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L a k i

N:o 224

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7 §:n 1

momentti, 12—15 ja 17 §, 41 §:n 2 momentin 1 ja 5 kohta, 69 §:n 3 momentti, 81 §:n 5
momentti ja 117 §:n 4 ja 5 momentti,

muutetaan 1 §:n 2 momentin johdantokappale, 2 §:n 1 kohta, 2 §:n 8 kohdan suomenkielinen
sanamuoto, 2 §:n 9—11 kohta, 5 ja 6 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 ja 16 §, 26 §:n
2 ja 3 momentti, 27 ja 29 §, 34 §:n 2 momentti, 38 §:n 1 momentti, 41 §:n 1 momentin 11
kohta, 43 §:n 2 ja 3 momentti, 48 §:n 3 momentti, 50 §:n 2 momentti, 51 §, 53 §:n 2 momentti,
66 §:n 1 momentti, 69 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta sekä 2 momentti, 71—74 §,
75 §:n 1 momentin johdantokappale, 76—78 §, 79 §:n 2 momentti, 80 §, 81 §:n 1—3 ja 6
momentti, 82 ja 84 §, 88 §:n 1 momentti, 92 §:n 2—4 momentti, 93 §, 94 §:n 2 momentti, 96 §:n
3 momentti, 97 §, 99 §:n 1 momentin 4 kohta, 103 §:n 2 momentin 1 kohta, 107 §:n 1 momentti,
108 §:n 1 momentin 1 kohta, 109 §:n 3 momentti, 113 §:n 1 momentin 1 kohta, 114 §:n 3
momentti, 116 §, 117 §:n 1—3 momentti, 121 ja 123—125 §, 20 luvun otsikko, 127 §:n 3
momentti, 129 §, 130 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta sekä 2 momentti, 131 §:n
1 momentti, 132 ja 134 §, 145 §:n 1 momentin johdantokappale, 146 §:n johdantokappale ja
2 kohta sekä 150 §:n 2 momentti,

HE 110/2003
PeVL 16/2003
TaVM 2/2004
EV 12/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY (32001L01107); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/108/EY (32001L01108); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 35-42

37—2004 440201

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2003/20030110


sellaisina kuin niistä ovat 53 §:n 2 momentti ja 81 §:n 1 ja 6 momentti laissa 1522/2001,
sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, 2 §:ään uusi 12—15 kohta, lakiin uusi 5 a—5 e ja 9 a—9
d §, 24 §:ään uusi 3 momentti, 26 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 26 a ja 26 b §, 28 §:ään
uusi 3 momentti, lakiin uusi 4 a luku, 41 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 45 §:ään uusi 3 momentti,
47 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, lakiin uusi 71 a,
73 a, 80 a, 117 a ja 126 a—126 d § sekä 144 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Tätä lakia ei sovelleta yhteissijoitusyrityk-
sen osuuksien markkinoimiseen, jos yhteis-
sijoitusyrityksen osuuksia markkinoidaan ai-
noastaan ammattimaisille sijoittajille. Am-
mattimaisena sijoittajana on pidettävä
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiöihin sovelletaan sijoituspalve-
luyrityksistä annettua lakia (579/1996) siltä
osin kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sijoitusrahastotoiminnalla varojen hank-

kimista yleisöltä yhteistä sijoittamista varten
ja näiden varojen sijoittamista pääasiallisesti
rahoitusvälineisiin sekä sijoitusrahaston hal-
lintoa;
— — — — — — — — — — — — —

8) arvopaperilla arvopaperimarkkinalain
1 luvun 2 §:ssä määriteltyä todistetta;

9) sijoitusrahastodirektiivillä neuvoston di-
rektiiviä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yh-
teissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetus-
ten ja hallinnollisten määräysten yhteensovit-
tamisesta (85/611/ETY) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen;

10) yhteissijoitusyrityksellä ulkomaista si-
joitusrahastoa ja siihen rinnastettavaa yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavaa ulkomaista yri-
tystä;

11) kotivaltiolla valtiota, jossa yhteissijoi-
tusyritys tai säilytysyhteisö on saanut toimi-
luvan;

12) rahoitusvälineellä sijoituspalveluyri-
tyksistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettuja
sijoituskohteita, rahamarkkinavälineitä ja tal-
letuksia luottolaitoksissa;

13) rahamarkkinavälineellä velkasitou-
musta, jolla tavallisesti käydään kauppaa
rahamarkkinoilla, joka voidaan muuttaa hel-
posti rahaksi ja jonka arvo voidaan tarkasti
määritellä koska tahansa;

14) vakioimattomalla johdannaissopimuk-
sella muuta kuin kaupankäynnistä vakioiduil-
la optioilla ja termiineillä annetun lain
(772/1988) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vaki-
oitua johdannaissopimusta ja siihen arvopa-
perimarkkinalain 10 luvun 1 a §:n nojalla
rinnastettavaa johdannaissopimusta; sekä

15) merkittävällä sidonnaisuudella, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain
(1607/1993) 4 a §:ssä säädetään.

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) omaisuudenhoitoa siten kuin siitä sää-

detään sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
3 §:n 1 momentin 5 kohdassa;

2) sijoituskohteita koskevaa sijoitus- ja
rahoitusneuvontaa siten kuin siitä säädetään
1 kohdassa mainitun lain 16 §:n 1 momentin
4 kohdassa; sekä

3) sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritys-
ten osuuksien säilytys- ja hoitopalveluja siten
kuin siitä säädetään 1 kohdassa mainitun lain
16 §:n 1 momentin 5 kohdassa.

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

Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 2 momen-
tissa tarkoitettua toimintaa, velvollisuudesta
kuulua sijoittajien korvausrahastoon sääde-
tään sijoituspalveluyrityksistä annetussa lais-
sa.

5 a §
Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
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rahastoyhtiön toimiluvan. Toimilupahake-
mukseen liitettävistä selvityksistä säädetään
valtiovarainministeriön asetuksella.

5 b §
Toimilupa on myönnettävä suomalaiselle

osakeyhtiölle, jos osakkeenomistajien, osak-
keenomistajiin arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 9 §:n mukaan rinnastettavien henkilöiden
sekä hallintoa hoitavien henkilöiden luotetta-
vuudesta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta
ja muusta sopivuudesta saadun selvityksen
perusteella ja hakijan liiketoiminnan aiottu
laajuus huomioon ottaen voidaan varmistua
siitä, että rahastoyhtiötä tullaan johtamaan
ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovais-
ten liiketapaperiaatteiden mukaisesti. Toimi-
luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi,
että yhtiöllä on pääkonttori Suomessa, luo-
tettava hallinto, riittävät taloudelliset toimin-
taedellytykset ja että se täyttää muut tässä
laissa asetetut vaatimukset, jollei saadun
selvityksen perusteella voida pitää todennä-
köisenä, että rahastoyhtiön ja muun oikeus-
henkilön tai luonnollisen henkilön välillä
oleva merkittävä sidonnaisuus tai tällaisessa
sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnolliseen
henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat
Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion
säännökset ja hallinnolliset määräykset estä-
vät rahastoyhtiön tehokkaan valvonnan. Toi-
milupa voidaan myöntää myös perustettavalle
rahastoyhtiölle ennen sen rekisteröimistä.

Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai,
jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun
hakija on antanut asian ratkaisemista varten
tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilu-
paa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä
12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaan-
ottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu sää-
detyssä määräajassa, hakija voi tehdä vali-
tuksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdis-
tuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös
on annettu. Rahoitustarkastuksen on ilmoi-
tettava päätöksen antamisesta muutoksenha-
kuviranomaiselle, jos päätös on annettu va-
lituksen tekemisen jälkeen. Tässä momentissa
tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsitte-
lystä on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

Rahoitustarkastuksen on ennen asian rat-
kaisemista pyydettävä hakemuksesta lausunto
sijoittajien korvausrahastolta, jos rahastoyhtiö
hakee toimilupaa 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun toiminnan harjoittamiseen.

Rahastoyhtiö voi aloittaa toimintansa, jollei
toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittömästi
sen jälkeen, kun toimilupa on myönnetty ja,
jos toimilupa on myönnetty perustettavalle
yritykselle, kun rahastoyhtiö on rekisteröity.
Rahastoyhtiön on ilmoitettava Rahoitustar-
kastukselle, milloin se aloittaa toimintansa.

5 c §
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-

milupa rekisteröitäväksi. Jos toimilupa on
myönnetty 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun
toiminnan harjoittamiseen, Rahoitustarkas-
tuksen on ilmoitettava toimilupa myös tie-
doksi sijoittajien korvausrahastolle. Perustet-
tavalle rahastoyhtiölle myönnetty toimilupa
rekisteröidään samalla kun yritys rekisteröi-
dään.

5 d §
Toimiluvassa on mainittava ne edellä

5 §:ssä tarkoitetut palvelut, joita rahastoyhti-
öllä on oikeus tarjota sijoitusrahastotoimin-
nan harjoittamisen ohella. Rahoitustarkastus
voi toimiluvan myöntämisen jälkeen rahas-
toyhtiön hakemuksesta muuttaa toimilupaa
tässä momentissa säädetyiltä osin.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
rahastoyhtiön liiketoimintaa koskevia, val-
vonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja
ehtoja.

5 e §
Rahastoyhtiön hallituksen ja toimitusjoh-

tajan tulee johtaa rahastoyhtiötä ammattitai-
toisesti sekä terveiden ja varovaisten liiketa-
paperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsen-
ten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja
toimitusjohtajan sijaisen on oltava luotettavia
henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja
joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä sekä
toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella
on lisäksi oltava sellainen yleinen sijoitusra-
hastotoiminnan tuntemus kuin rahastoyhtiön
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on
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tarpeen. Rahastoyhtiön, jolle on myönnetty
toimilupa 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun
toiminnan harjoittamiseen, hallituksen jäse-
nellä ja varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla
ja toimitusjohtajan sijaisella on lisäksi oltava
sellainen yleinen sijoituspalvelutoiminnan
tuntemus kuin rahastoyhtiön toiminnan laa-
tuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Ra-
hasto-osuudenomistajien 8 §:n 2 momentin
mukaisesti valitsemilta rahastoyhtiön halli-
tuksen jäseniltä ei edellytetä sijoitusrahasto-
tai sijoituspalvelutoiminnan tuntemusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk-
seen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton rahastoyhtiön hallituksen jäseneksi
tai varajäseneksi taikka toimitusjohtajaksi tai
toimitusjohtajan sijaiseksi.

Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi,
enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toimi-
masta rahastoyhtiön hallituksen jäsenenä tai
varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai toi-
mitusjohtajan sijaisena, jos

1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomattomuut-
ta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa rahastoyhtiön tai sen hallin-
noiman sijoitusrahaston vakaata toimintaa,
rahasto-osuudenomistajien tai sijoittajien ase-
maa tai velkojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.

Rahastoyhtiön on ilmoitettava 1 momen-
tissa tarkoitettujen hallintohenkilöidensä
muutoksista viipymättä Rahoitustarkastuksel-
le.

6 §
Rahastoyhtiön osakepääoman on oltava

vähintään 125 000 euroa. Osakepääoman on
oltava kokonaan merkitty toimilupaa myön-
nettäessä.

Rahastoyhtiöltä on oltava edellä 1 momen-
tissa säädetyn vähimmäispääoman lisäksi
omia varoja 0,02 sadasosaa määrästä, jolla
sen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteen-
laskettu arvo ylittää 250 miljoonaa euroa.
Rahastoyhtiön omien varojen kokonaismää-

rän ei kuitenkaan tarvitse ylittää 10 miljoonaa
euroa.

Edellä 2 momentissa säädettyä pääomavaa-
timusta laskettaessa rahastoyhtiön hallin-
noimien sijoitusrahastojen arvoon luetaan
mukaan kaikki rahastoyhtiön hallinnoimat
sijoitusrahastot mukaan luettuna ne sijoitus-
rahastot, joiden sijoitustoiminnan hoitaminen
on annettu toisen yhtiön hoidettavaksi. Pää-
omavaatimusta laskettaessa ei oteta huomioon
niiden sijoitusrahastojen varoja, joita rahas-
toyhtiö hoitaa toisen rahastoyhtiön antaman
toimeksiannon perusteella.

Edellä 2 momentissa asetetuista vaatimuk-
sista huolimatta rahastoyhtiön omien varojen
määrä ei saa alittaa yhtä neljäsosaa edellisen
tilikauden hyväksytyn tuloslaskelman osoit-
tamista kiinteistä kuluista tai, jos rahastoyh-
tiön toiminnassa on tilinpäätöksen vahvista-
misen jälkeen tapahtunut merkittäviä muu-
toksia, Rahoitustarkastuksen rahastoyhtiön
hakemuksesta vahvistamaa määrää.

Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 5 §:n 2
momentissa tarkoitettua toimintaa, omien va-
rojen on aina täytettävä sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain 31 §:ssä säädetyt vaatimuk-
set.

Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastodi-
rektiivin vaatimusten täytäntöönpanemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset edellä tässä
pykälässä rahastoyhtiön omille varoille ase-
tettujen vaatimusten soveltamisesta.

8 §
Rahastoyhtiön hallituksessa on oltava vä-

hintään kolme jäsentä.
— — — — — — — — — — — — —

9 §
Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta

säilytysyhteisön toimiluvan. Toimilupahake-
mukseen liitettävistä selvityksistä säädetään
valtiovarainministeriön asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

9 a §
Säilytysyhteisön toimilupa on myönnettävä

suomalaiselle osakeyhtiölle, jos osakkeen-
omistajien, osakkeenomistajiin arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan rinnas-
tettavien henkilöiden sekä hallintoa hoitavien
henkilöiden luotettavuudesta, hyvämaineisuu-
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desta, kokemuksesta ja muusta sopivuudesta
saadun selvityksen perusteella ja hakijan
liiketoiminnan aiottu laajuus huomioon ottaen
voidaan varmistua siitä, että säilytysyhteisöä
tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä ter-
veiden ja varovaisten liiketapaperiaatteiden
mukaisesti. Toimiluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on lisäksi, että yhtiöllä on pääkonttori
Suomessa, luotettava hallinto, riittävät talou-
delliset toimintaedellytykset ja että se täyttää
muut tässä laissa asetetut vaatimukset, jollei
saadun selvityksen perusteella voida pitää
todennäköisenä, että säilytysyhteisön ja muun
oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön vä-
lillä oleva merkittävä sidonnaisuus tai tällai-
sessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnol-
liseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovel-
lettavat Euroopan talousalueen ulkopuolisen
valtion säännökset ja hallinnolliset määräyk-
set estävät säilytysyhteisön tehokkaan val-
vonnan. Toimilupa voidaan myöntää myös
perustettavalle säilytysyhteisölle ennen sen
rekisteröimistä.

Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai,
jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun
hakija on antanut asian ratkaisemista varten
tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilu-
paa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä
12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaan-
ottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu sää-
detyssä määräajassa, hakija voi tehdä vali-
tuksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdis-
tuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös
on annettu. Rahoitustarkastuksen on ilmoi-
tettava päätöksen antamisesta muutoksenha-
kuviranomaiselle, jos päätös on annettu va-
lituksen tekemisen jälkeen. Tässä momentissa
tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsitte-
lystä on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Säilytysyhteisö voi aloittaa toimintansa,
jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu, vä-
littömästi sen jälkeen, kun toimilupa on
myönnetty ja, jos toimilupa on myönnetty
perustettavalle yritykselle, säilytysyhteisö on
rekisteröity. Säilytysyhteisön on ilmoitettava
Rahoitustarkastukselle, milloin se aloittaa
toimintansa.

9 b §
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava säi-

lytysyhteisön toimilupa rekisteröitäväksi. Pe-
rustettavalle säilytysyhteisölle myönnetty toi-
milupa rekisteröidään samalla kun yritys
rekisteröidään.

9 c §
Säilytysyhteisön toimiluvassa on mainitta-

va ne edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut
palvelut, joita säilytysyhteisöllä on oikeus
tarjota säilytysyhteisötoiminnan harjoittami-
sen ohella. Rahoitustarkastus voi toimiluvan
myöntämisen jälkeen säilytysyhteisön hake-
muksesta muuttaa toimilupaa tässä momen-
tissa säädetyiltä osin.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
säilytysyhteisön liiketoimintaa koskevia, val-
vonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja
ehtoja.

9 d §
Säilytysyhteisön hallituksen ja toimitusjoh-

tajan tulee johtaa säilytysyhteisöä ammatti-
taitoisesti sekä terveiden ja varovaisten lii-
ketapaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen
jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan
ja toimitusjohtajan sijaisen on oltava luotet-
tavia henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa
ja joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä sekä
toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella
on lisäksi oltava sellainen yleinen säilytysyh-
teisötoiminnan tuntemus kuin säilytysyhtei-
sön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen
on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk-
seen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton säilytysyhteisön hallituksen jäse-
neksi tai varajäseneksi taikka toimitusjohta-
jaksi tai toimitusjohtajan sijaiseksi.

Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi,
enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toimi-
masta säilytysyhteisön hallituksen jäsenenä
tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai
toimitusjohtajan sijaisena, jos

1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomattomuut-
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ta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa säilytysyhteisön tai sellaisen si-
joitusrahaston, jonka säilytysyhteisönä kysei-
nen säilytysyhteisö toimii 31 §:n mukaisesti,
vakaata toimintaa, rahasto-osuudenomistajien
tai sijoittajien asemaa tai velkojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.

Säilytysyhteisön on ilmoitettava 1 momen-
tissa tarkoitettujen hallintohenkilöidensä
muutoksista viipymättä Rahoitustarkastuksel-
le.

10 §
Säilytysyhteisön osakepääoman on oltava

vähintään 730 000 euroa. Osakepääoman on
oltava kokonaan merkitty toimilupaa myön-
nettäessä.

16 §
Rahastoyhtiöön ja säilytysyhteisöön sovel-

letaan, mitä sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 14 ja 15 §:ssä säädetään osakkeiden
hankinnasta ilmoittamisesta sekä hankinnan
vastustamisesta.

24 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos rahastoyhtiö ei ole aloittanut sijoitus-
rahaston toimintaa kahden vuoden kuluessa
siitä, kun sen säännöt on ensimmäisen kerran
vahvistettu 43 §:n mukaisesti, on sääntöjen
vahvistamisen katsottava rauenneen.

26 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön on sijoitusrahastotoiminnas-
saan ja liiketoimintansa rakenteita järjestäes-
sään pyrittävä välttämään eturistiriitatilanteita
ja niiden syntyessä varmistettava, että rahas-
toyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja, niiden
rahasto-osuudenomistajia ja rahastoyhtiön
muita asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti.
Rahoitustarkastus voi antaa rahastoyhtiöille
tarkempia määräyksiä menettelyistä eturisti-
riitatilanteiden välttämiseksi.

Rahoitustarkastus voi sijoitusrahastodirek-
tiivissä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi
antaa rahastoyhtiöille tarkempia määräyksiä
niistä menettelytavoista, joita rahastoyhtiöi-
den on sijoitusrahastotoimintaa harjoittaes-
saan tämän pykälän nojalla noudatettava.

Rahastoyhtiö, joka harjoittaa edellä 5 §:n
2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua toimin-
taa, ei saa sijoittaa asiakkaansa varoja hal-
linnoimiensa sijoitusrahastojen osuuksiin,
ellei se ole saanut tähän asiakkaalta etukäteen
hyväksyntää.

26 a §
Rahastoyhtiöllä on oltava toimintaansa var-

ten vähintään yksi kiinteä toimipaikka. Se voi
harjoittaa toimintaansa lisäksi muissa toimi-
paikoissa. Rahastoyhtiö voi harjoittaa liike-
toimintaa myös asiamiehen välityksellä, jos
asiamiehen käyttäminen ei haittaa rahastoyh-
tiön riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa eikä
rahastoyhtiön liiketoiminnan muuta hoitamis-
ta.

Rahastoyhtiön on antaessaan liiketoimin-
taansa asiamiehen hoidettavaksi huolehditta-
va siitä, että rahastoyhtiö saa asiamieheltä
jatkuvasti rahastoyhtiön viranomaisvalvon-
nan, riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan
edellyttämät tarpeelliset tiedot sekä että ra-
hastoyhtiö voi luovuttaa nämä tiedot edelleen
Rahoitustarkastukselle.

Rahastoyhtiön, joka aikoo harjoittaa liike-
toimintaa muun kuin rahastoyhtiön kanssa
samaan konsolidointiryhmään tai osuuspan-
keista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annetussa laissa (1504/2001)
tarkoitettuun yhteenliittymään kuuluvan asia-
miehen välityksellä, on ilmoitettava siitä
Rahoitustarkastukselle ennen toiminnan an-
tamista asiamiehen hoidettavaksi. Ilmoitusta
ei tarvita, jos liiketoimintaa harjoitetaan asia-
miehen välityksellä vain vähäisessä määrin.
Rahastoyhtiön ja asiamiehen välisessä sopi-
mussuhteessa tapahtuvista merkittävistä muu-
toksista on ilmoitettava Rahoitustarkastuksel-
le. Rahoitustarkastus antaa tarkemmat mää-
räykset ilmoituksen sisällöstä sekä siitä, mil-
loin asiamiehen välityksellä harjoitettavaa
liiketoimintaa voidaan tällaisen toiminnan
luonne ja sen laajuus huomioon ottaen pitää
vähäisenä.

26 b §
Asiamiehen käyttäminen ei saa estää ra-

hastoyhtiötä toimimasta sen hallinnoiman
sijoitusrahaston osuudenomistajien edun mu-
kaisesti. Rahastoyhtiön käyttämällä asiamie-
hellä on sille annetut tehtävät huomioon
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ottaen oltava riittävä ammattitaito suoriutua
tehtävistään. Rahastoyhtiön on huolehdittava
siitä, että se voi asiamiehelle antamansa
toimeksiannon voimassaoloaikana antaa tälle
lisäohjeita ja purkaa asiamiehen kanssa teh-
dyn sopimuksen välittömästi, jos tämä on
osuudenomistajien etujen mukaista.

Jos sijoitustoiminnan hoitamisessa käyte-
tään asiamiestä, asiamiehenä saa toimia vain
yhteisö, joka on saanut toimiluvan tai on
rekisteröity tätä toimintaa varten, ja jonka
toiminnan vakautta valvotaan. Jos asiamiehen
kotipaikka on muussa kuin Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa, sitä valvovan
viranomaisen sekä Rahoitustarkastuksen vä-
linen yhteistyö on riittävässä määrin varmis-
tettava. Rahastoyhtiön on määräajoin annet-
tava asiamiehelle määräykset sijoitustoimin-
nan yleisistä perusteista.

Sijoitusrahaston hallinnointiin liittyvien
tehtävien hoitamisessa ei saada käyttää asia-
miehenä sijoitusrahaston säilytysyhteisöä ei-
kä muuta yhteisöä, jonka edut voivat olla
ristiriidassa rahastoyhtiön tai osuudenomista-
jien etujen kanssa. Sopimus rahastoyhtiön
vastuun siirtämisestä kolmannelle on mitätön.
Asiamiestä koskee, mitä 133 §:n 1 momen-
tissa säädetään.

Siltä osin kuin on kysymys sijoitusrahaston
hallinnointiin liittyvistä tehtävistä ja säily-
tysyhteisön 31 §:n 1 momentissa tarkoitetuis-
ta tehtävistä, rahastoyhtiöllä tai sen asiamie-
hellä ja sen hallinnoiman sijoitusrahaston
säilytysyhteisöllä ei saa olla palveluksessaan
samoja henkilöitä.

Sijoitusrahaston rahastoesitteessä ja yksin-
kertaistetussa rahastoesitteessä on mainittava,
miltä osin rahastoyhtiö käyttää toiminnassaan
asiamiestä.

27 §
Sijoitusrahaston varojen (vähimmäispää-

oma) on oltava vähintään kaksi miljoonaa
euroa ja sijoitusrahastolla on oltava ainakin
50 rahasto-osuudenomistajaa. Rahasto-osuu-
denomistajien lukumäärää laskettaessa yhtenä
kokonaisuutena on pidettävä rahasto-osuu-
denomistajaa ja tämän määräysvallassa kir-
janpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla olevaa yhteisöä tai siihen verrattavaa
ulkomaista yritystä. Sijoitusrahaston vähim-
mäispääoman määrä sekä rahasto-osuuden-

omistajien vähimmäismäärä on saavutettava
kuuden kuukauden kuluessa sijoitusrahaston
toiminnan aloittamisesta.

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luot-
tamuksen varmistamiseksi tai rahasto-osuu-
denomistajien edun turvaamiseksi myöntää
poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta mää-
räajasta, jonka kuluessa sijoitusrahaston vä-
himmäispääoman määrä sekä rahasto-osuu-
denomistajien vähimmäismäärä on saavutet-
tava, enintään kuudeksi kuukaudeksi 1 mo-
mentissa tarkoitetun määräajan päättymisestä.

Rahastoyhtiön on välittömästi ilmoitettava
Rahoitustarkastukselle, kun 1 momentissa
tarkoitettu vähimmäispääoma tai rahasto-
osuudenomistajien vähimmäismäärä saavut-
taa tai ylittää taikka vähenee alle kyseisessä
momentissa mainitun rajan.

28 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus antaa tarkemmat mää-
räykset 27 §:ssä tarkoitettujen sijoitusrahas-
ton pääomaa ja osuudenomistajien määrää
koskevien tietojen sekä 1 ja 2 momentissa
tarkoitettujen sijoitusrahaston varojen sijoit-
tamista koskevien tietojen ilmoittamisesta.

29 §
Rahastoyhtiön hallituksen on hyväksyttävä

tavoitteet ja toimintatavat sijoitusrahaston
varoihin kuuluvien osakkeiden tuottaman
äänioikeuden käyttämisestä osakeyhtiön yh-
tiökokouksessa. Omistajaohjauksen tavoitteet
on ilmoitettava rahastoesitteessä. Sijoitusra-
haston puolivuotiskatsauksessa ja vuosiker-
tomuksessa on esitettävä tiedot siitä, miten
sijoitusrahastolle kuuluvaa äänioikeutta on
katsauskaudella käytetty.

4 a luku

Rahastoyhtiön vakavaraisuus ja riskien
hallinta

30 a §
Rahastoyhtiö ei saa toiminnassaan ottaa

niin suurta riskiä, että siitä aiheutuu olen-
naista vaaraa rahastoyhtiön vakavaraisuudel-
le. Rahastoyhtiöllä on oltava toimintaansa
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nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät
riskienhallintajärjestelmät.

Rahastoyhtiön riskienhallintaan ja muuhun
sisäiseen valvontaan liittyvien tehtävien siir-
tämiseen sellaisen yrityksen hoidettavaksi,
joka ei kuulu rahastoyhtiön kanssa samaan
konsolidointiryhmään tai osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksis-
ta annetussa laissa tarkoitettuun yhteenliitty-
mään, sovelletaan, mitä 26 a §:n 2 ja 3 mo-
mentissa säädetään.

Rahoitustarkastus antaa tarkemmat mää-
räykset 1 momentissa tarkoitetuille riskien-
hallintajärjestelmille ja muulle sisäiselle val-
vonnalle sekä luotettavalle hallinnolle asetet-
tavista vaatimuksista samoin kuin 2 momen-
tissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä ja
siitä, milloin 2 momentissa tarkoitettuja toi-
sen yrityksen hoidettavaksi annettuja tehtäviä
voidaan tällaisen toiminnan luonne ja laajuus
huomioon ottaen pitää niin vähäisinä, että
ilmoitus voidaan jättää tekemättä.

30 b §
Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 5 §:n 2

momentissa tarkoitettua toimintaa, maksuval-
miuden on oltava rahastoyhtiön toimintaan
nähden riittävällä tavalla turvattu.

30 c §
Rahastoyhtiön omien varojen yhteismäärän

on aina oltava vähintään 6 §:ssä säädetyn
vähimmäispääoman suuruinen. Kun vähin-
tään kaksi rahastoyhtiötä sulautuu, Rahoitus-
tarkastus voi myöntää poikkeuksen tästä
vaatimuksesta. Vastaanottavan rahastoyhtiön
tai perustettavan rahastoyhtiön omien varojen
määrä ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin
sulautuvilla rahastoyhtiöillä sulautumishet-
kellä olleiden omien varojen yhteenlaskettu
määrä.

Jos rahastoyhtiön omat varat vähenevät alle
edellä 6 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän,
rahastoyhtiön on viipymättä ilmoitettava siitä
Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toimen-
piteisiin omien varojen määrää koskevien
vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustarkastuk-
sen on, saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituk-
sen tai muuten tiedon omien varojen vähe-
nemisestä alle laissa säädetyn määrän, ase-
tettava määräaika, jonka kuluessa rahastoyh-
tiön omia varoja koskeva vaatimus on toi-

miluvan peruuttamisen uhalla täytettävä. Jos
vaatimusta ei ole määräajan päättymisen
jälkeenkään täytetty, Rahoitustarkastus voi
tehdä päätöksen toimiluvan peruuttamisesta.

Jos rahastoyhtiön omien varojen määrä on
vähemmän kuin edellä 6 §:ssä säädetään,
rahastoyhtiö ei saa jakaa voittoa tai muuta
tuottoa omalle pääomalle, ellei Rahoitustar-
kastus määräajaksi myönnä poikkeusta. Lupa
voidaan myöntää, jos rahastoyhtiö on toimit-
tanut Rahoitustarkastukselle tilintarkastetun
välitilinpäätöksen ja Rahoitustarkastus kat-
soo, että luvan myöntäminen ei vaaranna
rahastoyhtiön omia varoja koskevan vaati-
muksen täyttämistä asetetun määräajan kulu-
essa sen mukaisesti kuin 2 momentissa
säädetään.

Rahastoyhtiön omien varojen laskentaan
sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 72 §:n 3 momentissa säädetään.

34 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön on toimitettava hallinnoi-
mansa sijoitusrahaston säilytysyhteisösopi-
mus ja siihen tehdyt muutokset välittömästi
Rahoitustarkastukselle tiedoksi.
— — — — — — — — — — — — —

38 §
Ainakin yhden 36 §:n 2 momentissa tar-

koitetun tilintarkastajan on vähintään kuusi
kertaa vuodessa tarkastettava rahasto-osuu-
den arvon laskennan oikeellisuus siten, että
tarkastusten väli on vähintään yksi kuukausi
ja enintään kolme kuukautta.
— — — — — — — — — — — — —

41 §
Sijoitusrahaston säännöissä on mainittava

ainakin:
— — — — — — — — — — — — —

11) milloin ja missä sijoitusrahaston ra-
hastoesite, yksinkertaistettu rahastoesite, puo-
livuotiskatsaus ja 95 §:ssä tarkoitetussa ta-
pauksessa neljännesvuosikatsaus sekä sijoi-
tusrahaston ja rahastoyhtiön vuosikertomus
ovat yleisön saatavilla;
— — — — — — — — — — — — —

Jos sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa
käytetään johdannaissopimuksia, sen sään-
nöissä on mainittava:
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1) johdannaissopimusten käyttötarkoitus,
käytettävien johdannaissopimusten lajit ja
käytön laajuus;

2) vakioimattomien johdannaissopimusten
vastapuolet; sekä

3) riskienhallintamenetelmät, joita rahasto-
yhtiö aikoo soveltaa.

Sijoitusrahaston säännöissä on mainittava:
1) rahastoyhtiön aikomuksesta tehdä lai-

naus- tai takaisinostosopimuksia sijoitusra-
haston varoihin kuuluvista arvopapereista ja
rahamarkkinavälineistä;

2) se enimmäisosuus sijoitusrahaston ar-
vopaperi- ja rahamarkkinavälinesijoitusten tai
varojen määrästä, joka voi samanaikaisesti
olla 1 kohdassa mainittujen sopimusten koh-
teena; sekä

3) 1 momentissa tarkoitettu yhteisö, jonka
palveluksia rahastoyhtiön on tarkoitus käyt-
tää.

43 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus vahvistaa rahastoyhtiön
hakemuksesta erikoissijoitusrahaston säännöt
ja niiden muutokset. Erikoissijoitusrahaston
säännöt ja niiden muutokset on vahvistettava,
jos ne ovat lain mukaiset ja jos saadun
selvityksen perusteella voidaan pitää toden-
näköisenä, että rahoitusmarkkinoiden vakaus,
toimivuus tai luottamus rahoitusmarkkinoi-
den toimintaan ei vaarannu ja että erikoissi-
joitusrahaston sijoitustoiminnan riskit hajau-
tetaan riittävällä tavalla. Valtiovarainministe-
riön asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä seikoista, jotka on otettava huo-
mioon arvioitaessa erikoissijoitusrahaston toi-
minnan vaikutusta rahoitusmarkkinoiden va-
kauteen ja toimivuuteen sekä rahoitusmark-
kinoiden toimintaa kohtaan tunnettuun luot-
tamukseen. Vahvistaessaan erikoissijoitusra-
haston säännöt ja niiden muutokset Rahoi-
tustarkastuksella on hakijaa kuultuaan oikeus
asettaa rahastoyhtiön ja erikoissijoitusrahas-
ton toimintaa koskevia valvonnan kannalta
välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

Sijoitusrahaston sääntöjen muutos tulee
voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Ra-
hoitustarkastus on vahvistanut muutoksen ja
muutos on saatettu rahasto-osuudenomista-
jien tietoon sijoitusrahaston säännöissä mää-
rätyllä tavalla, jollei Rahoitustarkastus toisin

päätä muutoksen laajuus ja rahasto-osuuden-
omistajien etu huomioon ottaen.

45 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus voi määrätä rahasto-
osuuksien liikkeeseenlaskun keskeytettäväk-
si, jos se on välttämätöntä arvopaperimark-
kinoita kohtaan tunnetun luottamuksen var-
mistamiseksi, rahasto-osuudenomistajien
edun turvaamiseksi tai muusta erityisen pai-
navasta syystä.

47 §
— — — — — — — — — — — — —

Sijoitusrahaston säännöissä voidaan mää-
rätä, että rahaston osuudet voivat poiketa
toisistaan siinä, paljonko rahastoyhtiö veloit-
taa sijoitusrahaston varoista korvausta rahas-
ton hallinnoinnista. Säännöissä on tällöin
määrättävä, millä edellytyksillä sijoittaja voi
merkitä korvauksen kannalta toisistaan poik-
keavia osuuksia.
— — — — — — — — — — — — —

48 §
— — — — — — — — — — — — —

Sijoitusrahaston varoille määrätään arvo
niiden markkina-arvojen mukaan. Jollei
markkina-arvoa ole tai sitä ei voida olosuh-
teista johtuen saada, sijoituskohteen arvo
määrätään sijoitusrahaston säännöissä määri-
tettyjen perusteiden mukaisesti. Sijoitusrahas-
ton säännöissä määrätään myös muutoin
tarkemmin rahasto-osuuden arvon laskemi-
sesta.
— — — — — — — — — — — — —

50 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön on keskeytettävä rahasto-
osuuksien lunastaminen sijoitusrahaston va-
rallisuuden arvon tai rahasto-osuudenomista-
jien määrän laskettua alle laissa säädetyn tai
rahaston säännöissä määrätyn vähimmäis-
määrän, jos tilannetta ei ole korjattu 90
vuorokauden kuluessa siitä, kun vähimmäis-
vaatimus alitettiin. Lunastuskieltoa ei kuiten-
kaan sovelleta ennen 27 §:ssä tarkoitetun
määräajan päättymistä. Kaikessa sijoitusra-
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haston markkinointiaineistossa on keskeytyk-
sen ajan mainittava sijoitusrahaston poikke-
uksellisesta tilasta.

51 §
Rahoitustarkastus voi määrätä rahasto-

osuuksien lunastukset keskeytettäväksi, jos se
on välttämätöntä arvopaperimarkkinoita koh-
taan tunnetun luottamuksen varmistamiseksi,
rahasto-osuudenomistajien edun turvaamisek-
si tai muusta erityisen painavasta syystä.

53 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahasto-osuusrekisteriin voidaan tehdä
merkintä vasta, kun rahasto-osuuden merkin-
tähinta on kokonaisuudessaan maksettu. Ra-
hasto-osuuden merkintähinta on maksettava
rahassa tai antamalla sijoitusrahastolle mer-
kintähintaa vastaava määrä 69 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita tai
rahamarkkinavälineitä siten, että merkintähin-
nan määräytymishetkellä eri arvopaperi- tai
rahamarkkinavälinelajien jakauma vastaa si-
joitusrahaston säännöissä lajikohtaisesti yksi-
löityä sijoitustoimintaa ja arvopaperien tai
rahamarkkinavälineiden yhteenlaskettu mark-
kina-arvo vastaa niitä vastaan annettavan
rahasto-osuuden arvoa.
— — — — — — — — — — — — —

66 §
Oikeus osallistua rahasto-osuudenomistaji-

en kokoukseen sijoitusrahastossa, jonka ra-
hasto-osuudet on liitetty arvo-osuusjärjestel-
mään, on vain rahasto-osuudenomistajalla,
joka on kymmenen päivää ennen rahasto-
osuudenomistajien kokousta merkitty rahas-
to-osuudenomistajaksi rahasto-osuudenomis-
tajaluetteloon, jollei 62 §:n 2 momentista
muuta johdu. Rahasto-osuudenomistajan
äänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon
hänelle edellä mainitun päivän jälkeen rahas-
to-osuudenomistajaluetteloon merkittyjä ra-
hasto-osuuksia.
— — — — — — — — — — — — —

69 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston

varoja:
1) arvopapereihin ja rahamarkkinavälinei-

siin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvo-

paperipörssin pörssilistalla tai joilla käydään
kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti
toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimel-
la markkinapaikalla; ja
— — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus voi pyydettyään rahas-
toyhtiöiden yhteisön lausunnon antaa tarkem-
pia määräyksiä edellytyksistä, joiden nojalla
markkinapaikan voidaan katsoa täyttävän
edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetyt
vaatimukset.

71 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston

varoja rahamarkkinavälineisiin, jotka eivät
ole kaupankäynnin kohteena 69 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapai-
kalla edellyttäen, että niiden liikkeeseenlas-
kua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoittajien
ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, ja
edellyttäen, että niiden:

1) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion kes-
kus-, alue- tai paikallisviranomainen tai kes-
kuspankki, Euroopan keskuspankki, Euroo-
pan unioni tai Euroopan investointipankki,
muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluva
valtio tai tällaisen valtion osavaltio, taikka
kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäse-
nenä vähintään yksi Euroopan talousaluee-
seen kuuluva valtio; tai

2) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka
liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupan-
käynnin kohteena 69 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetulla markkinapaikalla; tai

3) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö,
jonka toiminnan vakautta valvotaan Euroopan
yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen perus-
teiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelle-
taan ja joka noudattaa toiminnan vakautta
koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan
yhteisön lainsäädäntöä; tai

4) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka
liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälinei-
siin tehtyihin sijoituksiin sovelletaan sijoitta-
jansuojaa, joka vastaa edellä 1, 2 tai 3 koh-
dassa säädettyä, ja liikkeeseenlaskijan oma
pääoma on vähintään 10 miljoonaa euroa ja
joka laatii ja julkaisee tilinpäätöksensä neu-
voston direktiivin 78/660/ETY mukaisesti, tai
yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi
tai useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen
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laskema arvopaperi on kaupankäynnin koh-
teena edellä 69 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetulla markkinapaikalla, ja joka on
erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yh-
teisö, joka on erikoistunut sellaisten arvopa-
peristamisvälineiden rahoitukseen, joissa
hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmius-
limiittiä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston
varoista enintään yhden kymmenesosan mui-
hin kuin 69 §:ssä ja tässä pykälässä tarkoi-
tettuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavä-
lineisiin.

71 a §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston

varoja talletuksiin luottolaitoksissa, edellyt-
täen että:

1) talletus on vaadittaessa takaisinmakset-
tava tai on nostettavissa ja erääntyy makset-
tavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa; ja

2) luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai jos
luottolaitoksen kotipaikka on muussa kuin
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa, edellyttäen että luottolaitokseen sovel-
letaan sen kotivaltiossa sellaisia toiminnan
vakautta koskevia säännöksiä, jotka vastaavat
Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

72 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimansa

sijoitusrahaston varoja toisten sijoitusrahas-
tojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jos
niiden tarkoituksena on yleisöltä hankittujen
varojen yhteinen sijoittaminen 2 §:n 12 koh-
dassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin, jos
ne toimivat riskin hajauttamisen periaatteella
ja jos niiden osuudet lunastetaan haltijan
vaatimuksesta takaisin suoraan tai välillisesti
näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien
yritysten varoilla. Sijoitusrahaston varoja ei
voida kuitenkaan sijoittaa sellaisen sijoitus-
rahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin,
jonka varoista sen sääntöjen tai yhtiöjärjes-
tyksen mukaan saadaan sijoittaa yhteensä
enemmän kuin yksi kymmenesosa toisten
sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten
osuuksiin.

Muun kuin sijoitusrahastodirektiivin mu-
kaisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyri-
tyksen osuuksiin voidaan sijoitusrahaston

varoja sijoittaa edellyttäen, että sijoittamisen
kohteena olevan sijoitusrahaston tai yhteissi-
joitusyrityksen:

1) kotivaltion lainsäädännön mukaan se on
sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Eu-
roopan yhteisön lainsäädäntöä, ja sitä valvo-
van viranomaisen sekä Rahoitustarkastuksen
välinen yhteistyö on riittävässä määrin var-
mistettu;

2) osuudenomistajien suoja vastaa sijoitus-
rahastodirektiivin mukaisen sijoitusrahaston
ja yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajien
suojaa, ja erityisesti varojen erillään pidon,
lainaksioton, lainaksiannon ja arvopapereiden
sekä rahamarkkinavälineiden ilman katetta
tapahtuvan luovutuksen sääntely vastaa sijoi-
tusrahastodirektiivin vaatimuksia; ja

3) toiminnasta julkistetaan puolivuotiskat-
saus ja vuosikertomus, joiden nojalla sen
varoista ja veloista sekä tuloista ja sijoitus-
toiminnasta voidaan tehdä arvio kertomus-
kaudelta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja sijoituk-
sia voi sijoitusrahaston varoista yhteensä olla
enintään kolme kymmenesosaa.

Jos sijoitusrahaston varoja sijoitetaan sel-
laisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyri-
tysten osuuksiin, joita hallinnoi suoraan tai
toimeksiannosta sama rahastoyhtiö tai jokin
muu yhtiö, johon rahastoyhtiö on sidoksissa
yhteisen liikkeenjohdon tai määräysvallan
taikka merkittävän suoran tai välillisen omis-
tuksen kautta, rahastoyhtiö tai muu yhtiö ei
saa veloittaa merkintä- tai lunastuspalkkiota
sijoitusrahaston sijoituksista näiden muiden
sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten
osuuksiin.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa enintään yhden
viidesosan sijoitusrahaston varoista saman
sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen
osuuksiin.

Tässä luvussa säädettyjä sijoitusrajoituksia
laskettaessa ei oteta huomioon niiden sijoi-
tusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten varo-
ja, joihin sijoitusrahaston varoja on sijoitettu.

73 §
Sijoitusrahaston varoista saadaan sijoittaa

enintään yksi kymmenesosa saman liikkee-
seenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkki-
navälineisiin. Enintään yksi viidesosa saadaan
sijoittaa talletuksiin samassa luottolaitokses-
sa.
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Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin
sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa
saman vastapuolen osalta ylittää yhtä kym-
menesosaa sijoitusrahaston varoista, jos vas-
tapuoli on 71 a §:ssä tarkoitettu luottolaitos,
ja muussa tapauksessa yhtä kahdeskym-
menesosaa sijoitusrahaston varoista.

Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlas-
kijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälinei-
siin, jotka ylittävät yhden kahdeskym-
menesosan sijoitusrahaston varoista, saa yh-
teensä olla enintään kaksi viidesosaa sijoi-
tusrahaston varoista. Tätä rajoitusta ei sovel-
leta talletuksiin eikä sellaisiin vakioimatto-
miin johdannaissopimuksiin 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 vakioimatto-
miin johdannaissopimuksiin, joista sijoitusra-
hastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön koh-
distuva vastapuoliriski.

Tässä pykälässä sekä 75 §:ssä, 76 §:n
1 momentissa ja 77 §:n 1 momentissa sää-
dettyjä rajoituksia laskettaessa yhtenä koko-
naisuutena on pidettävä kirjanpitolain 1 luvun
6 §:n mukaan samaan konserniin kuuluvia
yhteisöjä. Tämän estämättä samaan konser-
niin kuuluvien yhteisöjen liikkeeseen laske-
miin arvopapereihin ja rahamarkkinavälinei-
siin saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä
enintään yksi viidesosa sijoitusrahaston va-
roista.

73 a §
Edellä 73 §:ssä säädettyjen rajoitusten es-

tämättä rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liik-
keeseenlaskijan osakkeisiin tai joukkovelka-
kirjoihin yhteensä enintään yhden viidesosan
sijoitusrahaston varoista, jos sijoitusrahaston
sijoitustoiminnan tavoitteena on sen sääntöjen
mukaan jäljitellä tiettyä rahoitusmarkkinoilla
yleisesti tunnettua osake- tai joukkovelkakir-
jaindeksiä. Jäljiteltävän indeksin koostumuk-
sen on oltava riittävästi hajautettu ja indeksin
on kuvattava riittävän tarkasti niitä markki-
noita, joiden kehitystä sen on tarkoitus osoit-
taa. Indeksin koostumuksesta ja kehityksestä
on oltava yleisesti saatavilla riittävät tiedot.

Edellä 1 momentissa mainituin edellytyk-
sin rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkee-
seenlaskijan osakkeisiin tai joukkovelkakir-
joihin yhteensä enintään 35 sadasosaa sijoi-
tusrahaston varoista, jos tämä on perusteltua
poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden
vuoksi, ja erityisesti sellaisilla säännellyillä
markkinoilla, joilla tietyt arvopaperit ovat
erittäin määräävässä asemassa. Sijoittaminen
tähän enimmäismäärään saakka on sallittu
vain yhden liikkeeseenlaskijan osalta.

74 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa

sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön
osakkeisiin enintään määrän, joka ei ylitä yhtä
kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta eikä
yhtä kahdeskymmenesosaa kaikkien osakkei-
den tuottamasta äänimäärästä. Edellä mainit-
tuja rajoituksia on sovellettava myös sijoitet-
taessa sijoitusrahaston varoja sellaisten sijoi-
tusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten
osuuksiin, joita ei lunasteta vaadittaessa ta-
kaisin suoraan tai välillisesti näiden yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten va-
roilla.

Rahastoyhtiö saa hankkia sijoitusrahaston
omistukseen enintään yhden kymmenesosan
saman liikkeeseenlaskijan:

1) äänioikeudettomista osakkeista;
2) joukkovelkakirjoista; ja
3) rahamarkkinavälineistä.
Rahastoyhtiö saa hankkia sijoitusrahaston

omistukseen enintään yhden neljäsosan sa-
man sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityk-
sen osuuksista.

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa sekä
3 momentissa mainittuja rajoituksia ei tarvitse
hankintahetkellä noudattaa, ellei tuolloin voi-
da laskea joukkovelkakirjojen tai rahamark-
kinavälineiden yhteismäärää tai liikkeeseen
laskettujen sijoitusrahaston tai yhteissijoi-
tusyrityksen osuuksien nettomäärää.

75 §
Sen estämättä, mitä 73 §:n 1, 3 ja 4

momentissa säädetään, rahastoyhtiö saa si-
joittaa enintään yhden neljäsosan sijoitusra-
haston varoista saman liikkeeseenlaskijan
joukkovelkakirjoihin, jos
— — — — — — — — — — — — —
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76 §
Sen estämättä, mitä 73 §:n 1, 3 ja 4

momentissa ja 74 §:n 2 momentin 2 ja
3 kohdassa säädetään, rahastoyhtiö saa sijoit-
taa enintään 35 sadasosaa sijoitusrahaston
varoista saman liikkeeseenlaskijan tai takaa-
jan arvopapereihin tai rahamarkkinavälinei-
siin, kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on
Suomen valtio, suomalainen kunta tai kun-
tayhtymä tai Euroopan talousalueeseen kuu-
luva valtio, tällaisen valtion osavaltio tai muu
paikallinen julkisyhteisö, muu Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n
jäsenvaltio taikka kansainvälinen julkisyhtei-
sö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan
talousalueeseen kuuluva valtio.

Rahastoyhtiö saa riskinhajauttamisen peri-
aatetta soveltaen sijoittaa enemmän kuin 35
sadasosaa sijoitusrahaston varoista edellä 1
momentissa tarkoitettuihin arvopapereihin tai
rahamarkkinavälineisiin. Edellytyksenä on,
että tästä on otettu maininta sijoitusrahaston
sääntöihin, ja että sääntöjen mukaan arvopa-
perit tai rahamarkkinavälineet ovat peräisin
vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta,
eikä samaan liikkeeseenlaskuun ole tarkoitus
sijoittaa määrää, joka ylittää kolme kymme-
nesosaa sijoitusrahaston varoista ja jos rahas-
to-osuudenomistajille voidaan taata vastaava
suoja kuin sellaisessa sijoitusrahastossa, joka
noudattaa 73 §:n 1, 3 ja 4 momentissa ja
74 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa mainittuja
rajoituksia.

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 vakioimattomiin johdan-
naissopimuksiin, joissa kyseinen yhteisö on
vastapuolena, eivät saa ylittää määrää, joka
vastaa 35 sadasosaa sijoitusrahaston varoista.

Edellä 75 §:ssä ja 76 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja arvopapereita ja rahamarkkina-
välineitä ei tarvitse ottaa huomioon sovellet-
taessa 73 §:n 3 momentissa säädettyä kahden
viidesosan rajoitusta.

Edellä tässä luvussa säädettyjä rajoituksia
ei tarvitse noudattaa käytettäessä sijoitusra-
haston varoihin kuuluviin arvopapereihin tai
rahamarkkinavälineisiin liittyviä merkintäoi-

keuksia. Jos rajoitukset on ylitetty rahasto-
yhtiöstä riippumattomista syistä tai merkin-
täoikeuksien käyttämisen takia, rahastoyhtiön
on pidettävä sijoitusrahasttoiminnan ensisijai-
sena tavoitteena tilanteen korjaamista rahasto-
osuudenomistajien edun mukaisella tavalla.

78 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaessaan sijoitusra-

haston varoja huolehtien riskin hajauttamisen
periaatteen soveltamisesta poiketa 72, 73,
73 a, 75 ja 76 §:ssä sekä 77 §:n 1 momentissa
säädetyistä rajoituksista enintään kuuden kuu-
kauden ajan sijoitusrahaston toiminnan aloit-
tamisesta.

79 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja sijoituk-
sia voidaan tehdä ainoastaan, jos yhtiön
toiminnassa noudatetaan 72, 73, 74 ja
75 §:ssä, 76 §:n 1 momentissa ja 77 §:n
1 momentissa säädettyjä rajoituksia. Milloin
72 §:ssä, 73 §:n 1 ja 3 momentissa, 75 §:ssä,
76 §:n 1 momentissa ja 77 §:n 1 momentissa
tarkoitetut rajoitukset ylitetään merkintäoike-
uksien käyttämisen vuoksi tai rahastoyhtiöstä
riippumattomista syistä tai milloin kysymyk-
sessä on rahastoyhtiön hallinnoima sijoitus-
rahasto, jonka toiminta on aloitettu viimeisen
kuuden kuukauden aikana, sovelletaan sovel-
tuvin osin, mitä 77 §:n 3 momentissa ja
78 §:ssä säädetään.

80 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston

varoja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla
ja termiineillä annetun lain 1 luvun 2 §:ssä
tarkoitettuihin vakioituihin johdannaissopi-
muksiin ja niihin arvopaperimarkkinalain
10 luvun 1 a §:n nojalla rinnastettaviin joh-
dannaissopimuksiin, mukaan luettuna vastaa-
vat käteisellä selvitettävät rahoitusvälineet,
sekä vakioimattomiin johdannaissopimuksiin,
edellyttäen että:

1) johdannaissopimuksen kohde-etuutena
on 2 §:n 12 kohdassa tarkoitettu rahoitusvä-
line, rahoitusindeksi, korko, valuuttakurssi tai
valuutta, joka vastaa sijoitusrahaston sijoitus-
toiminnalle sen säännöissä asetettuja tavoit-
teita;
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2) vakioimattoman johdannaissopimuksen
vastapuoli on yhteisö, jonka toiminnan va-
kautta valvotaan Euroopan yhteisön lainsää-
dännössä määriteltyjen perusteiden mukaises-
ti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka
noudattaa toiminnan vakautta koskevia sään-
töjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lain-
säädäntöä; ja

3) rahastoyhtiö kykenee määrittämään va-
kioimattomien johdannaissopimusten arvon
luotettavasti ja todennettavasti päivittäin, ja
ne voidaan rahastoyhtiön aloitteesta milloin
tahansa myydä, muuttaa rahaksi tai kattaa
vastakkaisella toimella niiden käypään ar-
voon.

Sijoitusrahaston johdannaissopimuksiin
liittyvä kokonaisriski ei saa ylittää sen kaik-
kien sijoitusten kokonaisnettoarvoa. Riskin
laskennassa otetaan huomioon sijoitusrahas-
ton varojen nykyarvo, vastapuoliriski, mark-
kinoiden tuleva kehitys ja sijoitusten rahaksi
muuttamiseen tarvittava aika.

Rahastoyhtiöllä on oltava käytössään ris-
kienhallintamenetelmät, joiden avulla se ky-
kenee jatkuvasti seuraamaan ja mittaamaan
yksittäisen sijoituksen riskiä ja sen vaikutusta
sijoitusrahaston sijoitusten kokonaisriskiin.

Rahastoyhtiön on ilmoitettava Rahoitustar-
kastukselle vuosittain kunkin hallinnoimansa
sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa käytettä-
vien johdannaissopimusten lajit, niihin liitty-
vät riskit, johdannaissopimusten riskien arvi-
ointiin käytetyt menetelmät sekä määrälliset
rajat Rahoitustarkastuksen tarkemmin mää-
räämällä tavalla.

80 a §
Sijoitettaessa sijoitusrahaston varoja joh-

dannaissopimuksiin ei saada ylittää tässä
luvussa säädettyjä sijoitusrajoituksia. Rajoi-
tuksia laskettaessa ei kuitenkaan oteta huo-
mioon sijoituksia sellaisiin johdannaissopi-
muksiin, joiden kohde-etuutena on rahoitus-
indeksi, joka täyttää 73 a §:n 1 momentissa
säädetyt edellytykset.

Jos arvopaperiin tai rahamarkkinavälinee-
seen sisältyy johdannaissopimus, se on otet-
tava huomioon 80 §:n ja tämän pykälän
vaatimuksia noudatettaessa.

81 §
Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämi-

seksi rahastoyhtiö saa tehdä sijoitusrahaston

varoihin kuuluvista arvopapereista ja raha-
markkinavälineistä lainaus- ja takaisinostoso-
pimuksia, jos ne selvitetään arvopaperimark-
kinalaissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä,
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja ter-
miineillä annetussa laissa tarkoitetussa optio-
yhteisössä tai niitä vastaavassa ulkomaisessa
yhteisössä taikka, jos selvitys tapahtuu muu-
alla, jos niiden vastapuolena on arvopaperi-
markkinalaissa tarkoitettu arvopaperinvälittä-
jä 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 riittävää
vakuutta vastaan. Rahastoyhtiön tehtävänä on
päivittäin huolehtia siitä, että vakuuden arvo
pysyy riittävänä koko lainaus- tai takaisinos-
tosopimuksen voimassaoloajan. Selvitys- tai
optioyhteisön taikka muun Rahoitustarkas-
tuksen tai sitä vastaavan toimivaltaisen vi-
ranomaisen valvonnassa olevan yhteisön on
säilytettävä vakuutta sijoitusrahaston lukuun
lainaus- tai takaisinostosopimuksen päättymi-
seen saakka.

Sijoitusrahaston tekemien lainaussopimus-
ten yhteismäärä ei saa ylittää yhtä neljäsosaa
sijoitusrahaston arvopaperi- ja rahamarkkina-
välinesijoitusten arvosta. Rajoitus ei koske
lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja
joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada
välittömästi vaadittaessa takaisin.
— — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia mää-
räyksiä rahastoyhtiön oikeudesta tehdä lai-
naus- tai takaisinostosopimuksia sijoitusra-
haston varoihin kuuluvista arvopapereista ja
rahamarkkinavälineistä.

82 §
Rahastoyhtiö ei saa sijoitusrahaston lukuun

luovuttaa ilman katetta arvopapereita, raha-
markkinavälineitä tai johdannaissopimuksia.

84 §
Rahastoyhtiö ei saa myöntää luottoa sijoi-

tusrahaston varoista eikä antaa takausta tai
muuta vakuutta kolmannen sitoumuksista.
Sijoitusrahastoon voidaan kuitenkin hankkia
arvopapereita, rahamarkkinavälineitä tai joh-
dannaissopimuksia, joita ei ole täysin mak-
settu.

614 N:o 224



88 §
Erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnan

sitä edellyttäessä erikoissijoitusrahaston sään-
nöissä voidaan poiketa siitä, mitä 45, 48 ja
49 §:ssä sekä 98 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

92 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoesitteessä on oltava olennaiset ja
riittävät tiedot sijoitusrahaston sijoitustoimin-
nan tavoitteista ja sen muista ominaisuuksista,
sijoitusrahastoa hallinnoivasta rahastoyhtiös-
tä, sekä sijoitusrahaston käyttämästä säily-
tysyhteisöstä, jotta sijoittajat voivat luotetta-
vasti arvioida kyseistä sijoitusrahastoa ja
erityisesti siihen liittyviä riskejä.

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin rahastoesitteen sisällöstä ja
siitä, miten esitteessä olevat tiedot esitetään.

Kaikessa sijoitusrahaston markkinoinnissa
on oltava maininta rahastoesitteestä sekä
paikoista, joissa se on yleisön saatavilla, tai
miten yleisö voi muuten saada sen nähtäväk-
seen.
— — — — — — — — — — — — —

93 §
Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta

hallinnoimastaan sijoitusrahastosta yksinker-
taistettu rahastoesite, joka on pidettävä ajan
tasalla.

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on ol-
tava olennaiset ja riittävät tiedot sijoitusra-
haston sijoitustoiminnan tavoitteista ja siihen
liittyvistä riskeistä, kulurakenteesta sekä hal-
linnosta, jotta sijoittajat voivat luotettavasti
arvioida kyseistä sijoitusrahastoa ja erityisesti
siihen liittyviä riskejä.

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin yksinkertaistetun rahastoesit-
teen sisällöstä ja siitä, miten esitteessä olevat
tiedot esitetään.

Rahastoyhtiön on toimitettava hallinnoi-
mansa sijoitusrahaston yksinkertaistettu ra-
hastoesite ja siihen tehdyt muutokset välittö-
mästi Rahoitustarkastukselle tiedoksi.

Kaikessa sijoitusrahaston markkinoinnissa
on oltava maininta yksinkertaistetusta rahas-
toesitteestä sekä paikoista, joissa se on ylei-

sön saatavilla, tai miten yleisö voi muuten
saada sen nähtäväkseen.

94 §
— — — — — — — — — — — — —

Puolivuotiskatsauksessa on esitettävä sel-
vitys sijoitusrahaston varoista ja veloista,
liikkeessä olevien osuuksien lukumäärästä,
rahasto-osuuden arvosta, sijoitusten jakautu-
misesta sijoitusrahaston sijoituspolitiikka
huomioon ottaen sekä sijoitusten koostumuk-
sessa katsauskauden aikana tapahtuneista
muutoksista. Valtiovarainministeriön asetuk-
sella säädetään tarkemmin puolivuotiskatsa-
uksen sisällöstä ja siitä, miten puolivuotis-
katsauksessa olevat tiedot esitetään.

96 §
— — — — — — — — — — — — —

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin vuosikertomuksen sisällöstä
ja siitä, miten vuosikertomuksessa olevat
tiedot esitetään.

97 §
Ennen rahasto-osuuden merkintää rahasto-

yhtiön on tarjottava asiakkaalle veloituksetta
sijoitusrahaston yksinkertaistettu rahastoesite.
Lisäksi viimeisin kysymyksessä olevaa sijoi-
tusrahastoa koskeva vuosikertomus, mahdol-
linen sen jälkeen ilmestynyt puolivuotiskat-
saus, mahdollinen puolivuotiskatsauksen jäl-
keen ilmestynyt erikoissijoitusrahaston nel-
jännesvuosikatsaus ja rahastoesite on pyyn-
nöstä veloituksetta toimitettava asiakkaalle.

Rahastoyhtiön on huolehdittava, että sijoi-
tusrahaston viimeisin vuosikertomus, puoli-
vuotiskatsaus ja erikoissijoitusrahaston nel-
jännesvuosikatsaus pidetään yleisesti saata-
villa rahastoesitteessä ja yksinkertaistetussa
rahastoesitteessä mainitussa paikassa tai sel-
laisella muulla tavalla, josta ilmoitetaan ra-
hastoesitteessä ja yksinkertaistetussa rahas-
toesitteessä. Vuosikertomus sekä puolivuotis-
tai sen jälkeen mahdollisesti ilmestynyt eri-
koissijoitusrahaston neljännesvuosikatsaus on
toimitettava veloituksetta rahasto-osuuden-
omistajille heidän pyynnöstään.

Asiakkaan pyynnöstä rahastoyhtiön on toi-
mitettava tälle lisätietoja sijoitusrahaston ris-
kien hallinnassa käytettävistä menetelmistä ja
sovellettavista määrällisistä rajoista sekä si-
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joitusrahaston sijoitustoiminnan kannalta kes-
keisten rahoitusvälineitten luokkien riskien ja
tuottojen viimeaikaisesta markkinakehityk-
sestä.

99 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien omista-

minen on julkista, jos rahasto-osuudenomis-
taja (ilmoitusvelvollinen) on:
— — — — — — — — — — — — —

4) henkilö, jonka edunvalvoja on 1—3
kohdassa tarkoitettu henkilö;
— — — — — — — — — — — — —

103 §
— — — — — — — — — — — — —

Sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseen
osallistuvien rahastoyhtiöiden on laadittava
kirjallinen luovutussuunnitelma, jonka luo-
vuttavan ja vastaanottavan rahastoyhtiön hal-
litukset hyväksyvät. Päivätyssä ja allekirjoi-
tetussa luovutussuunnitelmassa on oltava ai-
nakin:

1) rahastoyhtiöiden toiminimet, yritys- ja
yhteisötunnukset, osoitteet ja kotipaikat;
— — — — — — — — — — — — —

107 §
Sijoitusrahasto (sulautuva sijoitusrahasto)

voi sulautua toisen sijoitusrahaston (vastaan-
ottava sijoitusrahasto) kanssa, jos ne sijoi-
tustoiminnassaan noudattavat samoja periaat-
teita. Sijoitustoiminnan samankaltaisuutta
koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa
erityisistä syistä, jos sulautuminen ei ole
omiaan vahingoittamaan rahasto-osuuden-
omistajien etua.
— — — — — — — — — — — — —

108 §
Rahastoyhtiöiden, jotka hallinnoivat sulau-

tumiseen osallistuvia sijoitusrahastoja, on
laadittava kirjallinen sulautumissuunnitelma,
jonka rahastoyhtiöiden hallitukset hyväksy-
vät. Päivätyssä ja allekirjoitetussa sulautumis-
suunnitelmassa on oltava ainakin:

1) rahastoyhtiöiden toiminimet, yritys- ja
yhteisötunnukset, osoitteet ja kotipaikat;
— — — — — — — — — — — — —

109 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos Rahoitustarkastus on myöntänyt luvan

sulautumisen täytäntöönpanolle, sulautumi-
sesta päättäneiden rahastoyhtiöiden on välit-
tömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti rahasto-
osuudenomistajille ja julkaistava sitä koskeva
ilmoitus vähintään yhdessä valtakunnallisessa
sanomalehdessä viimeistään kuukautta ennen
sulautumisen täytäntöönpanoa. Ilmoituksessa
on mainittava täytäntöönpanoluvan ja sulau-
tumissuunnitelman sisältö.

113 §
Rahastoyhtiön hallituksen on laadittava

jakautumissuunnitelma ja hyväksyttävä se.
Päivätyssä ja allekirjoitetussa jakautumis-
suunnitelmassa on oltava ainakin:

1) rahastoyhtiön toiminimi, yritys- ja yh-
teisötunnus, osoite ja kotipaikka;
— — — — — — — — — — — — —

114 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos Rahoitustarkastus on myöntänyt luvan
jakautumisen täytäntöönpanolle, jakautumi-
sesta päättäneen rahastoyhtiön on välittömästi
ilmoitettava siitä kirjallisesti rahasto-osuu-
denomistajille ja julkaistava sitä koskeva
ilmoitus vähintään yhdessä valtakunnallisessa
sanomalehdessä viimeistään kuukautta ennen
jakautumisen täytäntöönpanoa. Ilmoituksessa
on mainittava täytäntöönpanoluvan ja jakau-
tumissuunnitelman sisältö.

116 §
Rahastoyhtiön on haettava Rahoitustarkas-

tukselta toimiluvan peruuttamista, jos sen
tarkoituksena ei enää ole harjoittaa sijoitus-
rahastotoimintaa. Hakemukseen on liitettävä
rahastoyhtiön yhtiökokouksen päätös toimi-
luvan peruuttamista koskevan hakemuksen
tekemisestä sekä selvitys siitä, miten rahas-
toyhtiö on järjestänyt hallinnoimiensa sijoi-
tusrahastojen hallinnon.

117 §
Rahoitustarkastus voi peruuttaa rahastoyh-

tiön toimiluvan, jos:
1) rahastoyhtiön toiminnassa on olennai-

sesti rikottu lakia tai sen nojalla annettuja
säännöksiä tai määräyksiä, rahastoyhtiön yh-
tiöjärjestystä, toimiluvan ehtoja tai rahasto-
yhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston sääntöjä;
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2) luvan myöntämiselle säädettyjä edelly-
tyksiä ei enää ole olemassa;

3) sen toimintaa tai osaa siitä ei ole aloitettu
12 kuukauden kuluessa toimiluvan myöntä-
misestä;

4) yhtiön tarkoituksena ei enää ole harjoit-
taa sijoitusrahastotoimintaa;

5) se ei ole toiminut kuuteen kuukauteen;
tai

6) toimilupaa haettaessa on annettu olen-
naisesti harhaanjohtavia tietoja sääntelyn ja
valvonnan kannalta merkityksellisistä sei-
koista.

Rahoitustarkastuksen on ennen 1 momen-
tin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen
tekemistä asetettava asianomaiselle rahasto-
yhtiölle määräaika toiminnassa olevien puut-
teellisuuksien poistamiseksi.

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
rahastoyhtiön toimiluvan ehtojen mukaista
toimintaa, jos toiminnassa on todettu taita-
mattomuutta tai varomattomuutta ja on il-
meistä, että toiminnan jatkaminen on omiaan
vakavasti vahingoittamaan arvopaperimarkki-
noiden vakautta tai sijoittajien asemaa. Jos
asiantilaa ei ole saatu korjatuksi määräajassa,
määräajan päättymisen jälkeen Rahoitustar-
kastus voi muuttaa toimiluvan ehtoja toimin-
nan pysyväksi rajoittamiseksi.

117 a §
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava ra-

hastoyhtiön toimiluvan peruuttaminen rekis-
teröitäväksi. Jos rahastoyhtiölle on myönnetty
toimilupa edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun toiminnan harjoittamiseen, Rahoitustar-
kastuksen on ilmoitettava toimiluvan peruut-
taminen myös tiedoksi sijoittajien korvausra-
hastolle.

Päättäessään sellaisen rahastoyhtiön toimi-
luvan peruuttamisesta, jolle on myönnetty
toimilupa edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun toiminnan harjoittamiseen, Rahoitustar-
kastus voi samalla määrätä sijoittajien saa-
miset maksettavaksi sijoittajien korvausrahas-
ton varoista siten kuin sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain 6 luvussa säädetään.

121 §
Rahastoyhtiön on lakkautettava sijoitusra-

hasto siten kuin siitä säädetään 119 §:ssä tai
sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin sijoitusra-

haston sulautumiseksi 16 luvussa tarkoitetulla
tavalla, jos laissa tai sijoitusrahaston sään-
nöissä mainittua sijoitusrahaston vähimmäis-
pääomaa tai osuudenomistajien vähimmäis-
määrää ei ole saavutettu kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun sijoitusrahaston toiminta
on aloitettu tai sijoitusrahaston varat taikka
rahasto-osuudenomistajien lukumäärä on las-
kenut alle laissa säädetyn tai sijoitusrahaston
säännöissä määrätyn vähimmäismäärän, eikä
tilannetta ole kyetty korjaamaan 90 vuoro-
kauden kuluessa 50 §:n 2 momentissa sääde-
tyn määräajan päättymisestä, tai jos jokin
muu sijoitusrahaston säännöissä määrätty
purkautumisperuste täyttyy.

123 §
Rahastoyhtiön toimiluvan peruuttamisesta

tai rajoittamisesta, rahasto-osuuksien lunasta-
misen keskeyttämisestä ja sijoitusrahaston
lakkauttamisesta on ilmoitettava kaikkien
niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien
valtioiden toimivaltaisille viranomaisille,
joissa rahastoyhtiö toimii tai rahastoyhtiön
hallinnoitavana tai toimenpiteen kohteena
olevan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia on
markkinoitu.

Ilmoituksen tekee 116, 117 ja 122 §:ssä
tarkoitetussa tapauksessa Rahoitustarkastus,
119 ja 121 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa
rahastoyhtiö ja 118 §:n 5 momentissa tarkoi-
tetussa tapauksessa säilytysyhteisö.

124 §
Säilytysyhteisön on haettava Rahoitustar-

kastukselta toimiluvan peruuttamista, jos sen
tarkoituksena ei enää ole harjoittaa säily-
tysyhteisötoimintaa. Hakemukseen on liitet-
tävä säilytysyhteisön yhtiökokouksen päätös
toimiluvan peruuttamista koskevan hakemuk-
sen tekemisestä sekä selvitys siitä, ettei
säilytysyhteisöllä ole enää hoidettavana
31 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

125 §
Rahoitustarkastus voi peruuttaa säilytysyh-

teisön toimiluvan, jos:
1) säilytysyhteisön toiminnassa on olen-

naisesti rikottu lakia tai sen nojalla annettuja
säännöksiä tai määräyksiä, säilytysyhteisön
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yhtiöjärjestystä, toimiluvan ehtoja tai rahas-
toyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston sään-
töjä;

2) luvan myöntämiselle säädettyjä edelly-
tyksiä ei enää ole olemassa;

3) säilytysyhteisön toimintaa tai osaa siitä
ei ole aloitettu 12 kuukauden kuluessa toi-
miluvan myöntämisestä;

4) säilytysyhteisön tarkoituksena ei enää
ole harjoittaa säilytysyhteisötoimintaa;

5) se ei ole toiminut kuuteen kuukauteen;
tai

6) toimilupaa haettaessa on annettu olen-
naisesti harhaanjohtavia tietoja sääntelyn ja
valvonnan kannalta merkityksellisistä sei-
koista.

Rahoitustarkastuksen on ennen 1 momen-
tin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen
tekemistä asetettava asianomaiselle säily-
tysyhteisölle määräaika toiminnassa olevien
puutteellisuuksien poistamiseksi.

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
säilytysyhteisön toimiluvan ehtojen mukaista
toimintaa, jos säilytysyhteisön toiminnassa on
todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta
ja on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen on
omiaan vakavasti vahingoittamaan arvopape-
rimarkkinoiden vakautta tai sijoittajien ase-
maa. Jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi
määräajassa, määräajan päättymisen jälkeen
Rahoitustarkastus voi muuttaa toimiluvan
ehtoja toiminnan pysyväksi rajoittamiseksi.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava säi-
lytysyhteisön toimiluvan peruuttaminen re-
kisteröitäväksi.

20 luku

Rahastoyhtiön toiminta muualla kuin
Suomessa ja yhteissijoitusyrityksen

toiminta Suomessa

126 a §
Rahastoyhtiön, joka aikoo perustaa sivu-

liikkeen toiseen Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan valtioon, on ilmoitettava siitä
hyvissä ajoin etukäteen Rahoitustarkastuksel-
le. Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä ilmoitukseen liitettävistä, harjoi-
tettavaksi aiottua toimintaa sekä sivuliikkeen
hallintoa ja johtoa koskevista tiedoista.

Rahoitustarkastuksen on kolmen kuukau-

den kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta toimitettava tieto
sivuliikkeen perustamisesta asianomaisen
valtion Rahoitustarkastusta vastaavalle val-
vontaviranomaiselle ja ilmoitettava tästä
asianomaiselle rahastoyhtiölle. Ilmoitukseen
on liitettävä 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja
tiedot sivuliikkeen sijoittajien suojaksi tar-
koitetusta suojajärjestelmästä tai sen puuttu-
misesta. Rahoitustarkastus voi kahden kuu-
kauden kuluessa 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen vastaanottamisesta päättää olla
tekemättä tällaista ilmoitusta, jos se havaitsee,
ettei sivuliikkeen perustaminen täytä rahas-
toyhtiön taloudellinen tilanne ja hallinto
huomioon ottaen sivuliikkeen perustamiselle
asetettuja vaatimuksia. Sivuliikettä ei saa
perustaa, jos Rahoitustarkastus on kieltäyty-
nyt tekemästä ilmoitusta.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot
muuttuvat, rahastoyhtiön on ilmoitettava
muutoksista Rahoitustarkastukselle sekä
asianomaisen valtion Rahoitustarkastusta vas-
taavalle valvontaviranomaiselle vähintään
kuukautta ennen kuin muutokset on tarkoi-
tettu toteuttaa.

Jos edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot
olennaisesti muuttuvat, Rahoitustarkastuksen
on ilmoitettava tästä asianomaisen valtion
Rahoitustarkastusta vastaavalle valvontavi-
ranomaiselle.

126 b §
Rahastoyhtiön, joka aikoo perustaa sivu-

liikkeen muuhun kuin 126 a §:ssä tarkoitet-
tuun valtioon, on haettava lupa sivuliikkeen
perustamiseen Rahoitustarkastukselta. Lupa
on myönnettävä, jos sivuliikkeen valvonta on
riittävästi järjestettävissä ja jos sivuliikkeen
perustaminen ei rahastoyhtiön hallinto ja
taloudellinen tila huomioon ottaen ole omiaan
vaarantamaan rahastoyhtiön toimintaa. Lupa-
hakemuksesta on pyydettävä Suomen Pankin
lausunto. Rahoitustarkastuksella on oikeus
luvan hakijaa kuultuaan asettaa lupaan sivu-
liikkeen toimintaa koskevia, valvonnan kan-
nalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.

126 c §
Jos rahastoyhtiö ei täytä 126 a ja 126 b
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§:ssä säädettyjä edellytyksiä, Rahoitustarkas-
tus voi asettaa määräajan asiantilan korjaa-
miseksi ja, jollei vaatimusta täytetä määräajan
kuluessa, soveltuvin osin noudattaa, mitä
117 §:ssä säädetään.

126 d §
Rahastoyhtiön, joka aikoo aloittaa 5 §:ssä

tarkoitetun toiminnan harjoittamisen toisen
valtion alueella perustamatta sivuliikettä, on
ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen Rahoi-
tustarkastukselle, mitä toimintaa sekä missä ja
miten rahastoyhtiö aikoo harjoittaa.

Rahoitustarkastuksen on kuukauden kulu-
essa edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta toimitettava tieto
asiasta Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion Rahoitustarkastusta vastaavalle val-
vontaviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettä-
vä tiedot sijoittajien suojaksi tarkoitetusta
suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot
muuttuvat, rahastoyhtiön on ilmoitettava
muutoksista Rahoitustarkastukselle sekä
asianomaisen valtion Rahoitustarkastusta vas-
taavalle valvontaviranomaiselle ennen kuin
muutokset on tarkoitettu toteuttaa.

127 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiö voi markkinoida erikoissijoi-
tusrahaston rahasto-osuuksia myös muualla
kuin Suomessa sekä sijoitusrahastodirektiivin
edellytykset täyttävän sijoitusrahaston osuuk-
sia myös muussa kuin Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa. Rahoitustarkas-
tuksen on tarvittaessa annettava rahastoyhti-
ölle hakemuksesta viipymättä todistus siitä,
että hakemuksen kohteena oleva erikoissijoi-
tusrahasto tai sijoitusrahasto on rekisteröity
Suomessa ja että se on Rahoitustarkastuksen
valvonnassa.

129 §
Muun kuin 128 §:ssä tarkoitetun yhteissi-

joitusyrityksen osuuksia voidaan Rahoitustar-
kastuksen luvalla markkinoida Suomessa
yleisölle. Markkinointilupa voidaan myöntää,
jos osuudenomistajien voidaan katsoa saavan
tässä laissa tarkoitettua suojaa riittävästi
vastaavan suojan, ja edellyttäen, että yhteis-
sijoitusyrityksen kotivaltion lainsäädännön

mukaan se on sellaisen valvonnan alainen,
joka vastaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä,
ja sitä valvovan viranomaisen sekä Rahoitus-
tarkastuksen välinen yhteistyö on riittävässä
määrin varmistettu.

Antaessaan 1 momentissa tarkoitetun pää-
töksen Rahoitustarkastuksella on hakijaa
kuultuaan oikeus asettaa vaatimuksia niistä
tiedoista, joita yhteissijoitusyritys on velvoi-
tettu Suomessa julkistamaan ja jotka sen on
osuuksien markkinoinnin yhteydessä annet-
tava.

130 §
Ennen kuin 128 §:ssä tarkoitettu yhteissi-

joitusyritys aloittaa osuuksiensa markkinoin-
nin Suomessa, sen on toimitettava Rahoitus-
tarkastukselle:
— — — — — — — — — — — — —

3) rahastoesitteensä, yksinkertaistettu ra-
hastoesitteensä, uusin vuosikertomuksensa,
sen jälkeen julkistettu puolivuotiskatsauksen-
sa ja muut asiakirjat ja tiedot, jotka sen on
julkistettava kotivaltiossaan;
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys on
toimitettava myös 129 §:n 1 momentissa
tarkoitetun hakemuksen yhteydessä, jollei
Rahoitustarkastus erityisestä syystä myönnä
siitä poikkeusta. Rahoitustarkastus voi vaatia
hakijalta myös muita tarpeelliseksi katso-
miaan selvityksiä sen varmistamiseksi, että
yhteissijoitusyritys täyttää 129 §:n 1 momen-
tissa asetetut vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —

131 §
Yhteissijoitusyrityksen, joka markkinoi

osuuksiaan Suomessa, on pidettävä yleisesti
saatavilla sääntönsä tai yhtiöjärjestyksensä,
rahastoesitteensä, yksinkertaistettu rahas-
toesitteensä, vuosikertomuksensa sekä puoli-
vuotiskatsauksensa samoja menettelyjä nou-
dattaen kuin sen kotivaltiossa on säädetty.
Tiedot on julkistettava suomen tai ruotsin
kielellä tai Rahoitustarkastuksen hyväksymäl-
lä muulla kielellä.
— — — — — — — — — — — — —

132 §
Yhteissijoitusyrityksen osuuksien markki-

noinnissa ei saa käyttää pelkästään yhteissi-
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joitusyrityksen kotivaltiossa rekisteröityä ni-
meä tai toiminimeä, jos sen käyttäminen
Suomessa olisi omiaan johtamaan yleisöä
harhaan. Rahoitustarkastus voi selvyyden
vuoksi vaatia, että nimeen tai toiminimeen
liitetään selittävä lisäys.

134 §
Rahastoyhtiö on velvollinen korvaamaan

vahingon, jonka yhtiö on tämän lain mukai-
sessa toiminnassaan tahallisesti tai tuottamuk-
sesta aiheuttanut rahasto-osuudenomistajalle
tai muulle henkilölle.

144 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön asiakkaan tunnistamiseen
5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa
harjoitettaessa sovelletaan, mitä sijoituspal-
veluyrityksistä annetun lain 49 §:ssä sääde-
tään.

145 §
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-

desta
— — — — — — — — — — — — —

146 §
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-

desta
— — — — — — — — — — — — —

2) laiminlyö rahastoyhtiölle, säilytysyhtei-
sölle tai ilmoitusvelvolliselle 25 §:n 2 mo-
mentissa, 26 §:n 1 momentissa, 28 §:ssä,
31 §:n 2 momentissa, 45 §:ssä, 47 §:n 3
momentissa, 49 §:ssä, 52 §:n 1 momentissa,
92—96 §:ssä, 99 §:n 2 ja 3 momentissa,
100 §:ssä ja 118 §:n 2 ja 3 momentissa
säädettyjä velvollisuuksia;
— — — — — — — — — — — — —

150 §
— — — — — — — — — — — — —

Milloin yhteissijoitusyritys on olennaisesti
toiminut vastoin 1 momentissa tarkoitettuja
säännöksiä, Rahoitustarkastus voi kieltää yh-
teissijoitusyritystä jatkamasta osuuksiensa
markkinoimista Suomessa. Rahoitustarkas-
tuksen on ilmoitettava päätöksestään yhteis-
sijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisille
viranomaisille.

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004.

Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toi-
milupaa, muuta lupaa tai erikoissijoitusrahas-
ton sääntöjen vahvistamista ennen tämän lain
voimaantuloa, luvan tai hakemuksen käsitte-
lyyn sovelletaan tämän lain voimaantullessa
voimassa olevaa lakia. Hakijan suostumuk-
sella asia voidaan kuitenkin siirtää Rahoitus-
tarkastuksen käsiteltäväksi.

Rahoitustarkastus voi ottaa toimilupaa,
muuta lupaa tai sijoitusrahaston sääntöjä
koskevan hakemuksen tämän lain mukaisesti
käsiteltäväksi jo ennen lain voimaantuloa.

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava re-
kisteröitäväksi ennen tämän lain voimaantu-
loa myönnetyt toimiluvat vuoden kuluessa
tämän lain voimaantulosta.

Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa
tarkoitettu sijoituspalveluyritys, joka toimilu-
pansa mukaan saa harjoittaa ainoastaan 5 §:n
2 momentissa tarkoitettua toimintaa, voi
luopua sijoituspalveluyrityksen toimiluvas-
taan ja hakea 5 a §:n mukaisesti rahastoyhtiön
toimilupaa.

Rahastoyhtiön omien varojen on täytettävä
6 §:n 2—4 momentin vaatimukset 13 päivään
helmikuuta 2007 mennessä.

Sijoitusrahaston vähimmäispääoman suu-
ruuteen sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä 31 päivään
joulukuuta 2005 saakka.

Rahastoyhtiön on saatettava sellaisten si-
joitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusra-
hastojen, joiden säännöt on vahvistettu
13 päivään helmikuuta 2002 mennessä, sijoi-
tustoiminta ja säännöt tämän lain säännösten
mukaisiksi 31 päivään joulukuuta 2005 men-
nessä.

Lain 26 a §:n 3 momentissa ja 30 a §:n
2 momentissa tarkoitetut tiedot lain voimaan
tullessa voimassa olleista ulkoistamissopi-
muksista on ilmoitettava Rahoitustarkastuk-
selle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua
tämän lain voimaantulosta.

Tämän lain 26 b §:n 5 momenttia, 29 §:n
velvollisuutta ilmoittaa omistajaohjauksen ta-
voitteet rahastoesitteessä, 92, 93 sekä 97 §:ää
sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä loka-
kuuta 2004. Siihen asti sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita rahas-
toesitettä ja yksinkertaistettua rahastoesitettä
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koskevia säännöksiä. Rahastoyhtiö voi jul-
kistaa rahastoesitteen ja yksinkertaistetun ra-
hastoesitteen tämän lain mukaisesti ennen 1
päivää lokakuuta 2004.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 225

ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee ulkomaisen rahastoyh-
tiön toimintaa Suomessa.

Ulkomainen rahastoyhtiö saa harjoittaa
Suomessa kotivaltiossaan saamansa toimilu-
van mukaisesti sijoitusrahastolain (48/1999)
5 §:ssä tarkoitettua toimintaa siten kuin tässä
laissa säädetään. Ulkomainen rahastoyhtiö ei
kuitenkaan saa perustaa Suomessa sijoitusra-
hastolaissa tarkoitettuja sijoitusrahastoja.

Sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tar-
koitettua toimintaa harjoittavaa ulkomaista
rahastoyhtiötä koskee, mitä sijoituspalvelun
ammattimaisesta tarjoamisesta ja arvopaperi-
markkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvo-
paperinvälittäjän velvollisuuksista laissa sää-
detään.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun ulkomai-

sen rahastoyhtiön sivuliikkeen jäsenyyttä si-
joituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(579/1996) tarkoitetussa sijoittajien korvaus-
rahastossa koskee soveltuvin osin, mitä ul-
komaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta
tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain
(580/1996) 4 a, 4 b, 8 a, 8 b ja 13 a §:ssä
säädetään.

Ulkomaisen rahastoyhtiön harjoittamaan
yhteissijoitusyrityksen osuuksien markki-
nointiin Suomessa sovelletaan lisäksi, mitä
sijoitusrahastolain 129—132 §:ssä säädetään.

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaisen rahas-
toyhtiön harjoittamaan yhteissijoitusyrityksen
osuuksien markkinoimiseen, jos yhteissijoi-
tusyrityksen osuuksia markkinoidaan ainoas-
taan sijoitusrahastolain 1 §:n 2 momentissa
tarkoitetuille ammattimaisille sijoittajille.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ulkomaisella rahastoyhtiöllä sijoitusra-

HE 110/2003
PeVL 16/2003
TaVM 2/2004
EV 12/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY (32001L01107); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/108/EY (32001L01108); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 35-42
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hastodirektiivissä tarkoitettua toimintaa har-
joittavaa yhteisöä, joka on saanut sijoitusra-
hastolain 5 a §:ssä tarkoitettua toimilupaa
vastaavan toimiluvan muussa valtiossa kuin
Suomessa;

2) kotivaltiolla valtiota, jossa rahastoyhtiö
on saanut toimiluvan;

3) edustustolla Euroopan talousalueen ul-
kopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen
ulkomaisen rahastoyhtiön kiinteää toimipaik-
kaa Suomessa, josta ei ole oikeutta harjoittaa
sijoitusrahastolain 5 §:ssä tarkoitettua toimin-
taa;

4) sijoitusrahastodirektiivillä neuvoston di-
rektiiviä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yh-
teissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetus-
ten ja hallinnollisten määräysten yhteensovit-
tamisesta (85/611/ETY) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

3 §

Valvonta

Ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa ta-
pahtuvan toiminnan valvonnasta sekä Rahoi-
tustarkastuksen oikeudesta antaa tietoja ulko-
maiselle, Rahoitustarkastusta vastaavalle val-
vontaviranomaiselle säädetään laissa Rahoi-
tustarkastuksesta (587/2003).

2 luku

Sijoittautumisoikeus Euroopan talous-
alueeseen kuuluvasta valtiosta

4 §

Sivuliikkeen aloittamisen edellytykset

Ennen kuin ulkomainen rahastoyhtiö voi
perustaa sivuliikkeen Suomeen, Rahoitustar-
kastuksen on saatava rahastoyhtiölle toimilu-
van myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta
vastaavalta valvontaviranomaiselta sivuliik-
keen perustamista koskeva ilmoitus, jossa on
oltava riittävät tiedot sivuliikkeen harjoitet-
tavaksi aiotusta toiminnasta, sivuliikkeen hal-
linnosta ja johdosta sekä sivuliikkeen sijoit-
tajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmäs-
tä tai sen puuttumisesta.

Sivuliike voidaan perustaa ja se voi aloittaa

toimintansa viimeistään kahden kuukauden
kuluttua siitä, kun Rahoitustarkastus on vas-
taanottanut 1 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen. Rahoitustarkastuksen on kahden kuu-
kauden kuluessa ilmoituksen vastaanottami-
sesta annettava tarpeelliseksi katsomansa
määräykset sivuliikkeen valvontaa koskevas-
ta tietojenantovelvollisuudesta ja asetettava
yleisen edun vuoksi tarpeelliset ehdot sivu-
liikkeen toiminnan harjoittamiselle.

Ulkomainen rahastoyhtiö voi aloittaa hal-
linnoimansa yhteissijoitusyrityksen, joka ko-
tivaltionsa lainsäädännön perusteella täyttää
sijoitusrahastodirektiivin edellytykset, osuuk-
sien markkinoinnin sivuliikkeestä kahden
kuukauden kuluttua 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen tekemisestä, jollei Rahoitustar-
kastus sinä aikana kiellä markkinoinnin aloit-
tamista. Rahoitustarkastus voi kieltää mark-
kinoinnin aloittamisen, jos se on vastoin
markkinointiin sovellettavaa lakia tai jos
järjestelyt maksujen suorittamiseksi yhteissi-
joitusyrityksen osuudenomistajille, osuuksien
lunastamiseksi sekä yhteissijoitusyrityksen
tiedonantovelvollisuuksien toteuttamiseksi ei-
vät vastaa Suomen lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Rahoi-
tustarkastuksen on ilmoitettava päätöksestä,
jolla markkinoinnin aloittaminen kielletään,
ulkomaiselle rahastoyhtiölle toimiluvan
myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta vas-
taavalle valvontaviranomaiselle.

Ulkomaisen rahastoyhtiön on ilmoitettava
Rahoitustarkastukselle kirjallisesti 1 momen-
tissa tarkoitettujen tietojen muutoksista vä-
hintään kuukautta ennen kuin ne on tarkoi-
tettu toteuttaa. Rahoitustarkastus voi asettaa
aiottujen muutosten vuoksi 2 momentissa
tarkoitettuja määräyksiä ja ehtoja.

5 §

Palvelujen tarjoaminen sivuliikettä
perustamatta

Ulkomaisella rahastoyhtiöllä, joka on saa-
nut 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun toimiluvan
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa, on oikeus harjoittaa toimintaa Suomessa
myös perustamatta tytäryritystä tai sivuliiket-
tä.

Ennen ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnan
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aloittamista Suomessa Rahoitustarkastuksen
on saatava rahastoyhtiölle toimiluvan myön-
täneen valtion Rahoitustarkastusta vastaavalta
valvontaviranomaiselta palvelujen tarjoamis-
ta koskeva ilmoitus, jossa on oltava tiedot
siitä, mitä toimintaa ja miten rahastoyhtiö
aikoo harjoittaa Suomessa, sekä tiedot sijoit-
tajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmäs-
tä tai sen puuttumisesta. Edellä 1 §:n 5 mo-
mentissa säädetystä riippumatta tässä pykä-
lässä tarkoitettuun ilmoitusmenettelyyn ei
sovelleta, mitä sijoitusrahastolain 130 §:n 1
momentissa säädetään.

Rahoitustarkastuksen on ilmoituksen vas-
taanotettuaan annettava ulkomaiselle rahasto-
yhtiölle yleisen edun vuoksi tarpeelliseksi
katsomansa ehdot, jotka koskevat toiminnan
harjoittamista Suomessa.

Ulkomaisen rahastoyhtiön on ilmoitettava
kirjallisesti Rahoitustarkastukselle 2 momen-
tissa mainittuihin tietoihin aiotuista muutok-
sista ennen kuin muutokset on tarkoitettu
toteuttaa. Rahoitustarkastus voi muuttaa ai-
ottujen muutosten vuoksi 3 momentissa tar-
koitettuja ehtoja.

6 §

Toimintaoikeuksien peruuttaminen ja
toiminnan rajoittaminen

Jos ulkomainen rahastoyhtiö rikkoo tätä
lakia tai sille laissa säädettyjä velvollisuuksia,
Rahoitustarkastuksen on kehotettava yritystä
lopettamaan lainvastainen toiminta.

Jollei ulkomainen rahastoyhtiö noudata
1 momentissa tarkoitettua kehotusta, Rahoi-
tustarkastuksen on ilmoitettava asiasta rahas-
toyhtiölle toimiluvan myöntäneen valtion Ra-
hoitustarkastusta vastaavalle valvontaviran-
omaiselle, jotta tämä voi ryhtyä viipymättä
toimenpiteisiin lainvastaisen toiminnan jatka-
misen estämiseksi.

Jos ulkomainen rahastoyhtiö 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetuista toimenpiteistä huoli-
matta edelleen jatkaa lainvastaista toimintaan-
sa, Rahoitustarkastus voi kieltää kokonaan tai
osittain ulkomaisen rahastoyhtiön palvelujen
tarjoamisen Suomessa. Päätöksestä on ilmoi-
tettava rahastoyhtiölle toimiluvan myöntä-
neen valtion Rahoitustarkastusta vastaavalle
valvontaviranomaiselle.

Rahoitustarkastus voi kieltää välittömästi
tämän lain vastaisen toiminnan, jos kielto on
asian kiireellisyyden vuoksi välttämätön si-
joittajien tai niiden henkilöiden etujen suo-
jaamiseksi, joille palvelua on tarjottu. Pää-
töksestä on viipymättä ilmoitettava ulkomai-
selle rahastoyhtiölle toimiluvan myöntäneen
valtion Rahoitustarkastusta vastaavalle val-
vontaviranomaiselle ja Euroopan komissiolle.

Rahoitustarkastus voi kieltää kokonaan tai
osittain ulkomaista rahastoyhtiötä tarjoamasta
palvelua Suomessa, jos ulkomainen rahasto-
yhtiö on rikkonut olennaisesti tätä lakia,
sijoitusrahastolakia, arvopaperimarkkinala-
kia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia
tai muuta rahoitusmarkkinoita koskevaa lain-
säädäntöä tai niiden nojalla annettuja sään-
nöksiä ja määräyksiä siten, että se voi
vahingoittaa sijoittajan suojaa tai muutoin
yleistä etua. Päätöksestä on viipymättä ilmoi-
tettava ulkomaiselle rahastoyhtiölle toimilu-
van myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta
vastaavalle valvontaviranomaiselle.

3 luku

Sijoittautumisoikeus valtiosta, joka ei kuulu
Euroopan talousalueeseen

7 §

Sivuliikkeen toimilupa

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen rahas-
toyhtiön on haettava Rahoitustarkastukselta
toimilupa Suomeen perustettavalle sivuliik-
keelle. Hakemuksesta on pyydettävä lausunto
korvausrahastolta, jos sivuliikkeen tarkoituk-
sena on harjoittaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2
momentissa tarkoitettua toimintaa. Hakemuk-
seen liitettävistä selvityksistä säädetään val-
tiovarainministeriön asetuksella.

Rahoitustarkastuksen on myönnettävä toi-
milupa, jos rahastoyhtiöön sen kotivaltiossa
sovellettava lainsäädäntö vastaa kansainväli-
sesti hyväksyttyjä rahoitusvalvonnan sekä
rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön
estämistä koskevia suosituksia, rahastoyhtiön
taloudelliset toimintaedellytykset ja hallinto
täyttävät luotettavalle toiminnalle asetettavat
vaatimukset ja rahastoyhtiötä muutoinkin val-
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votaan sen kotivaltiossa riittävän tehokkaasti.
Jos sivuliikkeen tarkoituksena on harjoittaa
sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua toimintaa, toimilupaa myönnettäessä on
arvioitava sitä, vastaako sivuliikkeen kotival-
tion sijoittajien korvausjärjestelmä korvaus-
rahaston tarjoaman suojan tasoa ja laajuutta.
Toimilupaa myöntäessään Rahoitustarkastus
voi päättää sivuliikkeen jäsenyydestä korva-
usrahastossa.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
sivuliikkeen liiketoimintaa koskevia, valvon-
nan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja
ehtoja.

Toimilupa oikeuttaa harjoittamaan toimin-
taa yhdessä tai useammassa toimipaikassa.

8 §

Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan
rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sivuliik-
keen toimiluvan, jos:

1) sen toiminnassa on olennaisesti rikottu
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä taikka toimiluvan ehtoja;

2) luvan myöntämiselle säädettyjä edelly-
tyksiä ei enää ole olemassa;

3) sen toimintaa tai osaa siitä ei ole aloitettu
12 kuukauden kuluessa toimiluvan myöntä-
misestä;

4) se ei ole toiminut kuuteen kuukauteen;
tai

5) toimilupaa haettaessa on annettu olen-
naisesti harhaanjohtavia tietoja sääntelyn ja
valvonnan kannalta merkityksellisistä sei-
koista.

Rahoitustarkastuksen on ennen 1 momen-
tin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen
tekemistä asetettava asianomaiselle sivuliik-
keelle määräaika toiminnassa olevien puut-
teellisuuksien poistamiseksi.

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
sivuliikkeen toimiluvan ehtojen mukaista toi-
mintaa, jos toiminnassa on todettu taitamat-
tomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä,
että toiminta on omiaan vakavasti vahingoit-
tamaan arvopaperimarkkinoiden vakautta tai
sijoittajien asemaa.

9 §

Edustuston avaaminen ja toiminta

Ulkomaisen rahastoyhtiön edustuston
avaamiseen ja toimintaan Suomessa sovelle-
taan, mitä ulkomaisen sijoituspalveluyrityk-
sen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suo-
messa annetun lain 10 §:ssä säädetään.

10 §

Edustuston toiminnan kieltäminen

Rahoitustarkastus voi kieltää edustustoa
jatkamasta toimintaansa Suomessa, jos edus-
tuston toiminnassa on olennaisesti rikottu lain
tai asetuksen säännöksiä tai viranomaisen
niiden nojalla antamia määräyksiä tai jos
ulkomaisen rahastoyhtiön toimilupa on pe-
ruutettu.

11 §

Palvelujen tarjoamisen vapaus

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneella rahastoyhtiöllä on
Rahoitustarkastuksen luvalla oikeus harjoittaa
sijoitusrahastolain 5 §:ssä tarkoitettua toimin-
taa Suomessa perustamatta tytäryritystä tai
sivuliikettä.

4 luku

Muut säännökset

12 §

Sivuliikkeen johto

Sivuliikkeellä on oltava sen toiminnasta
vastaava sivuliikkeen johtaja, joka myös
edustaa ulkomaista rahastoyhtiötä sivuliik-
keen toimintaa koskevissa oikeussuhteissa.

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai lii-
ketoimintakieltoon määrätty henkilö ei saa
olla sivuliikkeen johtajana.

Sivuliikkeen johtaja on velvollinen korvaa-
maan vahingon, jonka hän tehtävässään on
rikkomalla tätä lakia tai muuta sivuliikkeen
toimintaa koskevaa säännöstä tahallisesti tai

625N:o 225

4 440201/37



tuottamuksesta aiheuttanut sivuliikkeen asi-
akkaalle tai muulle henkilölle.

13 §

Kaupparekisterimerkinnät

Sivuliikkeestä on tehtävä ilmoitus kauppa-
rekisteriin niin kuin siitä kaupparekisterilaissa
(129/1979) säädetään.

Sen estämättä, mitä muualla laissa sääde-
tään toiminimestä, rahastoyhtiö voi Suomessa
harjoittaa toimintaansa samalla toiminimellä
kuin sillä on kotivaltiossaan.

Patentti- ja rekisterihallitus voi vaatia, että
toiminimeen tehdään erottava lisäys, jos se ei
selvästi erotu parempaa etuoikeutta nauttivis-
ta nimistä tai jos on tarjolla vaara, että se on
sekoitettavissa sellaiseen toiminimeen tai ta-
varamerkkiin, johon jollain toisella on aikai-
sempi yksinoikeus Suomessa.

14 §

Toiminimen kirjoittaminen

Sivuliikkeen toiminimen kirjoittaa sen joh-
taja tai ulkomaisen rahastoyhtiön antaman
valtuutuksen perusteella muu henkilö yksin
tai useampi yhdessä.

15 §

Maksuvalmius ja riskien hallinta

Sivuliikkeen, joka harjoittaa sijoitusrahas-
tolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toi-
mintaa, maksuvalmiuden on oltava sen toi-
mintaan nähden riittävällä tavalla turvattu.

Sivuliike ei saa toiminnassaan ottaa niin
suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista
vaaraa sivuliikkeen toiminnalle. Sivuliikkeel-

lä on oltava toimintaansa nähden riittävät
riskienhallintajärjestelmät.

16 §

Vaitiolovelvollisuus

Sivuliikkeen ja edustuston toimihenkilön
vaitiolovelvollisuudesta, tietojenanto-oikeu-
desta ja salassapitovelvollisuuden rikkomi-
sesta on voimassa, mitä sijoitusrahastolain
133, 133 a ja 147 §:ssä säädetään.

Sivuliikkeellä ja edustustolla on oikeus
1 momentin estämättä antaa edustamalleen
ulkomaiselle rahastoyhtiölle toimiluvan
myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta vas-
taavalle valvontaviranomaiselle sekä edusta-
mansa ulkomaisen rahastoyhtiön tilintarkas-
tajalle ne tiedot, jotka on säädetty tai asian-
mukaisessa järjestyksessä määrätty ilmoitet-
taviksi.

17 §

Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset

Jos ulkomaisen rahastoyhtiön kotivaltion
viranomainen peruuttaa sen toimiluvan, on
sivuliikkeen toiminta lopetettava Rahoitustar-
kastuksen erikseen määräämällä tavalla.

Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä
on noudatettava myös silloin, kun Rahoitus-
tarkastus peruuttaa sivuliikkeen toimiluvan tai
kun Rahoitustarkastus kieltää ulkomaista ra-
hastoyhtiötä jatkamasta toimintaansa Suo-
messa.

18 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 226

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996)

1 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentin 5 kohta, 4 §, 32 §:n 3 momentti, 35 §:n 2 momentti, 37 §,
40 §:n 5 momentti ja 44 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 1521/2001 sekä 4 §, 32 §:n
3 momentti, 35 §:n 2 momentti, 37 §, 40 §:n 5 momentti ja 44 §:n 3 momentti laissa 518/1998,
seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Yrityksestä, joka tarjoaa sijoituspalvelua

ainoastaan työntekijöiden osallistumisjärjes-
telmien hallinnoimiseksi, säädetään henkilös-
törahastolaissa (814/1989). Toiminnasta, jolla
yleisölle tarjotaan mahdollisuus osallistua
yhteisiin arvopaperisijoituksiin, säädetään si-
joitusrahastolaissa (48/1999). Vakuutusyhtiön
oikeudesta tarjota sijoituspalvelua säädetään
vakuutusyhtiölaissa (1062/1979).
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Sijoituspalvelut

Sijoituspalvelulla tarkoitetaan
— — — — — — — — — — — — —

5) sijoituskohteiden hoitamista sellaisen
asiakaskohtaisen sopimuksen nojalla, jossa
päätösvalta joko kokonaan tai osittain on
annettu toimeksisaajalle (omaisuudenhoito);
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen

Sijoituspalvelua saa tarjota vain tässä laissa
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tarkoitettuun sijoittajien korvausrahastoon,
jäljempänä korvausrahasto, kuuluva:

1) sijoituspalvelun tarjoamista varten toi-
miluvan saanut suomalainen osakeyhtiö (si-
joituspalveluyritys);

2) suomalainen luottolaitos luottolaitostoi-
minnasta annetun lain mukaisesti; ja

3) sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun toimintaan toimiluvan saanut
suomalainen rahastoyhtiö.

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua ja sen jäse-
nyydestä korvausrahastossa säädetään ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta
tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetussa
laissa (580/1996). Ulkomaisen luottolaitoksen
ja rahoituslaitoksen oikeudesta tarjota sijoi-
tuspalvelua ja sen jäsenyydestä korvausrahas-
tossa säädetään ulkomaisen luotto- ja rahoi-
tuslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa
laissa (1608/1993). Ulkomaisen rahastoyhtiön
oikeudesta tarjota sijoituspalvelua ja sen
jäsenyydestä korvausrahastossa säädetään ul-
komaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomes-
sa annetussa laissa (225/2004).

32 §

Korvausrahaston jäsenyys

— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä luvussa sekä 19 a §:ssä, 48 §:n

4 momentissa ja 51 §:ssä säädetään sijoitus-
palveluyrityksestä ja sen hallintoa hoitavista
henkilöistä ja toimihenkilöistä, koskee myös
4 §:ssä tarkoitettua suomalaista luottolaitosta
ja rahastoyhtiötä sekä niiden hallintoa hoita-
via henkilöitä ja toimihenkilöitä.

35 §

Korvausrahaston säännöt

— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,

säännöissä on määrättävä ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön Suomes-
sa olevan sivuliikkeen ja ulkomaisen luotto-
laitoksen Suomessa olevan sivukonttorin
liittymisestä korvausrahastoon, korvausrahas-
tosta erottamisesta ja eroamisesta, korvaus-
rahaston liittymismaksun perusteista ja kor-

vausrahaston korvausvelvollisuuden perus-
teista.

37 §

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja rahas-
toyhtiön sivuliikkeen ja ulkomaisen luotto-

laitoksen sivukonttorin kannatusmaksu

Korvausrahaston jäsenenä olevan ulkomai-
sen sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön
Suomessa olevan sivuliikkeen ja ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa olevan sivukontto-
rin kannatusmaksu määräytyy soveltuvin osin
36 §:n mukaisesti.

40 §

Korvattavat saamiset

— — — — — — — — — — — — —
Euroopan talousalueella sijaitsevan sijoi-

tuspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivuliik-
keen ja luottolaitoksen sivukonttorin asiak-
kaana olevien sijoittajien saamiset korvataan
korvausrahaston varoista enintään 1 momen-
tissa säädettyyn määrään asti.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Korvausrahaston vähimmäispääoma, varojen
sijoittaminen ja korvausrahaston maksu-

valmius

— — — — — — — — — — — — —
Korvausrahaston varoja ei saa sijoittaa

korvausrahastoon kuuluvan sijoituspalvelu-
yrityksen tai luottolaitoksen tai niiden kanssa
samaan konsolidointiryhmään kuuluvan yh-
teisön taikka rahastoyhtiön osakkeisiin tai
osuuksiin eikä muihin korvausrahastoon kuu-
luvan sijoituspalveluyrityksen tai luottolai-
toksen tai niiden kanssa samaan konsolidoin-
tiryhmään kuuluvan yhteisön tai luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 6 luvussa tarkoitetun
vakuusrahaston taikka rahastoyhtiön liikkee-
seen laskemiin arvopapereihin. Mitä tässä
momentissa säädetään sijoituspalveluyrityk-
sestä, rahastoyhtiöstä tai luottolaitoksesta,
koskee myös korvausrahaston jäsenenä ole-
vaa ulkomaista sijoituspalveluyritystä tai
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luottolaitosta ja niiden kanssa samaan kon-
solidointiryhmään kuuluvaa yhteisöä taikka
ulkomaista rahastoyhtiötä. Korvausrahaston
varoja voidaan kuitenkin sijoittaa korvausra-
hastoon kuuluvan rahastoyhtiön hallinnoiman
sijoitusrahaston tai ulkomaisen rahastoyhtiön
hallinnoiman yhteissijoitusyrityksen varoihin,
jos yhteissijoitusyritystä sen kotivaltion lain-

säädännön mukaan koskevat sijoitusrahasto-
lain 25 §:n 2 momentissa säädettyä vastaavat
vaatimukset yhteissijoitusyrityksen varojen
pitämisestä erillään rahastoyhtiön varoista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 227

Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (587/2003) 5 §:n

17 kohta, 23 ja 27—30 §, sekä
lisätään 5 §:ään uusi 18 kohta seuraavasti:

5 §

Valvottavat

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:
— — — — — — — — — — — — —

17) rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetussa laissa (44/2002) tarkoi-
tettua ryhmittymän omistusyhteisöä, jos Ra-
hoitustarkastus toimii mainitussa laissa tar-
koitettuna ryhmittymän koordinoivana val-
vontaviranomaisena;

18) ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta
Suomessa annetussa laissa (225/2004) tarkoi-
tettua ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikettä ja
edustustoa.

23 §

Sijoituspalvelujen tarjoamisen rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi enintään kolmeksi
kuukaudeksi kieltää sijoituspalveluyritystä,

rahastoyhtiötä tai luottolaitosta tarjoamasta
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tar-
koitettuja sijoituspalveluja ja mainitun lain
16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja
säilytys- ja hoitopalveluja sekä vastaanotta-
masta mainitun pykälän 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettuja varoja, jos sillä sijoitus-
palveluyrityksen, rahastoyhtiön tai luottolai-
toksen taloudellisen tilan perusteella on ai-
hetta epäillä, että sijoituspalveluyritystä, ra-
hastoyhtiötä tai luottolaitosta ilmeisesti uhkaa
maksukyvyttömyys ja että sijoittajien korva-
usrahasto voi ilmeisesti joutua korvaamaan
sijoittajien saamiset.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja rahas-
toyhtiön Suomessa olevaa sivuliikettä ja
ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa
sivukonttoria, jos ulkomainen sijoituspalve-
luyritys, ulkomainen rahastoyhtiö tai ulko-
mainen luottolaitos on Suomessa sijoittajien
korvausrahaston jäsen.
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27 §

Markkinariskien valvonta

Rahoitustarkastuksen on toimittava yhteis-
työssä luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk-
sen ja rahastoyhtiön Euroopan talousaluee-
seen kuuluvan kotivaltion valvontaviranomai-
sen kanssa sellaisten markkinariskien valvon-
nassa, jotka ovat syntyneet Suomen rahoitus-
markkinoilla suoritetuista toimista.

28 §

Ulkomailla olevan sivukonttorin ja sivu-
liikkeen isäntävaltion lainsäädännön

noudattamisen valvonta

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valvontaviranomaisen ilmoitettua, että suo-
malainen luottolaitos sivukonttoristaan tai
sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö sivuliik-
keestään tai muutoin palveluja tarjotessaan ei
noudata voimassa olevia säännöksiä, Rahoi-
tustarkastuksen on ryhdyttävä tarpeellisiin
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että
säännösten vastainen toiminta lopetetaan. Ra-
hoitustarkastuksen on myös ilmoitettava tuon
valtion valvontaviranomaiselle niistä toimen-
piteistä, joihin se on ryhtynyt.

29 §

Suomeen sijoittuneen sivukonttorin ja
sivuliikkeen tarkastaminen

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion

valvontaviranomainen voi suorittaa tai suo-
rituttaa tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen
luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorissa
tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön
sivuliikkeessä luottolaitoksen, sijoituspalve-
luyrityksen tai rahastoyhtiön valvonnan kan-
nalta tarpeellisen tarkastuksen ilmoitettuaan
asiasta ensin Rahoitustarkastukselle.

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valvontaviranomaisen pyynnöstä Rahoitustar-
kastus voi toimivaltansa puitteissa tehdä
tarkastuksen tuosta valtiosta Suomeen sijoit-
tuneen luotto- tai rahoituslaitoksen sivu-
konttorissa tai sijoituspalveluyrityksen tai
rahastoyhtiön sivuliikkeessä tai muulla tavoin
varmistaa sivukonttoria tai sivuliikettä kos-
kevien tietojen oikeellisuuden.

30 §

Ulkomaiseen luotto- tai rahoituslaitokseen,
sijoituspalveluyritykseen tai rahastoyhtiöön
kohdistuvista toimenpiteistä ilmoittaminen

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion val-
vontaviranomaiselle, jos tuosta valtiosta Suo-
meen sijoittuneen tai palveluja tarjoavan
luotto- tai rahoituslaitoksen, sijoituspalvelu-
yrityksen tai rahastoyhtiön toiminta on sään-
nösten tai määräysten vastaista eikä se ole
ryhtynyt Rahoitustarkastuksen vaatimiin toi-
menpiteisiin säännösten tai määräysten vas-
taisen toiminnan lopettamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 228

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun

1 §:n 3 momentti ja 1 luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohta,
sellaisena kuin ne ovat 1 luvun 1 §:n 3 momentti laissa 751/1993 ja 1 luvun 4 §:n 1 momentin

4 kohta laissa 522/1998, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Toiminnasta, jolla yleisölle tarjotaan mah-
dollisuus osallistua yhteisiin arvopaperisijoi-
tuksiin, säädetään sijoitusrahastolaissa
(48/1999).

4 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
4) arvopaperinvälittäjällä sijoituspalvelu-

yrityksistä annetun lain (579/1996) 4 §:ssä
tarkoitettua sijoituspalveluyritystä sekä ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta
tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain
(580/1996) 2 §:ssä tarkoitettua ulkomaista
sijoituspalveluyritystä, luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain (1607/1993) 2 §:ssä tarkoitet-

tua luottolaitosta, joka yhtiöjärjestyksensä tai
sääntöjensä mukaan tarjoaa sijoituspalvelu-
yrityksistä annetussa laissa tarkoitettuja sijoi-
tuspalveluita, ulkomaisen luotto- ja rahoitus-
laitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain
(1608/1993) 2 §:ssä tarkoitettua luotto- ja
rahoituslaitosta, joka toimilupansa mukaan
tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa tarkoitettuja sijoituspalveluita, sekä
sellaista sijoitusrahastolain 2 §:ssä tarkoitet-
tua rahastoyhtiötä ja ulkomaisen rahastoyh-
tiön toiminnasta Suomessa annetun lain
(225/2004) 2 §:ssä tarkoitettua ulkomaista
rahastoyhtiötä, joka toimilupansa mukaan
harjoittaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua toimintaa;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 229

rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain

(68/1998) 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 54/1999, 1052/2001 ja
365/2003, uusi 4 b kohta seuraavasti:

3 §

Ilmoitusvelvolliset

Tässä laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvolli-
sia ovat:
— — — — — — — — — — — — —

4 b) ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta

Suomessa annetussa laissa (225/2004) tarkoi-
tettu ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike ja
edustusto;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 230

kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 14 §:n 3 ja

4 momentti, sellaisena kuin ne ovat 14 §:n 3 momentti laissa 55/1999 ja 14 §:n 4 momentti
laissa 525/1998, seuraavasti:

14 §
— — — — — — — — — — — — —

Rekisteriviranomaisen on ennen sijoitusra-
hastolaissa (48/1999) mainittua rahastoyhtiö-
tä ja mainitun lain 9 §:ssä tarkoitettua säily-
tysyhteisöä koskevan yhtiöjärjestyksen ja sen
muutoksen hyväksymistä varattava Rahoitus-
tarkastukselle vähintään 30 vuorokautta aikaa
lausua yhtiöjärjestyksestä tai sen muutokses-
ta.

Rekisteriviranomaisen on ennen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (1607/1993)
14 §:ssä tarkoitetun yhtiöjärjestyksen tai
sääntöjen muutoksen hyväksymistä varattava
Rahoitustarkastukselle vähintään 30 vuoro-
kautta aikaa lausua yhtiöjärjestyksen tai sään-
töjen muutoksesta.

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 231

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968)

8 §:n 1 momentin 11 kohta, sellaisena kuin se on laissa 527/1998, seuraavasti:

8 §
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel-

poisia menoja ovat muun ohessa:
— — — — — — — — — — — — —

11) talletuspankkien ja ulkomaisten luot-
tolaitosten Suomessa olevien sivukonttorei-
den lakisääteiset suoritukset luottolaitostoi-
minnasta annetussa laissa (1607/1993) tar-
koitetuille talletussuoja- ja vakuusrahastoille
sekä sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten
ja rahastoyhtiöiden sekä ulkomaisten sijoi-
tuspalveluyritysten, luottolaitosten ja rahas-

toyhtiöiden Suomessa olevien sivukonttorei-
den ja sivuliikkeiden lakisääteiset suoritukset
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(579/1996) tarkoitetulle sijoittajien korvaus-
rahastolle,
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004. Lakia sovelletaan ensimmäisen
kerran vuodelta 2004 toimitettavassa vero-
tuksessa.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 232

varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 16 §:n 1

ja 2 momentti, seuraavasti:

16 §

Luovutus ulkomaalaiselle

Veroa ei ole suoritettava, jos kumpikaan
luovutuksen osapuolista ei ole tuloverolain
(1535/1992) mukaan Suomessa yleisesti ve-
rovelvollinen, ulkomaisen luottolaitoksen
Suomessa oleva sivukonttori eikä ulkomaisen
sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön
Suomessa oleva sivuliike.

Jos muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuis-

sa tilanteissa luovutuksensaajana on muu
tuloverolain mukaan rajoitetusti verovelvol-
linen kuin ulkomaisen luottolaitoksen Suo-
messa oleva sivukonttori tai ulkomaisen
sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön
Suomessa oleva sivuliike, on luovuttaja vel-
vollinen perimään veron luovutuksensaajalta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huh-
tikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

HE 110/2003
PeVL 16/2003
TaVM 2/2004
EV 12/2004
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 233

rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä tammikuuta 1999
annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 92 §:n 3 momentin ja 93 §:n 3 momentin nojalla,
sellaisena kuin ne ovat laissa 224/2004:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee sijoitusrahastolain
(48/1999) 92 §:ssä tarkoitetun rahastoesitteen
ja 93 §:ssä tarkoitetun yksinkertaistetun ra-
hastoesitteen vähimmäissisältöä ja tietojen
esittämistapaa.

2 §

Esitteissä annettavien tietojen esittämistapa

Esitteet on päivättävä sekä selkeästi otsi-
koitava rahastoesitteeksi tai yksinkertaiste-
tuksi rahastoesitteeksi erotuksena muista esit-
teistä. Esitteissä kerrottaviksi vaaditut tiedot
on kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi
ottaen huomioon kyseisen sijoitusrahaston
tyypillinen sijoittajakohderyhmä. Esitteet on
pyydettäessä voitava toimittaa paperimuotoi-
sena.

Jos rahastoesite koostuu erillisistä osista,
on nämä osat selkeästi ilmoitettava.

Yksinkertaistettu rahastoesite voidaan yh-
distää rahastoesitteeseen ja esittää sen irro-
tettavissa olevana tiivistelmänä. Jos yksinker-
taistettu rahastoesite esitetään rahastoesitteen
tiivistelmänä, siinä esitettyjä tietoja ei tarvitse
toistaa rahastoesitteen muissa osissa.

2 luku

Yksinkertaistettu rahastoesite

1 §

Sijoitusrahaston esittely

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on
kerrottava lyhyesti:

1) sijoitusrahaston nimi;
2) sijoitusrahaston sääntöjen viimeisin vah-

vistamispäivä ja vahvistamismaa, toiminnan
aloittamispäivä sekä toimikausi, jos sellainen
on määrätty;

3) sijoitusrahaston hallinnosta vastaavan
rahastoyhtiön toiminimi;

4) siitä, miltä osin rahastoyhtiö käyttää
toiminnassaan asiamiehiä;

5) sijoitusrahaston säilytysyhteisön toimi-
nimi;

6) sijoitusrahaston tilintarkastajien sekä
heidän varamiestensä nimet taikka hyväksy-
tyn tilintarkastusyhteisön nimi; sekä

7) sijoitusrahaston markkinointia rahasto-
yhtiön ohella mahdollisesti hoitava rahoitus-
konserni.

2 §

Sijoitusrahaston sijoituksia koskevat tiedot

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on
kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston:

1) sijoitustoiminta, sen tavoitteet ja siihen
erityisesti liittyvät riskit;

2) aiempi tuottokehitys ja siihen liittyvä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY (32001L01107); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/108/EY (32001L01108); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 35-42

637



varoitus, että sijoitusrahastoon tehdyn sijoi-
tuksen arvo voi nousta tai laskea ja että
sijoittaja voi sijoituksensa lunastuttaessaan
saada takaisin vähemmän kuin hän siihen
alunperin sijoitti; sekä

3) sijoittajakohderyhmä.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-

tuissa tiedoissa on tuotava esiin ainakin se,
pyritäänkö sijoitustoiminnan tavoitteisiin ak-
tiivisen vai passiivisen omaisuudenhoidon
keinoin ja pääasialliset sijoituskohteet sekä
korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin sijoittavis-
ta rahastoista korkosijoitusten keskimääräistä
juoksuaikaa ja osakkeisiin sijoittavista rahas-
toista sijoitusastetta osakemarkkinoille kos-
kevat mahdolliset rajoitukset. Jos sijoitusra-
hasto sijoittaa johdannaissopimuksiin, koh-
dassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava eri-
tyisesti esiin se, voidaanko johdannaissopi-
muksia käyttää ainoastaan sijoitustoimintaan
sisältyvien riskien torjumiseksi vai myös
muuten osana sijoitusrahaston tavoitteiden
mukaista sijoitustoimintaa. Kohdassa tarkoi-
tetuissa tiedoissa on myös tuotava ilmi, jos
sijoitusrahaston arvo on omiaan vaihtelemaan
huomattavasti sen varojen koostumuksen tai
niiden hoidossa käytettävien menetelmien
vuoksi.

3 §

Sijoitusrahastoon sijoittamista koskevat
tiedot

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on
kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston:

1) osuudenomistajille tarpeellinen lyhyt
kuvaus sijoitusrahastoon ja osuudenomista-
jaan sovellettavasta verotuksesta;

2) rahasto-osuuden merkinnästä ja sen
lunastamisesta rahasto-osuudenomistajalle ai-
heutuvat kulut ja niiden määräytymisperuste;

3) toiminnasta aiheutuvat muut mahdolliset
kulut tai niiden määräytymisperuste jaoteltui-
na sijoitusrahaston ja sen osuudenomistajan
maksettaviin kuluihin;

4) rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku- ja
lunastusaika, -paikka ja -tapa;

5) rahasto-osuuksien tuotonmaksuaika,
-paikka ja -tapa; sekä

6) rahasto-osuuden arvon julkistamisajan-
kohta, -paikka ja -tapa.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tuissa tiedoissa on tuotava esiin ainakin
sijoitusrahaston vuosittainen kulujen koko-
naissuhde ja sijoitussalkun kiertonopeus sekä
selvitys niiden laskentatavasta.

4 §

Muut tiedot

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on
kerrottava:

1) sijoitusrahastosta tehdyn rahastoesitteen
sekä sen sääntöjen, vuosikertomuksen, puo-
livuotiskatsauksen ja erikoissijoitusrahastosta
neljännesvuosikatsauksen saatavuus maksutta
ennen rahasto-osuuden merkintää ja sen jäl-
keen sekä niiden saatavillapitopaikka;

2) yhteystiedot lisätietojen saamiseksi;
3) rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoa valvo-

va viranomainen; sekä
4) yksinkertaistetun rahastoesitteen julkai-

supäivä.

3 luku

Rahastoesite

1 §

Tiedot sijoitusrahastosta

Sen lisäksi, mitä 2 luvun 1 §:n 1—2 ja
6 kohdassa sekä 2 ja 3 §:ssä vaaditaan ker-
rottavaksi yksinkertaistetussa rahastoesittees-
sä, rahastoesitteessä on kerrottava:

1) sijoitusrahaston vuosikertomuksen, puo-
livuotiskatsauksen ja erikoissijoitusrahastosta
myös neljännesvuosikatsauksen saatavillapi-
topaikka;

2) sijoitusrahaston tilinpäätösajankohta;
3) sijoitusrahaston varojen arvostamista

koskevat säännöt;
4) se, että rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-

osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan
osuuteen sijoitusrahaston varoista ottaen huo-
mioon rahasto-osuussarjojen ja -lajien suh-
teelliset arvot;

5) tiedot rahasto-osuudenomistajien koko-
uksesta sekä äänivallan käyttöoikeudesta ra-
hasto-osuudenomistajien kokouksessa;

6) tiedot säännellyistä markkinapaikoista,
joissa rahasto-osuudet ovat julkisen kaupan-
käynnin kohteena;
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7) tilanteet, joissa rahasto-osuuksien ta-
kaisinosto ja lunastus voidaan keskeyttää;

8) rahasto-osuuksien merkintä- ja lunas-
tushinnan määräytymismenetelmä ja -aika-
väli;

9) se, missä ja milloin rahasto-osuuden
merkintä- ja lunastushinnat julkistetaan; sekä

10) sijoitusrahaston omistajaohjauksen ta-
voitteet.

Jos sijoitusrahaston varoista voidaan sen
sääntöjen mukaan sijoittaa yhteensä enemmän
kuin yksi kymmenesosa toisten sijoitus ra-
hastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin,
rahastoesitteessä on tuotava erityisesti esiin
sijoitusrahaston ja niiden sijoitusrahastojen tai
yhteissijoitusyritysten, joihin sijoitusrahasto
sijoittaa, hoidosta maksettavien hallinnointi-
palkkioiden enimmäismäärä.

2 §

Tiedot rahastoyhtiöstä

Sen lisäksi, mitä 2 luvun 1 §:n 3 ja 4
kohdassa vaaditaan kerrottavaksi yksinker-
taistetussa rahastoesitteessä, rahastoesitteessä
on kerrottava:

1) rahastoyhtiön kotipaikka ja hallinnolli-
nen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin
kotipaikka;

2) rahastoyhtiön perustamispäivä sekä sen
toimintakausi, jos se on määrätty;

3) rahastoyhtiön toimiala;
4) tiedot muista rahastoyhtiön hallinnoi-

mista sijoitusrahastoista;
5) rahastoyhtiön hallituksen jäsenten ja

varajäsenten nimet;
6) rahastoyhtiön toimitusjohtajan nimi;

sekä
7) rahastoyhtiön osakepääoma.
Rahastoesitteessä on ilmoitettava yksityis-

kohtaiset tiedot 1 momentin 5 ja 6 kohdassa
tarkoitettujen henkilöiden päätehtävistä ra-

hastoyhtiön ulkopuolella, jos näillä tehtävillä
on merkitystä rahastoyhtiön kannalta.

3 §

Tiedot säilytysyhteisöstä

Sen lisäksi, mitä 2 luvun 1 §:n 5 kohdassa
vaaditaan kerrottavaksi yksinkertaistetussa
rahastoesitteessä, rahastoesitteessä on kerrot-
tava:

1) säilytysyhteisön pääasiallinen toimiala;
sekä

2) säilytysyhteisön kotipaikka ja hallinnol-
linen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin
kotipaikka.

4 §

Poikkeukset rahastoesitteen sisällöstä

Edellä 1—3 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan
1 §:n 1 momentin johdantokappaleessa ja
8 kohdassa tarkoitettuja tietoja lukuunotta-
matta jättää mainitsematta rahastoesitteessä,
jos ne sisältyvät sijoitusrahaston rahastoesit-
teeseen liitettyihin sääntöihin.

4 luku

Voimaantulo

1 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä
huhtikuuta 2004.

Tätä asetusta on sovellettava viimeistään
1 päivänä lokakuuta 2004 ja sen jälkeen
julkistettaviin rahastoesitteisiin ja yksinker-
taistettuihin rahastoesitteisiin.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies Jarkko Karjalainen

639N:o 233



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 234

rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä tammikuuta 1999
annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 5 a §:n, 9 §:n 1 momentin ja 126 b §:n 2 momentin,
sellaisina kuin ne ovat laissa 224/2004, ja ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa 2
päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain (225/2004) 7 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen
liitettävistä selvityksistä haettaessa:

1) sijoitusrahastolain (48/1999) 5 a §:ssä
tarkoitettua rahastoyhtiön toimilupaa;

2) sijoitusrahastolain 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettua säilytysyhteisön toimilupaa;

3) sijoitusrahastolain 126 b §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua lupaa rahastoyhtiölle perus-
taa sivuliike valtioon, joka ei kuulu Euroopan
talousalueeseen; tai

4) ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta
Suomessa annetun lain (225/2004) 7 §:n
1 momentissa tarkoitettua sivuliikkeen toimi-
lupaa.

2 §

Selvitys hakijasta

Rahastoyhtiön kirjallisesta toimilupahake-
muksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön toi-
milupaa hakevan yhtiön täydellinen toimini-
mi, mahdolliset aputoiminimet, kotipaikka,
posti- ja käyntiosoite, hallinnollinen päätoi-
mipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Hakemukseen on liitettävä:
1) jäljennös yhtiön voimassa olevasta yh-

tiöjärjestyksestä;
2) ote tai jäljennös siitä yhtiökokouksen

päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yh-
tiöjärjestys on päätetty muuttaa vastaamaan
rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen edellytyksiä
ja josta ilmenevät sekä yhtiön aikomus hakea
rahastoyhtiön toimilupaa että toimiluvan ha-
kemisessa noudatettava menettely;

3) selvitys siitä, että 2 kohdassa tarkoitettu
yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekiste-
röitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle
siten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain
(734/1978) 9 luvun 14 §:n 2 momentissa;

4) yhtiön kaupparekisteriote.
Jos rahastoyhtiön toimilupaa haetaan pe-

rustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on
käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot sekä
perustettavan yhtiön nimi, mahdolliset apu-
toiminimet, kotipaikka, hallinnollinen päätoi-
mipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Perustettavan yhtiön toimilupahakemuk-
seen on liitettävä mahdollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös rahastoyhtiön perusta-
mista koskevasta päätöksestä, jos perustajana
on oikeushenkilö;

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote,
jos perustaja on oikeushenkilö, tai kunkin
perustajan virkatodistus ja yhteystiedot, jos
perustaja on luonnollinen henkilö;

3) jäljennös perustamiskirjasta;
4) jäljennös mahdollisesta perustamisko-

kouksen pöytäkirjasta.
Mitä 1-—4 momentissa säädetään, koskee

vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
muksessa hakijasta ja perustettavasta yhtiöstä
esitettävää selvitystä.

3 §

Harjoitettavaksi aiottu toiminta

Toimilupahakemuksessa rahastoyhtiön on
kuvattava se sijoitusrahastolain 5 §:n 1 ja
2 momentissa tarkoitettu toiminta, jota yhtiö
aikoo harjoittaa, ja säilytysyhteisön on ku-
vattava se sijoitusrahastolain 9 §:ssä tarkoi-
tettu toiminta, jota yhteisö aikoo harjoittaa.
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4 §

Osakepääoma

Jos rahastoyhtiöltä edellytetty sijoitusra-
hastolain 6 §:ssä tarkoitettu osakepääoma ei
ole toimilupaa haettaessa maksettu, toimilu-
pahakemukseen on liitettävä selvitys osake-
pääoman maksamista koskevista sitoumuk-
sista. Selvityksen tulee sisältää osakeyhtiön
perustamiskirja tai merkintälista, johon osak-
keet on merkitty, perustamiskokouksen pöy-
täkirja sekä tiedot merkitsijöistä ja näiden
merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi liitet-
tävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan
oikeushenkilön osakkeiden merkintää koske-
vasta päätöksestä ja merkitsijän kaupparekis-
teriote sekä merkitsijänä olevan luonnollisen
henkilön virkatodistus.

Jos rahastoyhtiöltä edellytetty osakepää-
oma on toimilupaa haettaessa kokonaan mak-
settu, toimilupahakemukseen on liitettävä
selvitys siitä, että maksettu määrä on yhtiön
omistuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on
myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien alle-
kirjoittama todistus siitä, että osakepääoman
maksua koskevia säännöksiä on noudatettu.

Jos osakepääomaa on merkitty oikeuksin
tai velvollisuuksin panna yhtiöön osaketta
vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka
osakepääoma on kokonaan tai osaksi mak-
settu muuna kuin rahana, hakemukseen on
liitettävä osakeyhtiölain 2 luvun 4 a §:ssä
tarkoitettu lausunto.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
mukseen liitettävää selvitystä sijoitusrahasto-
lain 10 §:ssä tarkoitetusta säilytysyhteisön
osakepääomasta.

5 §

Selvitys tärkeimmistä osakkeenomistajista ja
osakkeenomistajien omistusosuuksista

Rahastoyhtiön hakemuksesta on käytävä
ilmi rahastoyhtiön sellaiset omistajat, joiden
omistusosuus rahastoyhtiöstä suoraan tai vä-
lillisesti on vähintään yksi kahdeskym-
menesosa. Hakemuksesta on käytävä ilmi
kunkin omistajan omistusosuuden suuruus

sekä omistajien henkilö- ja yhteystiedot.
Hakemukseen on liitettävä omistajina olevien
luonnollisten henkilöiden virkatodistukset tai
niitä vastaavat selvitykset sekä omistajina
olevien oikeushenkilöiden kaupparekisteriot-
teet tai niitä vastaavat selvitykset. Hakemuk-
seen on lisäksi liitettävä selvitys sellaisista
sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka
johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa
tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen.

Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 mo-
mentissa tarkoitetun omistajan taloudellisesta
asemasta, jonka tulee sisältää myös tiedot
omistajan rahastoyhtiöltä saamista luotoista,
sisältäen luottojen pääoman, koron ja laina-
ajan, sekä luotonantoon rinnastettavista eristä.
Jos omistaja on oikeushenkilö, hakemukseen
on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos omistaja
on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot
liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta.
Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin
kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen
jättämistä, hakemukseen on liitettävä yhtiön
hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvi-
tys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattu-
neista yhtiön taloudelliseen asemaan olennai-
sesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yhtiön
hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja
tuloksesta

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot
ja selvitykset on ilmoitettava myös osakkeen-
omistajaan rinnastettavasta arvopaperimark-
kinalain (495/1989) 2 luvun 9 §:ssä tarkoite-
tusta luonnollisesta henkilöstä ja oikeushen-
kilöstä. Hakemuksessa on lisäksi yksilöitävä
se seikka, jonka perusteella luonnollista hen-
kilöä tai oikeushenkilöä on pidettävä osak-
keenomistajaan edellä tarkoitetulla tavalla
rinnastettavana henkilönä.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
muksessa säilytysyhteisön osakkeenomista-
jista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista
esitettävää selvitystä.

6 §

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johto

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä otteet tai jäljennökset tarpeellisista
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yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen
pöytäkirjoista taikka muista yhtiön ulkopuo-
lisen tahon laatimista asiakirjoista, joista
ilmenevät rahastoyhtiölle valitut hallituksen
varsinaiset ja varajäsenet sekä yhtiölle valittu
toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohta-
jan sijainen. Hakemuksessa on lisäksi mai-
nittava hallituksen varsinaisten ja varajäsen-
ten sekä toimitusjohtajan ja mahdollisen
toimitusjohtajan sijaisen yhteystiedot, jos nä-
mä eivät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä- tai
asiakirjoista, ja siihen on liitettävä sanottujen
henkilöiden virkatodistukset.

Jos rahastoyhtiölle on valittu yksi tai
useampi toimitusjohtajan sijainen, hakemuk-
sesta on käytävä ilmi, millä edellytyksillä
toimitusjohtajan sijainen tulee toimitusjohta-
jan sijaan tämän ollessa estyneenä hoitamasta
tehtäväänsä sekä se, mikä on toimitusjohta-
jien sijaisten sijaantulojärjestys.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
muksessa säilytysyhteisön johdosta esitettä-
vää selvitystä.

7 §

Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä selvitys sijoitusrahastolain 5 b §:n 1
momentissa tarkoitetuista merkittävistä si-
donnaisuuksista. Hakemukseen on lisäksi
liitettävä selvitys sopimuksista tai muista
järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat joh-
taa merkittävän sidonnaisuuden syntymiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
mukseen liitettävää selvitystä sijoitusrahasto-
lain 9 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista
merkittävistä sidonnaisuuksista.

8 §

Tilintarkastajat

Rahastoyhtiön toimilupahakemuksesta on
käytävä ilmi rahastoyhtiön valitsemien tilin-
tarkastajien ja näiden varamiesten nimet sekä
se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkas-
tusyhteisöistä on sijoitusrahastolain 36 §:n 2
momentissa tarkoitettu Keskuskauppakama-

rin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkas-
tusyhteisö. Säilytysyhteisön toimilupahake-
muksesta on käytävä ilmi yhtiön tilintarkas-
tajan ja mahdollisen varatilintarkastajan nimi.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote tai
jäljennös yhtiön tai yhteisön tilintarkastajien
valitsemista koskevan yhtiökokouksen tai
perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

9 §

Taloudelliset toimintaedellytykset

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön taloudel-
listen toimintaedellytysten arvioimiseksi toi-
milupahakemukseen on liitettävä toiminta-
suunnitelma.

Rahastoyhtiön toimintasuunnitelman tulee
sisältää:

1) yksityiskohtainen selvitys harjoitetta-
vaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta
sekä toiminnan jakautumisesta sijoitusrahas-
totoimintaan, siihen olennaisesti liittyvään
toimintaan ja muiden sijoitusrahastolain
5 §:ssä tarkoitettujen palvelujen tarjontaan;

2) kuvaukset rahasto-osuusrekisterin pitä-
misestä, rahasto-osuuksien merkintöjen ja
lunastusten tekemisestä ja rahasto-osuuden
arvonlaskennasta;

3) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä
tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet
seuraavalle kolmelle vuodelle;

4) arvio omien varojen riittävyydestä seu-
raavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma
riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi ja,
jos yhtiö aikoo harjoittaa sijoitusrahastolain
5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa,
suunnitelma maksuvalmiuden varmistamisek-
si;

5) selvitys asiamiehen välityksellä harjoi-
tettaviksi aiotuista sekä muista ulkoistettavis-
ta toiminnoista sisältäen asiamiesten nimet ja
yhteystiedot.

Säilytysyhteisön toimintasuunnitelman tu-
lee sisältää:

1) yksityiskohtainen selvitys harjoitetta-
vaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta
sekä toiminnan jakautumisesta säilytysyhtei-
sötoimintaan ja siihen olennaisesti liittyvään
toimintaan;

2) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä
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tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet
seuraavalle kolmelle vuodelle.

Jos rahastoyhtiön toimilupaa hakevalla yh-
tiöllä on aiempaa liiketoimintaa, hakemuk-
seen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos
hakija on konsernin osa, konsernitilinpäätös-
tiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikau-
delta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu
aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hake-
muksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi
liitettävä rahastoyhtiön hallituksen päiväämä
ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laa-
timisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelli-
seen asemaan olennaisesti vaikuttaneista sei-
koista sekä yhtiön hakemushetken taloudel-
lisesta tilanteesta ja tuloksesta.

Mitä 4 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
mukseen liitettävää selvitystä.

Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa sijoitus-
rahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua
toimintaa, toimilupahakemukseen on liitettä-
vä jäljennös hakemuksesta, jolla rahastoyhtiö
on hakenut sijoittajien korvausrahaston jäse-
nyyttä.

10 §

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta
liitettävä:

1) kuvaus rahastoyhtiön organisaatiosta,
tehtävien ja vastuiden jaosta sekä päätöksen-
tekojärjestelmästä;

2) selvitys palkattavan henkilöstön mää-
rästä sekä henkilöstölle asetettavista amma-
tillisista vaatimuksista;

3) kuvaus sisäisen valvonnan järjestämi-
sestä;

4) kuvaus sisäisen tarkastuksen järjestämi-
sestä;

5) kuvaus toimintojen laillisuuden ja si-
säisten menettelytapojen noudattamisen val-
vonnan järjestämisestä;

6) selvitys järjestelmistä ja menetelmistä,
joilla rahastoyhtiön on tarkoitus seurata ja
hallita sijoitusrahastolain 4 a luvussa tarkoi-
tettuja riskejä;

7) kuvaus riittävän tiedonkulun sekä ris-
kienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaa-

misesta asiamiehen välityksellä harjoitetta-
vien ja muiden ulkoistettavien toimintojen
osalta;

8) selvitys kirjanpitojärjestelmästä ja kir-
janpitomenetelmistä;

9) kuvaus tietojärjestelmistä, tietohallinto-
strategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta se-
kä ulkoistettavista tietotekniikkapalveluista;

10) kuvaus tietoturvallisuusorganisaatiosta,
tietoturvallisuusvastuista ja -periaatteista sekä
tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallin-
nasta;

11) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset
ohjeet;

12) selvitys siitä, miten rahastoyhtiö on
varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilan-
teissa;

13) rahastoyhtiön keskeisten toimintojen
jatkuvuussuunnitelmat.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä rahasto-
yhtiön päätöksentekoelinten työjärjestykset
sekä rahastoyhtiössä sovellettavat sisäiset
toimintaohjeet.

Säilytysyhteisön toimilupahakemukseen on
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta
liitettävä vastaavat kuvaukset ja selvitykset,
kuin mitä 1 momentin 1—5 ja 8—11 koh-
dassa ja 2 momentissa rahastoyhtiön toimi-
lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
säädetään.

11 §

Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemis-
järjestelmä

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät si-
säiset ohjeet rahasto-osuuden omistajan tai
sellaiseksi aikovan ja rahastoyhtiön asiakkaan
tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä,
miten varmistutaan rahanpesun estämiseksi ja
terrorismin rahoituksen vastustamiseksi an-
nettuihin määräyksiin sisältyvän huolellisuus-
ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vas-
tuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusoh-
jelmasta. Mitä edellä on säädetty koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
mukseen liitettävää selvitystä rahasto-osuu-
denomistajan tai sellaiseksi aikovan tunnis-
tamis- ja tuntemisjärjestelmästä.
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12 §

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön osakkeen-
omistajien luotettavuus, hyvämaineisuus,

kokemus ja muu sopivuus

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä 5 §:ssä tarkoitettua osakkeenomis-
tajaa tai sellaiseen rinnastettavaa luonnollista
henkilöä koskeva tällaisen henkilön päiväämä
ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) rahastoyhtiön nimen;
2) ilmoittajan nimen;
3) tiedot sopimuksista tai muista järjeste-

lyistä, jotka oikeuttavat ilmoittajan hyöty-
mään rahastoyhtiön osakkeiden tuotosta;

4) tiedot vajaavaltaisista, joiden edunval-
vojana ilmoittaja toimii, vajaavaltaisten mää-
räysvallassa olevista yhteisöistä, vajaavaltais-
ten omistusosuuksista rahastoyhtiössä taikka
sellaisista sopimuksista tai muista järjeste-
lyistä, jotka toteutuessaan johtavat edellä
tarkoitetun määräysvallan tai omistusosuuden
syntymiseen;

5) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edus-
taman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön harjoitta-
masta tai suunnitellusta yhteistyöstä rahasto-
yhtiön kanssa;

6) tiedot ilmoittajan määräysvallassa ole-
vista yhteisöistä sekä tällaisen yhteisön ta-
loudellisesta tilasta ilmoituksen tekohetkellä
sisältäen viimeisimmät tilinpäätöstiedot sekä,
jos tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi
kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hal-
lituksen taikka kaikkien henkilökohtaisesti
vastuunalaisten yhtiömiesten päiväämän ja
allekirjoittaman selvityksen tilinpäätöksen
jälkeen sattuneista yhteisön asemaan olennai-
sesti vaikuttaneista seikoista sekä yhteisön
hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja
tuloksesta;

7) tiedot ilmoittajan jäsenyydestä tai vara-
jäsenyydestä muun yhteisön hallintoneuvos-
tossa tai hallituksessa taikka ilmoittajan toi-
mimisesta muun yhteisön johdossa;

8) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edus-
taman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetuista
omistus- ja ääniosuuksista myös muissa kuin
sellaisissa yhteisöissä, joiden osake on otettu

julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan
talousalueella vastaavan kaupankäynnin koh-
teeksi taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti
johtavista sopimuksista tai muista järjeste-
lyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edus-
taman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön sellaisesta
omistuksesta tai ääniosuudesta toisessa rahas-
toyhtiössä, joka ylittää yhden kahdeskym-
menesosan rahastoyhtiön pääoma- tai ääni-
määrästä taikka tällaiseen osuuteen mahdol-
lisesti johtavista sopimuksista tai muista
järjestelyistä;

10) tiedot ilmoittajan mahdollisesta mää-
räämisestä liiketoimintakieltoon;

11) tiedot ilmoittajaan, hänen määräysval-
lassaan olevaan yhteisöön tai yhteisöön, jossa
hän on tai on ollut edellä 7 kohdassa
tarkoitetussa asemassa, kohdistetuista mah-
dollisista kurinpito-, huomautus- tai muista
moitemenettelyistä sinä aikana, kun hän on
ollut edellä tarkoitetussa asemassa;

12) tiedot ilmoittajan, hänen määräysval-
lassaan olevan yhteisön tai yhteisön, jossa
ilmoittaja on edellä 7 kohdassa tarkoitetussa
asemassa, mahdollisesti alkaneesta velkajär-
jestely- tai konkurssimenettelystä;

13) ilmoittajan, hänen määräysvallassaan
olevan yhteisön tai yhteisön, jossa hän on tai
on ollut edellä 7 kohdassa tarkoitetussa
asemassa, kotipaikan ulosottoviranomaisen
antaman todistuksen edellä tarkoitetun hen-
kilön tai yhteisön mahdollisesti täytäntöön-
panossa olevista ulosottoasioista;

14) tiedot siitä, onko ilmoittaja, hänen
määräysvallassaan oleva yhteisö taikka yh-
teisö, jossa ilmoittaja on tai on ollut edellä 7
kohdassa tarkoitetussa asemassa, aiemmin
hakenut luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk-
sen, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön toimi-
lupaa ja jos on, milloin, missä ja millaisella
lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta
toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan pe-
ruuttamisesta sekä toiminnan rajoittamisen ja
toimiluvan peruuttamisen syy;

15) tiedot siitä, onko ilmoittaja joko yksi-
tyishenkilönä, ammatinharjoittajana tai hen-
kilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä
taikka siihen verrattavissa olevassa asemassa
tai onko hänen määräysvallassaan oleva tai
ollut yhteisö hakenut arvopaperipörssin, op-
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tioyhteisön tai jonkin rahoitusalalla ammatil-
lisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen
itsesääntelyjärjestön jäsenyyttä ja jos on,
milloin, missä ja millaisella lopputuloksella,
sekä tiedot mahdollisesta jäsenyydestä erot-
tamisesta ja erottamisen syy;

16) muun sellaisen seikan, jota voidaan
pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luo-
tettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja
muuta sopivuutta rahastoyhtiön osakkeen-
omistajana.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö
on vajaavaltainen tai hänen toimintakelpoi-
suuttaan on rajoitettu, edunvalvojan on lisäksi
liitettävä hakemukseen selvitys ilmoittajan
vajaavaltaisuudesta tai toimintakelpoisuuden
rajoittamisesta sekä edunvalvojaa itseään kos-
keva ilmoitus, joka sisältää 1 momentissa
tarkoitetut tiedot ja selvitykset, jolleivät tiedot
ja selvitykset ilmene 1 momentissa tarkoitet-
tua henkilöä koskevasta ilmoituksesta.

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
lisäksi liitettävä 5 §:ssä tarkoitettua osakkeen-
omistajaa tai sellaiseen rinnastettavaa oike-
ushenkilöä koskeva tällaisen oikeushenkilön
puolesta nimenkirjoitusoikeutta käyttävien
luonnollisten henkilöiden päiväämä ja alle-
kirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) edellä 1 momentin 1, 3, 4, 6 ja 16
kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;

2) ilmoittajan toiminimen sekä edustajan
nimen ja yhteystiedot;

3) tiedot siitä, onko ilmoittajan tai sen
määräysvallassa olevan yhteisön toiminta
luvanvaraista toimintaa sekä kuka toimiluvan
on myöntänyt, missä ja milloin;

4) tiedot ilmoittajan määräysvallankäyttä-
jistä;

5) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvaltaan
kuuluvan yhteisön harjoittamasta yhteistyöstä
rahastoyhtiön kanssa;

6) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön 1 momentin 8 kohdassa
tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuksista taik-
ka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista
sopimuksista tai muista järjestelyistä;

7) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön 1 momentin 9 kohdassa
tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuksista taik-
ka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista
sopimuksista tai muista järjestelyistä;

8) tiedot ilmoittajaan tai sen määräysval-

lassa olevaan yhteisöön kohdistetuista mah-
dollisista kurinpito-, huomautus- tai muista
moitemenettelyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön mahdollisesti alkaneesta vel-
kajärjestely- tai konkurssimenettelystä;

10) ilmoittajan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön kotipaikan ulosottoviran-
omaisen antaman todistuksen edellä tarkoi-
tettujen yhteisöjen mahdollisesti täytäntöön-
panossa olevista ulosottoasioista;

11) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen
määräysvallassa oleva yhteisö hakenut luot-
tolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahasto-
yhtiön tai säilytysyhteisön toimilupaa ja jos
on, milloin, missä ja millaisella lopputulok-
sella, sekä tiedot mahdollisesta toiminnan
rajoittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta
sekä toiminnan rajoittamisen ja toimiluvan
peruuttamisen syystä;

12) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen
määräysvallassa oleva yhteisö hakenut arvo-
paperipörssin, optioyhteisön tai jonkin rahoi-
tusalalla ammatillisen perusteen mukaisesti
järjestäytyneen itsesääntelyjärjestön jäsenyyt-
tä ja jos on, milloin, missä ja millaisella
lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta
jäsenyydestä erottamisesta ja erottamisen syy.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
mukseen säilytysyhteisön osakkeenomistajien
luotettavuudesta, hyvämaineisuudesta, koke-
muksesta ja muusta sopivuudesta liitettävää
selvitystä.

13 §

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johdon
luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja

muu sopivuus

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä rahastoyhtiön hallituksen jäsentä ja
varajäsentä sekä toimitusjohtajaa ja toimitus-
johtajan sijaista koskeva tällaisen henkilön
päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka
sisältää:

1) edellä 12 §:n 1 momentin 1—15 koh-
dassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;

2) tiedot rahastoyhtiön ilmoittajalle myön-
tämistä luotoista, sisältäen luottojen pääoman,
koron ja laina-ajan, sekä luotonantoon rin-
nastettavista eristä;
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3) selvityksen siitä, että ilmoittaja hallitsee
itseään ja omaisuuttaan, jos toimilupaa hae-
taan perustettavan yhtiön lukuun;

4) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan
tehtävistä ja vastuista rahastoyhtiössä;

5) tiedot ilmoittajan ammatillisesta koulu-
tuksesta;

6) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan
aikaisemmasta rahastoyhtiön tehtävien hoi-
don kannalta olennaisesta työkokemuksesta ja
niihin liittyneistä vastuista entisten työnanta-
jien palveluksessa;

7) selvityksen ilmoittajan kaikista omistus-
ja ääniosuuksista rahastoyhtiössä;

8) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää
olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotetta-
vuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muu-
ta sopivuutta hoitaa rahastoyhtiön hallintoa.

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä 5 §:ssä tarkoitetun rahastoyhtiön
omistajana olevan oikeushenkilön hallituksen
tai vastaavan hallintoelimen jäsentä ja vara-
jäsentä sekä toimitusjohtajaa ja toimitusjoh-
tajan sijaista tai vastaavaa koskeva tällaisen
henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus,
joka sisältää:

1) edellä 12 §:n 1 momentin 1—5, 7 ja
9—14 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvityk-
set;

2) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää
olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotetta-
vuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muu-
ta sopivuutta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
mukseen säilytysyhteisön johdon luotettavuu-
desta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta ja
muusta sopivuudesta liitettävää selvitystä.

14 §

Rahastoyhtiön Euroopan talousalueen ulko-
puoliseen valtioon perustettavan sivuliikkeen

lupahakemukseen liitettävät selvitykset

Suomessa toimiluvan saaneen rahastoyh-
tiön kirjalliseen lupahakemukseen sivuliik-
keen perustamiseksi Euroopan talousalueen
ulkopuoliseen valtioon on liitettävä:

1) jäljennös rahastoyhtiön toimivaltaisen
hallintoelimen päätöksestä perustaa sivuliike
toiseen valtioon;

2) sijaintivaltion asianomaisen viranomai-
sen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos
tällainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;

3) selvitys sijaintivaltion rahastoyhtiön toi-
mintaa ja valvontaa koskevasta lainsäädän-
nöstä;

4) selvitys Rahoitustarkastuksen valvonta-
ja tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;

5) selvitys sijaintivaltion valvontaviran-
omaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;

6) sivuliikkeen osoite- ja yhteystiedot;
7) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;
8) selvitys sivuliikkeen sijoittumisesta ra-

hastoyhtiön organisaatioon ja sivuliikkeen
organisaatiorakenne;

9) tiedot sivuliikkeen johtoon kuuluvista
henkilöistä sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu selvitys näistä henkilöistä;

10) selvitys siitä, miten rahastoyhtiön si-
säinen valvonta ja riskienhallinta sivuliik-
keessä järjestetään;

11) selvitys rahastoyhtiön ja sen sivuliik-
keen välisestä raportoinnista ja muusta tieto-
jen vaihdosta sekä sen järjestämisestä.

15 §

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa
valtiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön
Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimi-

lupahakemukseen liitettävät selvitykset

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön on
liitettävä Suomeen perustettavan sivuliikkeen
kirjalliseen toimilupahakemukseen rahasto-
yhtiön osalta:

1) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös
rahastoyhtiön toimiluvasta sen kotivaltiossa;

2) kotivaltion asianomaisen viranomaisen
lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomeen, jos
tällainen lupa on rahastoyhtiön kotivaltion
lainsäädännön mukaan sivuliikkeen perusta-
misen edellytys;

3) ote tai jäljennös rahastoyhtiön toimival-
taisen hallintoelimen päätöksestä perustaa
Suomeen sivuliike ja selvitys sivuliikkeen
perustamisessa noudatettavasta menettelystä;

4) edellä 2—8 §:ssä, 10 §:n 1 ja 2 momen-
tissa sekä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetut selvitykset
rahastoyhtiöstä.

Sivuliikkeen osalta toimilupahakemukseen
on liitettävä:
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1) sivuliikkeen toimintasuunnitelma, jonka
tulee sisältää edellä 9 §:n 1 momentissa,
10 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:ssä
tarkoitetut selvitykset;

2) selvitys sivuliikkeen organisaatiosta se-
kä 13 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotetta-
vuusselvitys sivuliikkeen johdosta;

3) selvitys raportointijärjestelmästä sivu-
liikkeestä rahastoyhtiölle sekä valvoville vi-
ranomaisille;

4) selvitys siitä, miten rahastoyhtiön sisäi-
nen valvonta ja riskienhallinta sivuliikkeessä
järjestetään.

Rahastoyhtiön valvonnasta ja rahastoyh-
tiön kotivaltion lainsäädännöstä hakemukseen
on liitettävä:

1) selvitys Rahoitustarkastuksen tietojen-
saantioikeudesta rahastoyhtiön kotivaltion
valvontaviranomaisilta;

2) selvitys Rahoitustarkastuksen tarkastus-
ja tietojensaantioikeudesta sivuliikkeessä;

3) selvitys rahastoyhtiön kotivaltion val-

vontaviranomaisen oikeudesta tarkastaa ja
valvoa Suomessa sijaitsevaa sivuliikettä;

4) selvitys rahastoyhtiön toimintaa ja val-
vontaa sekä rahoitusjärjestelmän rikollisen
hyväksikäytön estämistä koskevasta lainsää-
dännöstä.

Jos sivuliikkeen tarkoituksena on harjoittaa
sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua toimintaa, hakemukseen on lisäksi
liitettävä selvitys rahastoyhtiön kotivaltion
sijoittajien korvausrahastoa vastaavasta jär-
jestelmästä sekä siitä, kuuluuko rahastoyhtiö
ja sen ulkomailla sijaitseva sivuliike tämän
järjestelmän piiriin. Selvityksestä on käytävä
ilmi kotivaltion suojan taso.

16 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä
huhtikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori
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