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Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 ja 4—6 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi laeissa 11/2010, 903/2011 ja 1494/2011, 4 ja 6 § osaksi

laissa 1494/2011 sekä 5 § osaksi laissa 1361/2010, seuraavasti:

1 §

Maksuvelvollinen

Finanssivalvonnan valvontamaksun on
velvollinen suorittamaan:

1) Finanssivalvonnasta annetun lain
(878/2008) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu
valvottava, 5 momentissa tarkoitettu ulko-
maisen valvottavan sivuliike ja ulkomainen
selvitysyhteisö sekä 6 momentissa tarkoitettu
eläkerahasto ja eläkelaitos;

2) sijoitusrahastolain (48/1999) 2 b luvussa
tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-rahas-
toyhtiö, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja
joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa;

3) maksulaitoslain (297/2010) 7 ja 7 a §:ssä
tarkoitettu;

4) kaupankäynnistä rahoitusvälineillä an-
netussa laissa (748/2012) tarkoitetulla sään-
nellyllä markkinalla kaupankäynnin koh-
teeksi Suomessa hakemuksesta otetun arvo-
paperin liikkeeseenlaskija;

5) suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseen
laskema arvopaperi on otettu hakemuksesta
kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä

rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tulla säännellyllä markkinalla yksinomaan
muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa kuin Suomessa;

6) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoi-
minnasta annetun lain (749/2012) 1 luvun
3 §:n 6 kohdassa tarkoitettu selvitysosapuoli
ja 9 kohdassa tarkoitettu tilinhoitaja;

7) kaupankäynnistä rahoitusvälineillä an-
netussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin
kohteeksi Suomessa hakemuksesta otetun ar-
vopaperin liikkeeseenlaskija;

8) kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tar-
koitettu kiinteistörahasto;

9) tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tar-
koitettu Tapaturmavakuutuslaitosten liitto;

10) liikennevakuutuslaissa (279/1959) tar-
koitettu Liikennevakuutuskeskus ja liikenne-
vahinkolautakunnasta annetussa laissa
(441/2002) tarkoitettu liikennevahinkolauta-
kunta;

11) potilasvahinkolaissa (585/1986) tarkoi-
tettu Potilasvakuutuskeskus ja potilasvahin-
kolautakunta;
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12) Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa
(397/2006) tarkoitettu Eläketurvakeskus;

13) ympäristövahinkovakuutuksesta anne-
tussa laissa (81/1998) tarkoitettu Ympäristö-
vakuutuskeskus;

14) Koulutusrahastosta annetussa laissa
(1306/2002) tarkoitettu Koulutusrahasto;

15) vakuutusedustuksesta annetussa laissa
(570/2005) tarkoitettu vakuutusmeklari sekä
sellainen vakuutusedustaja, joka on rekiste-
röity muussa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on
Suomessa sivuliike;

16) eläkesäätiölaissa (1774/1995) ja va-
kuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitettu sel-
lainen ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla
on Suomessa sivuliike;

17) kolmannen maan luottolaitoksen edus-
tusto.

Valvontamaksun maksuunpanosta vastaa
Finanssivalvonta. Valvontamaksu suoritetaan
Suomen Pankille.

Finanssivalvonnan toimenpidemaksuista
säädetään Finanssivalvonnasta annetussa
laissa.

4 §

Suhteellinen valvontamaksu

Suhteellisen valvontamaksun maksupe-
ruste ja maksun määrä prosentteina maksupe-
rusteesta sekä maksun suorittamiseen velvol-
liset määräytyvät seuraavasti:

Maksuvelvollinen Maksuperuste Maksun määrä
prosentteina
maksuperusteesta

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettu talletuspankki

taseen loppusumma 0,00284

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu luottoyhteisö

taseen loppusumma 0,00284

maksulaitoslaissa tarkoitettu muu maksu-
laitos kuin sähkörahayhteisö

liikevaihto 0,25

maksulaitoslaissa tarkoitettu sähköraha-
yhteisö

taseen loppusumma 0,00284

vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu
vahinkovakuutusyhtiö

taseen loppusumma x 4 0,00284

vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkiva-
kuutusyhtiö

taseen loppusumma 0,00284

työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutus-
yhtiö

taseen loppusumma 0,00284

vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoi-
tettu vakuutusyhdistys

taseen loppusumma x 4 0,00284

eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö taseen loppusumma 0,00284
vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa taseen loppusumma 0,00284
vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairaus-
kassa

taseen loppusumma x 4 0,00284

vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu va-
kuutuskassa kuin eläkekassa tai sairaus-
kassa

taseen loppusumma 0,00284

maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)
tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos

taseen loppusumma 0,00284

merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoi-
tettu Merimieseläkekassa

taseen loppusumma x 0,4 0,00284
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työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tussa laissa (555/1998) tarkoitettu työttö-
myysvakuutusrahasto sekä Koulutusra-
hasto

taseen loppusumma 0,00284

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liiken-
nevakuutuskeskus,
Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuu-
tuskeskus ja työttömyyskassalaissa
(603/1984) tarkoitettu työttömyyskassojen
tukikassa

taseen loppusumma x 4 0,00284

valtion eläkerahastosta annetussa laissa
(1297/2006) tarkoitettu valtion eläkera-
hasto, kunnallisessa eläkelaissa (549/2003)
tarkoitettu Keva-niminen kunnallinen elä-
kelaitos ja kirkkolaissa (1054/1993) tarkoi-
tettu Kirkon keskusrahaston eläkerahasto

taseen loppusumma x 0,4 0,00284

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike taseen loppusumma 0,00095
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike taseen loppusumma 0,00284
muun kuin sähkörahayhteisöä vastaavan
ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike,
jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talous-
alueeseen

liikevaihto 0,11

sellaisen sähkörahayhteisöä vastaavan ul-
komaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka
kotivaltio kuuluu Euroopan talousaluee-
seen

taseen loppusumma 0,00095

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyh-
tiö

rahastoyhtiön Suomessa
hallinnoimien sijoitusra-
hastojen varojen
yhteismäärä

0,0022

lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa
omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa

omaisuudenhoidon ja si-
joitusneuvonnan liike-
vaihto

0,34

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitettu pörssi sekä arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
annetussa laissa tarkoitettu muu selvitys-
yhteisö kuin arvopaperikeskus

liikevaihto 1,30 %; maksu
on kuitenkin
vähintään 50 000
euroa

sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu
muu sijoituspalveluyritys kuin lain 6 luvun
1 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoitus-
palveluyritys

liikevaihto 0,34

sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3—5 mo-
mentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys

liikevaihto 0,11

työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttö-
myyskassa

jäsenmaksutulo 0,66

ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen
sivuliike

liikevaihto 0,15
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kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen
sivuliike

liikevaihto 0,34

sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön
sivuliike, joka ei hallinnoi Suomessa sijoi-
tusrahastoa

liikevaihto 0,15

sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön
sivuliike, joka hallinnoi Suomessa sijoitus-
rahastoa

ulkomaisen rahastoyhtiön
Suomessa hallinnoimien
sijoitusrahastojen varojen
yhteismäärä

0,0018

ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, jolla ei ole
Suomessa sivuliikettä ja joka hallinnoi
Suomessa sijoitusrahastoa

ulkomaisen rahastoyhtiön
Suomessa hallinnoimien
sijoitusrahastojen varojen
yhteismäärä

0,0018

kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliike liikevaihto 0,34
kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike vakuutusmaksutulo 0,03

Valvottavalta peritään suhteellinen valvon-
tamaksu sen kalenterivuoden loppuun, jonka
aikana valvottavan toimilupa on peruutettu
tai oikeus toiminnan harjoittamiseen on muu-
toin lakannut. Vakuutus- ja eläkelaitokselta
peritään kuitenkin suhteellinen valvonta-
maksu sen kalenterikuukauden loppuun,
jonka aikana laitoksen koko vakuutuskanta
tai eläkevastuu on luovutettu toiselle vakuu-
tus- tai eläkelaitokselle taikka laitoksen va-
kuutustoiminnasta johtuvat vastuut on muu-
toin todistettavasti selvitetty.

5 §

Suhteellista valvontamaksua maksavan
perusmaksu

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun suhteellisen val-
vontamaksun lisäksi maksettavan perusmak-
sun määrä euroina sekä maksun suorittami-
seen velvolliset määräytyvät seuraavasti:

Maksuvelvollinen Perusmaksu
euroina

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista anne-
tussa laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa
(1502/2001) tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista
ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1504/2001) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö

6 000

muu luottolaitos 2 000
lisämaksu luottolaitokselle, jonka palkkiotuottojen määrä on suu-
rempi kuin rahoituskate

9 000

maksulaitos 2 000
vakuutusyhtiö 6 000
vakuutusyhdistys 1 000
eläkesäätiö ja eläkekassa 1 200
muu vakuutuskassa kuin eläkekassa 800
työttömyyskassa 6 000
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa, työttömyysva-
kuutusrahasto ja Koulutusrahasto

6 000
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Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilas-
vakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassojen
tukikassa

1 200

valtion eläkerahasto, Keva -niminen kunnallinen eläkalaitos ja Kir-
kon keskusrahaston eläkerahasto

15 000

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike 3 000
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike 2 000
rahastoyhtiö 4 000
muu sijoituspalveluyritys kuin sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3—5
momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys

6 000

sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoi-
tuspalveluyritys

1 000

ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike 2 000
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike 3 000
ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroo-
pan talousalueeseen

1 000

ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike 2 000
kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliike 3 000
kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike 3 000

Perusmaksua ei peritä pörssiltä eikä selvi-
tysyhteisöltä.

6 §

Muun maksuvelvollisen perusmaksu

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvel-
vollisen perusmaksun määrä euroina sekä
maksun suorittamiseen velvolliset määräyty-
vät seuraavasti:

Maksuvelvollinen Perusmaksu euroina
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tar-
koitettu arvopaperikeskus

260 000

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletussuojara-
hasto

12 000

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusrahasto 2 000
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö 1 000
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö 200
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto 3 000
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö 3 000
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tar-
koitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö

6 000

luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tar-
koitetun ryhmittymän omistusyhteisö

10 000

pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön omistusyhteisö 10 000
sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö 1 000
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vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari 1 000 Perusmaksua
korotetaan 180 euroa
jokaista vakuutus-
meklariyrityksen tai
yksityisen elinkei-
nonharjoittajan pal-
veluksessa olevaa
valvontamaksun
määräämisvuotta
edeltävän vuoden
päättyessä rekisteröi-
tyä vakuutusmeklaria
kohden.

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tar-
koitettu tilinhoitaja

6 000

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 4 lu-
vussa tarkoitettu ulkomainen selvitysyhteisö

25 000

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 1 luvun
3 §:ssä tarkoitettu selvitysosapuoli

12 000

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 luvun
3 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 9 §:ssä
tarkoitettu kirjausrahasto

2 000

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla
säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan
osakkeen liikkeeseenlaskija

15 500 Perusmaksua
korotetaan 16 000
euroa, jos osakkeelle
on kaupankäynnistä
rahoitusvälineillä an-
netun lain 5 luvun
2 §:ssä tarkoitetut
likvidit markkinat.

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu hake-
muksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusväli-
neillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla yksin-
omaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin
Suomessa

12 500

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla
säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan
osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on tämän lain 4 §:ssä
tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei
ole Suomessa

10 500 Perusmaksua
korotetaan 11 000
euroa, jos osakkeelle
on kaupankäynnistä
rahoitusvälineillä an-
netun lain 5 luvun
2 §:ssä tarkoitetut
likvidit markkinat.

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla
säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan
muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija

3 000
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suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi kuin
osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäyn-
nistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä
markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa kuin Suomessa

3 000

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena
Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen liikkeeseenlaskija

4 000

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena
Suomessa hakemuksesta olevan muun arvopaperin kuin osakkeen
liikkeeseenlaskija

1 000

Eläketurvakeskus 10 000
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta 1 000
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoite-
tun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike

1 000

eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen ulko-
mainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike

1 000

kolmannen maan luottolaitoksen edustusto 1 000
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu sellainen vakuutus-
edustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivuliike

300

Jos omistusyhteisö on samalla toisen kon-
sernin tytäryhteisö, sen emoyhteisöltä ei pe-
ritä maksua samalla perusteella. Jos omistus-
yhteisö on samalla arvopaperin liikkeeseen-
laskija, siltä peritään maksu kummallakin pe-
rusteella.

Tässä pykälässä tarkoitettu maksu koskee
myös 4 §:ssä tarkoitettua maksuvelvollista.

Jos osakkeen liikkeeseenlaskija on laskenut
liikkeeseen myös muita tässä pykälässä tar-
koitettuja arvopapereita, maksuvelvolliselta
peritään maksu kummankin perusteen mukai-
sesti.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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