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Monenkeskinen markkinapaikka

• Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä tuotiin 
arvopaperimarkkinalakiin (3a luku) MiFID –direktiivin yhteydessä 
vuonna 2007

• Laissa tunnustettu markkinapaikka arvopapereille julkisen 
kaupankäynnin eli pörssilistan rinnalla

• Tiukin EU-tasoinen sääntely kohdistuu säännellyllä markkinalla eli 
pörssilistalla oleviin yhtiöihin. Monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän yhtiöistä ei ole vastaavaa sääntelyä.

• Yhtiöiden listausta, tiedonantovelvollisuuksia ja raportointia koskevat 
lähinnä markkinapaikan omat säännöt sekä yleinen yhtiö- ja 
kirjanpitolainsäädäntö.

• Sisäpiirintiedon luovuttaminen ja väärinkäyttö kiellettyä
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Säännelty ja valvottu

• Kaupankäynnin järjestäjä – voi olla 
arvopaperinvälittäjä tai pörssi

• Kaupankäynnin järjestäjän on ylläpidettävä  julkisia 
sääntöjä kaupankäyntiä ja listalleottoa varten

• Kaupankäynnin kohteena olevista arvopapereista 
varmistettava riittävä tiedon saatavuus

• Kaupankäynnin on oltava julkista ja kaupankäynnin 
järjestäjän on huolehdittava valvonnasta

• Kaupankäynnin järjestäjä ja kaupankäyntiosapuolet 
sekä kaupankäynnin lainmukaisuus Finanssivalvonnan 
valvonnassa
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First North – meklarilista

• Direktiivin vähimmäistason ylittävät vaatimukset

• Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen tapahtuu 
liikkeeseenlaskijan hakemuksesta

• Yhtiö on velvollinen käyttämään ammattimaista apua listalle 
hakeutumisen ja listalla olon aikana (Hyväksytty 
Neuvonantaja – Certified Adviser)

• Yhtiöllä tiedonantovelvollisuus markkinoille hintaan 
vaikuttavista päätöksistä ja olosuhteista

• First North –säännöt edellyttävät julkista sisäpiirirekisteriä

• Julkinen ostotarjous säännelty – omistajien tasapuolinen 
kohtelu
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Pörssilistan ja First Northin vaatimusten erot
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VAATIMUS Pörssilista First North

Yleiset yhtiötä ja osaketta koskevat edellytykset (juridinen 

pätevyys, vapaa luovutettavuus, sähköinen rekisteröinti ym.)

Kyllä Kyllä

Tilinpäätökset 3 vuodelta, toimintahistoria Kyllä Ei

Riittävä kannattavuus tai 12 kuukauden käyttöpääoma Kyllä Ei

Riittävä kysyntä ja tarjonta + osakelajin osakkeista yleisöllä 25 % yleisöllä + riittävä määrä 

osakkeenomistajia (500)

10 % yleisöllä + riittävä määrä 

osakkeenomistajia (300) tai 

markkinatakaus (100)

Markkina-arvo 1 MEUR Ei

Hallinnon järjestäminen /Suomen listayhtiöiden                                                                               

hallinnointikoodi (corporate governance)

Kyllä Ei / Hyväksytty Neuvonantaja

EU-vaatimukset täyttävä esite Kyllä Yhtiöesite / EU-esite*

Prosessi Listauskomitea > 6 kk First North 1-3 kk

Sääntöjen tuntemus Kyllä Hyväksytty Neuvonantaja

IFRS-tilinpäätös

Neljännesvuosiraportointi

Kyllä

Pääsääntö

Ei

Ei

* = EU-esite tarjottaessa osakkeita 
yleisölle eli > 100 muulle kuin 
instituutiosijoittajalle; jatkossa 
>150)
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