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1279/2015
Laki
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 41 §:n 6 momentti, sellaisena
kuin se on laissa 1198/2014,
muutetaan 33 §:n 4 momentti ja 41 §:n 7 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 33 §:n 4
momentti laissa 752/2012 ja 41 §:n 7 momentti laissa 611/2014, sekä
lisätään 40 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 254/2013, 611/2014 ja
1198/2014, uusi 4 momentti ja lakiin uusi 41 a § seuraavasti:
33 §
Toimeenpanokielto ja oikaisukehotus
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Finanssivalvonnan oikeudesta:
1) kieltää ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tai muun ulkomaisen valvottavan toiminta
säädetään 61 §:ssä;
2) kieltää luottolaitoslaitostoiminnasta annetun lain vastainen toiminta ja määrätä lain
vastainen menettely oikaistavaksi säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain 22 luvun
1 §:ssä;
3) kieltää sijoituspalvelulain vastainen menettely ja määrätä lain vastainen menettely
oikaistavaksi säädetään sijoituspalvelulain 16 a luvun 1 §:ssä;
4) kieltää arvopaperimarkkinalain vastainen toiminta arvopaperien tarjoamisessa, kaupassa ja arvopapereita koskevaa tiedonantovelvollisuutta täytettäessä sekä määrätä menettely oikaistavaksi säädetään arvopaperimarkkinalain 17 luvun 2 §:ssä;
5) kieltää tilapäisesti äänioikeuden käyttäminen osakkeilla, joita koskeva ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty, säädetään arvopaperimarkkinalain 17 luvun 1 a §:ssä;
6) kieltää pörssiä järjestämästä kaupankäyntiä rahoitusvälineellä säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 32 §:ssä;
7) kieltää monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjää järjestämästä kaupankäyntiä rahoitusvälineellä säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 4 luvun
8 §:ssä;
8) kieltää kauppojen sisäistä toteuttajaa järjestämästä sisäistä toteuttamista rahoitusvälineellä säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 5 luvun 6 §:ssä.
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40 §
Seuraamusmaksu
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Seuraamusmaksu voidaan määrätä oikeushenkilölle määrättävän seuraamusmaksun lisäksi tai sen sijasta sellaiselle oikeushenkilön johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka velvollisuuksien vastainen edellä tässä pykälässä säädetty teko tai laiminlyönti on. Kyseiselle
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun edellytyksenä on, että henkilö on merkittävällä
tavalla myötävaikuttanut tekoon tai laiminlyöntiin.
41 §
Seuraamusmaksun määrääminen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tässä pykälässä liikevaihdolla tarkoitetaan:
1) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvan
muun yrityksen osalta EU:n vakavaraisuusasetuksen 316 artiklan mukaisesti laskettua
tuottojen määrää;
2) vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiölain 2 luvun
18 b §:ssä tarkoitetun erillisyhtiön vakuutusmaksutuloa taikka eläkesäätiön tai vakuutuskassan maksutuloa;
3) muun kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun yrityksen osalta kirjanpitolain 4 luvun
1 §:ssä tarkoitettua liikevaihtoa tai sitä vastaavaa liikevaihtoa.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
41 a §
Seuraamusmaksun enimmäismäärä eräissä tapauksissa
Jos seuraamusmaksu koskee luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:n 2 ja 4
momentissa, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:n 2 ja 5 momentissa tai kriisinratkaisulain 18
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen säännösten rikkomista, oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia oikeushenkilön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta ja luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa
olla enintään viisi miljoonaa euroa.
Jos seuraamusmaksu koskee arvopaperimarkkinalain 15 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen säännösten rikkomista, oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla,
sen mukaan, kumpi on suurempi, enintään joko viisi prosenttia oikeushenkilön tekoa tai
laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta tai enintään 10 miljoonaa euroa, sekä luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu enintään kaksi miljoonaa euroa.
Edellä tässä pykälässä säädetyn estämättä seuraamusmaksu saa kuitenkin olla enintään
kaksi kertaa suurempi kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu hyöty, jos hyöty on määritettävissä.
Tässä pykälässä liikevaihdolla tarkoitetaan:
1) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvan
muun yrityksen osalta EU:n vakavaraisuusasetuksen 316 artiklan mukaisesti laskettua
tuottojen, tai jos maksuvelvollinen kuuluu luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen
konsolidointiryhmään, konsolidoitujen tuottojen yhteenlaskettua määrää;
2) vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiölain 2 luvun
18 b §:ssä tarkoitetun erillisyhtiön vakuutusmaksutuloa taikka eläkesäätiön tai vakuutuskassan maksutuloa, tai, jos vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, eläkelaitos, erillisyhtiö, eläkesäätiö tai vakuutuskassa kuuluu tytäryrityksenä konserniin, konsernitilinpäätöksen mukaista vakuutusmaksutuloa tai vastaavasti maksutuloa;
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3) muun kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun yrityksen osalta kirjanpitolain 4 luvun
1 §:ssä tarkoitettua tai sitä vastaavaa liikevaihtoa, tai, jos yrityksen on kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n mukaan laadittava emoyhtiönä konsernitilinpäätös tai jos yritys kuuluu tytäryhtiönä konserniin, konsernin ylimmän emoyrityksen konsernitilinpäätöksen mukaista liikevaihtoa.
————
Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 2015.
Tekoon ja laiminlyöntiin, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2015
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
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