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rikoslain 51 luvun muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 51 luku seuraavasti:

51 luku

Arvopaperimarkkinarikoksista

1 §

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle ta-
loudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huo-
limattomuudesta käyttää säännellyllä markki-
nalla kaupankäynnin kohteena olevaan rahoi-
tusvälineeseen liittyvää sisäpiirintietoa hy-
väksi

1) luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen
rahoitusvälineen omaan tai toisen lukuun tai

2) neuvomalla suoraan tai välillisesti toista
sellaisen rahoitusvälineen hankinnassa tai
luovutuksessa,

on tuomittava sisäpiirintiedon väärinkäy-
töstä sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi.

Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan
myös henkilö, joka 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla käyttää Suomessa monenkeski-
sessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupan-
käynnin kohteena olevaan rahoitusvälinee-
seen liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi tällai-
sessa kaupankäynnissä.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan

myös rahoitusvälineeseen, jonka arvo mää-
räytyy 1 momentissa tarkoitetun rahoitusväli-
neen perusteella.

Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

2 §

Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Jos tahallisessa sisäpiirintiedon väärinkäy-
tössä

1) tavoitellaan erityisen suurta hyötyä tai
huomattavaa henkilökohtaista etua,

2) rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemi-
sessä hyväksi erityisen vastuullista ase-
maansa arvopaperikeskuksen, selvitysyhtei-
sön, sijoituspalvelun tarjoajan, pörssin tai ra-
hoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tai tällai-
sen yhteisön kanssa samaan konserniin kuu-
luvan yhteisön palveluksessa tai edustajana
taikka tällaisen yhteisön antamassa tehtä-
vässä tai

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-
sesti

ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksen-
tekijä on tuomittava törkeästä sisäpiirintie-
don väärinkäytöstä vankeuteen vähintään
neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi
vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
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3 §

Markkinoiden vääristäminen

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle ta-
loudellista hyötyä vääristää säännellyllä
markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin
kohteena olevan rahoitusvälineen markki-
noita, on tuomittava markkinoiden vääristä-
misestä sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua
rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen tai
muuhun toimeen, jos se vääristää 1 momen-
tissa tarkoitetun rahoitusvälineen markki-
noita.

4 §

Törkeä markkinoiden vääristäminen

Jos markkinoiden vääristämisessä
1) aiheutetaan laajamittaista taloudellista

vahinkoa tai
2) rikos on omiaan huomattavasti heiken-

tämään luottamusta arvopaperimarkkinoiden
toimintaan

ja markkinoiden vääristäminen on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksen-
tekijä on tuomittava törkeästä markkinoiden
vääristämisestä vankeuteen vähintään nel-
jäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuo-
deksi.

5 §

Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamis-
rikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) rahoitusvälineen markkinoinnissa tai
vaihdannassa elinkeinotoiminnassa antaa ra-
hoitusvälineeseen liittyviä totuudenvastaisia
tai harhaanjohtavia tietoja tai

2) jättää asianmukaisesti antamatta arvopa-
periin liittyvän tiedon, jonka arvopaperimark-
kinalaki (746/2012) velvoittaa antamaan ja
joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sa-
notun arvopaperin arvoon, tai arvopaperi-
markkinalain mukaista tiedonantovelvolli-

suutta täyttäessään antaa sellaisen, arvopape-
riin liittyvän totuudenvastaisen tai harhaan-
johtavan tiedon,

on tuomittava arvopaperimarkkinoita kos-
kevasta tiedottamisrikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6 §

Määritelmät

Arvopaperilla tarkoitetaan tässä luvussa
sellaista arvopaperia, johon sovelletaan arvo-
paperimarkkinalakia.

Rahoitusvälineellä tarkoitetaan tässä lu-
vussa arvopaperia ja muuta sijoituspalvelu-
lain (747/2012) 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua
rahoitusvälinettä.

Mitä tässä luvussa säädetään arvopaperista
ja rahoitusvälineestä, sovelletaan myös sellai-
seen arvopaperiin ja rahoitusvälineeseen, jota
on haettu otettavaksi kaupankäynnin koh-
teeksi säännellyllä markkinalla tai Suomessa
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestel-
mässä.

Sisäpiirintietona pidetään tässä luvussa ar-
vopaperimarkkinalain 12 luvun 2 §:ssä tar-
koitettua sisäpiirintietoa.

Markkinoiden vääristämisenä pidetään
tässä luvussa arvopaperimarkkinalain 14 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitettua markkinoiden vääris-
tämistä.

Mitä tässä luvussa säädetään rahoitusväli-
neen luovuttamisesta tai hankkimisesta, so-
velletaan myös johdannaissopimuksen teke-
miseen. Luvun 1 ja 2 §:ää sovelletaan joh-
dannaissopimukseen siitä riippumatta, onko
sovittu johdannaissopimuksen kohde-etuuden
luovutuksesta vai suorituksen korvaavasta
hyvityksestä.

Säännellyllä markkinalla tarkoitetaan tässä
luvussa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
annetun lain (748/2012) 1 luvun 2 §:n 1
momentin 6 kohdassa tarkoitettua säänneltyä
markkinaa.

Monenkeskisellä kaupankäyntijärjestel-
mällä tarkoitetaan tässä luvussa kaupankäyn-
nistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun
2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää.
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7 §

Rajoitussäännös

Tämän luvun 1—4 §:n säännöksiä ei so-
velleta sellaiseen säännellyllä markkinalla ta-
pahtuvaan kaupankäyntiin rahoitusvälineillä,
jossa Euroopan komission sisäpiirikaupoista
ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoi-
den väärinkäyttö) annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY 8
artiklan nojalla antamien asetusten mukai-
sesti:

1) liikkeeseenlaskija hankkii omia osakkei-
taan;

2) sijoituspalvelun tarjoaja vakauttaa ra-
hoitusvälineen hintaa.

8 §

Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Tässä luvussa mainittuihin rikoksiin sovel-
letaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvas-
tuusta säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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