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Laki
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 71 §:n 1 momentin 15 kohta,

sellaisena kuin se on laissa 446/2017, ja
lisätään lakiin uusi 20 b § ja 71 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa

752/2012, 611/2014, 651/2014, 1198/2014, 505/2015, 1442/2016, 520/2016, 446/2017 ja
1071/2017, uusi 16 ja 17 kohta seuraavasti:

20 b §

Oikeus saada tietoja viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavalta

Finanssivalvonnalla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä viranomaiselta ja
julkista tehtävää hoitavalta tietoja valvottavan, muun finanssimarkkinoilla toimivan ja
muun henkilön, jota Finanssivalvonta 3 §:n mukaisten tehtäviensä nojalla valvoo, veroi-
hin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sekä Tullin peri-
miin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitami-
sesta, toiminnasta ja taloudesta sekä kytkennöistä.

Jos valvottava tai muu finanssimarkkinoilla toimiva taikka muu henkilö, jota Finanssi-
valvonta 3 §:n mukaisten tehtäviensä nojalla valvoo, on oikeushenkilö, Finanssivalvon-
nalla on oikeus saada tiedot oikeushenkilön lisäksi toimitusjohtajasta, hänen sijaisestaan,
hallituksen jäsenestä ja varajäsenestä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimieli-
men jäsenestä ja varajäsenestä, vastuunalaisesta yhtiömiehestä, muusta ylimpään johtoon
kuuluvasta sekä siitä, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön
osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määrää-
misvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö. Finanssivalvonnalla on lisäksi oi-
keus saada tiedot edellä tarkoitettuihin henkilöihin välittömästi tai välillisesti kytkeytyvis-
tä yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 3 §:ssä tarkoitetuista rekisteröitävistä yrityksistä
ja yhteisöistä.

Finanssivalvonnalla on oikeus saada 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot, jos ne ovat
tarpeen:

1) valvottavan, muun finanssimarkkinoilla toimivan tai muun henkilön, jota Finanssi-
valvonta 3 §:n mukaisten tehtäviensä nojalla valvoo, omistajan, hallituksen jäsenen, toi-
mitusjohtajan tai palveluksessa olevan laissa säädetyn luotettavuuden selvittämiseksi;

2) markkinoiden väärinkäytön estämiseksi;
3) rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen estämiseksi;
4) valvottavan, muun finanssimarkkinoilla toimivan tai muun henkilön, jota Finanssi-

valvonta 3 §:n mukaisten tehtäviensä nojalla valvoo, perustamiseen tai omistukseen liitty-
vien tietojen luotettavuuden selvittämiseksi;

5) 21 §:ssä tarkoitetun tietojensaantioikeuden turvaamiseksi;
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6) arvopaperimarkkinalaissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden valvomiseksi;
7) finanssimarkkinoiden vakauden, sijoittajan- ja asiakkaansuojan ja vakuutettujen

etujen turvaamiseksi.
Finanssivalvonnalla on oikeus saada 1 momentissa tarkoitetut tiedot maksutta. Tiedot

voidaan luovuttaa Finanssivalvonnalle teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin säh-
köisesti.

71 §

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tieto-
ja:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
15) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n

1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille ja 2 momentissa tarkoitetulle asianajajayh-
distykselle asioista, jotka ovat välttämättömiä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämiseksi ja paljastamiseksi;

16) Verohallinnolle sellaisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä an-
netun lain noudattamisen valvonnassa havaittuja tietoja, joilla on merkitystä Verohallin-
non valvoessa verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 17 a–17 d §:ssä säädettyjä
velvoitteita;

17) Rahoitusvakausvirastolle sellaisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämi-
sestä annetun lain noudattamisen valvonnassa havaittuja tietoja, joilla on merkitystä Ra-
hoitusvakausviraston täyttäessä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvussa sää-
dettyjä talletussuojakorvausten maksamiseen liittyviä velvoitteitaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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