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sijoitusrahastolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sijoitusrahastolain (48/1999) 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 §:n 1 momentin 8, 12 ja 14

kohta, 5 §, 5 b §:n 1 momentti, 5 e ja 5 f §, 6 §:n 5 momentti, 8 b §:n 3 momentti, 8 c §, 9 a §:n
1 momentti, 9 d, 9 e, 11 ja 16 §, 26 a §:n 8 momentti, 29 c §, 41 §:n 4 momentti, 57 b §, 63 §:n
1 momentti, 64 §:n 2 momentti, 65 §:n 1 momentin 3 kohta, 69 §:n 1 momentin 1 kohta, 73 §:n
2—4 momentti, 77 §:n 1 momentti, 80 §, 81 §:n 1 ja 2 momentti, 14 luku, 117 a §:n 2
momentti, 128 b §:n 1 momentti sekä 132 b—132 d §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 §:n 1 momentin 14 kohta, 8 b §:n 3
momentti, 8 c, 16 ja 80 §, 117 a §:n 2 momentti, 128 b §:n 1 momentti sekä 132 b—132 d §
laissa 1490/2011, 2 §:n 1 momentin 8 kohta, 5 b §:n 1 momentti, 9 a §:n 1 momentti, 41 §:n 4
momentti, 73 §:n 2—4 momentti, 77 §:n 1 momentti ja 81 §:n 1 ja 2 momentti laissa 224/2004,
2 §:n 1 momentin 12 kohta, 9 e §, 26 a §:n 8 momentti ja 69 §:n 1 momentin 1 kohta laissa
928/2007, 5 § laeissa 224/2004 ja 928/2007, 5 e ja 9 d § laeissa 928/2007 ja 889/2008, 5 f §
laeissa 928/2007 ja 1490/2011, 6 §:n 5 momentti ja 11 § laissa 1365/2010, 29 c § laissa
1426/2007 ja 57 b § laissa 559/2010, sekä

lisätään 8 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1490/2011, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Tätä lakia ei sovelleta muun kuin sijoitus-
rahastodirektiivin mukaisen yhteissijoitusyri-
tyksen osuuksien markkinoimiseen, jos
osuuksia markkinoidaan ainoastaan ammatti-
maisille sijoittajille. Ammattimaisena sijoitta-
jana on pidettävä sijoituspalvelulain
(747/2012) 1 luvun 18 §:n 1 momentin 1—4
kohdassa tarkoitettua yhteisöä, 5 kohdassa

tarkoitettua yhteisösijoittajaa sekä muuta si-
joittajaa, jos tämä on kirjallisesti ilmoittanut
yhteissijoitusyritykselle tai muulle kuin sijoi-
tusrahastodirektiivin mukaiselle yhteissijoi-
tusyritykselle tai sen asiamiehelle olevansa
ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa pe-
rusteella ammattimainen sijoittaja ja sijoittaja
täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuk-
sista:

1) sijoittaja on tehnyt huomattavan suuria
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liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimää-
rin kymmenen kertaa neljännesvuodessa nel-
jän viimeksi kuluneen vuosineljänneksen ai-
kana;

2) sijoittajan sijoitusvarallisuuden arvo on
yli 500 000 euroa;

3) sijoittaja työskentelee tai on työskennel-
lyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään
vuoden tehtävässä, joka edellyttää tietämystä
suunnitelluista liiketoimista.

Rahastoyhtiöihin sovelletaan sijoituspalve-
lulakia siten kuin siitä tässä laissa ja sijoitus-
palvelulain 1 luvun 4 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
8) arvopaperilla arvopaperimarkkina-

lain (746/2012) 2 luvun 1 §:ssä määriteltyä
arvopaperia;
— — — — — — — — — — — — —

12) rahoitusvälineellä sijoituspalvelulain
1 luvun 10 §:ssä tarkoitettuja rahoitusväli-
neitä, rahamarkkinavälineitä ja talletuksia
luottolaitoksissa;
— — — — — — — — — — — — —

14) OTC-johdannaissopimuksella muuta
kuin sellaista johdannaissopimusta, jolla käy-
dään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusväli-
neillä annetussa laissa (748/2012) tarkoite-
tulla säännellyllä markkinalla tai muulla
säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tun-
nustetulla ja yleisölle avoimella markkinapai-
kalla;
— — — — — — — — — — — — —

5 §
Rahastoyhtiö saa harjoittaa sijoitusrahasto-

toimintaa ja sijoitusrahastotoimintaan olen-
naisesti liittyvää toimintaa, jos tällainen toi-
minta ei ole omiaan vahingoittamaan rahasto-
osuudenomistajien etua.

Rahastoyhtiö saa lisäksi tarjota:
1) sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n 4

kohdassa tarkoitettua omaisuudenhoitoa;
2) sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n 5

kohdassa tarkoitettua sijoitusneuvontaa;
3) sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n 9

kohdassa tarkoitettua rahoitusvälineiden säi-
lyttämistä sijoitusrahastojen ja yhteissijoitus-
yritysten osuuksien osalta.

Rahastoyhtiölle ei voida antaa toimilupaa
ainoastaan 2 momentissa tarkoitettuun toi-
mintaan. Rahastoyhtiölle ei voida myöskään
antaa toimilupaa 2 momentin 2 tai 3 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan, jos toimilupaa ei ole
myönnetty tai samanaikaisesti haeta myös 2
momentin 1 kohdassa tarkoitettuun toimin-
taan.

Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 2 momen-
tissa tarkoitettua toimintaa, velvollisuudesta
kuulua sijoittajien korvausrahastoon sääde-
tään sijoituspalvelulaissa.

Rahastoyhtiöön, joka tarjoaa 2 momentissa
tarkoitettuja palveluja, sovelletaan sijoitus-
palvelulain 1 luvun 4 §:ää.

5 b
Rahastoyhtiön toimilupa on myönnettävä

suomalaiselle osakeyhtiölle, jos osakkeen-
omistajien ja ylimmän johdon luotettavuu-
desta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta ja
muusta sopivuudesta saadun selvityksen pe-
rusteella ja yhtiön liiketoiminnan aiottu laa-
juus huomioon ottaen voidaan varmistua
siitä, että rahastoyhtiötä johdetaan ammatti-
taitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liike-
tapaperiaatteiden mukaisesti. Toimiluvan
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että
yhtiöllä on pääkonttori Suomessa, luotettava
hallinto, riittävät taloudelliset toimintaedelly-
tykset ja että se täyttää muut tässä laissa
asetetut vaatimukset. Edellytyksenä on li-
säksi, että selvityksen perusteella ei voida
pitää todennäköisenä, että rahastoyhtiön ja
muun oikeushenkilön tai luonnollisen henki-
lön välillä oleva merkittävä sidonnaisuus tai
tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan
luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön
sovellettavat Euroopan talousalueen ulkopuo-
lisen valtion säännökset ja hallinnolliset mää-
räykset estävät rahastoyhtiön tehokkaan val-
vonnan. Toimilupa voidaan myöntää myös
perustettavalle rahastoyhtiölle ennen sen re-
kisteröimistä.
— — — — — — — — — — — — —

5 e §
Rahastoyhtiön hallituksen, toimitusjohta-

jan ja muun ylimmän johdon tulee johtaa
rahastoyhtiötä ammattitaitoisesti sekä tervei-
den ja varovaisten liiketapaperiaatteiden mu-
kaisesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten,
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toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan on
oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole
konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei
ole rajoitettu. Näillä henkilöillä on lisäksi
oltava sellainen yleinen sijoitusrahastotoi-
minnan tuntemus kuin rahastoyhtiön toimin-
nan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.
Rahastoyhtiön, jolle on myönnetty toimilupa
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun omaisuu-
denhoitoon, hallituksen jäsenellä ja varajäse-
nellä, toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan
sijaisella sekä muulla ylimpään johtoon kuu-
luvalla on lisäksi oltava sellainen yleinen si-
joituspalvelutoiminnan tuntemus kuin rahas-
toyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen kat-
soen on tarpeen. Rahasto-osuudenomistajien
8 §:n 2 momentin mukaisesti valitsemilta ra-
hastoyhtiön hallituksen jäseniltä ei edellytetä
sijoitusrahasto- tai sijoituspalvelutoiminnan
tuntemusta.

Luotettavana ei voida pitää sitä, joka on:
1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana

tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton
rahastoyhtiön hallituksen jäseneksi tai varajä-
seneksi, toimitusjohtajaksi tai toimitusjohta-
jan sijaiseksi taikka muuhun ylimpään joh-
toon kuuluvaksi; tai

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton 1
kohdassa tarkoitettuun tehtävään.

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi
kuitenkin jatkaa 1 momentissa tarkoitetussa
tehtävässä, jos sitä on hänen aikaisempi toi-
mintansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja
muut asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuu-
tena arvioiden pidettävä ilmeisen perustel-
tuna.

Rahastoyhtiön on ilmoitettava 1 momen-
tissa tarkoitettuja johtotehtävissä toimivia
koskevista muutoksista viipymättä Finanssi-
valvonnalle.

5 f §
Sen, joka suoraan tai välillisesti omistaa

vähintään kymmenen prosenttia rahastoyh-
tiön osakepääomasta tai osuuden, joka tuottaa
vähintään kymmenen prosenttia sen osakkei-

den tuottamasta äänivallasta, on oltava luotet-
tava.

Luotettavana ei voida pitää sitä, joka on:
1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana

tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton
omistamaan rahastoyhtiötä; tai

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton omis-
tamaan rahastoyhtiötä.

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi
kuitenkin jatkaa rahastoyhtiön omistajalle
kuuluvan päätösvallan käyttämistä rahastoyh-
tiössä, jos sitä on hänen aikaisempi toimin-
tansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja muut
asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuutena ar-
vioiden pidettävä ilmeisen perusteltuna.

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua toimintaa, on aina tä-
män pykälän 1—4 momentissa säädetystä
riippumatta täytettävä sijoituspalvelulain 6
luvun 2 §:n 1 momentissa säädetyt vaatimuk-
set. Tällaiseen rahastoyhtiöön sovelletaan,
mitä viimeksi mainitun pykälän 4 momen-
tissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

8 b §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön on säilytettävä tiedot henki-
lökohtaisista liiketoimista. Rahastoyhtiön on
vuosittain toimitettava Finanssivalvonnalle
selvitys siitä, miten rahastoyhtiö on valvonut
henkilökohtaisia liiketoimia koskevien sään-
nösten, määräysten ja rahastoyhtiön sisäisten
ohjeiden noudattamista, ja siitä, mihin toi-
menpiteisiin rahastoyhtiö on ryhtynyt, jos sa-
nottuja säännöksiä, määräyksiä tai ohjeita ei
ole noudatettu.

Finanssivalvonta antaa komission riskien-
hallintadirektiivin täytäntöön panemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset henkilö-
kohtaisista liiketoimista. Finanssivalvonta voi
lisäksi antaa tarkempia määräyksiä 3 momen-
tissa tarkoitetusta selvityksestä ja sen toimit-
tamisesta Finanssivalvonnalle.
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8 c §
Rahastoyhtiön on säilytettävä tiedot jokai-

sesta liiketoimesta, jossa sijoitusrahasto tai
erikoissijoitusrahasto on osallisena, vähintään
viiden vuoden ajan. Edellä 5 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuun toimintaan kuuluvien liike-
toimia ja palveluja koskevien tietojen säilyt-
tämisestä säädetään sijoituspalvelulain 10 lu-
vun 9 §:ssä.

Finanssivalvonta antaa komission riskien-
hallintadirektiivin täytäntöön panemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset tietojen säi-
lyttämisestä.

9 a §
Säilytysyhteisön toimilupa on myönnet-

tävä suomalaiselle osakeyhtiölle, jos osak-
keenomistajien ja ylimmän johdon luotetta-
vuudesta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta
ja muusta sopivuudesta saadun selvityksen
perusteella ja yhtiön liiketoiminnan aiottu
laajuus huomioon ottaen voidaan varmistua
siitä, että säilytysyhteisöä tullaan johtamaan
ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovais-
ten liiketapaperiaatteiden mukaisesti. Toimi-
luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi,
että yhtiöllä on pääkonttori Suomessa, luotet-
tava hallinto, riittävät taloudelliset toiminta-
edellytykset ja että se täyttää muut tässä
laissa asetetut vaatimukset. Edellytyksenä on
lisäksi, että saadun selvityksen perusteella ei
voida pitää todennäköisenä, että säilytysyh-
teisön ja muun oikeushenkilön tai luonnolli-
sen henkilön välillä oleva merkittävä sidon-
naisuus tai tällaisessa sidonnaisuussuhteessa
olevaan luonnolliseen henkilöön tai oikeus-
henkilöön sovellettavat Euroopan talous-
alueen ulkopuolisen valtion säännökset ja
hallinnolliset määräykset estävät säilytysyh-
teisön tehokkaan valvonnan. Toimilupa voi-
daan myöntää myös perustettavalle säilytys-
yhteisölle ennen sen rekisteröimistä.
— — — — — — — — — — — — —

9 d §
Säilytysyhteisön hallituksen ja toimitus-

johtajan tulee johtaa säilytysyhteisöä ammat-
titaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten lii-
ketapaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen
jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja
toimitusjohtajan sijaisen sekä muuhun ylim-
pään johtoon kuuluvan on oltava luotettavia

henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joi-
den toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä, toimi-
tusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella
sekä muulla ylimpään johtoon kuuluvalla on
lisäksi oltava sellainen yleinen säilytysyhtei-
sötoiminnan tuntemus kuin säilytysyhteisön
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on
tarpeen.

Luotettavana ei voida pitää sitä, joka on:
1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana

tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton
säilytysyhteisön hallituksen jäseneksi tai va-
rajäseneksi, toimitusjohtajaksi tai toimitus-
johtajan sijaiseksi taikka muuhun ylimpään
johtoon kuuluvaksi; tai

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton 1
kohdassa tarkoitettuun tehtävään.

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi
kuitenkin jatkaa 1 momentissa tarkoitetussa
tehtävässä, jos sitä on hänen aikaisempi toi-
mintansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja
muut asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuu-
tena arvioiden pidettävä ilmeisen perustel-
tuna.

Säilytysyhteisön on ilmoitettava 1 momen-
tissa tarkoitettuja ylimpään johtoon kuuluvia
koskevista muutoksista viipymättä Finanssi-
valvonnalle.

9 e §
Sen, joka suoraan tai välillisesti omistaa

vähintään kymmenen prosenttia säilytysyh-
teisön osakepääomasta tai osuuden, joka tuot-
taa vähintään kymmenen prosenttia sen osak-
keiden tuottamasta äänivallasta, on oltava
luotettava.

Luotettavana ei pidetä sitä, joka on:
1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana

tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton
perustamaan tai omistamaan säilytysyhteisöä;
tai

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton omis-
tamaan säilytysyhteisöä.
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Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi
kuitenkin jatkaa säilytysyhteisön omistajalle
kuuluvan päätösvallan käyttämistä säilytys-
yhteisössä, jos sitä on hänen aikaisempi toi-
mintansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja
muut asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuu-
tena arvioiden pidettävä ilmeisen perustel-
tuna.

11 §
Sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, säi-

lytysyhteisönä voi toimia sijoituspalvelulain
1 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu sijoituspalveluyritys tai luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 8 §:n 1 momentissa
tarkoitettu luottolaitos.

Säilytysyhteisönä voi lisäksi toimia sijoi-
tuspalvelulain 1 luvun 9 §:n 1 momentin 7
kohdassa tarkoitettu ulkomainen ETA-sijoi-
tuspalveluyritys tai luottolaitostoiminnasta
annetun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu
ulkomainen ETA-luottolaitos:

1) jolla on sivuliike Suomessa;
2) joka täyttää 10 §:ssä säädetyt taloudelli-

set toimintaedellytykset;
3) joka on kotivaltiossaan oikeutettu har-

joittamaan sijoitusrahastodirektiivissä tarkoi-
tettua säilytysyhteisötoimintaa.

16 §
Sen, joka aikoo suoraan tai välillisesti

hankkia rahastoyhtiön osakkeita, on ilmoitet-
tava siitä etukäteen Finanssivalvonnalle, jos:

1) hänen omistuksensa hankinnan johdosta
olisi vähintään kymmenen prosenttia rahasto-
yhtiön osakepääomasta;

2) hänen omistuksensa olisi niin suuri, että
se vastaisi vähintään kymmentä prosenttia
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimää-
rästä; tai

3) hänen omistuksensa muutoin oikeuttaisi
käyttämään 2 kohdassa tarkoitettuun omis-
tukseen rinnastettavaa tai muuten merkittävää
vaikutusvaltaa rahastoyhtiön hallinnossa.

Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta
aiotaan lisätä vähintään 20, 30 tai 50 prosent-
tiin rahastoyhtiön osakepääomasta tai omis-
tus vastaisi samansuuruista osuutta kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai ra-
hastoyhtiöstä tulisi tytäryritys, myös tästä
hankinnasta on ilmoitettava etukäteen Fi-
nanssivalvonnalle.

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
omistusosuutta ja ääniosuutta sovelletaan,
mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä
ja 9 luvun 4—7 §:ssä säädetään. Tätä mo-
menttia sovellettaessa ei oteta huomioon
osakkeita, jotka ilmoitusvelvollinen on enin-
tään vuoden ajaksi hankkinut järjestämänsä
arvopapereiden liikkeeseenlaskun yhteydessä
tai markkinatakauksen nojalla ja joiden no-
jalla ilmoitusvelvollisella ei ole oikeutta käyt-
tää yhteisössä äänivaltaa eikä muuten vaikut-
taa yhteisön johdon toimintaan.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoi-
tus on tehtävä myös, jos omistettujen osak-
keiden määrä laskee jonkin 1 tai 2 momen-
tissa säädetyn omistusrajan alapuolelle tai ra-
hastoyhtiö lakkaa olemasta ilmoitusvelvolli-
sen tytäryritys.

Rahastoyhtiön ja sen omistusyhteisön on
ilmoitettava Finanssivalvonnalle vähintään
kerran vuodessa 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen omistusosuuksien omistajat ja omistus-
ten suuruudet sekä ilmoitettava viivytyksettä
tietoonsa tulleet omistusosuuksien muutok-
set.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta il-
moituksesta on käytävä ilmi tarpeelliset tie-
dot ja selvitykset:

1) ilmoitusvelvollisesta sekä hänen luotet-
tavuudestaan ja taloudellisesta tilanteestaan;

2) ilmoitusvelvollisen omistuksesta ja
muista sidonnaisuuksista rahastoyhtiössä;

3) hankintaa koskevista sopimuksista, han-
kinnan rahoituksesta ja, edellä 2 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa, omistuksen tavoit-
teista.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin
ilmoituksiin liitettävistä tiedoista annetaan
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella.

Mitä 1—7 momentissa säädetään rahasto-
yhtiön osakkeiden hankinnasta ja luovutuk-
sesta, sovelletaan vastaavasti säilytysyhteisön
osakkeiden hankintaan ja luovutukseen.

26 a §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön tarjoamien sijoituspalvelu-
jen ulkoistamiseen sovelletaan 1—7 momen-
tista poiketen, mitä sijoituspalvelulain 1 lu-
vun 4 §:ssä säädetään.
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29 c §
Jos 5 §:n 2 momentin mukaista toimintaa

harjoittavan rahastoyhtiön kotipaikka siirre-
tään toiseen valtioon taikka sulautumisessa
tai jakautumisessa vastaanottava yhtiö on re-
kisteröity tai rekisteröidään toiseen valtioon,
rahastoyhtiön velvollisuuteen laatia korvaus-
rahastoselvitys ja sijoittajan irtisanomisoikeu-
teen sovelletaan sijoituspalvelulain 13 luvun
9 §:ää.

41 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa
käytetään johdannaissopimuksia, sen sään-
nöissä on mainittava:

1) johdannaissopimusten käyttötarkoitus,
käytettävien johdannaissopimusten lajit ja
käytön laajuus;

2) OTC-johdannaissopimusten vastapuo-
let;

3) riskienhallintamenetelmät, joita rahasto-
yhtiö aikoo soveltaa.
— — — — — — — — — — — — —

57 b §
Rahasto-osuuden hoitajana voi toimia sel-

lainen rahastoyhtiö, luottolaitostoiminnasta
annetussa laissa tarkoitettu luottolaitos tai si-
joituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalvelu-
yritys, jolla on oikeus tarjota sijoituspalvelu-
lain 1 luvun 11 §:n 9 kohdassa tarkoitettua
rahoitusvälineiden säilyttämistä, sekä toisessa
ETA-valtiossa vastaavan toimiluvan saanut
yhteisö. Rahasto-osuuden hoitajana voi toi-
mia myös arvo-osuusjärjestelmästä ja selvi-
tystoiminnasta annetussa laissa (749/2012)
tarkoitettu arvopaperikeskus sekä vastaava
Euroopan talousalueella toimiva arvopaperi-
keskus tai arvopaperien talletuslaitos.

63 §
Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista ra-

hasto-osuuksista ja niiden omistajista pide-
tään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla
rahasto-osuudenomistajaluetteloa siten kuin
siitä säädetään arvo-osuusjärjestelmästä ja
selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun
3 §:ssä. Rahasto-osuuden kirjaamiseen arvo-
osuustilille ja rahasto-osuudenomistajaluette-
loon sovelletaan, mitä tämän lain 53 §:n 2

momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

64 §
— — — — — — — — — — — — —

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan ra-
hasto-osuudensaajalla ei ole oikeutta käyttää
rahasto-osuudenomistajalle sijoitusrahastossa
kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on mer-
kitty rahasto-osuudenomistajaluetteloon, ellei
62 §:n 2 momentista tai arvo-osuusjärjestel-
mästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8
luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu.

65 §
Sijoitusrahaston sääntöihin on otettava

määräys, jonka mukaan ilmoittautumispäivän
jälkeen oikeus saada sijoitusrahastosta jaetta-
via tuottoja on vain sillä:
— — — — — — — — — — — — —

3) jos rahasto-osuus on hallintarekisteröity,
jonka arvo-osuustilille rahasto-osuus on täs-
mäytyspäivänä kirjattu ja jonka rahasto-osuu-
den hoitaja on täsmäytyspäivänä arvo-osuus-
järjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun
lain 8 luvun 1 §:n nojalla merkitty rahasto-
osuudenomistajaluetteloon rahasto-osuuden
hoitajaksi.
— — — — — — — — — — — — —

69 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston

varoja:
1) arvopapereihin ja rahamarkkinavälinei-

siin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä
rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tulla säännellyllä markkinalla tai joilla käy-
dään kauppaa muulla säännellyllä, säännölli-
sesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle
avoimella markkinapaikalla;
— — — — — — — — — — — — —

73 §
— — — — — — — — — — — — —

OTC-johdannaissopimuksiin sijoittami-
sesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman
vastapuolen osalta ylittää yhtä kymmenes-
osaa sijoitusrahaston varoista, jos vastapuoli
on 71 a §:ssä tarkoitettu luottolaitos, ja
muussa tapauksessa yhtä kahdeskymmenes-
osaa sijoitusrahaston varoista.

Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlas-

6 765/2012



kijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälinei-
siin, jotka ylittävät yhden kahdeskymmenes-
osan sijoitusrahaston varoista, saa yhteensä
olla enintään kaksi viidesosaa sijoitusrahas-
ton varoista. Tätä rajoitusta ei sovelleta talle-
tuksiin eikä sellaisiin OTC-johdannaissopi-
muksiin sijoittamiseen, joissa vastapuolena
on 71 a §:ssä tarkoitettu luottolaitos.

Sijoitusrahaston varoista yhteensä enintään
yksi viidesosa saadaan sijoittaa saman liik-
keeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamark-
kinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanot-
tamiin talletuksiin, tai sellaisiin OTC-johdan-
naissopimuksiin, joista sijoitusrahastolle ai-
heutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vasta-
puoliriski.
— — — — — — — — — — — — —

77 §
Edellä 73 §:n 1—4 momentissa, 75 §:ssä ja

76 §:n 1 momentissa tarkoitetut sijoitukset
saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai
rahamarkkinavälineisiin tai sen vastaanotta-
miin talletuksiin tai OTC-johdannaissopi-
muksiin, joissa kyseinen yhteisö on vastapuo-
lena, eivät saa ylittää määrää, joka vastaa 35
sadasosaa sijoitusrahaston varoista.
— — — — — — — — — — — — —

80 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston

varoja johdannaissopimuksiin, joilla käydään
kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä
markkinalla tai muulla säännellyllä, säännöl-
lisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle
avoimella markkinapaikalla ja vastaavilla kä-
teisellä selvitettävillä sopimuksilla, sekä
OTC-johdannaissopimuksiin edellyttäen,
että:

1) johdannaissopimuksen kohde-etuutena
on 69, 71, 71 a tai 72 §:ssä tarkoitettu rahoi-
tusväline, johdannaissopimus, jonka kohde-
etuutena on tässä pykälässä mainittu rahoitus-
väline tai kohde-etuus, rahoitusindeksi,
korko, valuuttakurssi taikka valuutta, joka
vastaa sijoitusrahaston sijoitustoiminnalle sen
säännöissä asetettuja tavoitteita;

2) OTC-johdannaissopimuksen vastapuoli
on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvo-
taan Euroopan unionin lainsäädännössä mää-
riteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö,

johon sovelletaan ja joka noudattaa toimin-
nan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaa-
vat Euroopan unionin lainsäädäntöä;

3) rahastoyhtiö kykenee määrittämään
OTC-johdannaissopimusten arvon luotetta-
vasti ja todennettavasti päivittäin ja ne voi-
daan rahastoyhtiön aloitteesta milloin tahansa
myydä, muuttaa rahaksi tai kattaa vastakkai-
sella toimella niiden käypään arvoon.

81 §
Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämi-

seksi rahastoyhtiö saa tehdä sijoitusrahaston
varoihin kuuluvista arvopapereista ja raha-
markkinavälineistä lainaus- ja takaisinostoso-
pimuksia, jos ne selvitetään arvo-osuusjärjes-
telmästä ja selvitystoiminnasta annetussa
laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai ul-
komaisessa selvitysyhteisössä taikka, jos sel-
vitys tapahtuu muualla, jos niiden vastapuo-
lena on sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoi-
tuspalveluyritys tai muu sijoituspalvelun tar-
joaja ja niiden ehdot ovat markkinoille tavan-
omaiset ja yleisesti tunnetut.

Sijoitusrahaston varoihin kuuluvia arvopa-
pereita ja rahamarkkinavälineitä voidaan luo-
vuttaa velaksi ja niitä koskevia takaisinosto-
sopimuksia voidaan tehdä ainoastaan riittä-
vää vakuutta vastaan. Rahastoyhtiön tehtä-
vänä on päivittäin huolehtia siitä, että vakuu-
den arvo pysyy riittävänä koko lainaus- tai
takaisinostosopimuksen voimassaoloajan.
Selvitysyhteisön taikka Finanssivalvonnan tai
sitä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen
valvonnassa olevan muun yhteisön on säily-
tettävä vakuutta sijoitusrahaston lukuun lai-
naus- tai takaisinostosopimuksen päättymi-
seen saakka.
— — — — — — — — — — — — —

14 luku

Sisäpiirisäännökset

99 §
Rahastoyhtiön sisäpiiriläisen on ilmoitet-

tava rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusra-
hastojen rahasto-osuuksia sekä säännellyllä
markkinalla tai monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena
Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoi-
tusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten
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osakkeiden perusteella, koskevat tiedot 101 a
§:ssä tarkoitettuun rahastoyhtiön sisäpiirire-
kisteriin siten kuin 100 §:ssä säädetään, jäl-
jempänä sisäpiiri-ilmoitus.

Rahastoyhtiön sisäpiiriläisellä tarkoite-
taan:

1) rahastoyhtiön yhtiökokouksen valitse-
maa hallituksen jäsentä ja varajäsentä, toimi-
tusjohtajaa ja toimitusjohtajan varamiestä
sekä tilintarkastajaa, varatilintarkastajaa ja ti-
lintarkastusyhteisön toimihenkilöä, jolla on
päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta;

2) muuta rahastoyhtiön palveluksessa ole-
vaa taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun
toimivaa henkilöä, jolla on mahdollisuus vai-
kuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista
koskevan päätöksen tekemiseen.

100 §
Rahastoyhtiön sisäpiiriläisen on tehtävä si-

säpiiri-ilmoitus neljäntoista päivän kuluessa
siitä, kun hänet on nimitetty 99 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuun tehtäväänsä.

Sisäpiiri-ilmoituksessa on mainittava:
1) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisä-

piiriläinen on;
2) yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä

tai 1 kohdassa tarkoitetulla vajaavaltaisella
on suoraan tai välillisesti määräysvalta;

3) omistamansa sekä 1 kohdassa tarkoite-
tun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun
yhteisön tai säätiön omistamat rahastoyhtiön
hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-
osuudet sekä säännellyllä markkinalla tai mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä
kaupankäynnin kohteena Suomessa olevat
osakkeet ja sellaiset rahoitusvälineet, joiden
arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perus-
teella.

Sisäpiiriläisen on tehtävässä ollessaan seit-
semän päivän kuluessa ilmoitettava rahasto-
yhtiölle:

1) 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla
osakkeilla ja rahoitusvälineillä tehdyt hankin-
nat ja luovutukset, kun omistuksen muutos
koskee rahasto-osuuksia tai kun muu omis-
tuksen muutos on vähintään 5 000 euroa;

2) muut tässä pykälässä tarkoitetuissa tie-
doissa tapahtuvat muutokset.

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa siltä osin
kuin ne koskevat asunto-osakeyhtiötä,

asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun
2 §:ssä tarkoitettua keskinäistä kiinteistöosa-
keyhtiötä, aatteellista tai taloudellista yhdis-
tystä taikka voittoa tavoittelematonta yhtei-
söä. Jos yhteisö käy säännöllisesti kauppaa
rahoitusvälineellä, sitä koskevat tiedot on
kuitenkin ilmoitettava.

Ilmoitukseen on sisällytettävä asianomai-
sen henkilön, yhteisön tai säätiön yksilöimi-
seksi tarvittavat tiedot sekä rahasto-osuuksia,
osakkeita ja muita rahoitusvälineitä koskevat
tiedot.

Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut
osakkeet tai rahoitusvälineet on liitetty arvo-
osuusjärjestelmään, rahastoyhtiö voi järjestää
menettelyn, jossa tiedot saadaan arvo-osuus-
järjestelmästä. Tällöin ei erillisiä ilmoituksia
ole tehtävä.

101 §
Rahastoyhtiön osakkeenomistajan on il-

moitettava 101 a §:ssä tarkoitettuun sisäpiiri-
rekisteriin omistamansa rahasto-osuudet sa-
notun rahastoyhtiön hallinnoimassa sijoitus-
rahastossa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus
on tehtävä neljäntoista päivän kuluessa ra-
hasto-osuuden hankkimisesta. Ilmoitus omis-
tuksen muutoksesta on tehtävä samassa
ajassa.

Jos rahasto-osuudet on liitetty arvo-osuus-
järjestelmään, rahastoyhtiö voi järjestää me-
nettelyn, jossa tiedot saadaan arvo-osuusjär-
jestelmästä. Tällöin ei erillisiä ilmoituksia ole
tehtävä.

101 a §
Rahastoyhtiön on pidettävä 100 ja

101 §:ssä tarkoitetuista ilmoituksista rekiste-
riä (rahastoyhtiön sisäpiirirekisteri), josta il-
menevät:

1) kunkin sisäpiiriläisen kohdalla sisäpiiri-
läisen, 100 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoi-
tetun yhteisön tai säätiön omistamat sano-
tussa momentissa tarkoitetut rahasto-osuudet,
osakkeet ja rahoitusvälineet sekä eriteltyinä
hankinnat ja luovutukset;

2) kunkin 101 §:ssä tarkoitetun osakkeen-
omistajan omistamat rahasto-osuudet ja nii-
den omistuksen muutokset.

Jos ilmoitukset tehdään 100 §:n 6 momen-
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tin mukaisesti, rahastoyhtiön sisäpiirirekisteri
voidaan tältä osin muodostaa arvo-osuusjär-
jestelmästä saatavista tiedoista.

Rahastoyhtiön sisäpiirirekisterin ylläpito
on järjestettävä luotettavalla tavalla. Rekiste-
riin merkityt tiedot on säilytettävä viisi vuotta
tiedon merkitsemisestä. Jokaisella on oikeus
saada kulujen korvaamista vastaan otteita ja
jäljennöksiä rekisterin tiedoista. Luonnollisen
henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun
luonnollisen henkilön kuin sisäpiiriläisen ja
rahastoyhtiön osakkeenomistajan nimi eivät
kuitenkaan ole julkisia.

Rahastoyhtiön on vuosittain toimitettava
Finanssivalvonnalle selvitys sisäpiirirekiste-
rin ylläpidon järjestämisestä, rahastoyhtiön
sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden val-
vonnasta ja siitä, mihin toimenpiteisiin rahas-
toyhtiö on ryhtynyt, jos sisäpiiri-ilmoitusta
koskevia säännöksiä, määräyksiä tai rahasto-
yhtiön sisäisiä ohjeita ei ole noudatettu.

101 b §
Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-

räyksiä 100 ja 101 §:ssä tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä ja tekotavasta, 101 a §:ssä
tarkoitetun rahastoyhtiön sisäpiirirekisterin
sisällöstä ja tietojen merkintätavasta sekä 101
a §:n 4 momentissa tarkoitetusta selvityksestä
ja sen toimittamisesta Finanssivalvonnalle.

102 §
Rahastoyhtiön sisäpiiriläinen ja rahastoyh-

tiön osakkeenomistaja ei saa ilman Finanssi-
valvonnan lupaa vastikkeellisesti hankkia ra-
hastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston va-
roihin kuuluvia arvopapereita tai johdannais-
sopimuksia tai luovuttaa tällaiselle sijoitusra-
hastolle edellä tarkoitettuja varoja, ellei han-
kintaa tai luovutusta toteuteta 69 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetun kaupan-
käynnin välityksellä.

117 a §
— — — — — — — — — — — — —

Päättäessään sellaisen rahastoyhtiön toimi-
luvan peruuttamisesta, jolle on myönnetty
toimilupa 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun toi-
minnan harjoittamiseen, Finanssivalvonta voi

samalla määrätä sijoittajien saamiset makset-
tavaksi sijoittajien korvausrahaston varoista
siten kuin sijoituspalvelulain 11 luvussa sää-
detään.

128 b §
Finanssivalvonnan on pidettävä internetsi-

vuillaan saatavilla tietoja laeista, asetuksista
ja määräyksistä, jotka eivät kuulu sijoitusra-
hastodirektiivin soveltamisalaan, mutta joilla
on erityistä merkitystä 128 a §:ssä tarkoite-
tuissa järjestelyissä Suomessa. Tiedot on pi-
dettävä saatavilla selkeällä tavalla ja kansain-
välisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä
kielellä.
— — — — — — — — — — — — —

132 b §
Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toi-

mintaa sivuliikkeen välityksellä harjoittavaan
ulkomaiseen ETA-rahastoyhtiöön sovelletta-
vista säännöksistä säädetään lisäksi sijoitus-
palvelulain 1 luvun 6 §:n 1 momentissa.

132 c §
Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toi-

mintaa harjoittavaan kolmannen maan rahas-
toyhtiöön sovellettavista säännöksistä sääde-
tään lisäksi sijoituspalvelulain 1 luvun 6 §:n
2 momentissa.

132 d §
Edellä 132 b ja 132 c §:ssä tarkoitetun

ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen jäse-
nyydestä sijoittajien korvausrahastossa sääde-
tään sijoituspalvelulain 11 luvun 18—25
§:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Tämän lain 99 §:ssä tarkoitetun rahastoyh-
tiön sisäpiiriläisen on saatettava 100 §:n mu-
kainen sisäpiiri-ilmoitus vastaamaan tämän
lain vaatimuksia yhden kuukauden kuluessa
lain voimaantulosta. Rahastoyhtiön on saatet-
tava 101 a §:ssä tarkoitettu rahastoyhtiön si-
säpiirirekisteri vastaamaan lain vaatimuksia
kahden kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta.
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