henkilö, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, ei saa 

 tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja 

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

 ilmaista sisäpiiritietoa, ellei se tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, 
ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista, esimerkiksi asianajajalle tai 
tilintarkastajalle tietoon liittyvän toimeksiannon yhteydessä. 

 
Sisäpiirikaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on sisäpiiritietoa ja hän käyttää 
tämän tiedon hyväkseen hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen osapuolen 
lukuun suoraan tai välillisesti rahoitusvälineitä, joihin sisäpiiritieto liittyy. Sisäpiirikaupoiksi 
katsotaan myös sisäpiiritiedon käyttäminen peruuttamalla toimeksianto tai muuttamalla sitä. 

 
Jokaisen, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, on asianmukaisesti huolehdittava tiedon 
salassapidosta. Käytännössä tämä vaatii muun muassa sitä, ettei sisäpiiritietoa sisältäviä 
asiakirjoja jätetä työpöydille ja että tietokoneiden näytöt lukitaan poistuttaessa työpisteeltä. 
Myös tulostuskäytäntöihin on kiinnitettävä huomiota. Sisäpiiritietoa sisältävät asiakirjat on 
tuhottava lukukelvottomiksi. Sisäpiirihankkeesta (ks. jakso 3.2) voi käyttää vain ennalta 
sovittua hankenimeä mainittaessa hanke esimerkiksi sähköpostiviesteissä tai 
asiakirjaluonnoksissa tai keskusteltaessa hankkeesta. 

 

2.1.3 Sisäpiiritiedon ilmaisun edellytykset ja markkinoiden tunnustelu 

Henkilö, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, ei saa ilmaista sisäpiiritietoa toiselle, ellei se 
tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista 
suorittamista. Ollakseen sallittua sisäpiiritiedon ilmaisemiselle oltava Nixun kannalta 
hyväksyttävä syy, ja tiedon vastaanottajalle on ilmoitettava tiedon luottamuksellisesta 
sisäpiiriluonteesta. Nixun ulkopuoliselta henkilöltä on lisäksi otettava erillinen 
salassapitositoumus, ellei henkilö ole lain nojalla salassapitovelvollinen. 

 
Ainoastaan toimitusjohtajalla tai hänen määräämällään henkilöllä on oikeus päättää 
sisäpiiritiedon ilmaisemisesta edellyttäen, että ilmaisemiselle on olemassa hyväksyttävä 
peruste. Sisäpiiritiedon ilmaissut henkilö huolehtii siitä, että henkilö, jolle tieto on ilmaistu, 
ymmärtää tiedon luottamuksellisen sisäpiiriluonteen. Toimitusjohtaja tai hänen 
määräämänsä henkilö tekee päätöksen vastaanottavan henkilön lisäämisestä 
hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon kohdan 3.2.3 mukaisesti. 

 
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 asetetaan hyväksyttävälle 
markkinoiden tunnustelulle. Markkinoiden tunnustelusta voi olla kyse esimerkiksi silloin kun 
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Yhtiö tai sen puolesta toimiva neuvonantaja ottaa yhteyttä merkittävään 
osakkeenomistajaan osakeannin toteutusedellytysten selvittämiseksi. 

 
Nixu on laatinut erilliset markkinoiden tunnustelua koskevat menettelytavat, joita on aina  
noudatettava markkinoiden tunnusteluiden yhteydessä. 

 

2.1.4 Seuraamukset 

Sisäpiirisäännösten rikkomisesta seuraa lähtökohtaisesti aina rikosoikeudellisia tai 
hallinnollisia seuraamuksia, jotka kohdistuvat sisäpiirisäännöksiä rikkoneisiin henkilöihin. 
Seuraamuksia saattaa kohdistua myös Nixuun. Rikoslain perusteella henkilö voidaan 
tuomita sisäpiiritiedon väärinkäytöstä sakkoon tai enintään neljän vuoden 
vankeusrangaistukseen. Henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää 
hyväksi sisäpiiritietoon perustuvaa neuvoa voidaan myös tuomita sisäpiiritiedon 
väärinkäytöstä. Tahallisen sisäpiiritiedon väärinkäytön yritys on myös rangaistava rikoslain 
nojalla. 

 
Henkilö, joka oikeudettomasti välittää, luovuttaa tai ilmaisee toiselle sisäpiiritiedon tai sitä 
koskevan neuvon, voidaan tuomita sisäpiiritiedon ilmaisemisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi. 

 
Seurauksena sisäpiirisääntelyn rikkomisesta voi olla Finanssivalvonnasta annetun lain 
mukainen hallinnollinen sanktio, joita ovat julkinen varoitus, seuraamusmaksu ja/tai 
määräaikainen kaupankäyntikielto enintään viideksi vuodeksi. Finanssivalvonta voi määrätä 
seuraamusmaksun, joka on oikeushenkilölle enintään 15 prosenttia liikevaihdosta tai 15 
miljoonaa euroa ja luonnolliselle henkilölle enintään 5 miljoona euroa. Sääntely 
mahdollistaa kuitenkin näitäkin rajoja korkeammat seuraamusmaksut, jos enimmäisrajat 
jäisivät rikkomuksesta saatua hyötyä pienemmäksi.  

 
Finanssivalvonta julkistaa verkkosivuillaan antamansa hallinnolliset seuraamukset. Nixuun 
tai Nixun palveluksessa olevaan henkilöön kohdistetut seuraamukset vaikuttavat 
haitallisesti Nixun julkisuuskuvaan. Finanssivalvonta seuraa sisäpiirisäännösten 
noudattamista, ja niiden mahdollista rikkomista koskeva epäily johtaa viranomaistutkintaan. 

 
Yksittäisen henkilön kohdalla sisäpiiritiedon käyttöön liittyvät rikkomukset voivat myös 
johtaa työoikeudellisiin seuraamuksiin ja/tai vahingonkorvausvelvollisuuteen. Mikäli Nixuun 
työ- tai toimisuhteessa oleva henkilö rikkoo tässä ohjeessa annettuja ohjeita tai määräyksiä, 
Nixulla voi olla rikkomuksen laadusta riippuen oikeus antaa henkilölle varoitus taikka 
irtisanoa tai purkaa työ- tai toimisopimus. 

 

2.1.5 Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen 

MAR velvoittaa Yhtiötä julkistamaan suoraan Yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon 
mahdollisimman pian. Julkistamisvelvollisuus kohdistuu siten lähtökohtaisesti myös 
valmisteilla oleviin päätöksiin. Tiedon julkistaminen voidaan kuitenkin lykätä Yhtiön omalla 
vastuulla, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:  
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 välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut 

 julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja  

 Yhtiö pysyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. 

Nixulla on määriteltyinä sisäiset prosessit sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen, 
lykkäyspäätöksen tekemiseen ja lykkäysperusteiden säilymisen seurantaan sekä valmius 
julkistaa tiedot tietovuototilanteessa. Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä ilmoitetaan 
Finanssivalvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Ilmoittaminen tehdään 
Finanssivalvonnan verkkosivuilla olevalle lomakkeelle ja lomake lähetetään heille suojatulla 
sähköpostilla. 
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3 Nixun sisäpiiriluettelot 

Nixulla tai sen puolesta tai lukuun toimivalla on velvollisuus ylläpitää luetteloa henkilöistä, 
joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka 

a) työskentelevät Nixulle sopimuksen perusteella tai 

b) muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon, kuten 
neuvonantajat, kirjanpitäjät tai luottolaitokset. 

 
MAR ei erottele pysyviä sisäpiiriläisiä ja hankekohtaisia sisäpiiriläisiä. Erillisen pysyviä 
sisäpiiriläisiä koskevan luettelon ylläpitäminen on Yhtiön päätettävissä. 

 

3.1  Pysyvä sisäpiiriluettelo 

Nixu on päättänyt ylläpitää sisäpiiriluettelon pysyvistä sisäpiiriläisitään, joilla on asemansa 
tai työnsä perusteella jatkuvasti pääsy kaikkeen Nixua koskevaan sisäpiiritietoon.   

 
Nixu on määritellyt pysyviksi sisäpiiriläisiksi seuraavat henkilöt (”pysyvät sisäpiiriläiset”):  

 hallituksen jäsenet 

 toimitusjohtaja 

 talousjohtaja 

 

3.2 Hankekohtainen sisäpiiriluettelo 

3.2.1 Hankkeen käsite ja hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustaminen 

Hankkeella tarkoitetaan Nixun toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä 
olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on Nixun käsityksen mukaan 
sisäpiiritietoa, ja jonka julkistamisen lykkäämisestä Nixu on päättänyt. Nixu arvioi 
tapauskohtaisesti arviointihetkellä käytössä olevien tietojen perusteella, onko 
valmisteltavana olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä pidettävä hankkeena. 

 
Hankkeen määritelmää on yksityiskohtaisesti selostettu mm. Pörssin sisäpiiriohjeen osassa 
1, kohdassa 3.3. Hanke on usein sellainen toimenpidekokonaisuus tai järjestely, joka 
luonteensa tai kokonsa vuoksi poikkeaa listayhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai sen 
julkistamasta strategiasta. Hankkeena on yleensä pidettävä sellaista sisäpiiritietoa sisältävä 
toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä: 

 jonka valmistelu on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että Nixu on Pörssin 
sisäpiiriohjeessa tarkemmin määritellyllä tavalla ryhtynyt järjestelyn toteuttamiseen 
tähtääviin konkreettisiin valmistelutoimenpiteisiin 

 jonka voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan ja 
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 jonka osalta toinen taho on ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin järjestelyn 
toteuttamiseksi silloin, kun järjestelyn toteuttaminen edellyttää toisen tahon 
myötävaikutusta. 

 

Kun Nixu määrittelee valmisteltavan järjestelyn tai asiakokonaisuuden hankkeeksi, 
hankkeesta on perustettava hankekohtainen sisäpiiriluettelo. Jos Nixussa valmistellaan 
asia, johon saattaa liittyä sisäpiiritietoa, asian valmistelusta vastaavan henkilön on otettava 
yhteys Nixun sisäpiirivastaavaan sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä tehdä 
lykkäyspäätös ja perustaa hankekohtainen sisäpiiriluettelo. Päätöksen sisäpiiritiedon 
julkistamisen lykkäämisestä ja hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustamisesta tekee 
hallituksen valtuuttamana toimitusjohtaja. 

 
Hankkeena ei pidetä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita, kuten 
puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen laatimista. 

 

3.2.2 Hankekohtaiset sisäpiiriläiset 

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki Nixun palveluksessa olevat henkilöt tai 
muun sopimuksen perusteella Nixulle työskentelevät henkilöt, jotka eivät ole merkittynä 
Nixun pysyvään sisäpiiriluetteloon ja jotka saavat tiettyä yksittäistä hanketta koskevaa 
sisäpiiritietoa (”hankekohtaiset sisäpiiriläiset”). 

 
Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa saavien Nixun 
palveluksessa olevien henkilöiden lisäksi esimerkiksi Nixun hankkeessa käyttämät 
neuvonantajat, rahoittajat ja merkittävät osakkeenomistajat, joille Nixu antaa hanketta 
koskevaa sisäpiiritietoa.  

 
Nixun ulkopuolisten yhteisöjen osalta hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään 
pääsääntöisesti tiedot yhteisöstä sekä sen päävastuullisesta edustajasta. Hankkeesta 
vastaavan henkilön tai Nixun sisäpiirivastaava tulee kuitenkin sopia kirjallisesti (esim. 
sähköpostitse) tällaisen ulkopuolisen tahon kanssa sisäpiiriluettelon ylläpidosta ja 
varmistaa, että ulkopuolinen taho on tietoinen soveltuvan sääntelyn velvoitteista. 

 

3.2.3 Henkilöiden lisääminen hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon ja 
hankkeen päättäminen 

Hankkeeseen voidaan ottaa mukaan uusia henkilöitä ainoastaan toimitusjohtajan tai 
määräämänsä päätöksellä. Päätöksestä on aina tiedotettava Nixun 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 (ks. sisäpiiritiedon ilmaisun 
edellytyksistä jakso 2.3). 

 
Pysyvään sisäpiiriluetteloon merkittyjä henkilöitä ei merkitä erillisiin hankekohtaisiin 
sisäpiiriluetteloihin, mutta myös heille on välittömästi ilmoitettava uuden hankkeen 
perustamisesta jakson 3.3 mukaisesti sekä kaupankäyntikiellosta jakson 5.4 mukaisesti. 
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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, joka teki päätöksen sen perustamisesta. Nixun sisäpiirivastaava 
ilmoittaa sähköpostitse hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon sekä pysyvään 
sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille sen päättämisestä. Hankkeen päättäminen ei päätä 
normaalia salassapitovelvollisuutta Nixun asioista. 
 
Julkistetuista hankkeista, joissa sisäpiiritiedon julkistaminen on ollut lykättynä, tulee tehdä 
ilmoitus Finanssivalvonnalle viipymättä julkistuksen jälkeen. Rauenneista hankkeista 
tehdyistä lykkäyspäätöksistä ei tarvitse tehdä ilmoitusta Finanssivalvonnalle. 

 

3.3 Sisäpiiriluetteloiden hallinnointi 

Finanssivalvonta on laatinut sisäpiiriluetteloiden mallit ja ohjeet, joiden mukaisesti Nixu laatii 
ja ylläpitää sisäpiiriluetteloitansa. 
 
Nixun sisäpiiriluetteloiden hoitaja ilmoittaa sisäpiiriluetteloon merkittävälle henkilölle 
mahdollisimman pian sähköpostitse tai muuten todisteellisesti 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. Riittää, että pysyvä sisäpiiriläinen 
hyväksyy velvoitteet kerran ja tämän jälkeen voidaan vain viitata velvoitteisiin ja 
seuraamuksiin. 
 
Luetteloihin merkittyjen henkilöiden on pyydettäessä annettava Nixun sisäpiiriluetteloiden 
hoitajalle luetteloon tehtäviä merkintöjä varten tarvittavat tiedot. Luetteloihin ei liity 
ilmoitusvelvollisuutta henkilön arvopaperiomistuksista. 
 
Nixun sisäpiiriluetteloiden hoitajan on päivitettävä luettelot viipymättä tietojen muuttuessa. 
Sisäpiiriluettelo on säilytettävä viisi vuotta sen laatimisesta tai päivittämisestä. 

 
Sisäpiiriluetteloiden tiedot eivät ole julkisia, mutta Nixun on pyynnöstä toimitettava 
sisäpiiriluettelot Finanssivalvonnalle mahdollisimman pian. 
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4 Johtohenkilöiden ja lähipiirin 
ilmoitusvelvollisuus 

4.1 Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee? 

MAR velvoittaa Nixun johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriin kuuluvia ilmoittamaan Nixulle ja 
Finanssivalvonnalle Nixun rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Myös Johtohenkilöiden 
lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on siten itsenäinen velvollisuus ilmoittaa liiketoimet Nixulle ja 
Finanssivalvonnalle.  

 
Nixu on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän 
lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. 

 
Nixun johtohenkilöitä (”Johtohenkilöt”) ovat: 

 hallituksen jäsenet 

 toimitusjohtaja ja 

 muut johtoryhmän jäsenet. 

 
Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluu edellä mainittujen: 

a) aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli tai avopuoliso, joka on asunut 
johtohenkilön kanssa samassa taloudessa vähintään viisi vuotta tai jolla on tai on ollut 
johtohenkilön kanssa yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva tai ollut lapsi 

b) huollettavana oleva lapsi 

c) samassa taloudessa vähintään vuoden asunut sukulainen 

d) oikeushenkilö, tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva 
henkilö tai tämän edellä a-, b-, c-alakohdassa mainittu lähipiiriläinen, millä tarkoitetaan 
tilannetta, jossa johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva 
luonnollinen henkilö osallistuu tai vaikuttaa ko. oikeushenkilössä tai henkilöyhtiössä 
päätöksentekoon Nixu Oyj:n rahoitusvälineillä tehtävistä liiketoimista 

e) oikeushenkilö tai henkilöyhtiö, joka on johtotehtävissä toimivan henkilön tai tämän 
edellä mainitun lähipiiriläisen välittömässä tai välillisessä määräysvallassa 

f) oikeushenkilö tai henkilöyhtiö, joka on perustettu johtotehtävissä toimivan henkilön tai 
tämän edellä mainitun lähipiiriläisen hyväksi sekä 

g) oikeushenkilö tai henkilöyhtiö, jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat 
kuin johtotehtävissä toimivan henkilön tai tämän edellä mainitun lähipiiriläisen 
taloudelliset edut.  

 
Johtohenkilöiden on ilmoitettava muutoksista asemassaan (esim. hallitusjäsenyyden tai 
muun johtotehtävän alkaminen tai päättyminen) lähipiirilleen ja vastaavasti muutoksista 
lähipiirissään sähköpostitse osoitteeseen insider.register@nixu.com. 

mailto:insider.register@nixu.com
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4.2 Ilmoitukset Johtohenkilöille ja lähipiiriläisille 

Nixu ilmoittaa Johtohenkilöille kirjallisesti ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä velvoitteista 
tämän sisäpiiriohjeen liitteenä 2 olevan ilmoituksen perusteella.  

 
Johtohenkilöillä on myös velvollisuus ilmoittaa heidän lähipiiriinsä kuuluville kirjallisesti 
ilmoitusvelvollisuuteen johtuvista velvoitteista toimittamalla heille tämän sisäpiiriohjeen 
liitteenä 3 olevan ilmoituksen. Jäljennös annetusta ilmoituksesta palautetaan sähköpostitse 
osoitteeseen insider.register@nixu.com. 

4.3 Ilmoitettavat liiketoimet 

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus kohdistuu kaikkiin Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä 
omaan lukunsa tehtyihin liiketoimiin Nixun rahoitusvälineillä sen jälkeen, kun 5 000 euron 
kokonaismäärä on saavutettu yhden kalenterivuoden aikana. Raja-arvo lasketaan 
laskemalla yhteen netottamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet Nixun 
rahoitusvälineillä. 

 
Ilmoitusvelvollisuus koskee liiketoimia muun muassa seuraavilla Nixun rahoitusvälineillä: 

 Nixun listatut ja mahdolliset listaamattomat osakkeet 

 Nixun vieraan pääoman ehtoiset välineet, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, 
rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistukset 

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

 indeksiin sidotut tuotteet ja korituotteet, jos Nixun rahoitusvälineen painoarvo on yli 
20% 

 sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osuudet, jos Nixun rahoitusvälineen painoarvo on yli 
20%. 

 
Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat myös kolmannen osapuolen Johtohenkilön tai hänen 
lähipiiriin lukuun tekemät liiketoimet Nixun rahoitusvälineillä sekä ns. "vakuutuskuoren" 
sisällä tehtävät liiketoimet Nixun rahoitusvälineillä silloin, kun ne koskevat 
sijoitussidonnaisiin henkivakuutussopimuksiin sisältyviä Nixun rahoitusvälineitä (tästä 
tarkemmin Pörssin sisäpiiriohjeessa, osa 2, kohta 2.5). 

 

4.4 Liiketoimien ilmoittaminen Nixulle ja Finanssivalvonnalle  

MAR:n mukaan Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa Nixulle ja 
Finanssivalvonnalle kaikki omaan lukuun tekemänsä liiketoimet Nixun rahoitusvälineillä 
viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta (T + 3). 
Nixu kuitenkin edellyttää, että johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiirinsä 
ilmoittavat edellä mainitut liiketoimet Nixulle ja Finanssivalvonnalle viimeistään yhden (1) 
työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta (T+1). Vaatimus johtuu siitä, että Nixulla on 
puolestaan velvollisuus julkistaa nämä liiketoimet pörssitiedotteella vastaavalla tavalla 
viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. 

mailto:insider.register@nixu.com


 
 

Nixu Oyj 2019 

 

Nixu Oyj:n sisäpiiriohje   13 (19)  

 

 

Johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä vastaavat itse ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. 

 
Johtohenkilö tai lähipiiriin kuuluva voi valtuuttaa Nixun tai muun tahon toimittamaan 
ilmoitukset puolestaan Finanssivalvonnalle. Sisäpiirivastaavalta saa pyydettäessä 
tarvittavan valtakirjan. 

 
Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan verkkosivuilta ladattavalla sähköisellä lomakkeella. 
Lomake lähetetään Nixulle sähköpostitse osoitteeseen insider.register@nixu.com sekä 
suojattuna sähköpostina Finanssivalvonnalle https://securemail.bof.fi/ osoitteeseen 
johdonkaupat@finanssivalvonta.fi. Mikäli Nixulle on annettu asianmukainen valtuutus, Nixu 
toimittaa lomakkeen Finanssivalvonnalle ilmoitusvelvollisen puolesta. Ilmoituksen voi tehdä 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

 

4.5 Liiketoimien julkistaminen 

Nixun on julkistettava tiedot Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista Nixun 
rahoitusvälineillä viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta.  

 
Nixu pitää liiketoimia koskevat julkistetut tiedot saatavilla internetsivuillaan viiden (5) vuoden 
ajan. 

 

4.6 Puutteellinen tai virheellinen ilmoitus 

Nixu ei vastaa Johtohenkilön tai lähipiirin ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta. Tilanteissa, 
joissa Nixulla on syytä epäillä Johtohenkilöiden tai lähipiirin ilmoituksen oikeellisuutta, Nixu 
pyrkii selvittämään tietojen oikeellisuuden ennen liiketoimen julkistamista. 

 
Mikäli liiketoimi on jo julkistettu, Johtohenkilön tai lähipiirin antama puutteellinen tai 
virheellinen ilmoitus korjataan pääsääntöisesti uudella pörssitiedotteella, jossa yksilöidään 
aiemman ilmoituksen puutteet. 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx
mailto:insider.register@nixu.com
https://securemail.bof.fi/
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5 Kaupankäyntirajoitukset 

5.1 Yleistä 

Nixun hallitus on määritellyt Johtohenkilöiden ja muiden kaupankäyntirajoituksen piirissä 
olevien henkilöiden Nixun rahoitusvälineillä tapahtuvaan kaupankäyntiin soveltuvat 
menettelytavat. Alla esitetyistä menettelytavoista riippumatta kaupankäynti Nixun 
rahoitusvälineillä on kiellettyä aina, kun henkilöllä on hallussaan Nixuun tai sen 
rahoitusvälineeseen liittyvää sisäpiiritietoa (riippumatta siitä onko henkilö saanut 
tiedon haltuunsa tarkoituksella tai vahingossa, tai onko henkilöä merkitty 
sisäpiiriluetteloon). 

 
Nixun henkilökunnan kaupankäynnin tulee ajoittua siten, ettei kaupankäynti heikennä 
luottamusta Yhtiöön tai arvopaperimarkkinoiden toimintaan. Käytännössä on siksi 
suositeltavaa, että Nixun Johtohenkilöt tekevät Yhtiöön pitkäaikaisia sijoituksia, ja että 
kaupankäyntiä, jossa hankinnan ja luovutuksen välinen aika alittaa yhden kuukauden (lyhyt 
kauppa), vältetään.  

 
Nixu on päättänyt ulottaa kaupankäyntirajoituksen Johtohenkilöiden lisäksi myös Yhtiön 
taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuviin henkilöihin. 
Kaupankäyntirajoitus ulottuu siten Nixun talous- ja myyntiosastolla työskenteleviin 
henkilöihin, Leaders Circlen jäseniin (valitut henkilöt senioritason johtajan ja/tai seniortason 
johtavan asiantuntijan roolissa), Operations support -henkilöstöön, IT-tuki-  henkilöstöön ja 
ulkoistettuun kirjanpitäjään.  Nixun toimitusjohtaja määrittelee kaupankäyntirajoituksen 
piiriin kuuluvat henkilöt ja voi tapauskohtaisesti tarvittaessa laajentaa 
kaupankäyntirajoituksen myös muihin taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja 
julkistamiseen osallistuviin henkilöihin. Kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluville henkilöille 
annetaan erillinen kirjallinen ilmoitus heidän kuulumisesta kaupankäyntirajoituksen piiriin. 

 
Kaupankäyntirajoituksen piirissä olevalla henkilöllä on vastuu kaupankäyntirajoitusten 
noudattamisesta myös silloin, kun hänen rahoitusvälineidensä hoito on annettu toisen 
henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi. 

 

5.2 Kaupankäyntirajoitus 

Nixun Johtohenkilöiden ja muiden kaupankäyntirajoituksen piirissä olevien 
henkilöiden kaupankäynti Nixun rahoitusvälineillä on sallittua ainoastaan 
ajanjaksona, jonka pituus on kaksi (2) kuukautta ja joka alkaa Nixun tilinpäätöksen 
tai puolivuotiskatsauksen julkistamista seuraavana päivänä (ns. avoin ikkuna) aina 
edellyttäen, että asianomainen on ennen kaupankäyntiä saanut kirjallisesti tai 
sähköpostitse Nixun sisäpiirivastaavalta kohdassa 5.3 tarkoitetun arvion siitä, että 
estettä kaupankäynnille ei ole. Muina ajanjaksoina kaupankäynnin rajoituksen 
piirissä olevien henkilöiden kaupankäynti Nixun rahoitusvälineillä on kokonaan 
kiellettyä. 

 
Tämä kaupankäyntirajoitus koskee myös kaupankäyntirajoituksen piirissä olevien 
henkilöiden edunvalvonnassa olevia vajaavaltaisia henkilöitä ja määräysvaltayhteisöjä. 
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Tätä kaupankäyntirajoitusta ei sovelleta: 

 hankittaessa rahoitusvälineitä merkitsemällä tai muutoin saamalla niitä suoraan 
Nixulta tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta Yhtiöltä 

 saataessa rahoitusvälineitä lunastus-, sulautumis- tai jakautumisvastikkeena tai 
julkisen ostotarjouksen mukaisena vastikkeena taikka muulla niihin rinnastettavalla 
tavalla 

 saataessa rahoitusvälineitä osinkona tai muuna Nixun voittovarojen jakona; 

 saataessa rahoitusvälineitä palkkiona työ- tai muusta vastaavasta suorituksesta tai 
palveluksesta tai 

 saataessa rahoitusvälineitä perintönä, testamentilla, lahjana tai osituksessa tai muulla 
vastaavalla saannolla. 

 
Nixu voi myös tapauskohtaisesti MAR:n mukaisesti sallia, että kaupankäyntirajoituksen 
piirissä oleva henkilö saa käydä kauppaa suljetun ikkunan aikana esim. jos poikkeukselliset 
olosuhteet, kuten kaupankäyntirajoituksen piirissä olevan henkilön vakavat 
rahoitusvaikeudet, edellyttävät rahoitusvälineiden myyntiä välittömästi.  

 
Lisäksi Nixun Johtohenkilöt ja muut kaupankäyntirajoituksen piirissä olevat henkilöt voivat 
halutessaan perustaa sääntelyn edellytykset täyttäviä kaupankäyntiohjelmia. 
Kaupankäyntiohjelmassa henkilö antaa toiselle taholle toimeksiannon suorittaa liiketoimia 
itsenäisesti, annetun toimeksiannon puitteissa. Kaupankäyntiohjelma tulee kuitenkin 
perustaa hetkellä, jolla henkilöllä ei ole sisäpiiritietoa eikä tämä ole kaupankäyntirajoituksen 
piirissä. Sisäpiiriläisten kaupankäyntiohjelmia on kuvattu tarkemmin Pörssin sisäpiiriohjeen 
osassa 2, kohdassa 3.4.3. 

 

5.3 Arviointimenettely 

Nixun Johtohenkilöiden ja Nixun taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen 
ja julkistamiseen osallistuvien henkilöiden kaupankäynti Nixun rahoitusvälineillä on 
sallittua ainoastaan kohdassa 5.2 mainittuina ajanjaksoina ja ainoastaan, jos 
asianomainen on ennen kaupankäyntiä saanut kirjallisesti tai sähköpostitse Nixun 
sisäpiirivastaavalta arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole. 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 Nixun 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 sisäpiiritietoa, 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.   
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5.4 Kaupankäyntikielto hankkeen aikana 

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon sekä pysyvään sisäpiiriluetteloon merkityt 
henkilöt eivät saa lainkaan käydä kauppaa Nixun rahoitusvälineillä kunnes näille on 
ilmoitettu kaupankäyntikiellon päättymisestä. 

 
Sisäpiiriluetteloon merkitsemisen ajankohdasta riippumatta sisäpiiritietoa saaneen henkilön 
kaupankäyntikielto tulee voimaan välittömästi siitä hetkestä, jona tämä on saanut 
sisäpiiritietoa. 

 
Vaikka erillistä hanketta ei ole vielä perustettu, mutta toimenpidekokonaisuuden tai 
järjestelyn valmisteluun osallistuvilla henkilöillä on syytä olettaa, että 
toimenpidekokonaisuudesta tai järjestelystä myöhemmin perustetaan hanke, mainittujen 
henkilöiden tulee mahdollista kaupankäyntiä harkitessaan olla ennen kaupankäyntiin 
ryhtymistä yhteydessä Nixun sisäpiirivastaavaan mahdollisten kaupankäyntiesteiden 
selvittämiseksi. 

 
On huomioitava, että hanke voi myös kohdistua toiseen listayhtiöön, jolloin 
kaupankäyntikielto koskee myös tämän Yhtiön rahoitusvälineitä. 
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6 Sisäpiiriasioiden hallinto ja valvonta 

Nixun sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät: 

 sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista 

 sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus 

 sisäpiiriluetteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle 
(pyynnöstä) 

 hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä 

 sisäpiiriasioiden valvonta 

 sisäinen tiedottaminen kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista 
asioita 

 luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista Johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään 

 ilmoitusten tekeminen sisäpiiriohjeen liitteen 2 mukaisesti Johtohenkilöille 

 tarvittaessa Johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten tekemisessä sisäpiiriohjeen 
liitteen 3 mukaisesti heidän lähipiirilleen 

 Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuus 

 kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta ja 

 sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn 
muutosten huolellinen seuranta. 

 
Nixun sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja, joka vastaa tätä ohjetta koskeviin 
kysymyksiin. Lisäksi Nixu on nimennyt erillisen sisäpiiriluetteloiden vastuullisen henkilön ja 
tälle henkilölle varahenkilön. 

 
Sisäpiirivastaava vastaa myös kaupankäyntirajoituksen sekä johtohenkilöiden ja näiden 
lähipiirin liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta. Hänen 
varahenkilönä tässä asiassa toimii sisäpiiriluetteloiden hoitaja.  

 
Nixun henkilöstöhallinto on velvollinen ilmoittamaan tässä ohjeessa määritellyt 
Johtohenkilöt ja muut kaupankäyntirajoitukseen piiriin kuuluvat työ- tai toimisuhteen 
aloittavat ja lopettavat henkilöt Nixun sisäpiirivastaavalle.  

 
Nixun sisäpiirivastaava toimittaa kaikille työ- tai toimisuhteen aloittaville henkilöille sekä 
hallituksen jäsenille tämän ohjeen ja huolehtii ohjeeseen liittyvästä perehdytyksestä. 

 
Jokainen Nixun palveluksessa oleva henkilö on itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että 
hän on tehnyt asianmukaiset ilmoitukset tämän ohjeen mukaisesti ja noudattaa häntä 
koskevia kaupankäyntirajoituksia. Nixu valvoo sisäpiiriohjeen noudattamista mm. 
tarkastamalla kerran vuodessa ilmoitusvelvollisten Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin 
ilmoitettavat tiedot ja liiketoimet. 
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Finanssivalvonnalla on oikeus saada pyynnöstä tietoja Nixun sisäpiiriluetteloiden sisällöstä 
tarkastuksia varten. 

 
Nixu noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista menettelyä, jonka kautta Yhtiön 
palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa Nixun sisällä riippumattoman kanavan kautta 
finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. 
Ilmoitusmenettely on kuvattu sisäpiiriohjeen liitteenä 4 olevissa ohjeissa.  
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7 Voimaantulo ja päivittäminen 

Tämä ohje on asetettu saataville Nixun intranet-sivuille. Nixun hallitus on hyväksynyt tämän 
ohjeen 21.6.2016, ja sitä sovelletaan 3.7.2016 alkaen. Ohjeen ajanmukaisuus arvioidaan 
säännöllisesti ja aina, kun sen käsittelemien asioiden säädöspohjassa tapahtuu muutoksia. 
Hallitus on hyväksynyt viimeisemmän päivityksen 20.5.2019. 

 

Liitteet 

Liite 1: Pörssin sisäpiiriohje 

Liite 2: Kirjallinen ilmoitus Johtohenkilöille 

Liite 3: Kirjallinen ilmoitus Johtohenkilöiden lähipiirille 

Liite 4: Menettely finanssimarkkinoita koskevien rikkomusten ilmoittamisesta 

 

 

 

 


